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היומן הציורי רחב המידות ועשיר האירועים של נחום מנדל הוגש 

מיזמתי הגשתי למחבר הרהורים שהתלוו . לרשותי לעיון בטרם יתפרסם

 לפרקים – המגיעה למימד של ספר זיכרונות –לקריאת התעודה 

י לשמש דברי הקדמה הרהורים שיש בהם כד. ולאירועים הכלולים בו

של התנסות מהגר יהודי ביבשת הגדולה , לשפע הסיפורים האישיים

ושל הקונפליקטים שהם חלק טבעי , המחליט לחזור למקורות ,והזרה

 .הציבורי-מכל עשייה בתחום החברתי

 

לימי מלחמת העולם , היומן החזיר אותי לזיכרונות מסוף שנות הארבעים

ת בתקופה זו הגיעו לארץ ישראל השניה ולחוויות מלחמת העצמאו

, שכוונו לנגבה ולרוחמה , פאולו-הצעיר בסאן-חברים מקן השומר

- ניתן היה לכרות ברית– במונחים של היום –ומפיהם התברר לי כי 

-אשר בוולין האוקראינית, הצעיר בלוצק-תאומים בין קן נערי השומר

-יכי השומרידי חנ-שהוקם וטופח על, פאולו-ולבין הקן בסאן, פולנית

שבמצוקת שנות השלושים בפולין היגרו עם משפחותיהם , הצעיר בלוצק

קן השומר הצעיר בלוצק עבר בתולדותיו שני שלבים .  הרחוקהלברזיל

הוקם מיד עם גמר מלחמת , היום) scouting(במתכונת צופית . הראשון

עקב ההשפעה , הוא התפרק כעבור שלוש שנים. העולם הראשונה

חדים מאנשי העלייה השלישית שהתאכזבו בארץ וחזרו השלילית של א

כעבור . ציוני ואם כאדישים לתהליך הגאולה-אם כשמאל אנטי, ללוצק

-הספר התיכוניים קן השומר-ארבע שנים הקימו קבוצת חברים מבתי

חלק ממייסדיו נמצאים עתה . הפעם על בסיס אידיאולוגי, הצעיר בשנית

, כאן בארץ, הם הלכו כבר לעולמםחלק מ. השופט ונגבה-בקיבוצים עין

 .לאחר שנים רבות של חיי קיבוץ ויצירה חלוצית

 

פתחנו את שורותיו לנוער עממי , מיד עם הקמת הקן במתכונת החדשה

" בית היתומים"כולל קבוצה שלמה של ילדים מ, מכל רחבי העיר
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*   *   * 

אשר נקלע ,  זיכרונותיו של נחום–מכאן שוב לחיבור המונח לפנינו 

באותה תקופה היגרו לשם רבים מבני .  עם משפחתוללברזיבילדותו 

 משקף סיפור – רצף של אירועים ודילוגים גם יחד –החיבור . משפחתי

דרך בדידותו של מהגר יהודי הבורח ממצוקת הגולה , שהחל בעיר לוצק

היבשת -נודע בתת-אל הבלתי, הפולנית אל מעבר לאוקיאנוס-הרוסית

 גרעינים רוחניים של –במודע -שלא במודע או –ובאמתחתו , הברזילאית

ובמפגש עם המציאות , בסופו של התהליך. תנועת הגאולה היהודית

לתחום , "כמעט משיחית"התנועה ה הוא נופל לחיקה של, היהודית שם

 .הצעיר-הנצח של השומר

 

לרדוף ולהשיג בשורות אלה את גודש , ואף לא בכוונתי, אין ביכולתי

, ידידים, חיים של מאות בני המשפחההמשלבות , חוויותיו האישיות

, העסקנים לטוב ולרע, העומדים מנגד, וגם יריבים, חברים לדעה ולמאבק

. פאולו-הצעיר בסאן-במעשה ההקמה והחוויות של השומר" אחים"וה

ייתכן שהמחבר יבוא על שכרו אם יקבל את , לאחר הגשת שורות אלה

המצוי בלי , ר הרבעצתי הידידותית ויעשה מלאכת סינון וניפוי בחומ

הרי . לגבי פרטים בחייו האישיים ובחיי זולתו, ספק בזיכרונו הפנומנאלי

ובייחוד בחוויות חברתיות הזוכות להיכתב , הטוב בחיים החברתיים

אלא גם ביכולת , ובחאיננו רק באזכור הטוב והמש, לבן-גבי-על-שחור

. ולבדוק מחדש את הנסיבות שלאורן היה מה שהיה, למיין ולגנוז, לשכוח

ראויים , בבחינת רמז או סייג לגבי פרק זה או אחר, הערותיי אלו

ארשום שכרי אם אמנם היה לי השפעה על (שיירשמו בדברי ההקדמה 

 .)הניסוח הסופי של החיבור
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*    *    * 

א את דברי בפתחו של הספר הרי הוא השיבה הדבר שפיתה אותי למצו

-הצעיר והקהילה היהודית- הקן של השומר–הנפשית אל מקור הצמיחה 

, בן למשפחה מסועפת שהיגרה לבראזיל, נחום מנדל. הציונית בלוצק

שהביא " דחף טבעי"מתגלה לעיניי כאחד מבין המעטים שזכה לאותו 

ונועזים ולתנועה טראגיים ,  בטלטלה עזה של ימים סוערים–אותו 

 .זיכרונותיו בחיבור הזה. למולדת

 

חניך , הוא אורון מנדל, על דודו אורצי, ולא במקרה, המחבר כותב רבות

אשר נקלע בנעוריו , שלי בקבוצה השומרית שבנתה את קיבוץ רוחמה

השתתף בה , עם פרוץ מלחמת העצמאות הוא בא ארצה. לבראזיל

בר כיום הוא בקהילה היהודית חי שנים ברוחמה ובסופו של ד, בפועל

, כציוני וכסוציאליסט, חיי בצנעה אישית חיים עשירי מעש. פאולו-בסאן

מקווה אני שנחום יצטרף אלי בהערכה . נאמן למקור גידולו

, הרואה בחברי הקבוצה מקן לוצק שהגיעו לבראזיל, רטרוספקטיבית

פאולו -המתמידים הנאמנים עד כדי קנאות בהתמסרותם לטיפול בקן סאן

 .את המייסדים של התנועה בבראזיל, ולטיפוחו

*    *    * 

דמות ססגונית מיוחדת הראויה לסיפור מיוחד , הדוד הצעיר, אורצי

 .אך מרגיש אותם בכל השלבים המתוארים בספר, שאינני יודע את פרטיו

 

  עם אורצי נמוך הקומה ובעל העיניים המחייכות הנעות –נפגשתי איתו  

כאשר , 1979 בשנת –ל בכל חלקי הקהילה ומוסדותיה פעי, ככספית

הם פרו ורבו מאז ראשית שנות . ידי בני משפחתי-הוזמנתי לבראזיל על

מעט ירדו מגולת פולין לבראזיל ועסקו ברוכלות -כאשר במתי, השלושים

-במסיבות הנישואין ובני. פאולו הגדולה-בישובים הסמוכים לסאן

, עתירי נכסים, אותם למאותיהםמצאתי , המצווה שאליהן הוזמנתי

אבל מאוחדים , פחות מאוחדים בינם לבין עצמם. מוכרים לנו-ובלתי

 .ישראל וגאים בקרוביהם החיים בישראל-מאוד באהבת עם
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, ציפורה ואני, לא עברו אלא יומיים וכבר קיבלנו; אורצי דבק בנו

ה מ הותיק"מפ, מ הצעירה"מפ, ו"ויצ, "נעמת"הזמנות להרצות בסניפי 

בפורום של שליחים ישראליים בתחומי העסקים , של המייסדים מאז

אורצי פעל כמנוע והפגישות היו . של חברות ושל מוסדות, וההשכלה

אשר שמותיהם מופיעים בספרו , אנשים רבים. מעודדות ורבות משתתפים

כאשר סקרנותם , ניתנה לנו ההזדמנות לפגוש אותם שם, של נחום

 .רץ ובחיי המדינה היא רבהלמתהווה אצל חבריהם בא

*   *   * 

. לשבץ אותי בזיכרונותיו, הזכורה לי היטב, המחבר מצא חוליה מקשרת

לקשור , השופט-בהיותי מרכז המשק של עין, זכור לי היטב הניסיון שלי

שיצא מביתנו , את שושנה ואת נחום לגרעין האמריקאי של קיבוץ סאסא

ייע וזה מוצא הד באחד מפרקי הדבר לא הסת. להתיישבות בגבול הלבנון

כאשר , ליוויתי בעניין את קורותיהם של שושנה ושל נחום. הספר

, ל"בעזרתו של אחי המנוח ישקה ז, השתקעו בהצלחה בקיבוץ רוחמה

 .כך בהתמחותו המקצועית בענף  הבנייה-ואחר

 

 .וכל היתר רשום וכתוב בדפים הבאים...

אהרון אפרת
 1985מאי , השופט-קיבוץ עין
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 ...לפני
 

 
אדם ־בני הרי מיליוני! לא אדעזאת מדוע יכתוב אדם זיכרונות 

. קבר י על פני כדור הארץ ולוקחים עמם את חוויותיהם אלחיים
כתב את הגיגיהם עלים על הממעטים אני הקטן משתייך ל

  .והמנהלים חשבונות נוקבים עם עצמם

 

 

1 
השכם  חנתהמשאית עמוסה בשקי גרעינים בגובה הסולמות 

ת מיט, מזוודות:  עליה את כל חפצינונונחה. צריף שלנויד הבבוקר ל
 ארון –ואחרון חביב . השולחן ושני השרפרפים,  והמזרןברזלה

 עם בתנו, אשתי התיישבה בתא הנהג. הבגדים מעשה ידיי להתפאר
בדרך אל  . בין החבילותםלהתמק, אחורמאני טיפסתי גבוה . הפעוטה

. חברים שהזדמנו בדרך נפנפו לנו לשלום. השער חצינו את הקיבוץ
 .מדוכדך, עצוב,  הרגשתי מבויש.שלוםאינני זוכר אם החזרתי להם 

היה חורף . שרשרות של הקיבוץ לע רבחוץ המתין לנו טרקטו
 ובקטעים ,כביש הגישה טרם הושלמהו של סלילת. אמש ירד גשםו

. חלץ אותהריך להיה צהטרקטור ו , בבוץרבים המשאית שקעה
 המשאית פנתה .לכביש הראשישהגענו  עד עוד ועודמאבק זה חזר 

הבוץ התיזו לכל עבר את הצמיגים . המהירותבהגבירה את , צפונה
 .שדבק בהם
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 , לכיוון דרום, רק לאחורמאחור יכולתי לצפות ממקום מושבי 
עטור כתמים אדומים של כלניות , ל האופקאנוף המוריק הבורח ל

 .אירדםידעתי שעוד מעט . עפעפי כבדו. שונוריות מבשרות אביב חד

2 
באחד מימי  כאשר ,1943ב־ ,שמונה שניםלפני  התחיל הכל

 .נח פייגלמן הזמין אותי לפגישת שחריתראשון של השבוע 

ארגן חבורת , סבא־ ומבאי ביתאּורציחבר של דודי , יגלמןינח פ
 שם – (Centro Hebreu-Brasileiro)ברזילאי י־נערים במרכז עבר

הקרן הקיימת לישראל (קרנות הציוניות מרכז הפעולה של סוי לכי
שבעה היינו . ישראלארץ־והסוכנות היהודית ל) וקרן היסוד לישראל

פולה , אני זוכר את בנימין רייכל. נפגשנו בימי ראשון בבוקרונערים 
תלמידי לואיס פרייטליך , שווארצטוך ושמואל אוקסמן

 .)Bom Retiro( רטירו־ בוןהייתי היחיד משכונתי. .Brazבשכונת

, שירים ביידיש ובעברית: מתכונת קבועהבהפעולה התנהלה 
 ודיון ער ,יידישב, ל פרץ"כתבי ישל נח מתוך אה יקר, משחקי חברה

למדו מלבדי כולם : הייתי בעמדה נחותה בקבוצה. בעקבות הסיפור
היו  ו עברית רהוטהובריד,  להסמכת מורים לעברית'התחייה'בסמינר 

,  בתחילה רק האזנתי לדיונים.י השכלה יהודית רחבה למדיבעל
ישראל ארץ־ירושלים ו. מרבית הדברים ששמעתי שם היו חדשים ליו

לא מוחשיים יותר , ך"היו בשבילי מושגים אגדתיים מסיפורי התנ
 ...העדן־גן מאשר

תרגשות עצומה בו , התחלתי לאסוף בולי דוארבאותם הימים
וזיהיתי בהם את ) י"א (Palestineבולי אחזה בי כאשר נפלו לידי 
ישראל ארץ־נוכחתי לדעת שירושלים ו. מגדל דויד ואת קבר רחל

פגישות דרבנו אותי לחפש מידע על  ה!אמת על כדור הארץבקיימים 
נושאים כאלה לא היו אז בשפע ב ספרים  אך.יהודים ועל יהדות

 .בברזיל

 מאת 'פלביוסיוספוס 'המצווה שלי קיבלתי במתנה את הספר ר־בב
אינני זוכר ספר . תגלית ממשלי היה זה הספר ה. ליאון פויכטוואנגר
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אבל נאלצתי , ך בפורטוגזית"תנ השגת!  גדולהשקראתיו בצימאון כ
עם , מיסיון היעל־ידור א לצאימשום ש,  בהיחבאו ולעיין בהלהסתיר

לא היה אך , הוריי לא היו דתיים. תוספת כתבי השליחים הנוצרים
 . כזאת בבית’טריפה'יסכימו לסיכוי ש

היהודים הסתיים בתקופת הורדוס תולדות מה שידעתי על 
 –  מה שידעתי מסיפורי ישו הנוצרי, כלומר– ופונטיוס פילאטוס

 אמא על הודות לסיפורי, והתחדש רק בתחילת המאה העשרים
אבל , טובם־של־מפי סבא שמעתי מעשיות על הבע. משפחתּה בפולין
 דמות נראה ליטוב ם־של־הבע. למקום ולזמן ןלא ידעתי ליחס

 ...אגדתית מקבילה לברון ממינכהאוזן

 מוצאם הגיאוגרפי ל פיע, תארגנויות היהודים בעירהמ
, ליטווישער,  למדתי שקיימים יהודים פוילישער,)לאנדמאנשאפט(

י מושג היכן ל היה לא. גאליציאנער והונגארישער, ,בעסאראבער
ת האלה באטלס שהיה תי לאתר את השמו לא הצלח;גליציה ובסרביה

אבל חשתי שלא בה ,  במפת ספרדGaliciaמצאתי אמנם . ברשותי
אותה  משיעורי הלשון הפורטוגזית בתיכון למדתי שיליד .מדובר

 .גאליציאנערולא , galegoגאליציה  הוא 

התחתנה עם יליד , דודתי בראנדל,  הצעירה של אבאואחותכאשר 
 פאולוסאן־נודע לי שב. 'הֶיק' יהכינואת  לראשונה למדתי, ברלין
היקים . נפרדת ומיוחסת,  קהילה גדולה של יוצאי גרמניהישנה

 Congregação Israelita Paulista) – (CIPמאורגנים היטב בקהילה 
 .O Temploהכנסת הגדול המפואר בית־ובמרכזּה 

 judiarממנו נגזר הפועל .  היא מילת גנאי מעליבהjudeuבפורטוגזית 
 ואם רצו israelitaרבים העדיפו לקרוא לעצמם להתעלל יהודים . –

, ואחרים כמוני, אני. hebreu ,hebráico –בתואר מכובד יותר 
 ! דווקאjudeuכ־הזדהינו 

*  

הראשון : שני מועדונים חברתיים יהודיים חשובים פעלו בעיר
 על גדות הנהר אקליפטוסחורשת אם מועדון ספורט , 'בימכ'היה 
 מגרש כדורגל עם מסלול היה שם. חוצה את העירה Tietêל הגדו
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מקום ו , פרימיטיביים למדי,ריצה סביב ומתקני אתלטיקה בודדים
 במועדון הזה ובימי י מנוהמשפחתי היל. מיועד לפיקניקים למשפחות

 .היינו מבלים שם בחיק הטבע) שהם שבתון בברזיל(ראשון בשבוע 
סלון ומשחקי  יעסק יותר בריקוד, Círculo Israelita, המועדון השני

 .קלפים

3 
-Centro Hebreu־ בחוג הצעירים ב שהדריך אותנונוסף לנח

Brasileiro, למדן בעל ,  המורה לעברית יעקב הוכרמןהצטרף
, בביתופעם  ביקרתי .תמהוני במקצתראה לי נש, משקפיים עבות

 לאבקושי פילסתי בו דרך . גדוש ספרים, שנהִמ רחדר יחיד של דיי
הוכרמן עשה עליי רושם . כסאהשולחן ומלבד ההרהיט היחיד , ספהה

 . האזנתי להסבריו בקשב רב ואנישל ידען מופלג במדעי היהדות
עליה (אחרי מושבת הקיץ : עם הוכרמן לא האריך ימיםשלי הקשר 

נודע לי שעלה . עוד ולא ראיתיו שהישא אנהוא ) אספר בהמשך
 . לגמלאותתוספר עד צאבית־ ל היה מנהשם, ארצה והתיישב בחיפה

 פומבנה גוש ,צנום ועדין, יגלמן לעומתו היה בחור אדמוניינח פ
משום מה . מקפיד על הדיוק ועל דיבור האמת ראש, ספורטיבי

,  בדרך כלל דיבר יידיש.הצטייר בדמיוני כמדריך הצופי המושלם
 בפולין היה. ידידות ואימון  הוא עורר.יונלא מש מפוחיוכו המיוחד 

 : לשם הראשון של החוג שלנווזה המקור ,חניך תנועת גורדוניה
ד "קבוצת א",  בהשראתו של נח,קראנו לו, כאשר הוא גדל והתבסס

.  רשמו חברי החוג  מחוויותיהםובו , קנינו יומן זיכרונות. "גורדון
הוא הטיל עלי את התפקיד לאייר , כיוון שנח ידע שאני אוהב לצייר

קבוצת " חלוץ חורש ומעליו כתובת בעברית ציירתי. את שער הספר
מולדת , שפה אחת, עם אחד" :ותחתיו. "פאולוסאן־ד גורדון ב"א

 ואני העתקתי את האותיות העבריות יתובכהנח ניסח את . "אחת
נקראנו . שם לא נקלט ונשכח במהרה ה.סידור שהיה לנו בביתהמ

 Departamento Juvenil do Centro Hebreu-Brasileiroבפורטוגזית 
 –  בקיצור.)הברזילאיי־החטיבה הצעירה של המרכז העבר(

Departamento) החטיבה.( 

 18



החלטנו להרחיב את ,  חודשים מספראחרי תקופת התגבשות של
הזמנתי את חבריי . כל אחד מאתנו השתדל לצרף את מכריו. החוג

יהדות וציונות לא : אבל לא הצלחתי לעניין אותם, בתיכוןהיהודים 
והייתה כאשר החטיבה התפתחה , כמה מהם ביקרו בו.  לבםדברו אל
אשר קובס ידידי החבר היחידי שהצלחתי לקרב היה . גדוללמועדון 

 ).חי בקבוץ כפר סאלד, יום כובשה(

 ללא תמורה ו הציע לנו להשתמש בשדה הכפרי של'מכבי'מועדון 
אות לספק שחקנים לקבוצת הכדורגל של צעירי י אם נ,כספית
 קבוצה – תנאי זה משך אלינו את חוג הידידים של אחותי. המועדון

היו ביניהם כדורגלנים . מגובשת של נערים ונערות מהשכונה
 בהדרכת , וקסמה להם האפשרות לשחק במגרש מסודר,מעולים
הונגרי חביב י־בחור יהודהיה  המאמן. מנוי י בלי לשלם דמ,מאמן

 .ספורטאי מעולה, בשם רוט

תחילה . אחת את מספר חברי החטיבה־תקבוצה זאת הכפילה בב
אכפתית ־ שהתנהגותם הלא,פראים ההיה קשה להסתדר עם חבריה

אט ־אבל אט, והרעשנית הפריעה לפעילות התרבותיות של המועדון
בוריס מוראשובסקי נמנו הקבוצה הזאת  עם .הסתגלו למסגרת

חולים בית־בעל , כירורג מצליח עתיר נכסים־היה רופאשלימים 
אמריקו ו מקס קיאנובסקי ;ל לעזרה ראשונה לנפגעי תאונותפרטי גדו

, נים מצטייניםכדורגל, תלמיד בתיכון בו למדתי, פלוט) אמירהיום (
,  שלי בתיכוןכיתה בחבר, ץ" שלמה שר;קיבוץמייסדי בין היו 
 .מהנדסלנהיה ש

 ,בחורה ממוצא ספרדי,  הגיעה אלינו חנה אילוזבראזמשכונת 
 היא היתה. המזרחי ובהופעתה האצילית ביופיהשהרשימה אותי 

די "קראה נאמא בפי האדם הראשון שהכרתי מהעדה ש
אמא . תקווה־גורר בפתחלהתעלתה ארצה , "יידען־ספארדישע

  לוצקנובעיר מולדתש, )קראיים(יידן ־סיפרה לי גם על קראיטעשע
 מעודי  יהודים כאלה לא פגשתיאך , כנסת נפרדבית־ היה להם
 יהתיידדתעמו ש, כונת הגיע גם לואיס שכטמןשתה ואמ. בברזיל
 .היה למהנדס ולקבלן בנין עמידלימים גדל בבית עני והוא . מאד
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שתפס מיד מעמד , רטירו הצטרפו הנריקה רוסט־משכונתנו בון
עמם התיידדתי כאשר עברתי , והאחים מארקוס ולוי רייזמן, חשוב

 .לגור בשֵכנותם

4 
חדלו מלהדריך ,  התרחקונח והוכרמן. החטיבה הלכה והתרחבה

אשר כל אחד כ ,שבעקבות נשואיםיתכן . איני זוכר מדוע – אותנו
 ,מועדון נוער לכל דברהיות הפכנו ל .מהם עשה לביתו ולמשפחתו

מהגרעין המייסד הייתי הפעיל . והחלטנו לבחור מוסדות לניהולו
בבחירות . החברים הראשונים התרחקו בינתייםשאר ו ,ביותר

 .המועדון) נשיא(Presidente ל־אחד ־רתי פההכלליות נבח

*  

, גדול ומרווח,  עבר לבנין חדשCentro Hebreu-Brasileiro־ה
. הגן הציבורי של השכונה, Jardim da Luzמול , Pratesברחוב 

, האולם המרכזי תפס קומה שלמה וההנהלה העמידה אותו לרשותנו
ף בישיבות  פעולתנו וישתתף כמשקישלה ילווה אתמבתנאי שנציג 
איש , מר ציטמן!) כנראה בשכר(לתפקיד הזה מונה . ההנהלה שלנו

 נוכחותו אך, הוא נכח בכל הישיבות. מורה לעברית במקצועו, שתקן
אני . פעם את רשות הדיבורי־נטל אשאיני זוכר . לא הורגשה כלל

בנו  .מניח שמילא בקפדנות את חובתו לדווח להנהלה על מעשינו
ך הראשון "בחידון לתנ. חילר־ חבר ברובזמנו היה ,אז ילד קטן, אידל

. שדיבר פורטוגזית בלבד, כמתרגם לנציג מברזילהוא שימש בארץ 
 .פורטוגזי מפרי עטוי־כך הוציא לאור מילון עבראחר־מספר שנים 

אחת מיזמותיי הראשונות כנשיא החטיבה הייתה להקים ספרייה 
כדי לתת דוגמה . לשם כך הכרזנו על מבצע התרמת ספרים. במועדון

כמוני עשה חברי . שבעים במספר, אישית מסרתי את הספרים שלי
את  נינושהשגנו כיצד .  מספר דומה של ספריםםתרואשר קובס 

  לעצמנו לקנות ספריותהרש יכולנו לאהרי ל ?אלההספרים ה
לרוב מיד (ההכרחיים בקושי רכשנו את ספרי הלימוד ; קריאה
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 היו אלה שקבלתי ,ליהיו ידים שהיחים קנויההספרים ). שנייה
 .ותמצובמתנה בהגיעי ל

 )Radio Eldorado(פאולו סאן־אחת מתחנות הרדיו ב: ובכן
צגה וה ובכל סוף שבוע  בהמשכיםשידרה סיפורי מתח בלשיים

 בצירוף ספח של שקית הקפה,  תשובה נכונה?"מי הרוצח" השאלה
זיכתה את השולח בספר מסדרת הספרים , Jardim הטחון

Terramarear) אשר ואני אספנו אצל קרובים). אווירם־י־קרקע ,
שדרך אגב היה מקובל , שכנים ומכרים ספחים של שקיות הקפה

כל אחד עם , ושלחנו מדי שבוע מכתבים רבים ככל האפשר, מאוד
בדרך זאת זכינו .  מיצינו את כל האפשרויותלמעשהו תשובה אחרת

את  ’רכשתי‘, נתייםפחות משתוך . מדי שבוע בספר אחד לפחות
. קיבלתי ספרי הרפתקאות מאת אמיליו סלגארי כך .הספרייה שלי
סידרה 'מה. ביניהם כל ספרי טארזאן, יל וורן ואחרים'ג, קארל מאי

 השגתי בלשיים מאת אגאטה כריסטי (Coleção Amarela) 'צהובה
 .ואחרים

 

 התיידדנו עם וכך, הלכנו לתחנת הרדיו לקבל פרסים רבות פעמים
מין שבח כמו , Cid Franco –שהיה גם הקריין שלה , ורך התוכניתע

 להיות חבר כנסת לפנייו מפורסם דמחבר חידונים ברשהיה (וייס 
תוכניות  םג ערך , היה אדם סימפטי ואדיבהוא) . תס הכנויושב ראש

 תוכניות ספרותיות על שירה בת ו, בידור של חידונים וחידודים
 .זמנינו

בגדי גברים וזכיתי לחרושת לבדים בית־ימון  במהשודר יתנכוהת
ממנו תפרו לי את החליפה הייצוגית שלבשתי ש, כההל־בה בבד כחו

עוד אירועים וב ,יבמסיבת נישואי, התיכוןשל במסיבת הסיום 
 .חשובים

Cid Franco ,כתב שירה מודרנית, משורר מחונן בזכות עצמו ,
 . הסטודנטיםגי בחוספריו היו מקובלים. בשורות חופשיות ללא חריזה

,  בסיום מלחמת העולם השניה,מפלגות בברזילכשהותר לקיים 
הוא היה בין מייסדי , בעקבות ביטול משטר הדיקטטורה של ווארגאס

מפלגה קטנה של , המפלגה הסוציאליסטית הברזילאית
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הנבחרים בית־ בר לצירלהיבחהוא הצליח . אינטלקטואליים מיוחסים
היחיד והאחרון ,  הראשון– (Camara dos Deputados) המחוזי

 .מהמפלגה

*  

 להשאלת ספרים והביקוש, במהרה הגענו ליותר מאלף ספרים
 ,מספר החברים גדל.  הספרייה נתנה דחיפה רצינית לחטיבה.היה רב

הופנה רוב , תחזוקה ידירה ודמ ר שכםשלהיינו צריכים לוכיון שלא 
רכישת ספרים ל–   מס חודשי צנוע– הכסף שאספנו מדמי החברות

אט הוחלפו ספרי ההרפתקאות הישנים באוסף רומנים ־אט. חדשים
 .בעלי איכות

אינני זוכר איך הגיע מארגנטינה הארגז עם ספרים בשפה 
 לרכוש Centro ה־שכנענו את הנהלת. הספרדית על נושאים יהודיים

 .'מדור היודאיקה' וכך חנכנו בה את ,אותם לספרייה שלנו

,  מאת נסים אלנקווה'ל"הקק': אוצר בלום היובחבילה הספרים 
,  מאת משה הס'רומא וירושלים',  מאת פינסקר'אמנציפציהו־אוט'
 .ועוד ועוד, 'פתגמים מהתלמוד',  מאת יהודה הלוי'הכוזרי'

 תולדות עם'הספרים החדשים היה בעיני מבין  ביותרהחשוב 
י את בהשלים שהקריאה בו . רוט) בצלאל( מאת ססיל 'ישראל
. מתקופת המקרא עד תקופתנו, ליות החסרות בתולדות היהודיםהחו

 מה כל .למדתי אותו על פהדומה שמרוב קריאה ודפדוף בספר הזה 
למדתי , נון עד למלחמת העולם הראשונהבן־ יהושע תמתקופ שידעתי
יוספוס 'הספר מ, חג חנוכהבנוסף לסיפורי סבא על  –העיקר 
 מהעובדות – שו הנוצרי מאת פויכטוואנגר וסיפורי י'פלאביוס

נבירה בתרגום הפורטוגזי של מו ,שליקטתי בספרייה העירונית
כל פעם שפגשתי תיבה . הצרפתית) Larouse(לארוס האנציקלופדיה 

, 'תלמוד', 'חשמונאי', 'יהודי'כמו , הקשורה ליהדות או ליהודים
 ,'פרויד', 'אביסנה', 'שפינוזה', )ם"הרמב ('מימונידס', 'קבלה'
.  בצימאוןעליו קראתי – 'גטו', 'פוגרום", "אינקוויזיציה', 'טייןאיינש'

וכך הרכבתי את המידע , מפתח נוספיםת־מהערכים האלה שליתי שמו
הייתה . חוליהאחר  חוליה  שהלך והתרחב והעמיק ,שלי על היהדות
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אבל אחרי שסיגלתי לעצמי , שיטה מייגעת ומפרכת במקצתזאת 
 שיטה זו היום. היא היתה די יעילה, ר ערכים יהודייםותיטכניקה לא
  .אינטרנטבגלישה ב ומקובלת שימושית

, !)את כולםקראתי (עם קריאת הספרים שקיבלנו מארגנטינה 
 בלבי עלובת בבת . סמכא בנושא יהדות וציונותר־נעשיתי ידען וב
 .סימני השאלה

5 
אמי . בפלך ווהלין שבפולין,  בעיר לוצק1927 בשנת נולדתי

תופעה זאת . יהישלבשיצאתי לאוויר העולם עטוף כולי  ,לספרנהגה 
שקיבלה ) המיילדת(לפי ידיעתּה המוסמכת של הקאשארקה , מעידה
אשר יצליח בכל אשר  ,"סגור בפני פגיעות"ת מזלר־שהנני ב, אותי
טיל 'לא ייחסתי חשיבות יתרה לעניין עד שגיליתי בפתח הספר . יפנה

ור הפלמי המפורסם קרה בדיוק לגיבכי , קוסטה־ מאת דה'אולנשפיגל
פרט לכמה אותות (מעולם לא נטיתי לאמונות טפלות . אותו דבר
אולי . זאת נעמה ליגורל אבל לא אכחיש ששותפות , )...בדוקים

 , בצרהתיעאם נקלש ,נבואה זאת היא המקור לתחושה שחשתי תמיד
במבט לאחור אינני מוצא הסבר טוב יותר . חלץ בשלוםיאכי 

לבחור בשבילים לא ,  שדחפה אותי להסתכן בחידושיםלאופטימיות
 .למאבקים לבדיסלולים ולהיכנס 

. ידי יהודיםל־ברובה עהייתה  לוצק מיושבת הייתהידוע לי ככל ה
בענף שעסקו בני משפחתּה הענפה של אמי היו סוחרים מסודרים 

עץ בעיירת קובל  משפחת אבי התגוררה בבקתת ואילו ,החייטות
 .סה בדוחק והתפרנ,הצמודה

ספר תיכון אוקראיני ושירת בצבא האוקראיני של בית־אבי סיים 
פשר אשיאבל מקום עבודה , בצבא האדום ובצבא הפולני, פיטלורה

ואני , כאשר נולדה אחותי. לא הצליח למצואהוא  לפרנס משפחה לו
 עשותל"  כדיהיגרו אבא ואחיו שייקה לברזיל, עדיין בן שנה וחצי

, לאמא היה קשה להסתדר עם שני תינוקות. .)..להתעשר ("אמריקה
לא חלפה שנה והגיעה עבורנו . שבכפר, ל הורי אביאלכן נלקחתי 
 .כדי שנצטרף לאבא, )כרטיס אוניה(קארטע ־ויזה עם שיפס
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6 
ללא , אל תעיירה שכוח, Matãoב־התגוררנו תחילה בברזיל 

ם  התגוררה שמלבדנו. עץ יכל בתיה צריפש, ללא רשת ביוב, חשמל
בחיפוש , במשך הזמן. משפחת פרייזינגר, עוד משפחה יהודית אחת
 Garça, Taquaritinga:מעיר לעירעברנו  ,אחרי שיפור איכות החיים

  Campinas,, Sorocaba, Baurú, Jahú, Araraquara,  עד שהגענו
 .São Pauloל־

 , עתים קרובות נחנקתי–בפולין הייתה לי תופעה מוזרה 
, יכים לעשות כל מיני פעולות בכדי להחיות אותיהיו צרו ,התעלפתי

  לבדהאמא חרדה מאוד לנסוע לברזיל.  החוצהלשוניאת כמו למשוך 
אבל , היא לא היתה דתייה. בת שנה ובן שנתיים וחצי, ילדיהעם שני 

, אביה. שהיו אדוקים מאוד,  בכמה מנהגים מבית הוריהדבקהאמי 
קראו ואף (י של טריסק היה חסיד מושבע של הרב, סבא מרדכי פרל

בנה עם   ונסעהעגלוןאמי  השוכר לכן .)'טריסקערר־דעל־מוט'לו 
 .הפעוט לרב של טריסק

והקשיב , הרב הזקן עתור השיבה ישב כיסא עץ גדול עם פיתוחים
 כאשר יהילדשני סע לבדה עד ברזיל עם י תכיצד – לבעיה של אמא

שיב אותי על הו, הרב לקח אותי ללא אומר? בילד מתעלף מדי פעם
עצם את עיניו ומבלי להשמיע קול , עטף את ראשי בשתי ידיו, בירכיו
! קחי את הילד שלך וסעי בשלום, בתי" : משהו בכוונה יתרהמלמל

אבל , מעולם לא האמנתי במעשי נס כאלה. "הוא לא ידע עוד נפילה
 .עברו מעל לשבעים שנה ומאז לא משכו לי אף פעם את לשוני

בימים ו, קת נרות בערבי שבתות ובחגיםאמא שמרה על הדל
הבישול היה אז בכיריים על גחלים ורק . אש הבעירהלא האלה 

אמא הייתה . פאולו השתמשנו בגז בישולסאן־לאחר שעברנו ל
בשבתות נזהרה ... אבל את האש הדליקה העוזרת, מבשלת בשבת

! כלל זה לא הפרה כל ימי חייה. אמא והקפידה לא לגעת במחט
לא שמתי לב ו, לה נראו בעיניי טבעיים ומובנים מאליהםמנהגים א

חשבתי שאצל כולם  .שהם אינם מקובלים אצל שכננו הגויים
עובדה היותנו שונים מכל . ו לץמדברים יידיש בבית ופורטוגזית מחו
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הספר בית־השכנים נתגלתה לי בכל חמרתּה ביום ראשון שהלכתי ל
 .שבע וחציבן־ ,ואני ילד גדול

*  

ידות התכופות מעיר לעיר לא הספיקו הוריי לרשום בשל הנד
ספר בית־פעם בי־ספר ואינני זוכר אם אחד מהורי ביקר אבית־אותי ב

עם תעודת לידה והאישורים , תמיד הלכתי להירשם בגפי. בו למדתי
 .הנדרשים

  שמו של ישו הנוצרי אתשמעתי הספרבית־י הראשון במביו
אתה צלבת ":  והטיחו בפנייילדים ארבו לי בדרכי הביתה. לראשונה
לשווא הסברתי שאינני יודע על מה מאשימים אותי . "!את ישו

כו אותי מכות נאמנות י ה, הם התנפלו עליי.ושלעולם לא הרגתי איש
חזרתי הביתה בבכי . וקרעו לגזרים את חולצתי הלבנה החדשה

גער , "אנחנו יהודים"! עלי – הוא התרגז מאוד. והתלוננתי בפני אבא
כי , או לברוח, עלינו להתגונן: אל לנו לצפות לעזרה מאף אחד", בי

 עלי .הספרבית־ הוא לא ילווה אותי ל,הבהיר, לא. "איש לא יגן עלינו
 ושוב לא חזרתי הביתה ,למדתי את הלקח. ללמוד להסתדר בעצמי

 .הרביצו ליה שנאובת
כאשר הכומר של  )דת(Religião שמעתי לראשונה את המלה 

 שאחותי תשתתף ,רובה בא לבקש את הסכמת אמאהכנסייה הק
 שילדות ן ביההיתו, )מלאך (anjinho ה בתורבתהלוכת האם הקדוש

. עם כנפיים גדולים מנוצות לבנות, הלובשות שמלה לבנה ארוכה
אז תיקחו אותי ". "אנחנו שייכים לדת אחרת" ש־משום, אמא סירבה

 הולכת עם  הייתההיא. התחננה אחותי, "ולכנסייה של הדת שלנ
רגליי מעולם לא , אניואילו .  ואף למדה להצטלב,חברותיה לכנסייה

אפילו . אסור לנוהדבר משום שאמי חינכה אותנו ש, דרכו בכנסייה
 או, פני כמריםל־כאשר עברתי ע, בהסתר, נהגתי לירוק הצידה

ראשונה בחיי ל !בלי לדעת מדוע,  כנסיות או כשראיתי צלבאו, נזירות
 'כנסיית הבשורה' ב,ישראלארץ־ ב רקה נוצריתביקרתי בכנסי

 .בנצרת
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7 
Taquaritinga ,1936. 

 התנועה מנהיג, Plinio Salgado ש־פשטה שמועהבעיר 
עומד לבקר , )(Movimento Integralista הפשיסטית הברזילאית

 כתחושת הלהגדירהיה אפשר . האווירה בביתנו התחשמלה. בעיר
יצו לאבא לסגור את החנות ביום שכנים דאגניים המל. פוגרוםם־טר

 Dona( דונה פפינה . ולצאת את העיר עם המשפחה,לפורענותהמועד 
Pepina( ,ללא , בלה ושמנה, איטלקיה זקנה, בעלת הבית שלנו
,  שלנואשר גרה גלמודה בקומה שנייה של בית קטן בחצר, שניים

. להיחבא בביתה ביום ההוא,  שהיא חיבבה מאוד,הציעה להורים
אבל חשנו ,  בדיונים שניהלו ביניהם, הילדים,י לא שיתפו אותנוהורי

 . הדחוסה  שבביתאת האווירה

אשר ,  ברחוב הראשינה של אבא שכוחנות. היום הגדול הגיע
הגיפו את דלתות מהחנוונים חלק . מצעדלאורכו אמור לעבור ה

אחרים דווקא קשטו אותם בדגלים הירוקים של , חנויותיהם
 .אים ובתמונות המנהיג האורחהפשיסטים הברזיל

. ראינו שמרחוק מתקרב ציבור אנשים. הרגשנו תכונה ברחוב
 השמאלי ּהשרוולשעל  חולצה ירוקה –מדים לבושים  איש 60כ־

 – Integralismo ה־סמל, בתוך מעגל לבן) סיגמה יוונית (Σהאות 
כשהם , חלקם שלובי זרוע, צעדו שורות שורות לכל רוחב הכביש

כמתהלכים באחוזתם , לכת פטריוטיים ומשוחחים בקולשרים שירי 
על המדרכות ומאחוריהם על הכביש הזדנבו חבורות ילדים . הפרטית

לא יסגור את , אבא החליט להתעלם מכל העניין. וסתם סקרנים
, אמא. מוכן לבאות, הוא נעמד מאחורי הדלפק! מה־החנות ויהי

 שהפרידה בין ,אחותי ואני תפסנו מחסה מאחורי דלת כמעת סגורה
מבלי שסיכמנו , הצצנו דרך החריץ לראות מה יקרה. החנות למגורים

 .מראש על תוכנית לנסיגה

ממרכז שורת . וכולם השתתקו. נעצרו, המצעד הגיעו מול חנותנו
  מלווים אחריוכששני,  ופנה לחנותאדם יצא חלוץה
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את , לפי תמונותיו בעיתונים ובכרזות פרסומת, זיהיתי בו. 
התקרב , הוא התקדם בצעדי רובוט נמרצים.  פליניו סלגאדו–ג המנהי

בדיוק כך  –חד וחודר , מבט עיניים קפוא, רזה ורציני –לאבא 
סיפורי הזוועה השגורים בין לפי תיארתי לי את המומיה המהלכת 

 שאל אם אהו, ר במסדר צבאי"תקיף של רסובקול מתכתי   .הילדים
עניבות ופרש אותן של ת ובילמדף חהאבא הוריד מ. יש לו עניבות

בחר באחת העניבות , המנהיג בחן את הסחורה. כמניפות על הדלפק
אבא ארז את . הוא שילם את הסכום בלי להתמקח. ושאל את מחירּה

הציבור בחוץ המתין . העניבה בעיתון ישן ומסר את החבילה לידו
  אלראשו חזרו כלעומת שבאו יסלגאדו ושומר. ארץ־בסבלנות ובדרך

 .ו בדרכךהמשי המצעד .רכז השורה המובילהמ

8 
שלוש אחיותיו ,  הוריו–הגיעו לברזיל משפחת אבי  1936בשנת 

והתיישבו  – אּורציוהאח הצעיר ) גיטל ובראנדל, דינצי(
ארצות ית־בראז ברזיל הייתה (המדינה /בירת המחוז, פאולוסאן־ב

ושבים מיליון תהיו כבעיר ).  מדינות ועוד טריטוריות מספר21של 
 היהודים בברזיל  אלף70מתוך , היהודי של שלוש רבבותציבור ובה 
 Bom Retiro, בשתי שכונותמרוכזים רוב היהודים היו . כולה
בכדי להבטיח , משפחההקרבת גור בהורי החליטו לעבור ל. Brazו־
 .ת חינוך יהודי וסביבה יהודי,ילדיםה, לנו

 חדרים ובשם כן בבית מגורישש, 'תורה־תלמוד'רשמו אותי ב
 חבשו לי על הראש ית כלראש. כיתות יסוד בלבדבלמדו בו ו , רבים

פגשתי את . גבותיי עד ישכיסתה את קדקוד, פת משי שחורה גדולהיכ
 שדיברתי עם ההורים , וגיליתי שבנוסף ליידיש,האותיות המרובעות

שקוראים לה העברעיש ,  קדושה,יהודים עוד שפה היש לנו, והסבים
עד לשיעור באלפון  והגעתי ,שפה זאת סקרנה אותי מאוד). עברית(
שינון את שנאתי  ;אהבתי את סיפורי המקרא. 'תמר והתמרים'

 .פהל־הברכות ע

במיוחד לא .  וקשה לי להגדיר מדוע,חן בעיניי הכתה לא מצאה
, בעל זקנקן מחודד, בחור צעיר ונמרץ, 'אדוני המורה'סבלתי את 
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  עלפעם הפליק לי.  היה אלים ומפחידבעיני הוא. לבוש כולו שחורים
 ;מחשבותייב תיחפילהחזירני למציאות מהעולם בו רעל־מנת , עורףה

 .החלומותל־לא בכדי הזדהיתי עם דמותו של יוסף בע

לא .  זה הספיק כדי שאקום ואברח מהכיתה'מעשה מאקארנקו'
,  לקבל מכות מגוי:הוריי לא הצליחו לשכך את זעמי .חזרתי אליה

לא נותרה להם ברירה אלא לשלוח אותי ! ?אבל מיהודי – ניחא
 Grupo Escolar Marechal Deodoro daהספר היסודי העירוניבית־ל

Fonseca ,אחרי מבחן קצר נתקבלתי בכתה ג. בקרבת בית מגורינו', 
בין מהמבוגרים בין גם כך הייתי . וכך דילגתי על שנת לימודים אחת

, זכורכ, נדידות המשפחהעקב שכן . תהיארבעים התלמידים בכ
 .התחלתי ללמוד באיחור

התייחסה אליי , אישה חביבה ואימהית, Dona Helena המורה
השלמתי .  וכדי להיות ראוי לכך השתדלתי מאוד בלימודים,בחיבה

 .אפילו מצטיינת, את הפער וללא ספק הגעתי לרמה טובה

9 

, נוםגוץ וצ, היה אדם פשוט,  אבייו שלאב, )אברהם(ם סבא אברּו
אהב . נאור ושוחר דעת, דתי סובלני. עם זקנקן שחרחר מטופח

מחורשה , בצעירותו עסק במסחר עצים להסקה. עיתונות יידיש
 נשברה בתאונת ורגל). איש האצולה הפולנית(חכורה מידי פריץ 

בין תפילה . בברזיל לא עבד. נשען על מקל, עבודה והוא נשאר צולע
מו בטיפוח בוסתן קטנטן עמוס עצי הכנסת בילה את יובית־לתפילה ב

 עבודה זאתעבור .  ובישיבה בחנותו של אבא,פרי וגפנים בחצר ביתו
 .שילם לו אבא משכורת קבועה ביד נדיבה

מאכלים ,  ֵפרות וירקותיסבא התסיס יינות לחגים ולהכין כיבוש
לא שכיחים בברזיל הטרופית השופעת ֵפרות וירקות טריים כל ימות 

 המנגו ציאהבנו לשחק בבוסתנו ולטפס על ע, הנכדים, אנחנו. השנה
 . והאבוקדו הגבוהים

הוא היה .  הסיפורים שסבא הפליא לספראתאהבתי יותר מכל 
, אוסטרופולימכמות מבדחות של הרשלה ונדלה של ח בלתי מעין

שבת , שבת משמאל"(ט "הבעששל מעשיות מופלאות , ולהבדיל
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 ומיני , )"…חול םתווך ביו וכרכרת הרבי המשיכה לנסוע ב–מימין 
דוגמה מאלפת של סיפוריו היא . ונפלאות שקרו ליהודים נסים

הסיפור שסיפר ששוחחנו בביתו על התעללות קלגסי היטלר הצורר 
 חיילים גרמנים מושכים והראשבעקבות תצלומים בעיתון , ביהודים

 :וזה הסיפור. בזקני יהודים
 המלך קינאו בו ונהגו שרי. באחת הארצות היה למלך יועץ יהודי"

פעם . אבל המלך דווקא חיבב אותו וסמך עליו, להקניטו ולהעליבו
קרא המלך ליהודי להודיע לו שהחליט למנותו לראש כל שריו וביקש 
ממנו עצה איך לבצע את רצונו כך שהמעשה יתקבל בעיני כולם 

כל : השרים־הציע לו היהודי להכריז על תחרות למשרת ראש. כצודק
בעל . התרנגולים יוכנסו לכלוב ויילחמו ביניהם, יביא תרנגולמועמד 

 .המלך נהג כעצתו! התרנגול המנצח יתמנה לראש השרים

איש , ביום המיועד התייצבו בחצר הארמון שרים ומכובדים בממלכה
מפלצות אימתניות ,  תרנגולים ענקיים ותוקפניים– איש ותרנגולו

הכניסו את העופות .  נלעגגם היהודי שלנו מופיע ועמו אפרוח! ממש
האפרוח המסכן של היהודי ; בכלוב ענק ומיד התנפלו אלה על אלה

 .פחד כולו אחוז ,התקפל באחת הפינות

הגדול , אחר קרב ממושך ואכזר נותר במרכז הזירה תרנגול אחד
פתאום זינק האפרוח  .שותת דם, מרוט כולו, פצוע. והאיום מכולם

 ובדקירה ,התקשה לעמוד על רגליוממחבוא על עורפו של התרנגול ש
 !מת, אחת בראשו הפילו ארצה

 ".וכך נעשה היהודי לראש שרי המלך...

10 
, לבת־טוב, הייתה אישה כפרית פשוטה, אם אבי, סבתא מלכה
 :בשני דברים הפליאה אותי. תפורמאליללא השכלה , צנועה ושלווה

צורה של ת בלי ידיע, חייגה בטלפון ו'צאנה וראינה'בהתפללה  דכיצ
מלי לדעת ,  התמקחה עם הירקנים בשוקוכיצד, סיפרהשל אות ו

 בחיק –  סבא וסבתא לא הצליחו ללמוד את הפורטוגזית.פורטוגזית
 .משפחה דיברנו אך ורק יידיש

הרי ? מדוע את פונה לאנשים האלה בפולנית ולא ביידיש, סבתא"
 ."ממילא אינם מבינים מה שאת מדברת
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 "?לא, הרי הם גויים"

*  

, קנישעקלעך, קניידלעך,  קרעפלעך–אהבתי את מאכלי סבתא 
. דמרק עוף באטריות ועו, )אורז בחלב(מילעך ־רייז,. ווארעניקלאך

 –הסכין בידי נגע במאכל . מטעמיהעם פעם הגישה לי סבתא בצלחת 
הצלחת נשמטה מידי והתנפצה , דמיזעקה הקפיאה את וקול 

  אל החצרמיהרה ,את הסכיןהרימה , סבתא הגיחה בבהלה .לרסיסים
 והמאכללחת השבורה צ ה! לשלושה ימים– ע אותה באדמהותקל
 .ל הנראהככ, יגו אותהאפך לא הדנשש

עם ) בשרי(אינך יודע שאסור לערב פליישיקס , שכמותךשייגיץ "
 .גערה בי, "?)חלבי(מילחיקס 

 כך למדתי על קיום הכשרות ואני כבר ילד גדול !לא ידעתי
שוב , לא הצלחתי להבין את דקדוקי ההלכהי נאיוון שמכ! שמונהבן־

לא נגעתי בבית הסבים באיזשהו כלי מטבח מבלי לברר קודם עם 
 .סבא או עם סבתא אם מותר או אסור

אינני וה קול רימ תקרית זאת לא שמעתי מעולם את סבתא מלבדמ
תמיד .  למישהודברפעם מתרגזת על מישהו או מעירה י־זוכר אותה א
 שמא אני היחידי בתבל שהוציא ,אשמהורגש  תהייהבי נשאתי בל

 .פעם את סבתא מכליהי־א

11 
 לדירה מול –  בפי כולםאּורצי – ןרֹו לקח אותי דודי אּו10בגיל 

 צורפתי לקבוצה . שם התכנסו נערים ונערות יהודיים,בית הסבים
, פייגלמןבהדרכת המנהל נח , כעשרה במניין, של ילדים בני גילי

 . שנהגו לבקר בבית סבאיחד מחברי דודשהכרתי כא

כמו , שרנו מיני שירים ביידיש. התיישבנו במעגל באחד החדרים
, 'ל"בין איך מיר החלוצ', 'אז דער רבי אלימלך', 'טומבאלאלאיקה'
שקראו להם , חברהי־כך שיחקנו משחקאחר־. ועוד, 'רייזעלה'

 30



א לנו לבסוף קר ו)על שם ספר של רודיארד קיפלינג( 'משחקי קים'
 ושוחחנו על ,'שלוש מתנות'ל פרץ "את סיפורו של י, ביידיש, נח

 . לקןחזורחן בעיניי וביקשתי מדודי ל  מצאה'פעולה'ה. משמעותן

 Hortoב־יצאנו לפעמים לטיול , יום השבתון בברזיל, בימי ראשון
Florestal ,הפלגה'ניק שקראו ־למין פיק, חורשה מחוץ לעיר' .

פעם באתי  .יום בו יתקיימוה וציפיתי לאהבתי את המפגשים האל
ילדי השכונה סיפרו שאנשי בולשת . לפגישה ומצאתי את הבית נעול

 .עצרו את המנהלים ולקחו כל מה שהיה בקן

הצעיר שומר־ שמדובר היה בקן של ה,כעבור שנים נודע לי
 ,Estado Novoאשר נסגר בגלל הנהגת , )37-1935( פאולוסאן־ב

 משטר היה זה. של רוזוולט New Dealל־ Getúlio Vargas תגרס
לא ל שבין תקנותיו איסור חמור להתקהלות ,'תדמוקרטי'דיקטטורה 

 , ופרוזאית יותר,בדיעבד שמעתי שמועה אחרת . המשטרהןברישיו
 בשכבת  רומנטיתהלשנה בעקבות פרשיה –על סיבת הסגירה 

ות לא עלה בידי להתחק, נושאלמרות שבזמנו התעניינתי ב. הבוגרים
, כל מקוםמ.  ולבררן לאשורן הנסיבות האמיתיות של סגירת הקןאחר

 .אבל תכולת הבית הוחרמה והקן התפזר, הנאסרים שוחררו

 של מצא במרתפיםנ, החומר התנועתי המוחרם בכל הזמנים
, לציבורחומר רב נחשף שים שנה יאחר חמל. המשטרה הפולוטית

 לומותות עדויות שתסייענה לפענח פרשיעוחוקרים מחפשים 
סידרת ספרים כבר  התפרסמו. תקופה האפלה הזאתשהתרחשו ב

חותרים נגד "הרציחות והגירושים של , םהעינויי תיעוד על ובהם
 הלהיסטוריקיבלתי מהפרופסור . עמנו ירבים מהם מב, :המשטר

 שצולמו העתקים, ִריו ב'הצעיר־השומר'בוגרת , אסתר קופרמן
 לארכיון של אותםמסרתי .  התירה לעיוןDOPS־מהמסמכים שה
 ,קצהו שקרחוןרק אני משער שמסמכים אלה הם . גבעת־חביבה

 החשאית המצפה המשטרה חומר ארכיוני רב במרתפי  ישנובוודאיו
 .לגואל

 1974שהיה מזכיר התנועה ב־, ִריומבוגרי התנועה ב, יו נדל'סרג
 כתב,  והחלוציות בברזילשומר־הצעירובין יוזמי המוזיאון לתולדות ה
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בחזרה מהמשטרה הפוליטית מסמכים עתה להשיג  לי כי מנסים
 ).DOPS (לביטחון פנים

* 

 ימיםאותם של הצעיר שומר־התנועת בבחלוף השנים התעניינתי 
אבל בנוסף למה שנחרט בזיכרוני , השתדלתי לאסוף מידעו

נודע לי על . לא העליתי הרבה, מהפעולות המעטות בהן השתתפתי
 חלק  הקן לקח:  שלוי תצלומים אחדיםהשגתו, המאורע מעניין

 1935 שהתקיים בשנת )מפגש צופי בינלאומי, jamboree(מבורי 'גב
 בה ,שמורת טבע בלב העיר, Parque_Ibirapueraב־, פאולוסאן־ב

באו משלחות  .) לאומנות המפורסמתBienal ה־מתקיימת מדי שנתיים
קן . אף מאוסטרליה הרחוקה, צופיות מכל רחבי העולם

פאולו הקים מחנה אוהלים והשומרים הופיעו סאן־הצעיר במר־שוה
. 'פאוול־דןא בכובע' ו)'מקל אישי'(עם מוט , בתלבושת צופית מלאה

. פולקלורמופעי הופעות אומנות והשונות מדי ערב הציגו המשלחות 
 אשר סחף צופים רבים ,הצעיר הופיע בריקוד הורה לוהטשומר־ה

 .ליםמעגם־מעגליאליהם מהקהל להצטרף 

במפגש ההוא קשרו מנהלי הקן קשרים ידידותיים עם אחד 
 José Theodomiro de, המנהיגים הבולטים של הצופים הברזילאיים

Amaral , הספר היסודי הממלכתי בית־ למנהל 1939שנתמנה בשנת
הספר והיה לדמות אהודה בית־בחידושים הוא הנהיג . בו למדתי

  להתחדשות  עזר, כפי שיסופר בהמשך. ונערצת על הילדים
  .בעתידהצעיר שומר־לה

פאולו במחצית סאן־הצעיר בשומר־על הזיכרונותי לסיום 
 עמוקפגישות המעטות בהן שהשתתפתי נחרטו שהציין  א,30־שנות
על הציונות או על ,ישראל ארץ־איני זוכר ששמעתי בהן על . בלבי

. לא שמעתי דבר על הערבים או על המנדט הבריטי. הסוציאליזם
, שרנושבה  ,9-10 בני ,שכבה הצעירה ביותרהשתייכתי לקבוצה מה

 באידיאולוגיה עסקו .השכל מוסרם ע שיחקנו ושמענו סיפורים
 .בשכבות הבוגרות יותר
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12 
שמרו על קשר גם אחרי , אּורציהחברים של , חלק מבוגרי הקן

 אּורצי(סגירת הקן ונהגו להיפגש לעתים קרובות אצל הסבים שלי 
שהסבים , שבת ולרוב החגים הם היו באים לקבלת). גר אתםהיה 

פסח ולסוכה הגדולה  הלסדרנהגו לבוא במיוחד . הקפידו לקיימם
 .סוכותה בחג נוסבא היה מקים בבוסתש

בני  – כמעט ללא פגרה, תכנס הפרלמנט של סבא היה ממדי ערב
היו דנים בידיעות מהעיתונים על הם . אּורציהמשפחה וחברים של 

. על מלחמת העולם השניה,  ומאוחר יותרספרדרחים בהאזמלחמת 
לשו לעתים לוויכוחים גהניתוחים האסטרטגיים על ההתרחשויות 

הייתי בקי בכל הדמויות שפעלו במלחמת . פוליטיים סוערים
 עשרה־שתים בןהייתי (האזרחים בספרד ובמלחמת העולם השנייה 

נאים יותר התמצאתי בגנרלים ובמדי). כאשר הגרמנים פלשו לפולין
 או בכוכבי ,טוב מאשר בכדורגלני הליגה הברזילאית הלאומית

אני זוכר היטב את הדאגה לגורל  .קולנוע המפורסמים מהוליווד
ואת המעקב המותח אחר הדרמה ) בעיקר בפולין(היהודים באירופה 

 .'הפאטרי' ו־ 'סנט לואיס'של האניות  

 על ציונות או לא זכור לי אם באותה תקופה שמעתי, כאמור לעיל
ישראל זירת ההתרחשות של ארץ־בעבורי הייתה . על פלסטינה

משום , מוזר הדבר בעיניי. ותו לא, סיפורי המקרא האהובים עלי
תנועה ה םגם ֵש. הצעירשומר־שרוב המשתתפים בדיונים היו בוגרי ה

כפי , 1945בתחילת ,  לתודעתי רק כעבור שניםחדרוומשמעותּה 
 .להלןשיסופר 

13 
הספר היסודי הממלכתי בו למדתי הייתי היהודי היחיד ת־ביב
, Bom Retiro בשכונת יה ממוקםהספר הבית־למרות ש. בכתה

  ויותר רק יהודים ספורים למדו בין אלף,הריכוז היהודי הגדול בעיר
 ללמוד הצעיריםהיהודי השכונה העדיפו לשלוח את ילדיהם . תלמידיו

 ;)'התחייה'( Escola Renascença הספרבית־או ב 'תורהד־תלמו'ב
. פרטיים יוקרתייםיהודיים ־לאספר בתי־מעטים שלחו את בניהם ל
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 , כמו זה בו אני למדתי,המוני וחינם, עממי, ספר עירוניבית־כנראה ש
כך שהמטען , נמצאספר תיכון יהודי לא היה בבית־.  להםלא היה יאה

 יםחיהשנרכש בארבע כתות היסוד היהודיות היווה תחמושת לכל 
 . רוב הילדים היהודיםלדידם של

ששכן בבית מגורים שהוסב , 'תורה־תלמוד'ב־מו שלא כ
הספר בית־התמקם , ספר בעזרת שיפוצים ותוספותבית־ל

Renascença שני מ היו בו כיתות מרווחות .תומטרועד לבבניין שנ
שחצה את המבנה ונפתח לחצר אחורית הקלאסי פרוזדור הצדי 
 פאולו היוסאן־ב. סביבב־ת חומה גבוהה סבימוקפו,  מרוצפת,גדולה
, כנסתבתי־ רובם צמודים ל,כיתות יסודם עספר יהודיים בתי־ עוד

 .ששמשו כעין מרכזים קהילתיים

אם לשפוט לפי רמת הידיעה בעברית וביהדות אצל מסיימי 
 היו נהוגות בו שיטות הוראה ,'לואיס פרייטליך'הספר בית־

במספר השנייה השכונה , אזברבספר זה נמצא בית־. מתקדמות
 , אינני יכול להתבסס, לדאבוני, על ניסיוני האישיךא.  בעירםיהודיה

שרבים מבין ידידיי ומבין  ף אלע, משום שמעולם לא ביקרתי בו
גם כאשר עברתי לגור .  בתנועה היו תלמידיו ובוגריוםחניכיה

לצורך כתיבת הפרק הזה נעזרתי .  אצלולא הזדמנתי, בסביבתו
 .געשקיבוץ שכנתי ב, ע מפי בלימה קליימןבמיד

פאולו שהנהיג את סאן־ היה הראשון ב'לואיס פרייטליך'ספר בית־
באו אליו תלמידים . במבטא ספרדי, לימודי השפה העברית המודרנית

הוא נפתח .  כגננתבלימהעבדה  בו ,ילדיםן־תחילתו כג. מכל העיר
,  גדולהספרבית־ והתפתח ל40 ה־ בשלהי שנותבראזבשכונת 

הוא משך אליו כמה מהמורים . בתחילה עם כתות יסוד בלבד
 .שנהיה בו לעמוד התווך, ביניהם מר שוחט, 'התחייה' ־בית־הספרמ

הספר האלה ניטשה תחרות על הבכורה בחינוך העברי בתי־בין שני 
 הוסיפו כתה לשנה חמישית 'התחייה'ב. פאולוסאן־והיהודי ב

 בו סמינר להסמכת מורים  פתחו1946ב־לתלמידים מתקדמים ו
השתתפו בו תלמידים יודעי עברית משני . שפעל בערבים, לעברית
בשנים הראשונות הורו מורי הסמינר בהתנדבות ולא . הספרבתי־

 .עבודתםקיבלו שכר עבור 
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 שהיו ,הזמינו אותי חברים מהשכונה', כאשר עליתי לכתה ד

התקיימו  לפעולות החברתיות ולמשחקים ש,'התחייה' תלמידי
מתוך סקרנות באתי . ספרםבית־בשבתות אחרי הצהרים בחצר 

בשיאו משטר הדיקטטורה של  היה בתקופה זו.  ונפגעתי,להציץ
מנהלי .  והיה מסוכן לקיים מפגשים כאלה בלי רשיון,ווארגאס
המורה , התקשרו לידידם משכבר,  לשעבר'שומרים', הפעולות

Teodomiro , מנהיג ,כאמור, היה ש,הספר היסודי שליבית־מנהל 
 . שהוזכר קודםמבורי'הג מהוהכירווהם  ,בתנועה הצופית הברזילאית

 ורשם במשטרה את המפגשים ,אות לפרוש עליהם את חסותוינ הוא
לעתים הוא נהג . צופיות בהדרכתו ובפיקוחום־האלה כפעולות קד

 .אבל לא התערב בהן ,פות בפעולותלהופיע ולצ

הקימו .  צופיים וחברתיים בחצרמרבית הזמן עסקנו במשחקים
ואני למדתי לתופף ) תופים וחצוצרות(תזמורת כלי הקשה ונשיפה 

 . על טנבורמקצבי צעדה

ידי צי ל־ ע1500יום גלוי ברזיל בשנת ,  באפריל21לחגיגת 
 Almirante Pedro Alvarezספינות פורטוגל תחת פיקודו של 

Cabral , סביבהבהספר בתי־יזם המורה תיודומירו מפגן של כל .
 כיוון שהייתי בין מתופפי. השתתפות התלמידים הייתה חובה

ביקשתי רשות , 'התחייה'ב־) להקת כלי נשיפה ותיפוף (bandaה־
הוא . בשל תפקידי החיוני בה,  תיודומירו להופיע בשורותיההמורה

 .אישר לי זאת ברצון ואף איחל לי הצלחה בתיפוף

 של תהלוכת תינלית החחו, ביום החג צעדתי עם הלהקה שלי
. הספר העירוניבית־עד ל, חצינו את כל השכונה היהודית. 'התחייה'

רעש התופים והחצוצרות הוציא את תושבי השכונה לרחוב הרדום 
ליוו במחיאות כפיים קצובות את צעדתנו  הואל, השבתון של יום
ספר יהודי בית־ של ןראשומצעד :  מרשיםאורעזה היה מ. הנאה

 .ון גם האחר– לפי מיטב ידיעתי. פאולוסאן־ בחוצות העיר

אינני ? מדוע. נפסקו במפגיע ולא נתחדשו 'התיקווה'בהמפגשים 
 .התגעגעתי אליהם, לי הם חסרו. יודע
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הגבר היחידי בין . קיבלנו מורה,  בעממיהאחרונה', בכתה ד

 Professor(המורה לואיס בראגה , הספרבית־עשרות המורות של 
Luiz Braga( ,ותכולו רוך ואבה ,* מולאטי,שער שיבה מקורזל לעב. 

* mulatto – בעל עור שחום, תערוהת של לבן וכושי. 

אין מילה , 'פרופסור'הוא , ר עממיפגם מבית־ס,  בברזיל כל מורה
, כל אדם מכובדת אפילו אם איננו יודע קרוא־וכתוב. אחרת למורה

 .'דוקטור'נהוג לפנות אליו כ־

חן   השתדלתי למצוא. וכיבדתי אותו מאדה הז הערצתי את המורה
בגלל עניין של , עד שפעם, ידי חריצותי בלימודיםל־בעיניו ע

הצליף בי עלבונות , הוא פגע בי קשות.  התהפכה הקערה,בכך־מה
. ניתקתי מגע ושוב לא פניתי אליו מיזמתי. אישיים וגידף את יהדותי

,  אלי בשאלהאם פנה, בשיעור. מחוץ לכתה התעלמתי מקיומו כליל
התנהגותי . "פרופסור,לא ! פרופסור, כן" :עניתי בקיצור נמרץ מופגן

הוא ניסה . ינמשום שחשתי בהשתדלותו לפייס, נגעה כנראה ללבו
 .לא מחלתיאני  אבל ,לפתוח עמי בשיח כאילו כלום לא קרה

המורה נהג לחלק לכל תלמיד מדי סוף חודש : קרהש מה וזה
 ולהכריז ,טבלת הישגיו במקצועות השוניםבחודשו כרטיס ציונים עם 

הוא , 1939אפריל , בחודש ההוא. על התלמיד המצטיין של החודש
 ובירך ,הניקוד המרבי) Antônio (ואנטונילתלמיד כי הכריז חגיגית 

 . אותו על הצלחתו

שמתי לב שסכום הנקודות הרשום קטן וי  שלי את כרטיסתבחנ
רה וביקשתיו לבדוק את הבאתי את הכרטיס למו. סכום הנכוןהמ

 ,התנצל על כך והודיע לכתה, הוא הכיר מיד בטעותו. החשבון
 .אני הוא התלמיד המצטיין של החודשכי שמסתבר 

המשך פתח המורה באבל ,  עד כאן התנהל הכל לשביעות רצוני
במצעד על ש: יםיבנאום ארסי ושפך על ראשי קיתון של גינו

ספרנו בית־ בגדתי ב,דת ביום החג הלאומי של המול,הספרבתי־
המעדיף את ) נוכרי (estrangeiroנה אותי י כ;דתי וצעדתי עם בני

הוא . ועוד פנינים כאלו ,גזעו על פני ברזילאים אמיתיים חברת בני
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 , האמתלמען. קריות־איש־ שלו את יהודה*אף שרבב בקטילינריה
בכל ). יהודי (judeuה מפורשות את המילה תעל דל שפתיו לא על

ת כל אוהוא זעזע ,  האנטישמי ביותר ששמעתי מעודיהיהנאום הזאת 
 . נימי נפשי

 (*Oratio catilinaria ,הרומאי שנשא המדינאי נאום מרשים 
ארגן מרד קאטאלינה בסנטור  שבו האשים את, קיקרוהמפורסם 

 .פהחרי קשה וקטילינריה היא האשמה. לתפיסת השלטון

לא ידעתי איך . ותו כמוממורה שליזאת לא ציפיתי . הייתי המום
הנחתי עליו את כרטיס , ניגשתי לשולחנו, קמתי לבסוף. להגיב

אני מוותר על "  :יותר שהייתי מסוגלהציונים ואמרתי בקול הבוטה ב
התיישבתי ושילבתי את ידיי על ,  וחזרתי למקומי"!הכיבודים שלך

 צלצל הגיבספיק המורה לבטרם ה. בכתה השתררה דממה! החזה
 .כולנו דהרנו לחצרו. הפסקההפעמון ל

*  

 שעליי להתייצב ,ש הכתהָמ אמר לי ַשלימודיםהיום בתום 
או : תיארתי לעצמי מה מצפה לי. הספרבית־במשרדו של מנהל 

 או שהשמועה על מה שהתרחש בכתה ,שהמורה דיווח משהו למנהל
 .ההשנייניגשתי למשרד המנהל בקומה  .הגיעה לאוזניו בדרך אחרת

 והציע לי ,חיוך לבבי מעורר אמוןבמירו קיבל אותי המורה תיודו
 ושאל מדוע סירבתי ,הוא התעניין בשלומי. לשבת ליד המכתבה שלו

סיפרתי לו על הטעות . להיות תלמיד הכתה המצטיין של החודש
 המנהל בעצמו , שהוא,הזכרתי לו.  ועל נאום המורהןהחשבו
 וסיימתי , הרשה לי להופיע במצעד עם התזמורת שלי,ובכבודו
 .לא מדבשו ולא מעוקצו, מהמורה הזהאינני רוצה כלום ש ,בהצהרה

הוא לקח ספרון מונח על . המנהל האזין לדבריי ולא הגיב עליהם
 לפני שהספקתי .השולחן ושאל אותי אם איאות לקבל ממנו שי צנוע

 :רשם הקדשה, לענות
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 ,לנחום היקר
התלמיד המצט  1943יין בכתה בחודש אפריל 

  ,בידידות          
  מירו דה אמאראלוזה תיודו'ג             

 
 

 ואף המליץ לי על אחד הסיפורים ,המנהל הושיט לי את הספרון
לק

 *  

,  שנים לאחר שעליתי ארצה33, בעת ביקורי הראשון בברזיל
ניג

ם

, הספרבית־ מנהלת  אצלתיודומירושל 
מ "ש

י את דמותו 
הא

 לבית חברו העשיר לבקש את למצוקתו הרבה א

 .ידו על כתפי, הודיתי לו במבוכה והוא ליוה אותי אל הדלת. ריאה

 מבלי להשאיר דומה שהזמן פסח עליו. הספר היסודיבית־שתי ל
 קומתיים בסינון קלסי אותו בנין מאורך בן. ורישומיו את לע

אותם הילדים המתרוצצים , אותה חצר אחורית גדולה, אימפריאלי
, מדלגים בקלאס, מתגודדים חבורות חבורות, בחצר בהפסקה

לא הבחנתי (גם המורות . משחקי בגולות, מקפצים על חבל
רק תיודומירו . שמשים נראו בעיניי כמו באותם הימיםוה!) במורים

 .המנהל נעדר מן התמונה

בשלומו התעניינתי 
י  סיפרה היא . "בוגר המוסד החינוכי הזהכ־לפניה הצגתי את עצ

הוא מאושפז .  רבמןה זתיודומירו יצא לגמלאות מזדוקטור י של
 .מבין בנעשה סביבוהוא אין . הבמוסד סיעודי ומצבו קש

העדפתי לנצור בזיכרונ. לא הייתי מסוגל לבקר אצלו
 . כפי שהכרתיו במיטבו,ידידכמחנך והצילה 
  והאבןהעשיר , העני

 ביענא  ב,כפר נידחב
אלא , ניםלא זו בלבד שגירש אותו מעל פניו בבושת פ, העשיר. עזרתו

את הכפר הצעיר מרוב ייאוש עזב  .אף השליך אחריו אבן להניסו
ההצלחה האירה לו פנים והוא נעשה . ונסע לחפש את מזלו מעבר לים

שמו . בערוב ימיו נזכר בכפר מכורתו והחליט לבקר בו .לעשיר מופלג
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הוא סקר .  ותושבי הכפר התקבצו בתחנת הרכבת לקבלו,הלך לפניו
 .שאל עליו,  וכשלא הבחין בחברו מילדות, הרבבעיניו את הקהל

ירד מנכסיו ובשל עבירה על החוק ", ענו לו, "האיש הסתבך בעסקיו"
 .האורח ביקש לראותו מיד והובל לתא המאסר. "הכלאבית־חבש בנ

, האורח נעמד דומם. שם מצא אדם עלוב ומדוכדך רובץ על דרגש
ממנה אבן והניחה הוציא , שלף מחיקו שקית קטנה תלויה על צווארו

אוכל לזרוק בו , ציפיתי לרגע זה", אמר, "העשרים שנ". על הקרקע
 ". וכעת אני מרחם עליך,לך בחזרה את האבן הזאת

 .פרון שנתן ליהסיפור שהמנהל תיודומירו המליץ עליו בסזהו 

16 
רזילאי ר הוא מטבעו , תערובת ברובםבני־, הגזעיםב־הע

סו

קשור בעם 

 

 מנהג להמתין לי לפני שער הכניסה לחצר 
בי

וילקוטי 
לקול צחוקם של הילדים , מדרכהעל המחברות התפזרו , נשמט מידי

ם הב
גילויי האנטישמיות בהם נתקלתי . יםידידותי ומכניס אורח, בלני

 ואין ,במשך עשרים שנות שהותי בברזיל הם בהחלט יוצאי דופן
בכל זאת הם השפיעו עלי עמוקות . ללמוד מהם על העם הברזילאי

. ועוררו בי את הסקרנות לגלות מדוע אנחנו היהודים שונים ושנואים
 תשובותיהם המתחמקות והבלתיאך  ,חקרתי ללא הרף את הורי

 .מספקות לא הניחו את דעתי וגירו עוד יותר את התעניינותי

לא , התנסיתי בגילוי נוסף של אנטישמיות' בכתה ד
לפי י לו נשאלתי מ, דרך אגב. מהגרים ליטאי אלא בבן, הברזילאי

הייתי מצביע ,  הקבוצה האתנית האנטישמית ביותרניסיוני האישי
,  אותם לפני הגרמניםהייתי מדרג. ללא היסוס על הליטאים

והפולנים  .האוקראינים

 עשה לובחוראותו 
המחזה .  וכאשר הגעתי היה מקלל בקול רם את היהודים,הספרת־

התעלמתי ממנו . ילדים שנהנו ממנו הלך וגדלה וקהל חזר מדי יום
וא היה ה. האמת היא שהילד הזה הפחיד אותי. והמשכתי בדרכי

. מכפי גילי  קטן ומצומק– ואני ,מוצק ומגודל בממדיו, מבוגר ממני
 .הוא היה ללא ספק חזק ממני, לא היו לי סיכויים בהתמודדות עמו

בחוצפתו הגוברת דחף אותי .  הגדיש את הסאהואפעם ה
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 זינקתי עליו וחיבקתי את מותניו ברגליי. להבליגלא יכולתי . ביב
מעצמת התנופה הוא ). מספריים (tesouraתנועה שקראנו לה ב

 על ראשו מכות נחיתכאשר אני רכון עליו ומ, השתטח על הרצפה
לא , מרוב תדהמה על התקפתי.  בשנ אגרופיי הקמוציםץקצב נמרב

י ממשיך  היית.אפילו לא בכה.  הוא היה בהלם.ניסה להתגונן
השארתיו זב . לולא עוברים ושבים מבוגרים שהפרידו בינינו, להכותו

 .דם 

 שמועה פשטה בביתה .ילדשבוע ימים לא ראיתי את המ המעלל
הספר

מס

י

תו ואעד סוף הלימודים ב. כבוד כלפישל יחס בחשתי אני  ו
בי

 לא םדיומי ל שלרוב לשנתיים
יצ

 רוב התושבים, פאולסאן־ הגטו היהודי ב,רטירו- בון,
ם היו  ההתרחשות הדרמטית ביותר . ממוצא איטלקימלבד

ב

, לקניות ולעבודה, ביומו למרכז העיר
דח

 . אישעודלא הטריד אותי , הספרת־

ן וקשרי עם  אני מעריך שמעמדי בכתה היה אית,במבט לאחור
אף על פי שמשך ק, התלמידים סביר

 לא הזמין אותי אף ילד.  חברות אמיתית עם אף ילד בכתהתיר
 שאניאינני יודע אם הסיבה הייתה .  לא ביקר בביתיאישלביתו ו

למרות , הספרבית־הבודדים בכל היהודים ובין , היהודי היחיד בכיתה
 .בשכונה יהודיתקם ומיה משהוא ה

17 
בשכונתי
 יהודי

 הייתה ללא ספק המהפך ,שכונה בעשרים שנות שהותי בברזיל
 .40 ה־האקולוגי בסוף שנות

כמיליון אנשי שכונות . העיר גדלה ומרכזה התחיל להיחנק
פריפריה נדחפו מדי יום ה

נסעו יותר אנשים . וסים עד אפס מקום באוטובוסים ובחשמליות
. צים על הכבש סביב החשמלית מאשר ישבו בספסלים בתוכהווכמ
השתדלתי לתפוס מקום באמצע , בדרכי לתיכון וממנו, למשל, אני

כה חצי שעה לפחות ולפני הנסיעה נמש. הצד השמאלי של החשמלית
הספיק להגיע למקומי עברתי לצד ) גובה דמי הנסיעה (cobrador־שה

 .השני ומשום מה לא הספקתי לשלם את הכרטיס
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,Adhemar de Barros איש תקיף וכריזמאטי בעל נטיות 
של מדינת ) מונהמושל מ(Interventor ־נתמנה ל, פשיסטיות

ר י

ד הכבישים 
הר

 Campo deהפעילו נמל תעופה בינלאומי חדש ,  איש
Guarulhosעם , כיום(רוחק מהעיר כשעתיים נסיעה במונית מ

לי 
התיאטרון העירוני  והמשיכה ) Teatro Municipalה

צפ

ה לא , פאולוסאן־ קטטו  .התקיימו בחירות בברזילכי בתקופת הד
 כדי לפתור את. יפופולארהוא עשה רבות למען פיתוח העיר ונהיה 

רחובות ה  את הפכו, במרכז העיר בשעות היוםרבההצפיפות ה
כניסת רכב ו, למדרחובות Direitaו־de Novembro 15  מרכזייםה
 . הלילה עד השכם בבוקר בלבדבהם רק בחצותותרת ה

קי תנועה ושדרות רחבות טבעתיים  פתיחת עור היהצעד נוסף
אח. סביב המרכז ורדיאליים ממנו אל השכונות

 מהמרכז Avenida 9 de Julhoאשונים והחשובים שנסללו היה 
. Campo de Congonhas ,לצפון עד לנמל התעופה החדש של העיר

י הבנייה על־ידנחבק ) Campo de Marte(שדה התעופה הישן 
שדה 'משהו כמו  , ושירת רק מטוסים קטנים בלבדהמוגברת סביבו 

 .אביבל־בת 'דב
שמנתה מעל , עם התפוצצות האוכלוסייה בעיר, בשנות השבעים

 המיליון10ל־
 ,

 מחוץ ,רמה שטוחהעל ם הוא הוק). פחות משעה, הכבישים החדשים
, בכל ימות השנה!) בינתיים(בו הראות טובה וצלולה שבאזור , לעיר

עקב הענן , פאולו העיר ברוב שעות היוםסאן־ראות ב לעומת אפס
 המרכז התעשייתי יאה שכן ,הסמיך של אבק ופיח המכסה את העיר

זה היה חלק של תוכנית הפיתוח . הגדול באמריקה הדרומית
בממדים , פאולוסאן־ של 'תוכנית איילון'ייתי קורא לה  שה,העירונית

 .פי כמה וכמה

גשר הפלדה העי (Viaduto do Cháמ־השדרה החדשה התחילה 
מפורסם מול 

, באזור זה ישבה שכונה של קוביות. לאורכו של גיא ענק, ונה
 העולם התחתון – זונות וסרסוריםשרצו בהם ש, פחונים וצריפונים

 מחוץ לתחום ושוטר נכנס  הואאצלו עליו נאמר שהחוקש, של העיר
הוחלט להפוך את האזור הבעייתי הזה  .לתוכו רק בתור לקוח

ולחסל באותה , רחב ידיים של מדשאותגן , Parque Anhangabahúל־
ה  לאן יפנו את כל האוכלוסיי,ואז. זנות ששכן בקרבוהעת את מטרד 

 41



 בון  אם לא לרובע היהודי,המכובדת הזאת שהיה צורך לפנות
 ?רטירו

*  

 –  ובחוצות,הספרבית־יום בהיר אחד שבתי  מ
 Força־נשים מתרוצצות ערומות וחיילי הצבא וה. ושימחוו־שיש

caא ל
 

שהעירייה רוצה ,  כלשונה'פרוסטיטוטקעס', רות
ל

Rua José Pauli ,
הר

 הפכו לחנויות 
תעם

, של היהודי במיוחדו, ו של האדםסתגלות
הו

הביתה

Públi) ותן) עירוניתהיציהיהמ אלפי כש, מחבקים ומנשקים 
היהודים.  מהמחזה הנדירטיפוסים זרים מציפים את הרחוב ונהנים

כאן טו יתרחש ו־טו־מחשש שא, חנויותההגיפו בחפזה את שערי 
 .יק'איזה פוגרומצ

היא הסבירה לי . אמא סחבה אותי הביתה ולא נתנה לי לצאת
שאלו נשים מופק
ים מטרת ההצגה ברחוב היא להכריח את היהוד. שכן אותן בשכונה

 .הממז את ההשיגהיא אכן . לפנות להן את הדירות

ירי שני הרחובות יהצליחו לפנות את ד, כבמטה קסם, לילה־בין
Aimoré ו־Itabocaלרחוב בו גרתיים המקביל ) no

בעלי הדירות מכרו או השכירו . )חוב הראשי והמסחרי של הרובע
 מעטים העדיפו להיכנס  שלא,שמועות זדוניות לחשו. את דורותיהם

 .ן והפיקו מהעסקה רווח הגו,לשותפות עם הסרסורים

האזור בין שני הרחובות שציינתי נהפך בפחות מחודשיים 
הדירות הישנות והשלוות. לרחובות הפנסים האדומים

:  המציגות בגאווה א מרכולתם, חלונות ראווה ברוחב כל החזית
מספר היהודים כ – מספרן 30.000־כ.  וגיל,עגז,  מכל צבענשיםאלפי 

 נשפך לתוך שכונתנו שיטפון של הצהריים מדי יום אחר .בכל העיר
שהגיחו מכל עבר לבלות בשני הרחובות העליזים , רבבות גברים

 .שופעי האורות והתענוגות

תושבי הסביבה בערב בדירותיהם ולא העזו הסתגרו בתחילה 
אבל כושר ה, לצאת החוצה
כאילו זהו המצב , למדו לחיות עם זההם מהר מאוד : א מופלא
 .אַקדמת ְדנן הטבעי ִמ
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שמעתי סיפורים על צעירות יהודיות הטובה שנגררו למקצוע העתיק 
בין שני  .בל אינני יודע באיזה מידה הדבר נכוןא, בהשפעת השכנות

 .ו והחיים המשיכו לזרוםקו־חלקי השכונה נוצר מין סטאטוס

שגורות גם בפי 

 גם
שלנו  .כש

השיחה שאמא ניהלה עמי על ענייני :  זהכל הרווחתי מכלב משהו
 מין היה נושא טאבו במשפחה ובשיחות בבית לא  .11בן־ ואני ,מין
דל

ות ביבוא צעירות יהודי
 ארצות־הברית ולארגנטינה(ירות במזרח אירופה לארצות היבשת ימע

! Filho da putaהקללות השגורות ביותר בפי הברזילאי הם ללא ספק 
, )ה אותךהשריצלך אל זונה ש ( Vá a puta que o pario ו־!) זונהבן־(

ו, בכל חוג ובכל הזדמנות, הן בשימוש שוטף בכל גיל
נטונאציה אבל באי, קללות מעליבות ופוגעות. ילדים רכים ביותר

) זונה (putaהמילה  .עשויות לבטא חיבה,מתאימה ובנסיבות מיוחדות 
אבל עד , תי בשפה הפורטוגזיתידעהיא אחת המילים הראשונות ש

 לא הייתה למלה ,כו לדמויות שגרתיות בנוף השכונהשהזונות הפ
 . לדידיהזאת משמעות כלשהי

, אבל למדתי לזהותן אפילו מרחוק, לא התקרבתי אליהן
נתקלתי בהן מחוץ לסביבה 

*  

הייתי אומר שהשיחה ההיא הייתה השיעור . ממנופה מעולם טיפה 
חחה עמי אמא שו .הראשון והאחרון בחינוך המיני שקיבלתי בבית

לא חשתי במבוכה !  הדהימו אותיממשלב ש יבחופשיות ובגילו
לשיחה זאת הייתה השפעה . אישהר־ודיברנו ארוכות על יחסי גב

 .רבה על ההשקפה שהתגבשה אצלי בנושא
ארגון אפל שבתחילת , "מיגדל"על  לראשונהאז שמעתי  מפי אמא

 עסק , עד לשנות השלושים,20 ה־המאה

היו ,  כביכול לעירות לחפש זיווגובאש גברים יהודיים). במיוחד
למכור על־מנת  ומביאים אותן , אמריקהלנושאים בחורה שחלמה ע

רבבות '  הובאו' ש בדרך זאת    יש טוענים.זנות־אותן לסרסורים ובתי
ת י וראש19המאה ה־ ףושת אמריקה במשך סיות ליבדצעירות יהו
 הצליחו להשתחרר מעושק הסרסורים והפכו רבות. 20המאה ה־

נשים אלה . שלהן םמצלי תהארחתי־ב , מכובדות'מותאדאמ'ל־בעצמן 
נפרדים  מוסדות  לעצמןהקימו והן: 'חוץ לגדרמ'היהודי  חיו בציבור

 .קברותבית־כנסת ובית־ כמו, משלהן
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 ,בסאן־פאולו Santana הקברות ברובעבית־י שרק לאחרונה נודע ל
 עמד – אז  כפי שכינו אותן'polacas' –  זונות יהודיותשהיה של

יידישע א 'אינני יודע אם האיש אשר טבע את מטבע הלשון 
היא . אבל זהו בדיוק מה שהיא הייתה,  שליר את אמא'מאמע

גי

קת ואילמת 
כמ

,  שהתפתח אצלי
ו

הקהילה דאגה להעברת ,  בהזדמנות זאת.י העירייהעל־ידלהיהרס 
עלמין היהודי החדש בית־עצמותיהן לקבורה מכובדת בפינה נפרדת ב

אבל אין להטיל ,  הןאודותי שונים םניתן להתווכח בנוגע היבטי. בעיר
 .יהדותןספק ב

 . נשים האלהאמא דיברה בהתרגשות רבה על הגורל הטרגי של ה

18 

 הכי
  מכל פגע עליהםןהגכדי ל. קץ־דלה את גוזליה ברוך ובאהבה אין

 בתושייה ובחכמה ,ה אוויריתימטריין והיתה מע סוככה עליהם יאה
.  המרובהּהדאגתעקב  שלעולם לא חשנו במועקה או במחנק ,כה רבה
 . טוב ונוח היה לנו להימצא תחת כנפיה: חוא הנכוןההפך

בו  בביקורי האחרון , המשפט האחרון ששמעתי מפיה,ועוד
ותמש, גלגלים  לכסאוכבר רתוקה, מצאתיה בהכרה

אין ": אמא לחשה לי משפט שהצלחתי בקושי לקלוט. עט
 .")במקרר יש תפוח( איז דוא אן עפעלע ידער'פריג

 "...אּוכל משהו"דאגתּה של אמא שאני , ללא צל של הגזמה, אכן
 היחידהממדהיה  הגובה ,בילדותי. היה מפעל חייה

הקיצי בעת , שחר ילדותימ. כל מאמציה לפטם אותי ירדו לטמיון
 תערובת מיצים טבעיים ,'כוס ויטמינים'  בבוקרה ליתציפמשנתי 

בננה ועוד פירות וירקות , אבוקדו, מלון, גזר, וטריים של עגבניות
הכרך , פאולוסאן־גם כאשר התגוררנו ב, משך שנים. העונה

בוקר את ביתנו עם מספר עזים ר־רועה צאן פקד בוק, התעשייתי
מדי יום . כולו קצף, מנת לחלוב בעבורי כוס חלב חמים־עלובות על

 מבלי לשכוח את מנת החובה ,הפליאה אמא בהכנת מטעמים מיוחדים
מין סירופ , elixir-fortificante ה־ ואת,של קורקבנים מטוגנים בבצל

 .שלוש כפות ליום, מתקתק וריחני לחיזוק העצמות, דביק, שחור
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, חבולות ובדברי תחנוניםבת, בחודשי החורף אילצה אותי אמא
תרתי , כסף שהרווחתי בזיעת אפי(שפיצויים כספיים הולמים בצדם 

שמן  (óleo de fígado de bacalhau לבלוע כף גדולה של – !)משמע
 capivara שמן , או לחלופין,מיובא מפורטוגל ,)טהור מכבד דג בקלה

 הברזילאים. שעדיין ניתן היה לצוד בברזיל הגדולההבר ית־חי(
. הכל לשוואאולם ). מתגאים להציגה כגדול המכרסמים בעולם

אבל משקלי אף לא , ' מ1.70  היהבהגיעי למצוות גובה קומתי
 .ג" ק50ל־התקרב 

היא הייתה אמנם חסרת . זה מכישלונהאין ללמוד על אמא 
בתבונה טבעית ובחכמת , אבל ניחנה בעין חדה, יתפורמאלהשכלה 

 ועקבה בלהט אחר פרקי המלודרמות ,אמא ידעה לקרוא יידיש. חיים
 , שאבא היה מנוי עליו,הברית־בהמשכים בעיתון היידיש מארצות

היא .  חבילות חבילות,גיע בדואר רגיל היה מומדי כמה שבועות
 בענייני חולי 'שאלות ותשובות'הייתה גם חסידה נאמנה של מדור 

מודים ללי, אם הייתה זוכה לילדות אחרת .נושא קרוב ללבה, ומחלות
היתה , )במספרתשעה , כפי שקרה לכל יתר אחיה ואחיותיה(סדירים 

 . וללא ספק מסיימת אותם בהצלחה,הרפואה פונה ללימודי

 .אמא מימשה את עצמה בדרכה שלּה, בכל זאת

*  

י על־יד אמא  נעקצה,Matão, גרנו בברזילבה בעיירה הראשונה ש
אבל מי , קחתמרבית־בבית השכן היה . עכביש שעיר ענק והתעלפה

 –  שני אחים משכילים ומנומסים– שהחיה את אמא לא היו הרוקחים
היא נטלה את שברי : כולה קמטים, זקנה מצומקת, אלא אמם

מעכה אותם בתוספת מיני עשבים ומרחה את , העכביש בקערית עץ
נפיחות הרגל הלכה וירדה לנגד . העיסה הדביקה באזור העקיצה

אדמדם ם־בעלת צבע אור חו, ה זאתאיש.  ואמא התאוששה,עינינו
פתחה בפני אמא את עולם הפלאים של , ת מובהקתאינדיאני וחזות

 .יםיעשבי המרפא וגילתה באוזניה רזי הרפוי האינדיאנ
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אמא אגרה . ההמשך היה כבר עניין של ניסיון ופיתוח אישי
 בצנצנתגידלה ו ;בצנצנות אוסף נדיר של עלים ומקלות מיובשים

כל ידעה להכין מהיא .  שאינני יודע איך השיג אותה, ענקיתהפטריי
; למישושיםוהיא לא נזקקה לבדיקות .  תה ומשחה לכל דוויאלה

היא  ו,המכאוביםאת  היה לתאר באוזנייהלהבחנת החולי הספיק 
במו עיניי ראיתי איך הגויות הזקנות . ידעה מיד על מה להמליץ

באות להיוועץ , פאמרי־מומחיות בזכות עצמן בענייני עשב, בשכונה
ארץ ־ומקשיבות בדרך, )Dona Maria(דונה מריה , באמא
 .ראש להסבריה המוסמכיםד־ובכוב

בחוזרי ממשחקי כדורגל : יכול אני להעיד מניסיוני האישיעל כך 
ילדי השכונה השכילו לבעוט לאו (רגליים על העם חבורות כחולות 

יא מרחה על ה.  את העשתונותתאבדהיתה מאמא לא , )דווקא בכדור
פיזרה קמצוץ מלח והניחה ,  של חלבון ביצהףם קציהאזורים הדווי

 כלא נעלםלאחר מנוחה קלה שכך הכאב והכחול . על הכל מגבת לחה
 !עובדה. היה

19 
 .ירוניכבזאפיזודה אחת נחרתה במיוחד 

לא , יתי ארצהיעד על, משך עשרים ואחת שנות חיי הראשונים
שהיו ) כמובן, יםיגו(היו לי חברים . התקרבתי מעולם לאיזוהי חיה

הם . זחלים וחרקים, תופסים ומחזיקים בידיהם כל מיני ציפורים
אני לא נגעתי מעולם נגיעה קלה !!!). אפילו נחשים(בית  תגידלו חיו

 . שבקלות בכגון אלה

 מקקים אבל, יצורים כמו חתולים וכלבים לא נכנסו בביתנו
כאשר , יהם במטאטאיםחראהצייד . ועכברים כן הצליחו להתגנב
 .נשכחת־חוויה בלתי – אמא מטפסת על כיסא וצורחת

רק אצל אלה ממוצא , בבתים של יהודים אשר הכרתי בברזיל
מטופחים במסירות ואהבה ,  ראיתי כלבים וחתולים.'יםקיֶ'ה, גרמני
 .דבר מוזר ומצחיק בעיניי, קץ־אין
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וזאת ,  הסוסהחיים היחיד שאליו העזתי להתקרב היהל־נדמה לי שבע
בעיירה בה התגוררנו : מטעמים ומשיקולים כלכליים מובהקים

. רכובים על סוסים,  לקניותבסוף חודשבאו חוואים עשירים , יבילדות
רצתי להחזיק את המושכות של הסוס בזמן , שש־ילד בן חמש, אני

הפרוטות שקיבלתי על שרות זה . ערכו קניות בחנות של אבאשהם 
 .השתכרתי מעמל כפייהיה הכסף הראשון ש

* 

עור דבוק , שוטה רובץפעם כלבלב חצר ביתנו התגלה פינה בב
אמא אחוזת .  אמיתי)'אשפתות־הופך'( אמתי viralatas – עצמותל

. ש המפלצתורי לגשהתייצב עם המטאטא ביד, ה את אבא הזעיקפחד
. זהכלבלב לא נע ולא ז. ללא הועיל – הרביץ, חיטט, דקר, הוא דחף

, הכריז שהכלבלב בוודאי יתפגר במשך הלילהאבא  שייאומרוב 
 .ובבוקר הוא ישליך אותו לפח האשפה

) מצורעים (morféticosחבורת הזה מה הזכיר לי הכלבלב  םמשו
דבוקה של רוחות : שראיתי פעם בעיירה הראשונה שבה התגוררנו

שלא  , עצמות וסמרטוטים.הכביששהזדחלה לאיטה במרכז , רפאים
 היוהם . צעירים או זקנים, גברים או נשיםין ביניהם ניתן היה להבח

עמם נסחבו חמור . לא התקרבו למדרכות ו,פחות או יותר, כתריסר
. ן באו ולאן הלכואיני יודע מאי. םהבעלישנראו כ, וכלבים אחדים

תחלוף פנימה עד בבית , הילדים, אותנו אמא סגרהו ,הם ברחו מםכול
לה בידו להדביק במחלתו ועאם בריא  מצורע מ, השמועהלפי. הסכנה

 .שבעה אנשים בריאים

מה הצצתי לחצר דרך החלון ו, הספרבית־למחרת מחזרתי באשר 
 ראיתי שהכלבלב עדיין שרוע במקומו  באשרתדהמתירבה היתה 

הבנתי שאמא היא שהניחה את . ומדי פעם מלקק חלב מצלוחית
 . רחמנותה גברה על פחדיה:הצלוחית

, בלב חלב ושאריות בשר וראה זה פלאהיא המשיכה להגיש לכל
הכתמים . הוא התאושש וקם על רגליו! הכלבלב קם לתחייה

האדמדמים על עורו נעלמו ופלומה לבנה דקיקה החלה לצמוח על 
 .גופו
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אמא טורחת בבישול :  יאומןאיתי מחזה לארו , מספר ימיםחלפו
 ,הוא לא מש מקרבתּה.  ושמחעליז, וכלבלב לבנבן מקפץ לו סביבה

רק מידיה הסכים לקבל מזון ורק היא בלבד . לךי – ךלבאשר ת
 לא אחותי ואני. הלבנה כשלג,  את פרוותו החדשהףלטהסכינה ל

 הוא התחמק מאיתנו , ובכל פעם שניסינוהצלחנו להתקרב אליו
מי שהכיר את אמא לא היה יכול . רי רגליה של אמאהסתתר אחו

אפילו . לקרותהיה  יכולכזה  שדבר  ביותרלתאר בדמיונו הפרוע
נאלץ להשלים עם העובדה שבביתנו , המושבעחיות אנטי־ה, אבא
 .מצא כלביי

. הגיע לקץ הדרמטי, המכבד את עצמוכמו כל סיפור , סיפור זה
 . נדרס הוא.אחריה, כמנהגו, אמא יצאה לקניות והכלבלב

 את ראיתיה. חרישי הפורץ ממעמקי הלבו  מריר בכיהבכתאמא 
לראשונה הבנתי איזה .  כשנודע לה על מות אביהרקאמה לבכות כך 

 .חייםי־ עם בעללקשורמסוגל אדם קשר אמיץ 

20 
היא ריתקה : "והגדת לבנך"אמא קיימה בקפדנות את מצוות 

סיפוריה על משפחתּה ועם זיכרונותיה על  ב,ניאחותי וא, אותנו
 .מכל סיפוריה הלהיבו את דמיוננו תיאוריה על ברייטבארד. ילדותה

 הר־אדם בעל שרירי פלדה, גיבורו עזוז ,בחור יהודי? היההוא מי 
 מהחוברות  כל הסופרמניםעלה על סופרמן שה: יהודי חם ורגישולב

אמא ראתה . ברייטבארד היה אמיתי, אבל להבדיל מהם, המצוירות
הציג את ו ברחבי פולין הקרקסברייטבארד הופיע . עיניה אותו במו
 .עץ במכת אגרוף אחת  בלוחהיה תוקע מסמרהוא : כוחו הרב

 בכל עת ובכל מקום .גודל מסירותו לעמו כן היה כעצמת כוחו
, לבד. אויבםבא ברייטבארד לחלץ אותם מידי , שהציקו ליהודים

איש לא . השליך את נפשו כנגד מאות ואלפים ויכול היה להם, בגפו
 עשה מסמר ,בשר־ודםלעשות אבל מה שלא הצליח , הכניעו מעולם

 .חלוד
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עשיו של ברייטבארד זקפו את קומתנו היהודית והגביהו את מ
ינתי יע,  אלהייכאשר ערכתי את זיכרונות.  עד לשחקיםגאוותנו

 'מי ומי היהודים במחצית הראשונה של המאה'באנציקלופדיה 
, מתאבק מעולה,  ספורטאי יהודי מצטיין חיפוליןבוגיליתי שאכן 

בפינה המוקדשת  ,בבית התפוצות בתל־אביב .בשם ברייטבארד
דמויות של נציגיהם הבולטים מכל הוצגת , לספורטאים היהודיים

השחיין האולימפי , שפיץבמארק  וכלההחל משמשון הגיבור , הזמנים
ספורטאי  תמונתו של לביאת תשומת כה ביניהם מש. המצטייןהיהודי 
זישא :  הניצב בפיסוק רגליים ומכופף מוט ברזל עבה,אחד

 .ברייטבארד

  .א שיקרה לנואמא ל

21 
למרות שאחותי ואני , פעם קול או ידי־אינני זוכר שאמא הרימה א

תמירה , פשוטההיתה אישה אמא . סיפקנו לה לכך סיבות למכביר
מתגנב לקצה יה חיוך דק ה. המקפידה על הופעתה, ואצילית
 . לא משו מפניה וזיק שובב מרצד בעינייםיםהשפתי

כאשר , יר והרבתה לשירהיא אהבה לש .לאמא היה קול ענוג
אבא לא נתן לה לשיר בנוכחות . ילדיה, הייתה בבית רק עמנו

נאה לאישה נשואה זה לא היה  ,לטעמו. אורחים או קרובי משפחה
אהבנו להאזין לשירתּה  )." ערווה–קול אישה "(לשיר בפרהסיה 

 .והיינו מנסים להצטרף

 .30־ה ו20 ה־ הרפרטואר שלה היה כולו שירים ביידיש משנות
שקדים  ('ינקלאך מיט מאנדלען'רוז'חביב עליה היה השיר ה
במיוחד לאחר ששמעּה מפי , הוא פרט על נימי לבּה). וצימוקים

סבתא , שאמא שלהן, 1939שהגיעה לברזיל בשנת , אחותּה חייקה
שם (נהגה לזמר את השיר כאשר התגעגעה אליה , לאהל־רח

הצליחה אמי לשיר את מאז לא ).  ביידיששקד – 'מאנדל'משפחתנו 
דמעות היו זולגות מעיניה וקולה היה נחנק : השיר הזה עד סיומו

גרם לה ) מכתב לאמא ('בריוועלה דער מאמע'גם השיר . פתאום
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 את הקול את אימי שרמט ברשיהקלהצלחתי ל. להתרגשות רבה
 .מכוללי זה הוא יקר  הקלטה וסרט ,השירים האלה בקול חנוק

*  

 נשארתי עמּה. עמדה לי זכות גדולהּה פטירּתימים ספורים לפני 
הבאתי את הורי (אביב ל־משום שאבא צריך היה לנסוע לת, לבד

 .)עודלקיבוץ כאשר אמא שברה את העצם הירך ולא יכלה לתפקד 
משותקת כמעט כולה וכושר , גלגלים היא הייתה רתוקה לכסא

 . השולחן ונמנמהעל־ידמרבית הזמן ישבה . הדיבור נעלם מפיה

היא . הסעתי אותה למרפסת והתיישבתי לצידה. היה יום נאה
עלה חיוכּה הקל והשובבי . כאילו ראתה מעבר לו, אופק לאהביטה 

) קרוב לשמונים(למרות גילּה . שוב על פניה והם נראו לי יפים
 . ללא קמטים, עור פניה חלק ויפה היה, ּה הקשהחלתומ

למלמל , אום לזמזםפתהחלה , ידּה ומסתכל עליהל־ יושב עיעודב
אחרי תקופה ארוכה שלא  – ולבסוף לבטא בבירור את מילות השיר

היא שרה את אותם השירים ששמעתי בילדותי . דיברה כלל
, סיפרה לי בפעם האלף ואחת על ילדותּה בלוצקו ,ספור פעמיםן־אי

מעל לשעתיים דיברה בנועם . על אחיה ואחיותיה, אמא־על בית אבא
שוב לא ו, פתאום השתתקה .לעשות בהיותי ילדכפי שנהגה , וברוך

  .הוציאה הגה מפיּה

22 
שכר אבא מלמד להכין אותי , אחד־עשרהבהגיעי לגיל 

יהודי , מענדל'  ריתנוב בא לשלוש פעמים בשבוע .המצווהר־לב
 רוב הזמן .לשיעור של שעה,  לבן כשלג,בעל זקן עבות, בימים־בא

, מונוטוני ומתנגן, בקול איטיהיה קורא באוזניי מסיפורי המקרא הוא 
. נוןבן־יציאת מצרים והגיע עד יהושע , דרך האבות, החל מבראשית

הסתגלתי לשפתו  – ם כי הרי אהבתי את הסיפורי– כדי להבינו
 יסימולטאנ םתרגועם  ,ת אשכנזיהברהקרא בעברית בהוא : המיוחדת
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 –  אל העם,  גוט – 'ה,  האט געזאגט – וידבר": מלה במלה, ליידיש
 "...צום פאלק

שמע ', 'מודה אני' הלהגיד את, הוא לימד אותי להניח תפילין
 .הכנסתבית־המצווה בר־ ואת הדרוש לטכס ב'ישראל

מענדל עבורי דרשה ביידיש ' רחיבר לרגל עלייתי לתורה 
בה אני מודה להוריי ש, עם הדרן למסיבת המשפחה, הכנסתבית־ל
ועדה  םע  ומבטיח קבל,עד הלוםני על כך שהביאו, המלמד, ולו

למדתי . שאהיה יהודי נאמן לעם היהודי ואשמור את מצוות אלוהיו
 דקלמתי אותה לשביעות רצונו חרונההאה פה ובחזרל־את הדרשה ע
. לא הסכמתי לשאתּה, לדאבון לבו,  אבל ביום המיוחל,של מלמדי

.  תלה תקוות רבות בהופעת תלמידו במעמד הרםואה .אכזבתי אותו
 את דמויות יגילם בעיני הוא .ותוכי חיבבתי א,  הזקןעלהצטערתי 

  ואני מצרף לרשימה את פאפאעוד מעט(אברהם אבינו ואליהו הנביא 
 )....הנוצרימחג המולד נואל 

הדודים בני־(פלג הברזילאי של המשפחה של הבתור הנכד הבכור 
לא . מצווה מפוארתר־זכיתי למסיבת ב) שלי צעירים ממני בהרבה

אף לא , מסיבה מפוארת ממנהעד אז שפחתי בברזיל זכורה במ
מעל למאתיים , קרובים וידידים רבים.  שליבחתונות הדודים

בית בבוסתן של ההשתתפו בארוחת צהרים בחצר הרחבה , מוזמנים
, שטרודל, ת עוףמנ, מרק אטריות, פיש־עם געפילטע, הסבים

תא להתפאר של סב הכל מעשי ידיהן –ועוגות ) ליפתן(קומפוטא 
הכנסת בו נהג סבא בית־ העלו אותי לתורה בבבוקר. ושל אמא

 .התפלל מדי יום

סבא נתן לי במתנה סידור זעיר ותפילין בתוך תרמיל קטן מקטיפה 
אהבתי את סבא . תפילין חיהנל וביקש ממני שאתמיד ,ירוקה

הבטחתי לשמור את מצוותו זאת ל כן עו, כבוד הרב ושרכשתי לו
-ארבעה הי את הבטחתי עד ליום הולדתיקיימת. משך שנה תמימה

כי הנסיעה לתיכון , ים קוםלמרות שלשם כך נאלצתי להשכ, עשר
 .ארכה מעל לשעה בחשמלית

*  

 51



המצווה היה ר־ מסיבת ב,ולדתהבמשפחתי לא היה נהוג לציין ימי 
רוב המתנות . יום ההולדת היחיד שלי שנחוג בחיק המשפחה בברזיל

שאבי נאלץ היה לקנות ,  רביםכל־כך והם היו ,שקבלתי היו ספרים
, בחדר השינה המשותף של אחותי ושלי לא היה מקום. כוננית עבורם

 פרט לשולחן ,הרהיט היחיד( בחדר האכילה  הכונניתלכן העמדנו את
 ).והכיסאות

 החלה המסורת של חגיגת ,הילדיםן־לג ההגיעבתי הבכורה ש בעת
דואגים , ת הנכדיםוכע, הבניםו ,המשפחה בניימי ההולדת של כל 

 . לא יחמוק– יום הולדתי –שהתאריך החשוב הזה 

 

23 
. שבת י־ התקיימה במוצא'החטיבה'עיקר הפעילות התרבותית של 

השתתפו רוב חברי , תוכניות מגוונותשהצטיינו ב, אלהפגישות 
נהגנו לארח כל , ערבים שארגנו בכוחות עצמנוה צד ב.המועדון

 על  לפנינווהייתה מוכנה להרצותאישיות יהודית שהזדמנה בעיר 
מורה , כך הרצה לנו על ספרות מר אידל בקר. נושאים יהודיים

 מספרדית לפורטוגזית ומתרגומידוע יה, בתיכון בו למדתילספרדית 
, 'פורווערטס'עורך . ספרים על נושאים יהודייםשל  ספרי שירה ושל

ת על היהדו, ביידיש,  לנושסיפר, יורקיו־העיתון היידי הני
, שליחי המוסדות הציוניים המעטים שהופיעו אז. הבריתת־בארצו
כך . ביידיש,  ניאותו להרצות בפנינו,לישראל הקיימתן הקר מבמיוחד

הרב נורוק , )י ושליח ההסתרות"איש מפא(יוריס ' אירחנו את הח
מיבשן , )ציוןי־מנהיג ותיק של פועל(יעקב הלמן , )מפלגת מזרחי(
 ).ציונים כלליים(ואת מר מרגוליס ) גנטינהתושב אר, שליח לקרנות(

 האירוע התרבותי החשוב והמרשים ביותר שהצלחנו ,לדידי
לארגן בתקופת כהונתי כנשיא המועדון היה המשפט הציבורי על 

 שאבתי מאחד הסיפורים ההזאירוע את הרעיון ל. ההתבוללות
שבהיותו סטודנט ערך , סיפור על אחיה יואליקה, האהובים על אמא
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אמא . אולם קולנוע של העיר לוצק משפט ספרותי על מעמד האישהב
 .בפרטי פרטים, סיפרה לנו על כך שוב ושוב

. משך ערבים אחדים ועורר התעניינות רבה בקהילהנ המשפט 
, לדוד יואליק הייתה גם הכנסה מכובדת ממכירת כרטיסי כניסה

ט המשפ.  ואף הוסיפו כסאות במעברים,משום שהאולם התמלא כולו
די פרוי איז "בהכרזת השופט , הסתיים בזיכויה המלא של האישה

 !). האישה חפה מפשע ("!אומשילדיק
 בהקשרים ,חזרה אמא על האמרה הזאתבביתנו הזדמנויות שונות 

תמיד חייכנו כאשר הצהירה אמא . קלטנוהילדים שרק אנחנו 
ו  אורחים שהזדמנו אצלנ."!די פרוי איז אומשילדיק"טיות יתרה בדרמ

 .לא הבינו את פשר ההלצה

נערך לפי כל דקדוקי הטקס בחטיבה על ההתבוללות המשפט 
 ביתרגלי טרם דרכו בשכן , קולנועמסרטי  הכרתישהרשמי י טהמשפ
עדים , חבר מושבעים, קטגוריה, סנגוריה, שמש, שופטהיו . המשפט
ר "הדין ד־עורך: כמומחים הזמנו שני אנשים מכובדים. ומומחים

נשיא מועדון , !) הוא דוקטוראדם מכובדבברזיל כל (, רפאל מרקמן
איש , אּורצימידידי דודי , אינטלקטואל, והמורה קרולינסקי, מכבי
.  גופו למימדיסחיקול חזק ללא בעל , נעים הליכות ומשכנע, גוץ

שהיו לו שש  העובדההוא , ילדכשהרשים אותי ביותר אצלו הדבר 
 .אצבעות בכל יד

 לקחתי על ,לומר ההגנה על ההתבוללותכ, הסנגוראת תפקיד 
 ואף קראתי בהזדמנות זאת את ,התכוננתי ברצינות רבה. עצמי

מהדורה ישנה משהשגתיו ,  הידוע לשמצההפרוטוקולים של זקני ציון
 עיינתי גם בפרסומי. בספריה הציבורית העירונית הגדולה

Movimento Intregalista Brasileiro ,התנועה הפשיסטית בברזיל.  

ו בזה אכך באחר־. הקטיגורהמשפט נפתח בנאום הפתיחה של 
חוות דעת של , וערב של עדיםי־חקירת שת, הסנגורתשובת אחר זה 
נאומי סיכום של הקטגוריה והסנגוריה והפסקה קצרה כדי , מומחים

אחרי שראש המושבעים קרא . שחבר המושבעים יסכם את החלטתו
 . השופט פסק את דינו, את המלצתם
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שיא של  עם קהל, ט נמשך עד השעות הקטנות של הלילההמשפ
שעקבו בדריכות אחר הדיון ופה ושם השמיעו קריאות ,  צעירים120

 !המשפט הכריע נגד התבוללות היהודים בית: הסוף היה צפוי. ביניים

 .מאבקב תיהפסדשהפעם היחידה בחיי ששמחתי על היתה זו אולי 

24 
עת  הילדים שסבתא  ארב, בתּה הבכורה גיטללידת אחרי 

נולדה ז ע .  מתו כולם,עשר שניםלמעלה מ ףמש, רחל־לאה ילדה
ציון בן־ :הבנים. עוד שמונה ילדים, בהפסקות קצרות, אחריהו, אמא

נפתלי , )שמוליק(שמואל , )אּושר(אשר , )יואליק(יואל , )בני(
 הבנות .במשפחתנו לתת שמות התנכיים לבנים תההימסורת ). טּולי(
 .פריידלואֹוסי , חייקה, ) אמא שלי,מירלול גיטל הבכורה לבנוסף( –

ועזבה  ,סוחר המכובד ,פרנק אהרוןל נישא, בכורת הילדים, גיטל
נשארה המבוגרת בבית גדוש פעוטות , בעודה נערה, אמא. את הבית
לאה ל־כי סבתא רח,  אותםהיא שמרה עליהם וגידלהו, ותינוקות

ה את אמא בסטירת לחי תזיכ זה ל ענייןע תלונה(הייתה תמיד בהריון 
 ).בחייוקרה יחיד מ – מאביה

 ,בימי מלחמת העולם הראשונההיה אמא רות של גגיל ההתב
מבין  .רפ־ס בביתהלא ביקר – תפקידיה בבית  וגם משום– ומשום כך

 . היא היחידה שלא סיימה תיכון, כל אחיה ואחיותיה

*  

חייט , )מרדכי(ערב מלחמת העולם הראשונה נסע סבא מוטל 
המלחמה . שה הבירהלקנות בדים בוואר, מעילים מכובד בקהילה

 מבלי יכולת לחזור ,מעבר לקווים שנים  לארבעפרצה וסבא נקלע
עשרות קילומטרים כמה חרף המרחק של , הביתה עד סוף המלחמה
 .תהסוכרלקה במחלת והוא מרוב ייסורים . בלבד שהפרידו ביניהם

 שערותיו הלבינו
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מלאכתו   הצליח לשקם את בית המלחמה הואכאשר הסתיימה
 הייתה ,7 ברחב יאפלונקלה ,חנותו. מבוססשל סוחר והגיע למעמד 

ו על־ידבניו הצטרפו לעסק או הקימו . אחת החנויות הגדולות בעיר
 !יואליקמפרט  – כולם. חנויות משלהם

* 

אוסיף כמה . אחיה הנערץ של אמא, ליקאכבר הזכרתי את דוד יו
 .שהטביעו חותם על חינוכי,  ססגונית מיוחדתדמותל קווים

 ,סשאלה להכעיבחוזר , הכבשה השחורה במשפחה, דוד יואליק
 שאף להשכלה ונכסף לאידיאלים אוה :בורגניר־בז לכל המסחר הזעי

אידיאלים  –ביטוי זה שמעתי  עוד כשהייתי בגיל הרך. סוציאליסטיים
 למרות .אחיהבסיפוריה על שוב ושוב מפי אמא  – סוציאליסטיים

 הוא נחרת בלבי ,ספק אם אמא הבינהו ,שלא הבנתי את פירושו
 .כמטרה שאין נשגבה ממנה

בעודו צעיר יצא יואליק את הבית ונסע לממש את ייעודו בעיר 
 הגבלת מספר התלמידים – קלאוזוס־בגלל הנומרוס. וארשה, הגדולה
מן לא הצליח להתקבל כתלמיד הוא  –וניברסיטאות א בהיהודים

פיזיקה , מתמטיקה למד  הוא,למרות זאתו ,מניין באוניברסיטהה
הוא . כלומר מחוץ לכותלי הפקולטה, וכימיה בלימודים אקסטרניים

 עד לקבלת התואר המיוחל ,משך שבע שניםבעבודות ובחינות  הגיש
 . מהנדס לכימיה–

רב למבוגרים ונתן ער־ספבית־פועלים ב לפרנסתו יואליק לימד
 ,'תרבות'גימנסיה את א סיים וה(עברית ליידיש ולשעורים פרטיים 

מינדל חברתו . מצווהר־ והכין נערים לב,)מדו בה בעבריתישל
, הילדים של קדיה מולודובסקהן־הצטרפה אליו ועבדה כגננת בג

 : סטודנטיםעוד יו בקומונה משותפת עם חהם ו המפורסמת המשוררת
התפקר שידה נצר ממשפחת רבנים מסועפת ואמ, דוד ספארד ידידיו

 ,)לפי עדות אמא(עילוי ואישיות מרשימה ,  וזלמן אלפירט,והשמאיל
הציוני ,  בקומונהחבר נוסף. פילוסופיה בצרפתההשלים את לימודי ש

 ונהיה מפקח לחינוך 30 ה־עלה ארצה בראשית שנות, היחיד בחבורה
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 ְבֵרת את שם משפחתוִעבימי המנדט הבריטי . גופני של משרד החינוך
 .אבירםל

 דוד יואליק השיג. אפשרית־ימיה היתה בלתיכעבודה בתחום ה
ה יהודי סמח־בביתמשרה של מורה ומחנך ליתומים וילדים בעייתיים 

על . הייערותב ומּהאקליבמפורסמת העיירת מרפא בפולין , באוטווסק
 ,'הפואמה הפדגוגית שלי'  ,כתב את הפרק המאלףהוא התקופה הזאת 

 .שתורגם לעברית, 'יביםו אב"ל'בספר זיכרונותיו 

 ורק ,יואליק ומינדל היו אתיאיסטים בעלי השקפות מתקדמות
 ניאותו להיכנס לחופה ,שכב על ערש דווי, סבא מוטל, יוכאשר אב
שנולד , לילדם היחיד.  כדי לכבד את בקשתו האחרונה,כדת וכדין

 על שם 'מוטעלע'קראו , להם אחרי שנים רבות של חיים משותפים
אבל כיאה לאנשים מהפכנים המזדהים עם המפלגה , סבא מוטל

 וזאת בפולין, סקְראַמל־הסבו את השם , הקומוניסטית הסובייטית
 עלו ארצה באמצע הם .קומוניסאית מובהקתי־אנט, 1935־הייתה בש

הצעד הראשון שעשו ו,  בגל העלייה מפולין של גומולקה,50־שנות ה
לימים ירד (רדכי  לממולעברת את ש ו להחזיר העטרה ליושנההיה

 .)Mottyל־ מוששינה את לקנדה ו

שמו ומעלליו .  הזה מכל אחיה ואחיותיהיהאמא העריצה את אח
, אינטליגנטי ותרבותי, משכיל, נבון, כמה היה חכם :לא משו משפתיה
. כנהנה וכהנהאהבתו הלוהטת למינדלע אשתו ועוד , איך ניגן קלרינט

. תם באוזנינו שוב ושובקראה או ואמא שמרה כל פיסת מכתב ממנו
 יואליק היה פייטן לעת מצוא וגם שכן, פה משיריול־היא דקלמה ע
 ה היה הדמות שלאור הוא.הספרבית־שתלמידיו הציגו ב, חיבר מחזות

 .חינכה אותי אמא

לא יכולתי , ודםר־ארצה והכרתיו בשדוד יואליק  כאשר עלה 
 חיבבתי  תמיד אך. מיתוס אתנוכחותו ניפץעצם ב: שלא להתאכזב

 .את האיש המיוחד הזה
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25  
העליתי את דמותו אם כבר . גמורמתחיל במצווה אומרים ל

 1939בשנת .  בסיפור קורותיוךימשא, הססגונית של דוד יואליק
נודע לנו מהעיתונות שבימים הראשונים לפלישת הגרמנים לפולין 

אבדות רבות בנפש וגרם ל, האוויר שלהם את אוטווסקחיל  ץהפצי
 .נחרב כלילש , היהודיהמחסה־ביתב  התלמידים והמחנכיםבקרב

הגיע , ארבע שנים אחרי גמר מלחמת העולם, 1948רק בשנת 
אשתו ,  ממנו נודע לנו שהוא,אלינו לראשונה מכתב מדוד יואליק

מינדל ובנם מוטעלע הם השרידים היחידים מכל המשפחה הענפה של 
 לפי רשימה שפעם ,תכשמונים נפשו – בניהם ונכדיהם, אחים ואחיות

 .טה נשארה לפֵל, חייקה,רק אחות אחת ויחידה. ערכתי מפי אמא
הביא אליו , ימים לברזילאותם השהיגר ממש ב, קהְרֶטבעלה זלמן ַז

 וכך חילצם , ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה, ילדיהםושניאותה 
 .מהתופת

: הסיפור של דוד יואליק כפי ששמעתי מפיו ומפי בנו מרדכי
בטרם חצו , תה בין המטרות הראשונות להפצצה מהאוויריק הסוואוט

כמות . ההפתעה הייתה מוחלטת. צבאות הגרמניים את גבול פולין
 דוד לימדגדולה של פצצות נפלו בתחום המוסד החינוכי היהודי בו 

 בקומה שניה של בנין עץ ה התגורר משפחתו.גרמו להרס רב ויואליק
 ושנמצא לבד, שם להציל את בנומעבר לכביש ודוד יואליק רץ ל

הבניין היה כולו . הוא מצא את הילד בעילפון חושים. בדירה
, הקירות הלוהטים מתמוטטים והמבנה כולו הולך וקורס, בלהבות

, ללא שהייה השליך הדוד מהקומה השניה את הילד. הופך גל גחלים
 .שניהם ניצלו. וקפץ אחריו,  כמתשהואשחשב 

ההדף העיף אותה . ר כאשר נפלו הפצצותדודה מינדל נמצאה בחצ
יואליק מצא אותה מתבוססת . ובנופלה שברה רגל ובטנה נקרעה

הוא העמיס אותה על רכב צבאי שחנה . בתוך שלולית של בוץ ודם
הכריח את הנהג להסיע אותם שוחד כסף באיומים וובקרבה 

חולים חדש למקרי חירום בית־זה היה  .חולים בוארשהבית־ל
 והדודה הייתה כנראה הלקוחה ,סתיימה בדיוק באותו העתשבנייתו נ

 וצוות גדול של ,הניתוחיםר־הכניסו אותה מיד לחד. הראשונה שלו

 57



כי למחרת הבניין היה , היה לה מזל. מנתחים ואחיות החיו אותה
שהרופאים לא היו מתפנים לטפל , כך מוצף פצועים ונפגעיםל־כ

 .בפצועה במצבה

דודה מינדל . בזקהירה במהירות הגרמנים התקרבו לעיר הב
היא , לכן החליטו. אבל לא הייתה מסוגלת לזוז, החלימה לאיטה

שהוא יברח מזרחה עם ילדם הקטן והיא תשתדל להצטרף , והדוד
עיר , לוצקלהגיעה יואליק כך .  זאתאליהם כאשר מצבה יאפשר

לפי ההסכם , ינפלה אז תחת כיבוש רוסש, מולדתם
 .מולוטוב־ריבנטרוף

מינדל  .שנהמ במשך יותרחיים בלוצק החנהלו בשלוה יחסית  ה
היא . כשהיא נשענת על קביים, דרך ללוצק־לא־הצליחה להגיע בדרך

 והפקחים הגרמנים שהורידו את , ודוברת גרמניתהייתה בלונדית
מינדל . פולניה ממוצא גרמניהיהודים מהרכבת חשבו אותה כ

 שנשלחה , כךהשתקמה במהירות והצטיינה בעבודתה עד כדי
האי קרים בים י־מרפא בדרום חצר־עי, ההבראה ביבפטוריהבית־ל

 .השחור

בלוצק . המועצותית־ הגרמנים פתחו במתקפה על בר1941ביוני 
כאשר הגרמנים . חנתה יחידת טנקים גדולה של הגנרל ולאסלוב

 !להצטרף לשורותיהםעל־מנת  ...,הם שעטו לקראתם, התקרבו

לשווא ניסה לשכנע את . המועצותית־יואליק החליט לברוח לבר
הם היו סוחרים אמידים ולא היו מוכנים להפקיר : אחיו להצטרף אליו

  –אחד מהאחים . שנאו את הבולשביקים, נוסף לכך. על רכושם
 גויס – ר"פעיל בתנועת בית,  ספורטאי ומדריך להתעמלות, אשר

ם כל שאר בני המשפחה נטבחו יחד ע. לצבא הפולני ונהרג בקרב
 .האחים קברביהודי העיר 

לאה הזקנה והמצומקת ל־סבתא רח:  אותם הגרמנים רצחורק לא 
 שעון המטוטלת הענק שעמד הסתתרה בתוךכאשר התחמקה מידיהם 

גילו את , השכנים הגויים פרצו לבית כדי לחפש כלי כסף. בטרקלין
למידע  .המיתו אותה במקלות וקברו אותה בחצר, הזקנה במחבואה

נשבעתי בלבי שלא אשב  :משקל רב בהכרעתי לעלות ארצההזה היה 
 .בגולה בהפקירי את גורלי לחסדי הגויים
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 ףיוס ,זה מפי עד ראיההמזעזע הבארץ קיבלתי סימוכין לסיפור 
משם צפה והוא הסתתר בעליית הגג .  של אמאּהדוד־בן, דובינסקי

המשפחה וחזה במחזה המחריד שהתרחש  איך הגרמנים לקחו את בני
 .כן בחצרי־ראח

עגלה להובלת חומרי בנין  בעל, איש פשוט וצנום, יוסף דובינסקי
, 'הצבא האדם'נקם בגרמנים כפרטיזן וכחייל בשורות , בחוצות רמלה

הוא קיבל תגמולים על כך  .בו זכה לאותות הצטיינות
גם כאשר מדינה זאת נתקה את קשריה , המועצותית־ברמ

 .הדיפלומטיים עם ישראל

 *  

אשתו . אופניים ופנה עמו מזרחהעל שש ה בן  לקח את בנויואליק
 ומהר  האופניים לא החזיקו מעמד.הבראה בקריםבית־היתה כזכור ב

בוג החצה את נהר הוא כדי לעבור הגבול . מאד נאלץ לנטוש אותם
 ובאחת הידיים אחז את ,שא את הילד על צווארוו נהואכש, בשחייה

היה , לנו בקיבוץצבביקוריו א .יואליק היה שחיין מעולה. יהםבגד
 . רבותבמשך שעותבים אוהב לשחות 

 .איכשהו התגלגלה לשם גם דודה מינדל. הם הגיעו לחארקוב
האזור היה . לנהר וולגה, הם ברחו מזרחה, כאשר הגרמנים התקרבו

 פונו אלה. כפרים של צאצאי מתיישבים גרמניםבמאוכלס מזה דורות 
 את רכושם ואת מאחוריהם םשאירהב, מי יודע לאן, י הרוסיםעל־יד

 .כפריהם המטופחים למופת

יואליק עבד במשרה . גמר המלחמה נמצאה המשפחה בקייבב
, אהוד ומכובד,  בתיכון עירונילמתמטיקהמכובדת של מחנך ומורה 

ולקחו אותו . ד.ו.ק.עד שלילה אחד בחצות הגיחו לביתו סוכני הנ
  .עמם

ור יואליק שנה שלמה הדין נחקר דבית־לפני שהובא למשפט ב
הוא הואשם בהשמצת . הכלא ענק הידוע לשמצהבית־, בלוביאנקה

!) בשיחת שכנים הוא סיפר בדיחה על סטאלין,ואומנם(המשטר 
הציג התובע , כראיה למעשה הנורא הזה. קשרים למדינת חוץבו

, כתבתי בה.  של הגלויה ששלחתי לו מהארץהעתקהם־צילו: מסמך
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 אנחנו מאושרים להודיעכם שבמזל טוב נולדה ,דודים יקרים': ביידיש
 .'ישראל, קיבוץ רוחמה, שושנה ונחום מנדל. לנו בת ושמה עתליה
שנות חינוך מחדש בגולאג נידח שר ע:  הדיןרזה הספיק לחריצת גז

, באזור הטונדרה אחרי המפרץ אוב, המזרחי של סיבירי־בקצה הצפונ
 .לכיוון האוקיאנוס הקרח הצפוני

ליק ושמה קץ לחמש שנות אלין הביאה חנינה ליו של סטאמותו
 ,  מתאר בארבע ספרי זיכרונותיו ביידישתן הואאוש, תלאות וסבל
, מספר על החקירה בכלא לוביאנקה ה, 'השחר הכזיב', שניים מהם

  ספרו,כאמור .תורגמו לעברית, על התנסותו בגולאג, 'ללא שחר'ו־
 .לעבריתגם הוא תרגם , על ילדותו ומשפחתו', ו אביבים"ל ',הנוסף

זכויותיו . ציה לא קיבלאבל ריהביליט, דוד יואליק שוחרר
העיר אל  והוטל עליו להתגורר בקולחוז: האזרחיות לא הוחזרו לו

הודות .  משך היום,הותר לו לבוא רק לביקור חטוף אצל אשתו ובנו
להיכלל ברשימת הוא הצליח , לעזרתה של מזכירת הקולחוז

שנמצאו ן של אזרחים פולניים טריאציה לפוליאהרפ
ממשלת פולין גומולקה הסדיר עם ־ שראש,המועצות־בברית

בוארשה התארחו  . המשפחה לפוליןחזרהכך . השלטונות הרוסיים
 . דויד ספארד,בביתם של חברם משכבר

יכול של הייבסקציה וחלש ל־נהיה בינתיים למנהיג הכ דויד ספארד
, הואברבות הימים גם  .ולין בפעל חיי התרבות של הקהילה היהודית

הוא עסק בחקירת . עלה ארצה בעצמו ובכבודו, הקומוניסט המובהק
 עוד חבר של . ובאוניברסיטה העברית בירושלים'יד ושם'ב־השואה 

 רצייר שהכיר בגולאג ושציי, לינקובסקי' פ, הדוד שאז עלה ארצה
תמונות שפיארו את ,  של הדוד בתקופות שונות מחייוםפורטרטי

 .  רות ביתו בהרצליה ומאיירים את ספריוקי

, שנה תמימההדודים המתינו , עד שהותר להם לעלות לישראל
 ותוהאינטרנציונליתקופה מספקת להתנערות מההזיות הקומוניסטיות 

לזכותו של יואליק . הצעיר־ בשומרהםולחזרה לציונות מימי נעורי
 ,ולי היחיד וא, שהיה בין מייסדי הקן הימי הראשון,נזקפת העובדה
נהר על סירות בחתירת ב, נערי קבוצתו התאמנו בשייט! של התנועה

 .סטיר החוצה את העיר לוצקה
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הורה  ועד יציאתו לגמלאות ,בארץ התיישבה המשפחה בהרצליה
הוא פרסם את .  העירספר תיכוןבית־ ופיזיקה במתמטיקההדוד 

 כךאחר־ וכינס אותם 'יידישע צייאונג'בזיכרונותיו בהמשכים 
 תורגמו , כאמור,  שלושה מהם;שהוציא לאור, בחמישה כרכים

 .לעברית

* 

 ,דוד יואליקנדרס למוות , בדרכו להשתתף בסדר הפסח של געש
הוא אהב את הקיבוץ שלנו וכל ביקור שלו אצלנו . בכניסה לקיבוץ

 .לנוגם  .חוויה לו היה 

26 
 אסיים את פרק ילדותי בקטע, לזכרם של דוד יואליק ושל אמא

 :שאמא כה אהבה לדקלמו,  שיר מפרי עטומתוך
 ,זאגען אלע,, "מארגען,, מארגען

 "…וועט בעסער ווערען"
- - -  

 ,און אזוי ציען זיך די טעג
 ,ווי א לאנגע קייט

 ביז וואנען מען טרעפט זיך
 !מיט דעם שווארצן טויט

 
  :תרגום חופשיב
 ...ייטב" ,אומרים כולם, "מחר, מחר"
 ,הימיםוכך חולפים  - - -

 , כשרשרת ארוכה
 "! תהמוועד שפוגשים במר 

27 
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לא אדלג על אחותי , אם כבר הרחבתי בתיאור בני משפחתי
אמא קראה לה רוזה על שם סבתא . ) ורדהבארץ שמּה(היחידה רוזה 
כמעט כל האחים והאחיות של : אין זה מקרה כלל וכלל. רייזל שלּה

במשפחת אמי : זאת לדעת.  בשם זהםהבמותיאימא קראו לאחת מ
 ."הקיא גרויסע צֵד",  אגדתיתממש, סבתא רייזל הייתה דמות נערצת

פעמיים בשבוע לא בא אוכל , קלים כחמורים, צוםהנוסף לכל מועדי 
 ומגיל צעיר החלה להכין לעצמה את ,היא ידעה לתפור! אל פיה

– יהי ובשכונה נפטרה זקנה ענ,רק סיימה את המלאכה. התכריכים
 היא תרמה את התכריכים :מצווהמיצה חמ הייתהא ל סבתה רייזלו

מי ידע כמה פעמים חזר סיפור זה על . שלה והתחילה לתפור חדשים
הרבה . במעשה זה סגולה לאריכות ימיםהיתה כנראה ש? עצמו

אל מעשים טובים וצדקה הספיקה לעשות סבתה רייזל בטרם באה 
היקבר  ל,ה בגיל מעל למאה שנ,וזכתה לבסוף, מרגועהמנוחה וה

 .בתכריכיה הצחורים
 אבא של, רבי נחום דודיק. סבאב־שמי גם הוא על שם ס, אגב
. בסכסוכים איש מבוקש כבוררוא היה היושרו הלך לפניו ו. אבים־א

בעל רכוש , התחבב על פריץ עשירו, עצים  חוטב היהבמקצועו
הוא . שמסר לידיו הנאמנות והחרוצות את ניהול חורשותיו, וקרקעות

 – תופעה נדירה במשפחת הגוצים של אבי, קומה־ן וגבהחסוהיה 
נפטר בעת שכרת הוא  .סיפרו עליו שעסק במלאכתו עד ליומו האחרון

 .מאהה ממעלבן ו בהיות ,עץ בחורשה

 כשהיינו  כמה אהבתיהעדמנת להמחיש ־על. נחזור לאחותי
השלכתיה  ,שלוש  ואני בן,אגלה שבאנייה בה הפלגנו לברזיל, ילדים

זקנה שנסעה עמנו . מים שאימא הכינה כדי לקלח אותנוהגית לתוך גי
 .כבר כחולהכשהיא , ה אותה מהמיםתבתא מש

לא היה לי מעריץ נלהב  : תכליתבי היה היפוך ייחס אחותי כלפ
גשמי : המעשה שהיה כך היהו , היא אפילו הצילה פעם את חיי.ממנה

 עם שוך . והנחל שזרם לא רחוק מביתנו עלה על גדותיו,זעם ירדו
בהשאירם דגים תקועים , השיטפונות במהירות לאפיקי־המטר ירדו מ

התקרבתי לשפת . הלכנו לאסוף אותם, ילדי השכונה, אנחנו. בשיחים
מיותר . מעדתי בסחף הבוצי החלקלק וגלשתי ישר לתוך המים, הנחל

 זרם המים היה אדיר :לא היה עוזרוזה גם  ,לספר שלא ידעתי לשחות
נתקלתי בשיח , יצדשעמד תמיד ל, למזלי. ות מטריםוסחף אותי עשר
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בראותם אותי , הילדים.  בכל כוחותייונאחזתי ב. שענפיו טבלו במים
הארבע רצה אלי עם ת־אחותי הקטנה ב. הסתלקו בבהלה, טובע
 .הגישה לי קצה ומשכה אותי החוצה, במבוק שמצאה־קנה

, הטינה שרחשתי להיחס המצווה השתחררתי מר־רק בגיל ב
 , היגר אבא לברזיל, נולדה היאבשבוע בו: סיבתואשר הבנתי את כ

 . נשארתי ללא אבא ואמאבגללּה. ואותי שלחו להוריו בכפר

28 
 כאשר בגיל ,בזיכרונותינו המשותפים התרחשה אפיזודה דרמטית

 גרנו אז .את הראינוע: נכון יותראו , חמש המצאתי את הקולנוע
ממש .  רשת מים וביוב,חשמלללא , עץ ישכל בתיה צריפ, Matãoב־

 . קולנועניעיירת מערבו

קשרתי : הייתה די פשוטה) רביםאחת מיני (המצאתי הגאונית 
. התחתיותת אשממנה הסרתי , פיסת סדין לבן רטוב על קופסת קרטון

בעזרת ו, על הבד המתוח כמו תוף הצמדתי תמונות שגזרתי מעיתונים
מיתקן יצרתי צלליות נר דלוק שהנעתי בתנועה סיבובית מאחורי ה

כאשר .  אחותי הקטנה–להתפעלות הקהל הנלהב , שהרקדתי
ההמשך . הנחתי את הנר על המיטה, תמונההצטרכתי להחליף את ה

אמרתי . יילא איבדתי את עשתונות!  המזרן נדלק–מובן מאליו 
שאלך להביא מים לכיבוי , טחוןיאבל בשקט נוסך ב, בלחש, לאחותי
חזרתי עם ספל . רק ליאך ופתח את הדלת שת והוריתי לה ,הדלקה

מילא את , עלל־עשן סמיך התמר א. על האשאותם מים ושפכתי 
קפצתי החוצה , פתחתי את החלון. החדר והחניק אותנו עד דמעות

 .וברחתי

אחותי נשארה על המשמר וכפי מצוותי לא פתחה את הדלת 
ו את שייקה נאלצו לפרוץ את הדלת ומצא אבא ודוד. כמצוותי, לאיש

כעבור שעות של , רק בערב. רוזיניה שלנו מעולפת על הרצפה
מצאו , בהם הצטרפו המשטרה וחצי העיירה, חיפושים קדחתניים

במאמר מוסגר  (ישן שנת ישרים, אותי מאחורי שיח בחצר הבית
עבור מעשים  אך ,מכות מאבאכצפוי  שהפעם לא קיבלתי ,אציין

 )...ו מבנו האהובלא חסך אבא את שבט, הרבהב פחות חמורים
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, תקבל הרושם שהייתי ילד שובב ועושה צרותתמסיפורים אלה 
המבלה בין כותלי , נחשבתי לילד שקט ונחבא על הכלים. ולא היא

צעצועים (הבית בקריאה ובשרבוט בעפרון על עיתונים ישנים 
, הצעירה ממני בשנתיים, היני אחותי רוזלויוא ,)אחרים לא היו לי

למורת  ,מהשכונה' שקוצים' ערב בחבורת ילדים התרוצצה מבוקר עד
, יטיב את דרכּה שתיכד את נחת זרועי ותהאי לימדת כל פעם ש.רוחי

וד ע .ריבית קצוצה בהחזיר לי את המנהש, היא רצה לדווח לאבא
אחותי בנבחרת ילדי הרחוב  השתתפה עשרהם־ שתייבהיותה בת

בת  –) בותגרב ממולא סחר־כדו( pelota-de-panoשלנו בכדורגל 
 .ילדותנו לא הייתה משעממת. יחידה

29 
  מידעשל עלוןלאור  הוצאה תה בחטיבה היילשיוזמה נוספת 

דפוס קטן למודעות בית־לאביהם של מרקוס ולוי רייזמן היה . חודשי
 וארון עם  מכונת דפוס קטנהבו היו ש– קולנוע ולהזמנות לחתונות

 מר . ידניתים מסודרוס היוהדפלוחות  וכל ,אותיות יצוקותמשטחי 
 ואכן ,רייזמן הסכים להדפיס את העלון תמורת מחיר הניר בלבד

הייתי  .גיליון פוליו מקופל, אחת לחודש, הוצאנו אצלו כמה פעמים
. חברי החטיבה קבלוהו חינם. המגיה וגם המחלק, הכתב, העורך

 .הצלחתי למכור מספר עותקים בודדים לאוהדים

המשכנו להוציאם , בדפוסלאחר פרסום עלונים אחדים 
משום שהיקף , )'טנסילס' בשיכפולמכשיר ידני ל (במימיוגרף

שיש־שמוונה  בתחוברת ְסדר יד ל  להרכיבקשה והיה ,החוברת גדל
 .דפים
רייזמן באזור יצחק פגשתי את מר , 60 ה־טיול בצפת בשנותעת ב

ארגון שם  שהקים ,'מוזיאון הדפוס'כאחראי על , אומנותלהגלריות 
 .פיסים בארץהמד

30 
התרחש בפברואר , דרך בתנועה הציונית בברזילן־מפנה וציו

 הנהלת. שנקראה מושבה, מחנה קיץ ציוני לצעירים: 1944
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שלושה נערים של  לאת השתתפותם ש הסכימה לממן Centroה־
 .מיכאל לנדאו ואני, לואיס שכטמן  – החטיבה שלנו

 "כבתתחנת הר"מכחמישה קילומטרים ה יהמקום המושבה 
Desvio Ribas .פינה נידחת כארבע שעות נסיעה ברכבת היתה זו 

מחוז ת־מדינ – Paraná(פאראנה בירת , )Curitiba(קוריטיבה מ
 וכעשר שעות נסיעה ,)פאולוסאן־עם מדינת דרום מהגובלת 

במציאות ארכה הנסיעה הרבה מעל . לפי לוח הרכבת –פאולו סאן־מ
מים ב חנייה להצטיידות תחנה הייתה בסך הכלה. לעשרים שעות

 .לקטר

 , לא בלט שום עצם, משני צדי המסילה,בכל המישור רחב הידיים
מסיק הקטר לזהות את היה לפיו יכול , פרט למגדל עם חביות המים

  palhoçaהצמחייה קרוב למגדל נבלעה בתוך . המקום בו עליו לעצור
משפחה בעלת  התגוררה בהש, )בקתה עשויה מקש מעורב בבוץ(

 משמירה על המכלים ו התפרנס הם.הרבה ילדיםוט מבוגרים מע
ניסיתי לדובב את . ידת־ משאבעזרתב, מבארששאבו ם במים ּויָימלמו

דור שני ם היו סתבר שהה.  לא הצלחתיךא ,אנשים הבלויים והיחפים
מרוב בדידות שכחו את !). כמובן, יםיגו(מהגרים פולניים לושלישי 

 השתמשו במין עגה .ית טרם למדו ואת הפורטוגז,השפה הפולנית
 .ממששל ללא משפטים , צלילים בליל מלים בודדות דלות, משונה

היה בחווה ענקית של , ללא חשמל וללא מים זורמים, המחנה
הנחשב היהודי , קוריטיבהסוחר רהיטים אמיד ביצרן ו, שמואל גלמן
מים לצרכיי שתייה ולצרכיי בישול שאבנו במשאבה  .העשיר בעיר

לאספקת המים לצרכנו . על מגדל עץשחביות אל ת מבאר ידני
ביצעו זו עבודה ו, שלוש ביוםם־הפעלנו את המשאבה שעתיי

 איסוף ענפים יבשים ובקיעתם יהה תור נוסף. הבחורים לפי תור
 .להסקת התנור לבישול, לגזרים

שימש לנו ש,  בנוי לבניםארוךאולם אחד עמדו לרשותנו 
 על ,בהם ישנו,ושני צריפי עץ קטנים  ,אוכל ואולם ישיבותר־כחד

 .מיטות מתקפלותעל שהונחו מזרני קש 

) תערובת של לבן וכושיבן־ (Juca seu ,mulato, מנהל החווה
. גבעל שערות לבנות כשל,אדם נחמד ולבבי  ,שלובשנות החמישים 
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 בשכונת ,כקילומטר מאתנומרחק ב התגורר עם משפחתו הוא
ריכוז של הכל ־ךסבשהיתה  – ההפועלים והאריסים שעבדו בחוו

השתמשנו בהם ו ,הייתה לו עגלה עם סוס.  עלוביםפחונים ובקתות
כדי כדי לקבל ולשלוח דואר ו, להובלות ולנסיעה היומית לרכבת
, שלוש פעמים קיבלנו משלוח בשר. להביא את האספקה מקוריטיבה

כך שמשך שלושת השבועות שבילינו , אבל הוא הגיע מקולקל
 הסתפקנו , פרט לנקניקים יבשים. היה לנו בשר לבישולבמושבה לא
. וקה' של גתה מצומק פר–חלב הבאנו ישר מהיצרנית . במזון צמחוני
רתמנו את הסוס לעגלה ,  שלו השכם בבוקראורווהת־באנו לרפ
לואיס ואני התלהבנו . וקה חלב בעבורנו'את כד החלב שג והעמסנו

ום את החלב לפני השכמת  והתנדבנו להביא מידי י,מטיול בוקר זה
 .יםרחבהכל 

* 

, בנוסף לשלושתנו –פאולו באו סאן־מ . אישעשר־שישההיינו 
בני  ("מבוגרים" עוד שני – עשרה־שבעה צעירי החטיבה בני שלושת

בנו של המנהיג היקי הוותיק של , אורי בלאושטיין): עשרים פלוס
תלמיד הנדסת בנין , ועמנואל שטרלינג, הכללייםם־הציוני

 בנות ובן 7 הגיעו ִריומהעיר  .פאולוסאן־הטכניון ב, פוליטכניקהב
מבין שלוש פרט למרים חלפין והצעירה , הבנות. שאול, אחד בגילנו
, פנינה(אחיות כהן המרים ו .היו מבוגרות מאתנו, תקווה, אחיות כהן
 .דברו עברית רהוטה) רוזה ותקווה

הן הספיקו . וחנות ספרים גדולה וידועה בריהייתה למשפחת כהן 
 ולפי ממצאים בארכיון הציוני , עוד לפני הקמת המדינהץארב בקרל
 הברזילאים שנפגשו עם המחלקה לנוער שונותגבירות כהן היו ראה

והחלוץ בסוכנות היהודית בירושלים והביאו להם את דבר הנוער 
 .הציוני בברזיל

מרים . בחיפה, מהאחיות כהן ידוע לי שלפחות תקווה חיה בארץ
 ...עזבהו לפין הייתה חברת קיבוץ געשח
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, )עלתה ארצה(שושנה שמלצינגר , ִריושלוש הבנות הנוספות מ
) כך מלגת לימודים באנגליהאחר־קיבלה , מורה לאנגלית(רוזה 
, ) סיפור האהבה של המושבה–התחתנה עם אורי בלאושטיין (וסימה 

.  בערךמבוגרות ממני בחמש שנים, יפות ונחמדות,  אינטליגנטיותהיו
בלונדיני גמלוני שאינני יודע , בנימין, בחור מקוריטיבהבם השתתף 

 .משום שהיה מרוחק לגמרי מהיהדות, מה הביאו אלינו

 וכזיר ,עליו כבר כתבתי, ויעקב הוכרמן) צבי יתום(הנריקה יוסים 
היה במקצועו מורה , יוזם ומארגן המושבה, יוסים .המושבהאת 
 ,'התחייה'הספר בית־ כאשר לימד בהכרתי אותו. ת וליידישילעבר

 עלה ארצה 50 ה־בסוף שנות. ִריוספר יהודי בבית־לפני שעבר לנהל 
 .ופתח חנות לספרים בחולון

31 
 עבדנו כל בוקר ,בעל החווה, לפי ההסכם עם מר גלמן

 ,  שעות בחיפוש ובאיסוף נבטים של עצי אקליפטוסחמש־ארבע
היה עלינו לשתול . ביםשצמחו פרא בתוך חורשה של עצים מסוגים ר

 איתרו את הנבטים 'הסיירים'חוליית . אותם בחלקה שהכשרנו לכך
 קבוצתאנשי  ;)מקלות עם פיסת בד צבעוני(וסימנו אותם בדגלונים 

 ;חפירה  בעזרת את, הוציאו אותם עם גוש אדמה'חופרים'ה
 העמיסו אותם עטופים בשק רטוב על העגלה ופרקו אותם 'מובילים'ה

 שתלו אותם בחלקה החדשה 'שותלים'הו ;עד לשתילהבשטח המיו
קשה לי לשפוט לפי ההספק . במרחקים קבועים, שורות־שורות,

 ואינני יודע אם מישהו אחרי , אם כל העסק הזה היה כלכלי,שלנו
 . את שתילים הרכיםותהשקדאג לעזיבתנו 

ממנו . אביבל־בראשית שנות החמישים פגשתי את מר גלמן בת
 Pero Vaz! ם צמח חורש אקליפטוסים לתפארתשמעתי שמהנבטי

Caminha ,הספינות שגילה את עשרה־שלוש בן יהרשם של יומן הצ 
  כאשר שיבח את מעלותיה של היבשת,כתבש מה ידע כנראה, ברזיל

- em se ("המניב היא – תּהדבאדמנוטעים  כאשר"שהחדשה 
plantando, dá...(, בודה היא הע" בברזיל כמו אצלנו  אימרה שגורה

אבל איש איננו "בנימה פילוסופית אותה ליצנים משלימים . "חיינו
 ."…נוטע
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שטח מר גלמן בפנינו את , אביב־מלונו בתל־בפגישתנו בבית
 בהעברת הונו תמעוניינהתמרמרותו על שאין הממשלה בישראל 

החרושת שלו בית־ לישראל את רלהעביהוא התכוון . ורכושו לישראל
אבל , מחורשותיו בברזיל) העץ(את חומר הגלם לרהיטים ולספק לו 

הוא טען  .לא הגיע לעמק השווה עם המוסדות הכלכליים במדינה
לייבוא העץ  העמידו כתנאי שההסתדרות תהיה שותפה ש וזנינו אב
ו לא תכמוש ביוזמה הפרטית מצדדמובן מאליו ש.  בעסק51%ב־
 הציוניות תורם נדיב למגביותהיה ש, הציוני החם. בל תכתיב כזהיק

הספר ורוב בית־הקים בה את (היהודי בקוריטיבה ציבור ופרנס ה
 ...מאוכזב ומתוסכל, חזר לעסקיו בברזיל, )המוסדות היהודיים בעיר
 …קשה להיות ציוני בארץ

32 
. את המזון בישלנו על כיריים שהוסקו בעץ שכרתנו מדי יום

שמא או (הארוחות היו טעימות . הבנות הפליאו במלאכת הבישול
האחיות כהן ומרים היו . בשר לא בא אל פינו). היינו באמת רעבים

פעם הן . דתיות אדוקות ושמרו על הכשרות בקנאות ראויה לשבח
משום שהתעורר חשד בלבן , שברו חצי מהצלחות של המושבה

או (שמא הניחו מאכלים בשריים בצלחות חלביות , בנוגע לכשרותן
 ).להפך

שקרה באופן ה  התכוונתי שזה מ"ובשר לא בא אל פינ"בכותבי 
 , רוקה אומצות בשר חזי' אצל גו אכלאך כמה מאתנו ,רשמי

 !בסודי סודות, במחתרת

שעות אחר הצהרים היו קודש להרצאות ולדיונים על נושאים 
הכרת , )ישראלארץ־גאוגרפיה של  (Palestinografiaלמדנו . ציוניים
. ץ ואפיונםהאזורים השונים באר, ההרים והנחלים, הערים
בערבים . מוחשיים, ישראל קיבלה בדמיוני ממדים ריאלייםארץ־

, למדנו שירים עבריים ומדי ערב קרא לנו יוסים ביידיש בהמשכים
האזנו . 'שיר העמק'פרקים מספרו של שלום אש , בפתוס רב

עדיין אני זוכר את . בדריכות לסיפור הרומנטי והמלודרמטי הזה
פר , לשמשון  החגיגית שערך הקיבוץהקטע המתאר את קבלת הפנים

 .הרבייה הראשון בעמק
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*  

 .בשתי השבתות שבילינו במושבה יצאנו לטיולים בסביבה

מרחק , )Lagoa Dourada( אגם המוזהבבשבת הראשונה ביקרנו ב
מים :  תופעה נדירההיתה זו. מהמחנה  הליכהילומטריםקשישה של 

קז מי המנבור קרקעי הנובע מת־צלולים שמקורם כנראה מנחל ת
נמצא מרוחק מספר ,  מטר20כ־שח קוטר בעל , בור זה. גשם

 דופנותעל .  מטר60ל־נאמר לנו שעומקו מעל . קילומטרים מהאגם
 תופעה והיא היוותה, ירוקה ורעננה, צמחיה עבותההיתה  הבור

 מישור בעל עשבייה יהה, יכולנו לראותשכל שכ, מוזרה באזור
  .קוצנית וצהבהבה, שטוחה

 וסביבו טבעת סבוכה של עצים ,כמאה מטרהיה טרו של האגם קו
התרחצנו . כמו נווה במדבר, מקום ציורי ממשה זה יה. גבוהים

 .במימיו הצלולים והקרים

 שושנה שמלצינגר נקעה שראכ הטיול הייתה ה המרכזית שלחוויה
צופית אלתרנו האלונקה .  על כף רגלה לדרוך יכלה ולאּהאת קרסול

 של בחורים שהלבשנו על שני מקלות שגדענו בעזרת חולצות
את נשאנו את האלונקה ו. מהעצים הענקים שהקיפו את שפת האגם

. שעתייםנמשך מסע מבדח ועליז שב, שושנה על כתפינו עד החווה
אפילו משום שבכל הדרך חזרה לא פגשנו ,  היא נפצעה באגםנומזלל

 .ממנו יכולנו לקחת מוטות לאלונקהש, עץ אחד לרפואה

 ביניהם מר גלמן בכבודו, בטיול השני השתתפו אורחים רבים
מקוריטיבה באה קבוצת . הם הגיעו לביקור של סוף שבוע. ובעצמו

 'דרור'לימים ממייסדי , ביניהם אפרים באריאק, צעירים וצעירות
נשלח בזמנו (חיל ר־בברזיל ומראשוני הברזילאים בקיבוץ ברו

פאולו באו פולה סאן־מ).  ונשאר שם, לפאריס'אגרסקו'לשליחות  
אתר בביקרנו  ).חיל כיוםר־חברת ברו(שווארצטוך ומנוחה וילנסקי 

חד ויחיד במינו בברזיל ואולי בעולם שהוא א, Vila Velha, מעניין
 .דרך־לא־בדרךוהגענו אליו , קילומטר מהחווה 10כ־מרוחק , כולו

, למודי ניסיון. וחזרנו מאוחר בערב, בחשכה, יצאנו השכם בבוקר
 .עגלה להסעת הצידה ומי שיתקשה ללכת ברגל עם סוסלקחנו אתנו 
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המתנשא , ברוחב של כמה מאות מטרים, הגענו לגוש ענק של סלעים
כולו והיא , קילומטריםלאורך משך ונ מטר 20ל־מעל לגובה ש

 . רחובות וגשרים, דמויות,מבותר נקיקים היוצרים צורות מוזרות
מקום אופי של עיר רפאים  הקנו ל'הגשרים'־וה 'רחובות'ה־
 שצורות הסלעים ,יההלתופעה ההסבר שקיבלנו . היסטורית־פרה

 של סחףהאלו הן תוצאה של שילוב פעילות טבטונית של הקרקע עם 
 .הרוחות במשך מיליוני שנים

קרקעית עם בריכה ת־מצאנו מנהרה שהובילה אותנו למערה ת
הסלע מעל קרני אור שהתגנבו דרך נקיקי . מים זכים וצלולים

בדמדום הכחלחל שנוצר נראינו . ראשינו האירו את החלל באור מוזר
לא העזנו לחדור  .תמונה אקזוטית ומרשימה. כדמויות סוריאליסטיות

 . בשל חשש מפני נחשים'עיר' ה־לתוך

*  

בטיולנו חזרתי לאגם . ביקרתי עם אשתי בברזיל 1975בשנת 
יום בין ה האלה הם האתרים. ווליה־לבור הקסום ולווילה ,המוזהב

הם הוכשרו . האטראקציות החשובות לתיירים באמריקה הדרומית
   לנוחיות המטייליםסללועשבים וקוצים נוכשו ובכל האזור : לתיירות

ים אלה ר באת.אשפה צבעונייםי־ עם שלטים ופח,מדרכות אספלט
האוטובוסים הממוזגים הענקים המסיעים צרים לחנייה קצרה וע

 על נהר) Iguassú(איגואסו  טובים למפלי םכבישיבתיירים 
, בגבול הבינלאומי המשולש בין ארגנטינה, )Paraná( הפאראנה
בהתחשב לרמת , טופחים להפליא הממות מקו– י וברזילאפאראגוו

. המודעות הנמוכה להחזקת שמורות טבע ואתרי תיירות בברזיל
ית בפורטוגז, שפע שילוט עם הסבריםוקיים , דופן־ניקיון יוצאה

,  כאשר היינו שם המה המקום מבקרים חבושי משקפי שמש.בלבד
 .רובם יפנים וגרמנים, מצלמות ומסרטות

 אהואבל , זעני כלל ובללגמטבעו שבלני ואיננו המצוי הוא הברזילאי 
 יעירו לך, אם ישמעו אותך מדבר בשפה זרה.  סובל שפות זרותאיננו

"Fale lingua de gente" ) אתה בארץ "זכיר את המ, )אנושדבר שפת
 . "!תי דבר עבר–
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. המקומות איבדו מההוד הבראשיתי  :התאכזבתי מהביקור החוזר
המסתורין . חשתי שהפכו את מקום למוזיאון או לגלריה ממוסחרת

הקוסמטיקה האנושית  .ההרפתקה של הביקור הקודם נעלמותחושת ו
 .כיערה את הטבע ללא תקנה

33 
,  חברים ויותר100. דלההצעירה שלנו התפתחה וג־החטיבה

 Vila Mariana עמהרוב. חודשי שילמו מס, כמעט מכל אזורי העיר
קבוע בכל מסיבות ה 'מסמר'ה שהיה ,נגן כינור, הופיע אפרים פוקס

: ההדרן. פאליה־ של דה'מחול האש' : שלוהרפרטואר(המועדון 
מאוחר יותר ). ...פךיהלאו , קורסקובי־ של רימסק'מעוף הדבורה'

. קאנט במיוחד, שעסק בפילוסופיה, אלינו אחיו יצחקהצטרף 
התיידדתי עמו וניהלנו דיונים על עניינים פילוסופיים עד השעות 

לינת 'אחות מרפאת , וילנסקי) ניחה(מנוחה . הקטנות של הלילה
אליה , פאראנהב־הצטרפה לפעולות מאז ביקורה במושבה , 'צדק

, אחיה יוסף וילנסקי.  שווארצטוךעם פולהיחד באה לשבוע האחרון 
התעניין , שהוציא עיתון אידי בעיר, בד בדפוס פראנקנטאלע

 .בפעולות המועדון ובא לפעמים
שהיה , יוסף אחיה. חילר־בקיבוץ ברו, ניחה ויצחק כיום נשואים

הצליח להתקבל לפקולטה לרפואה וסיים בה את , מבוגר מאתנו
אבל , חילר־והתיישב בבר.  עלה ארצה כרופא70 ה־בשנות. לימודיו

 .לא נקלט בקיבוץ

, מבין באי המועדון הדמות הבולטת ביותר בעיניי מריה הודלר
היא הייתה . בעלת השפעה בכל הדיונים, ית חושנית ודינמית'ינג'ג

 ויצרו א איך הן מצאו שפה משותפתיפלמ. חברת נפש של אחותי
אחותי :  דעכה עם השנים ועם עלייתּה של אחותי ארצהאידידות של

שנונה ,  אינטלקטואלית–  מריה;קלילה וחברתית, לבת־בטו
 .ושתלטנית
סוציולוגית , מריהשנו את גפ, בהיותי בברזיל עם אשתי, 1975בשנת 

נשואה מריה היתה . פאולוסאן־בענייני עבודה במשרד ממשלתי ב
זוג ל . בבית מפוארה הגר,משפחה מבוססת כלכלית – מרדים־לרופא

 .בריתדוברי ע, שני ילדים נחמדים
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 הפתיעה אותי בהזמינה היא.  הכינה לכבודי מסיבה בלתי נשכחתמריה
את רוב חברינו המשותפים מימי , ללא ידיעתי המוקדמת, לערב ההוא

 , רשימת החברים דאזּהבו מחברת שמרההיא . 40 ה־החטיבה בשנות
 אחדים להזמינם לפגישה היא עמלה ימיםעל־מנת וכדי לאתר אותם 
 . את מזכירותיה במשרדואף גייסה לעזרתּה

 ועד , החלו להופיע אורחיםאחרי ארוחת הערב בחיק המשפחּה
הערב התנהל . יש ואישה א40כ־התרכזו , שהבנתי שלא במקרה באו

ין האורחים ב. יםרגשנהיינו  וכולנ. ללא מנחה, 'חיים שכאלה'בסגנון  
כאלה שלא התראו ביניהם  היו ;לבין עצמם היו מפגשים מרגשים

שבינתיים גדלה ,  באותה עיר חיים למרות שכולם, שנה20מ־יותר 
 .יליון תושבים מ12ל־ ייתּהסאוכלו

ממשתתפי הפגישה (מראשוני המועדון , הגיעו בנימין רייכר
בת הרב , עם אשתו חנה) שעליה סיפרתי בתחילת הספר, הראשונה

 בברזיל ומוותיקי 'דרור'בין מייסדי תנועת , בנימין. ִריוכינובסקי מ'צ
, עזב את הקיבוץ, בו מילא תפקידים מרכזייםש, חילר־יבוץ ברוק

ועם חזרתו ארצה השתכן . 'עלל־א'בילה שנים אחדות בברזיל כנציג 
 .ילזנפטר בשליחות בבר. השרוןת־ברמ

אחיינית , מהפגישה הראשונה במועדון השתתפה גם פולה שווארצטוך
 צעירותּהבש,  צחהדוברת עברית, בלונדינית תמירה, יגלמןישל נח פ

השתתפה בקורס הראשון בירושלים . הייתה יפיפיית החטיבה
 ותלינו בה , בברזילהציוניותנוער לארץ לתנועות ץ־למדריכי חו
סרטי קולנוע עם במטי היא התקשרה קשר אומלל  ףא, תקוות רבות

 ועקב טיפול שנאלצה לקבל שמנה ,בריאותה התדרדרה. איטלקי
.  קומהבחור קטן, ע גם אחיה דוידהופי. זיהיתי אותהבקושי . מאוד
שהשנים לא הטביעו עליו את , פיקחות ממזריתל־בע, ןלבק ובלונדי
 .ןחותמ

,  מהםאחד. עוד מגוון של חברים וחברות מהימים ההם הגיעו למפגש
 , שהצטרף למועדון בתקופתי האחרונה נשום, יודעאינניאת שמו ש
אחד  הפךמסתבר שהוא ובנושאים חינוכיים  תענייןיה מה

 ובדיוק חזר מכנס בינלאומי ,פאולוסאן־הפסיכולוגים המפורסמים ב
 .של פסיכולוגים שהתכנס בירושלים

34 

 72



 'תורה תלמוד'בוגר ,  הצטרף לחטיבה אברהם זיידנס1945בשנת 
עסק קמעוני בית־בעל , בורגני אופייניר־ סוחר זעי,סחרלמספר בית־ו

וא גילה פעילות רבה ה. היה המבוגר ביותר מבין חברי המועדון. ןקט
מהקבוצה . החדשים בחטיבההחברים ומצא שפה משותפת עם רוב 

ו להוביל את החטיבה להגדרה שחשב, הקטנה של המייסדים
לא פעם התנגשתי על . יהיחידאני נותרתי , חלוצית מגשימהית־ציונ

המשגיח , רקע זה עם שאר חברי הנהלת המועדון ועם מר ציטמן
 .שלנו

שמואל אוקסמן , פולה, משום שבנימין, מערכהנשארתי די בודד ב
השפה י  ידע,בעלי התודעה היהודית, ואחרים מבין הראשונים

מה ממרכז ם־ התרחקו משו,העברית ובעלי השקפה ציונית מגובשת
 שראו במועדון מקום למפגש ,אחריםו מקומם תפסאת העניינים ו

 .ותו לאו, לנוער יהודיחברתי 

 , של המועדון לא סיפקה אותיהפעילות התרבותית והחברתית
אחרי שלמדתי על . חתרתי למעורבות ציונית רצינית יותראני ו

העובדים והתנועה  הסתדרות, ההשנייהעלייה , טרומפלדור, ו"הביל
ו כבש עיקראבל ב,  היה אמנם מעורפל אצלי'קיבוץ'מושג (הקיבוצית 

  .יפורקן למאוויי והתעניינת 'החלוץ'התחלתי לחפש בנושא ). אותי

*  

יותר  אּורציחיבבתי את  .אּורציחידשתי את הקשרים עם דודי 
 , בינו לבין אבי שיבש את יחסינויתאך תקר, מכל הדודים הרבים שלי

, ונפש עסקן ציוני בלב, אּורצי. ומזה שנתיים שהקשרים בינינו רופפו
 – היסוד לישראלו הקיימת לישראל והקרן פעל במיוחד למען הקר

ניות היחידות שהתקיימו בברזיל בעת משטרו של הפעילויות הציו
 Centro‘ וזאת מוסווה תחת הכותרת של , ווארגסרהדיקטאטו

Hebreu-Brasileiro’ .עוד התפנה למועדון , פרט לפעילות הציונית
 לא הדיר את Círculo-Israelita ואף מהמועדון החברתי 'מכבי'

 .נוכחותו הפעילה
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 נםוזימ, לשעברם־שומריה  חוג ידידיועל שמר בשקידה אּורצי
אחד אחד הם הקימו משפחה . ביתו, סבא־ביתללעתים קרובות 

התמיד , נצחיהציבור  ה שליח,אּורצירק .  לחייהם הפרטייםהתפנוו
אבא .  בהתרוצצות מישיבה לישיבהתופרנסברווקותו והזניח את 

היה ו) להתחתן ('סכלאת'ביקר אותו קשות על שלא דאג לפרנסה ול
 עסקנות, )עסקים קהילתיים (” געשעפטןשעיקול”ב־מנו מבזבז את ז

 לא קיבל מעולם אּורצי, שידוע ליכול כ, כןוא, דהללא שכר בִצ
.  הציבורית הענפהועבור עסקנותלשהי כורת או תמורה כספית כמש

, ללכ ולמרות שאני כנער לא נטלתי בו חלק ,ריב קשה פרץ ביניהם
 .התרחקנו

. זקנתובמיוחד בעת , אּורציים כן זכה יבודים רבכדווקא לכבוד רב ול
ו ברוב פאר במסיבות שמוסדות  חוגג80־ וה75ה־, 60ה־ ימי הולדתו

 ציבור יקיר ה'והיה הראשון שקיבל את התואר , יזמוהיהודיים בעיר 
המועדון היהודי ,  'הבראיקה' ה־יעל־ידשהונהג , 'פאולו־היהודי בסן

 . הענק

, עניינתי ברעיון החלוציותכאשר חיפשתי את דרכי בציונות והת
ו תושיתפתי א. עמו נהגתי להתייעץ בענייני החטיבה, אּורציפניתי ל

 על רעיון – שומר־הצעירי והוא סיפר לי על תנועת היבהתלבטויות
על הקיבוץ ועל , על ההכשרה החלוצית, הציונות הסוציאליסטית

על לי  סיפר אּורצי. ההגשמה העצמית שהתנועה דגלה בה
חיכו שחלוצים ה ועל ,טים הדרושים כדי לעלות ארצהרטיפיקסה

 .זכו לקבלםמעטים השנים בחוות ההכשרה בפולין עד ש

, לא היה לו, כאשר הוריו היגרו לברזיל עם שלוש אחיותיו
לכן הנהגת , סרטיפיקטקבל סיכוי לכל , עשרה־השבע ה־ בןאּורציל

הקן בלוצק העניקה לו אישור בכתב לנסוע עם הוריו לברזיל 
 שמר על אּורצי. ולהשתדל משם להמשיך בהגשמה השומרית

 המקנה לו את הזכות ,הצעירשומר־התעודה הזאת ועל תעודת בוגר ה
 –משאת נפשו . הקדשים־קודששהיה עבורו  ,לשאת את סמל התנועה

 .להצטרף לחבריו שעלו ארצה והקימו את קיבוץ רוחמה
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התרחשו בגמר  עליי להזכיר שני אירועים מכריעים שובנקודה ז
 מלוא היקפה של השואה באירופהה על ידיע ה:מלחמת העולם השניה

טית חוקית סמפלגה קומונילקומוניסטים להקים  שניתןל ההיתר עו
 .בברזיל

חמשת , לאהל־לאמא לא היו שום ידיעות אודות אמּה הזקנה רח
רק אחותּה חייקה הספיקה להיחלץ . שלוש אחיותיה ובני ביתם, אחיה
מועקה מוחשית . ערב פלישת הגרמנים לפולין, ניהבשני עם 

 ראשוני שארית הפליטה מהשואה שר הגיעוכאבמשפחתי גברה 
רגש אשם העיק עלי . ובפיהם סיפורי זוועה על מה התרחש שם

 .וחשתי צורך לעשות משהו

ממשלת ברזיל : התרת המפלגה הקומוניסטית בברזילנושא ב
היא . ארצות־הברית בהתלבטה בין אהדתה לפשיזם ולבין תלותה

. הבריתת־עלתה ברגע האחרון על העגלה המנצחת והצטרפּה לבנו
בקרב . ברזיל אף שלחה לאירופה גדוד חיילים שלחם באיטליה

 נפלו חללים ברזילאים רבים והם נקברו Monte Casinoהקשה על 
 .Pistóiaב־העלמין הצבאי הענקי שהוקם בית־ב

, הברזילאי משלוחהל־החייל היהודי היחיד שהכרתי בחי
Força_Expedicionária_Brasileira,אחיו של חברי ,  היה יצחק פלוט

אבל , הוא אמנם התגייס והתהלך במדיו הצבאיים כגיבור .אמריקו
המלחמה נגמרה . למיטב ידיעתי לעולם לא יצא את גבולות ברזיל

הקצינים ,  ידוע לי שבין הנופלים. על אוניהו לעלותולפני שהספיק
 .לוחמים המצטיינים היו גם יהודיםה וםהגבוהי

התייצבותה של ברזיל בצד הדמוקרטיות במלחמתן נגד הפשיזם 
להכרזת בחירות , הביאה בהכרח לביטול הדיקטטורה של ווארגס

המפלגה הקומוניסטית יצאה  .חופשיות והתרת פעילות מפלגתית
ר אבי', Luiz Carlos Prestes, מהמחתרת ומנהיגּה הפופולרי והנערץ

ממשלת ברזיל . שוחרר מן הכלא כגיבור לאומי,  המפורסם'התקווה
שפתחה שגרירות , המועצותית־ יחסים דיפלומטיים עם ברהאף קשר
 .פאולוסאן־ וקונסוליה לא קטנה ממנה בִריוגדולה ב

היא : הקומוניסטים פתחו במתקפה תעמולתית ורעיונית ענפה
ותשובות ת־ושאל (sabatinaעם המוניות ומפגשי ת־ערכה עצרו
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פתחה מועדונים  ,בהשתתפות מנהיגיה) ר הצהרייםבשבתות אח
. וכתוב ערב להנחלת קרואי־לאוהדים ויזמה תנועה רחבה של חוג

 הקומוניסטיתהמפלגה . בכל פינה צצו סניפים ותאים מפלגתיים
 .נעשתה לתנועה עממית והמוניתהברזילאית 

ו של מי תמול שלשון סיכן את חייש, 'המניפסט הקומוניסט'
הקומוניזם כבש לבבות בכל . פוץננעשה למוצר , שהחזיק אותו

,  וצעירים רבים,התסיסה בין הסטודנטים הייתה רבה. השכבות
נסחפו בגל ההתלהבות הגואה של הרעיון , ביניהם יהודיים לא מעטים

 והאמינו בכל מאודם שהם שומעים את פעמי המשיח ,המהפכני
טריון הברזילאי המדוכא מעול שיגיע וישחרר את הפרול, האדום

 יהאינטרנציונאל יהקוסמופוליט יהקולוניאל םהאימפריאליז
 . האמריקאי

אין לתאר את כמות הספרות הקומוניסטית שהציפה את השוק 
 .הרחוב למכירת עיתונים ושניתן היה לרכוש בפרוטות בדוכני

נדמה לי ש בלעתי את כל . גיליתי בתקופה זו את המרקסיזם
, לנין, אנגלס, מרכס: ושא שהתפרסמו אז בפורטוגזיתהספרים בנ

פויירבאך ואך , אוטו באואר, לאסאל, פלכאנוב, בוכארין, סטאלין
 את רוב כתבי ןאומבציקראתי .  של טרוצקיווזיכרונותיבאקונין 

מתוך ( במדורה הספרדית 'הקפיטאל'כולל הכרך הראשון של , סכמר
 למיניהן ואת 'ותהמרקסיסטיהמחברות 'את , )השלושה שרכשתי

 .העיתונות הענפה שהמפלגה הקומוניסטית הוציאה לאור

*  

אינני מבין היום איך יכולתי לקרוא כמות כזאת של חומר עיוני 
בזמן שלמדתי במגמה הריאלית בתיכון בעל רמת לימודים גבוהה 

זה ו ,עסקתי בפעילות ציונית בחטיבהבו בזמן .  ביותרתואינטנסיבי
ך שלוש השנים האחרונות של לימודיי הסדירים במש: עדיין לא הכל

ערב של גראפיקה שימושית ־השתתפתי שלוש פעמים בשבוע בקורס
 Escola de Artes e Ofíciosהספר המקצועי הממשלתי בית־ב

Presidente Prudente de Moraes , אורט בארץל־המקביל ,
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עוד נרשמתי בקורס לאנגלית מדוברת  .הצלחתי לסיימו בהצטיינותש
המסונף , מוסד להפצת התרבות האנגלית, British Councilב־

למדתי צרפתית מדוברת , לשם איזון. לקונסוליה הבריטית
בתיכון שלנו . הקשורה לקונסוליה הצרפתית, Aliance-Françaiseב־

, למדנו את השפות האלו בדיוק כפי שלמדנו את השפה הלטינית
 שלי לאנגלית לא שמעתי מעולם את המורים. כלומר כשפה מתה

תמיד חשדתי בהם שמא לא ידעו . ולצרפתית לשוחח בשפה שלימדו
 .לדבר בשפות האלה

הם שפיתחו ם־עיונות הסוציאליזם והקומוניזם הההתוודעות עם ר
אשר בעיניי שילב את , הצעירשומר־בי את ההתעניינות בתנועת ה

 . שלי עם כמיהתי לציוןםייההומאני יוואמ

36 
. ש עם כל אישיות יהודית שהזדמנה בעירנהגנו בחטיבה להיפג

מים האלה בפגישות השבועיות "משלא הצלחנו לארח את האח
השתדלתי לראיין אותם עבור העלון , שערכנו במוצאי שבת במועדון

שלום 'מנהל , כך מסרנו על הפגישה עם מר פינקלשטיין. שלנו
 – ארגנטינה שבאיירס־הספר היהודיים בבואנוסבתי־ גדול – 'עליכם

רבנים אבא הילל סילבר וסטפאן הקשורה בה פרשהגילה לנו את ש
פנים כאשר השתדלו בפניו   הנשיא רוזוולט דחה אותם בבושת.ווייס
להקשות על על־מנת ,  המשרפות במחנות הריכוזצתהפצ לעה שיור

מגן עולם , הנשיא רוזוולט. הגרמנים את מלאכת השמדת היהודים
למטוסי . למאמץ המלחמתיבל יפריעו לנזף בהם , הדמוקרטיה

 !הברית משימות חשובות יותרת־בנו
 נשיאים םומוסדות על ש, רחובות, ישוביםקיימים בישראל 
לא . ועוד, יד קנדי, )טרומן(כפר טרומן וכפר הנשיא : אמריקאים

גם למדינת ישראל . רוזוולט. פרנקלין דמו של שמקום עלפגשתי 
 .משימות חשובות יותר

עלה ארצה ונתמנה , ציון השמאלי־י פועלממנהיג, פינקלשטיין
, לראש מחלקת החינוך בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית

 .שמושבה בירושלים
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*  

שאלות והתלבטויות , מחשבות, דעות, בה רעיונות, באותה העת
מר , הבריתת־בדרכו לארצו, פאולוסאן־עבר ב, התרוצצו בקרבי

הוא , גה הקומוניסטיתילי מטעם המפל'סנטור יהודי מצ, נטאליו ברמן
היהודי בעל המעמד הפוליטי הגבוה ביותר בכל היבשת היה 
הוא עשה עלי רושם כמי שיצא מקריקטורה . אמריקאיתו־הלטינ

פניו שיער שחור מקורזל ו,  עם אף בולטיהודי גוץ ורזה: אנטישמית
 ! היידיש בפיו רהוטה ועסיסית. פני סוחר יהודי ממולח

). אינני יודע איך הגיע אליו (אּורציודי הפגישה התקיימה הודות ד
גלשנו לשיחה  .נכח בשיחה עוד חבר החטיבה,  וליאּורציבנוסף ל

התחלנו בבעיות היהדות והגענו . קולחת וידידותית על עולם ומלואו
. לדיון על הציונות ועל הסוציאליזם כפתרונות למצוקת העם היהודי

תגלה כאוהד ברמן ה. הצעירשומר־הוזכר השם הכלשהו ברגע 
. ילי' וסיפר בהתלהבות על פועלּה בצ,מושבע של התנועה הזאת

כי . ר בלבו זיק ממנהונותתי עליו שהיה בנעוריו חבר התנועה דחש
 . שומר לנצח–ומר פעם שהרי  

רופא , מרדכי קאפמן' לרגל כתיבת חיבור זה נודע לי ממכתב מדר
מסר לי מידי שנ, מנשהת־רמו קיבוץ חבר, יליאנית'בוגר התנועה הצ
ילי בגיל צעיר ולעולם לא 'ליו ברמן הגיע לצַטאנ :ל"יחיאל הררי ז
הוא היה סוציאליסט פעיל באיגודים . הצעירשומר־היה חבר בה
 ם־לסנטור היהודי הראשון בדרו אמנםנבחר  הוא .המקצועיים

אבל שמר על עצמאותו , אמריקה ברשימת המפלגה הקומוניסטית
תנועת  ('קדמה'היה מקורב ל, חוק מהציונותלמרות היותו ר. הרעיונית

 ).ילי'הצעיר בצשומר־ה

הצעיר שומר־ברמן הביע את נכונותו לקשר אותנו לתנועת ה
ביקשתיו להשתדל שישלחו לי חומר עיוני . ילי'הברית ובצת־בארצו

אכן קיבלתי ו ,הוא רשם את כתובתי והבטיח לעשות זאת. והסברתי
מזכירת התנועה השומרית , הברית מכתב מדורותי נאכטת־מארצו

על ) באנגלית( קיבלתי חבילה עם חוברות אחרי־כן. האמריקנית
תוכניות פעולה , 'ניב הבוגר'עלון , שכבות הכובשים והצופים

. שלוםבן־מאת אברהם , 'Deep Furrows 'עיתונים והספר, שומריות
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עם , 'קדמה' מהסתדרות ילי חבילה דומה'כן הגיעה מצי־מה אחרן־זמ
 .ת בספרדיתחוברו

מראשוני (מאוחר יותר קבלתי מארגנטינה מכתב מחיים קופלוב 
. כתבחלתי להתעמו הת, )היום חבר קבוץ געש, העולים מארגנטינה

באחד המכתבים התעניינתי אצל חיים איזה ספרים הוא ממליץ לי 
ביניהם אני זוכר , לקרוא והוא שלח לי חבילת ספרים בספרדית

 מאת 'פרדוקסים', José Ingenierosאת  מ'El Ombre Mediocre'את
החומר .  מאת נימוב'הטרגדיה הביולוגית של האישה'ו־מאקס נורדאו 

 ,קראתיו שוב ושוב. שקבלתי משלוש התנועות האלה היה רב ומגוון
 .בצימאון

אבל כבר , הצעיר היה חדש בשבילישומר־המצע הרעיוני של ה
שיתפתי . וזאת והייתי בשל לקליטתה בתנועה בעבדהתנסיתי 

שעברתי לגור , ביניהם את האחים רייזמן, בחוויות שלי כמה מידידיי
ניסיתי גם לעניין את החברים . היינו מיודדים מאוד. בשכנותם

חלוציות וסוציאליזם לא היו בראש : אבל לשווא, המרכזיים בחטיבה
מועדון לרעיונות ההצלחתי לקרב שני חברי  ,בכל זאת. םייניהמענ

  הם–המשותף ביניהם . נון ימפולסקי ומשה שטרויךאמ: השומריים
אמנון . ספר מקצועייםבתי־שניהם בוגרי , היו צברים ילידי הארץ

 בימי המאורעות נאלץ אביו לברוח כאשרסיפר שהוריו ירדו לברזיל 
 .'הגנה'ב־בגלל פעולתו , מהבולשת הבריטית

, תפילוסופיו, שוחחתי עם מריה הודלר רבות על סוגיות רעיוניות
הייתה , היא התעניינה. הצעירשומר־ל הקשורותמוסריות וחינוכיות 
אבל , 1948 בשנת במושבת הקיץ הפהשתתאך , קרובה לעמדותיו

 .לשורותינו לא הצטרפה

37 
 נודע על התעניינותי Centro ה־להנהלה המבוגרת של

ים רובם השתייכו לציונ.  ונדלק אצלם אור אדום,הצעירשומר־בה
ציון ימין י־י שרופים מפועל"וטם תומכי מפאומיע' הכלליים א

, שחיפשו דרך לאינטרנציונאל השלישי, ציון שמאלי־להבדיל מפועל(
למרות שאין לי על כך הוכחות ). וחצי אבל נאלצו להסתפק בשניים
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המשגיח שלהם בהנהגת , נודע לי שהם נתנו למר ציטמן, מוחשיות
 .הוראה להרחיק אותי מההנהגה, המועדון שלנו

ת כהונתי כנשיא המועדון הצטיינה בשיתוף פעולה הדוק עם שנ
שררה בינינו הבנה טובה . פעלתן ונוח, בחור פשוט, אברהם זיידנס

והופענו בדרך כלל לישיבות ההנהגה עם עמדות מתואמות ומוסכמות 
 הסתדרתי טוב עם כולם והעניינים התנהלו על מי מנוחות עד .מראש

זיידנס הפתיע אותי בהחלטה . למועד הבחירות למוסדות החטיבה
 לשנות את  היהבדעתו): כלומר בלעדי(להרכיב רשימה עצמאית 

: קרי(מפני שאינו משלים עם עמדתי הפוליטית , כיוון ניהול החטיבה
: לבחירות התייצבו שתי רשימות ).הצעירשומר־התקרבותי לרעיון ה

 הרשימה –אשר בראשה אברהם זיידנס והנריקה רוסט וכנגדה , אחת
 .שבראשּה הרייזמנים ואני

 חברות וחברים 120ל־ מעל –החטיבה הגיעה לשיא פריחתה 
, כפי שכבר אמרתי(רוב מייסדי המועדות רחקו ממנה . מתמידים

רובם נטו  החדשים במועדון). מהראשונים נותרתי אני היחידי
:  לא הסתירה את העדפתהCentro ה־לזיידנס והנהלת המבוגרים של

, השותק והצונן, השקט, לפתע אף מר ציטמן. ויהיא תמכה בו בגל
רשימתו של זיידנס  .חשף את ציפורניו והתערב גלויות לטובת זיידנס

 .ניצחה ברוב קולות מכריע

 ולמרות ששינה , שמר אמונים לידידותנוזיידבס: האמת תיאמר
את צביון המועדון לא רצה לוותר על תרומתי בתפקידים המגוונים 

בשיחה חברית . ותי להצטרף למזכירות שלו והזמין א,שמילאתי
 שלאדם בעל השקפות מגובשות כמוני אין לו ,שקיימנו הסברתי לו

חברים יתר בפי שעשו , מנוס אלא להצטרף לתנועת נוער חלוצית
להצטרף לתנועות על־מנת חקו ממנו אשר התר, ותיקים של המועדון

 . ציוניותר עונ

ת של תנועות נוער  התהלכו ידיעות על התארגנות מואצ,אכן
הצעתי .  הדתיתעקיבאבני־י ואף "מפאר־דרו,  ר"כמו בית, ציוניות

גג שתחת חסותו יתפתחו ן־לזיידנס להפוך את החטיבה למין ארגו
 ושהיא תרכז את הנוער הציוני שעדיין לא הגדיר את ,התנועות האלו

, עם ההתפתחות הצפויה של תנועות הנוער השונות, אחרת, עצמן
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יו התפקיד הציוני המרכזי שהחטיבה ממלאת בקרב הנוער יישמט מיד
 . היהודי

הוזמנתי  .זיידנס הביא את הצעותיי לדיון בהנהגת המועדון
,  התפתח ויכוח סוער והצעתי לא נתקבלה.ישיבה והשתתפתי בהל

שמיהר לדווח על הדיון להנהלת , במיוחד לא בעיני מר ציטמן
, ה ישיבת המזכירותכונס: התוצאות לא אחרו לבוא. המבוגרים

 – ההחלטה. הוחלט להרחיקני מהמועדוןבה לא הוזמנתי ואליה ש
נמסרה לי במכתב  ,שכמוה טרם נתקבלה – הוצאת חבר מהמועדון

למרות שעדיין נהגתי לסור במועדון כמעט מדי , שנשלח אלי בדואר
תרנית אתה חקב פעילות ע“כי  , במכתב מתכבדים להודיע לי.ערב

המגיעות לך בתוקף ) יתר תזכויו (תפריבילגיוהשולל מעצמך את 
 ובזאת ,של המועדון) (Presidente-Fundador המייסד־היותך הנשיא

הנריקה רוסט : חתום. "אנחנו מודיעים לך שאינך יותר חבר במועדון
 . מזכיר–

אף . לא הגבתי, למרות שנפגעתי קשות באופן בה נהגו בי
כולל אברהם , י החטיבההמשכתי בקשרי ידידות אישיים עם רוב חבר

אך רגלי , גם הוא נהג כך. כאילו המכתב לא הגיע מעולם לידי, זיידנס
התנתקתי עד , לא דרכה יותר במועדון ולא התעניינתי עוד בנעשה בו

 . הפסיק לפעול אוכך שאפילו לא ידוע לי אם הוא עדיין קייםי־כד

ניגשתי , ללא התחייבות לאף גורם, כעת משנשארתי חופשי
מי , לולא הפיכת החצר בחטיבה. פאולוסאן־הצעיר בשומר־מת הלהק

אם , ת הקן השומרי הראשון בעיריודע לכמה זמן הייתה נדחית הקמ
 .לבכ
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 הצעירשומר־ה

 

 

1 
 ומתוך ידיעה ,למוד ניסיון ממה שקרה לי בחטיבה

 'העסקונה'הצעיר עשוי להיתקל בהתנגדות חריפה אצל שומר־שה
לטו בכיפה בכל מוסדות ר ששא, י"פאהכלליים ומם־של הציוני

העדפנו שלא להיקרא בשם המפורש , הציוניים בעיר
 על ציםחולולבטח הם היו מצרים את צעדינו ... הצעירשומר־ה

החלטנו .  לסגור לפנינו את דלתות– מבצרינו –הספר היהודיים בתי־
רבים הסיכויים שברגע שנגדיר את . עד שנתבסס, שם לפעול בעילום

המרכז לפעולתנו , 'התקווה'הספר בית־סיד את חצר עצמנו נפ
 .רטירו היהודיתן־החינוכית בשכונת בו

אמנון ימפולסקי ומשה שטרויך היו היחידים שהצטרפו אליי 
בהם , )מרקוס הבכור ולוי הצעיר(האחים רייזמן . בתחילת הדרך

 הם נסעו :הנחיתו מהלומה קשה לתוכניותיי, תליתי תקוות רבות
לא . כדי להמשיך שם את לימודיהם, הבריתת־ לארצובאופן פתאומי

 כאשר, נפגשנו יותר ושוב שמעתי עליהם רק פעם אחת ויחידה
בעת , בראשית שנות השישים– כפי כבר סיפרתי– פגשתי באקראי

  . מר יצחק רייזמן, את אביהם, טיול בצפת
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שאגודת המדפיסים , מנהל מוזיאון הדפוסשנהיה בצפת , ייזמןריצחק 
: ראוי למספר שורות, אמנותלליים הקימה באזור הגלריות הישרא

 .ספר יהודי בדרום ברזילבית־ מורה בהיה 20 ה־ראשית שנותב
לייסד וסכסוכים אידיאולוגיים הביאו אותו לפרוש עם קבוצת מורים 

הוא עבר . בעל נטייה יידישאיתשהיה , 'בר בורוכוב'ספר בית־את 
חל מעיתונאות ה, עיסוקים ושם עסק לפרנסתו במבחר ִריול לגור

,  מכירה בהקפה– 'קליענטעלע' (דרך רוכלות, שומהוראה ביידי
המקצוע השכיח ביותר בשנות העשרים והשלושים בין המהגרים 

בשנת . עד לנהיגה בחשמלית, )היהודים שבאו לברזיל ממזרח אירופה
בו היה גם הסדר וגם , דפוס קטןבית־פאולו ופתח סאן־ עבר ל1929
 את תולדות היהודים ומראשוני היהודים שחקר, רייזמן. המדפיס
 ואף הוציא ,פרסם מאמרים בעיתונות היידיש על הנושא, בברזיל
, 'די געשיכטע פו די יידן אין ברזיל' ספר ביידיש 1935ב־לאור 

האיסור . 'História dos Israelitas no Brasil'שתורגם לפורטוגזית 
ום ספרים ועיתונות בשפה שהדיקטטורה הברזילאית גזרה על פרס

צטרף לבניו ה הוא 1946ב־זרה גזלה את מטה פרנסתו ו
לא לפני שהספיק להוציא לאור ספרון בפורטוגזית , הבריתת־בארצו

,  עלה ארצה והתיישב בצפת1967בשנת . ד השפה היידישומילל
 . פגשתיוןאיכ

 פרק מסעיר –אם כבר הזכרנו את חקר תולדות היהודים בברזיל 
גם , אף על פי שהיסטוריונים ברזילאיים, לא פוענח כראוישעדיין 
י הפורטוגזים "ברזיל נתגלתה ע. טיפלו בנושא, ומהמפורסמים, גויים

בתקופת שיא של , אחרי גירוש היהודים מספרד, 1500בשנת 
יהודים האנוסים ה, marraños ה־האינקוויזיציה ושל רדיפת

נדונים , עבדיםרב של ב־ער. שהתנצרו ושמרו בסתר על יהדותם
גנבים וכל מיני אנשי שוליים הועמסו על האניות , פושעים, למאסר

לאנשים רבים  .הפורטוגזיות שהפליגו לחפש נתיבים ימיים להודו
שזכויותיהם האזרחיות נשללו מהם הייתה זאת דרך להתחמק 

 .ביניהם היו לא מעט אנוסים. עונשים ועינויים, מרדיפות
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דו בחופי ברזיל כדי לבחון איך עשרות מהנוסעים האלה הור
קשה . ידי האינדיאנים ואיך יסתגלו לסביבה הפראיתל־יתקבלו ע

. לדעת כמה מהם שרדו מהחצים המורעלים של האינדיאנים
 בזאת הציל את חייש, Diogo Álvarez Corrêaהמפורסם בהם הוא 

אינדיאנים ה .ירה ברובה והאינדיאנים חשבוהו אל־השולט־בברקיםש
, Paraguassú, לקח אינדיאנית לאישההוא  ).בן הרעם(=ן ר אותניכ

 והתערה ,tupinambás האינדאנים )מנהיגmorubixava (בתו של ה־
 . בתוך השבט

ראשית ההתיישבות בברזיל שזורת דמויות מעניינות של אנוסים 
 האגדתי היה João Ramalho־יש סברה די מבוססת ש. לרוב
בקרב האינדיאנים  זים מצאוהוראשוני המגלים הפורטוג. םאנוסימה
מייסדי העיר , הוא הושיט עזרה חשובה למתיישבים הראשוניםו

היו אף . אנוסים רבים חזרו ליהדות בגלוי פחות או יותר. פאולוסאן־
 הארוכה של האינקוויזיציה השיגה אותם והחזירה ּהמקרים שיד

. (auto-de-fé) אותם לפורטוגל לחקירה וסופם שהועלו למוקד
 ,דרמטורג מכונן, Antônio José da Silva  הוארסם שביניהםהמפו

 לא מזמן .ו מועלות גם בימינו לבמה כקלאסיקה משובחתישמחזות
 Alberto Dines – ‘Vínculosמאת יגיע לידיי עבודת מחקר רצינית 

do Fogo‘) א צשהו,  עמודים1054ספר מפואר המחזיק , ) האשקשרי
 Antônio José ל־המוקדש  , בברזיל'בנק ספרא'י על־ידלאור 

משפחתו בני־מ 140 עם רשימה שמית ומפורטת של ,ולקרוביו
 .עונו ומרביתם הועלו של מוקד, שנאסרו
י שני סופרים מאת, 2000שנת  מ,ףיבלתי לאחרונה ספר נוסק

 : מיםסמפור
judeus que descobriram o Entre Moisés e Macunaíma – Os 

Brasil ) היהודים שגילו את ברזיל–נאימה ובין משה ומק  .( 
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Moacyr Scliar ,מספר על החוויות המתיישבים , רופא וסופר
 ית במטהשודים בחוות הברון הירש בדרום ברזיל בראההחקלאים הי

הן , באהן מצד ה, גילה שהסבים שלו, Márcio Souza, השניו, 20ה־
ספרדיות מסועפות בצפון ת־ממשפחות יהודיו, היו יהודים, האםמצד 
חר אששורשיהן בין המתנחלים הפורטוגזים בברזיל מיד ל, ברזיל

 כתנ מסע מרתק על היהודים בברזיל ממוצע Souza. 1500ב־הגילוי 
,  ברצונו להכיר קיבוץ, באחד מביקריו בארץ. פורטוזיי־ספרד

האניות ששלח  על , מחקריו מגיעים עד שלמה המלך. התארח בביתי
אחדות סטו בהפלגה עד , צאעל פי סברות שמ ;לאופיר  ותרשיש

 . לעבריתמושחייבים לתרגו, כאמור ספר מרתק. ברזיל

המתנחלים הראשונים בברזיל הגיעו למעמד בין בים ראנוסים  
מייסדי , מפקדי צבא ואנשי ציבור חשובים ,מושלים :גבוה ומכובד

 Rio) (ניירו'ז־דהִריומייסד , Estácio de Sáביניהם ו, מושבות וערים
de Janeiro. 

עץ (  Oliveira : אימצו כשם משפחה שמות עציםרבים האנוסים 
 :חייםי־ ושמות בעל,)פלפל( Pimentel, )עץ אגס( Pereira, )זית

Coelho )ארנב( ,Leão )אריה( ,Lobo )זאב( ,Raposa )שועל( ,
Pinto )שמות אלו נפוצים ביותר אצל משפחות ברזילאיות ). אפרוח

 Familias deנים בברזיל מה שמכ, רבות בעלי יחוס עתיק
Quatrocentos Anos ) משפחות בבקר. ) שנה400משפחות בנות 

כמו למשל , גילו חוקרים מסורות המצביעים קשר לעם היהודיאלה 
בערבי שבת ארוחת ערב והנוהג לקיים , הנזרות מאכילת בשר חזיר

 (!). עם הדלקת נרות וילונות מוגפים ,ףמשפחתית במרת

*  

, )Pernambuco(מבוקו א פרנ את ההולנדים כבשן17 ה־במאה
 םיהודי.  קודם שנכשלןניסיולאחר , זור רחב ידיים בצפון ברזילא
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במושבה ההולנדית . הולנד השתתפו במימון המבצעמאמידים 
החדשה התרכזה קהילה יהודית הולנדית ענפה ומפוארת ממוצא 

חו הם פית. רבנים מפורסמיםו אנשי רוח, סוחרים מכובדים: פרדיתס
עד היום הגידול העיקרי , את גידול הסוכר ואת התעשייה הקשורה לו

הפורטוגזים חברו . יבאו לברזיל את גידול הכותנהי ו,באזור
רצחו בדם קר כמעט את ,  הכובש ההולנדי מברזילוגירשוספרדים ל

למחוק על־מנת , הרסו ושרפו את מוסדותיהםו, כל הקהילה היהודית
 כולל ,טורחת לשחזר מבנים מהתקופהכיום הממשלה  (כל זכרלהם 
בין הנתינים ההולנדים . ) אטרקציות תיירות–הגדול  תכנסה־בית

,  להולנד וחלק העדיף לנדוד צפונהחזר לק ח,היהודים ששרדו
 ולאיים בים )Goiana Holandesa( גואיינה למושבה ההולנדית

. הראשונות בעולם האמריקני, כנסת וישיבותבתי־הם יסדו . הקריבי
 עשרה משפחות המשיכו לנדוד לאמריקה הצפונית ויסדו את־שש

New-Amsterdam , כהיוםNew-York. 

עסקן , (Kahan)משה קאהן  ,פרננדו מנדלדודי בן־חותן של 
מייסד מועדון מכבי , היהודי בעירציבור פעלים בב־ציבור ר

עסק גם בחקירת התרומה של , פאולו ונשיאו עד לפטירתוסאן־ב
רסם ספרים ביידיש ובפורטוגזית על י ופ,ת ברזיליהודים לתולדו

שפת האינדיאנים שחיו , גואראניי־הוא התעניין בשפת הטופ. הנושא
השפה הזאת .  עד ארגנטינהניירו ' דה זִריומ, לאורך חופי ברזיל

קאהן מצא בשפה זאת . מדוברת כיום בשכבות העממיות בפאראגואי
יה הודות לקשר שלדעתו חדרו אל, ל שורשים עברייםשרמזים 

לפי . 16 ה־האינדיאנים עם יהודים שחיו בקרבם או סחרו עמם במאה
נהגו היהודים הספרדים בתקופה , )Judeidade' )1967'הסברו בספר 

השגורה בפי , שפת הלדינו( לשרבב מילים עבריות בשיחות ביניהם
האינדיאנים קלטו צלילים ). מקורה מתקופה זאת, העדה הספרדית

 .שפתםלאלה 
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2 
, אחרי הסיקור החפוז של ראשית ההתיישבות היהודית בברזיל

רק , כאמור. פאולוסאן־הצעיר בשומר־לראשית ה, נחזור לסיפורינו
אמנון ימפולסקי  :שני חברים מהחטיבה הצטרפו אלי מההתחלה

משה ריכז סביבו תלמידים מהכתות הנמוכות  .ומשה שטרויך
כך  ('כובשים' של השכונה בגדודם ילדימ ו'התחייה'הספר בית־מ

הם נפגשו מדי . )11 ה־בסביבות גיל, קראנו לשכבה הצעירה ביותר
 שירים ו שר,'התחייה'שבת אחרי הצהרים בחצר הסגורה של 

הפעולה .  ועסקו במשחקים צופיים,סיפוריםסיפרו , בעברית וביידיש
שירה בהייתה הצעידה בסך ,  ביותראת הילדיםשהלהיבה , העיקרית
 מגשימי השכבה הזאת השלימו את קיבוץ .יב החצרסבב־סבי אדירה
ה מאז חובב שיר,  משה. ורובם נמצאים בו עד היום,עוזת־גבע

טנור בקול  'מעל פסגת הר הצופים'את השיר סל אהב לסל, ומתמיד
 הסמל –ר זה יהוא נהג להופיע עם ש. מעלה מעלההעולה חזק 

בשנים גם  כךהמשיך ו, בברזיל בכל ההזדמנויות – המסחרי שלו מאז
 .הראשונות במסיבות בקיבוץ געש

 קבוצת נערים ונערות 'לואיס פרייטליך'הספר בית־אמנון קיבץ ב
שכבה . רובם דוברי עברית ובעלי רקע יהודי וציוני ,צופיםהבגיל 

 לקבוצות מהשכבות הצעירות הזאת סיפקה צוות מדריכים מעול
 ת גרעיניברבות הימים הם ייסדו א. אותן הם אספו בעצמם, מנהמ

 .ההכשרה שהשלימו את הקיבוצים גת ויסעור

 ,הצעירשומר־ התלהב מההתארגנות סביב הרעיון של האּורצי
הוא : רטירון־את הקבוצה הראשונה של צופים בבו יוזמתובוכינס 

קבוצה . אסף נערים שגרו בשכנות לביתו וניהל עמם שיחות ביידיש
מה לא הצלחתי לברר ם מעול . או משהו דומה'פיהנּוְרַּב'זאת נקראה 
עם גמר : מעשה שקרה עם הקבוצה הזאת .של השםמשמעותו 



 

 

 

  

 

 

80

 'מדור לחיפוש קרובים'מלחמת העולם השנייה התארגן בברזיל 
 מסר שמות של חבריו בקן אּורצי.  שארית הפליטה באירופהבקרב

נודע לו : צבי אטלס, לוצק ובאחד הימים קיבל מידע על אחד מהם
 התרגש עד אּורצי. תנגשות עם הנאציםשהיה לפרטיזן ונפל בה

הוא הציע לקבוצתו . לו ש)מדריך(' המנהל'צבי אטלס היה : מאוד
צבי 'הנערים הסכימו וכך קמה לנו בקן הקבוצה . להיקרא על שמו

את , מפלגהסניף ב,  עלה ארצה פגש בחיפהאּורצי כאשר  .'אטלס
 ...צבי אטלס חי וקיים

נעשה , גדלה והתבססהכאשר הקבוצה , אחרי תקופה מסוימת
 והתמדתי בה לקחתי על עצמי את הדרכתּה.  קשה לטפל בהאּורציל

עד ששמואל קליימן הצטרף לקן והעברנו אליו את , חדשים אחדים
עלו ארצה והשלימו ,  נערים אלו יצאו בבוא העת להכשרה.ההדרכת

 . את קיבוץ גת

 מיוצאי התנועה בברזיל שהשלימו את מדוע ,יעיניחידה היא ב
מעטים מהעוזבים עברו . נשארו בקיבוצםמעטים כל־כך  ,נגבה וגת

הרוב ירד בחזרה בל א , הסתדר בעירםחלק, לקיבוצים אחרים
לפי ש – זאת הייתה שיכבה בעלת פוטנציאל רעיוני ואנושי. לברזיל
כדאי . אית הטובה ביותר שיצאה מהתנועה הברזיל הייתההערכתי

מגשימים ל כך הרבה כשל  םתקליטהיה לחקור מדוע נכשלה 
 .ספוגי ערכים תנועתייםשהיו  ,מברזיל

*  

עיקר בהכנת תוכניות תי בהתרכזאבל , גם אני עסקתי בהדרכה
) וצעירים פחות(במשיכת צעירים , עבודה למדריכים הטריים

, ובהעמקת קשרים עם התנועות האחיות בארצות אחרות, לתנועה
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חוברות כגון , ינוכיתמהן שאבנו עידוד וקיבלנו תמיכה רעיונית וחש
אמנון ו, העליונה בקיבוץ מרחביה יצרנו קשר עם ההנהגה. ועלונים

 .יפךהול,  את ההתכתבות מעברית ולעבריתלמענירגם ית

או , לשעברם־השתדלנו לגייס לשורותינו שומרימההתחלה 
היה לנו לעזר , הדוד שלי, אּורצי. להשיג לפחות את תמיכתם

. אל קליימן וחברתו בלימה פלונקהכך הגענו לשמו. במשימה הזאת
כבר היה עצמאי מבחינה כלכלית , המבוגר ממני בשנתיים, שמואל

שניהם לקחו על עצמם הדרכת צופים בשכונה ). עסק במסחר(
שיחד עם הקבוצות של , ובעבודתם החינוכית תרמו לגיבוש קבוצות

 .אמנון היוו את הגרעין הקשה סביבו התפתח הקן

משום שלא , שלא הכרתיו, י ליצחק טאקסר הגעתאּורציבהמלצת 
סבא בית־לא ביקר אף פעם ב, לשעבר האחריםם־כמו השומרי

 שיבח באוזני את טאקסר כאיש המסוגל אּורצי .)שםגר היה  אּורצי(
 טאקסרכנראה ש – אבל לא היה מוכן לפנות אליו, לתרום רבות לקן
י  נשוי לשרה ולהם שנהוא היה .ם חבריו מהעברהיה מסוכסך ע

 Estaçãoת  היו לו שתי חנויות לרהיטים באזור תחנות הרכב.ילדים
Sorocabana ו־Estação da Luz . דירת מגוריו הייתה באותה סביבה

 .מרוחקת במקצת מהמרכזים היהודיים, של מסחר קמעוני

ניגשתי לחנותו של ליצחק והצגתי את עצמי כמי שמבקש את 
לא אבה  הוא. לופאוסאן־הצעיר בשומר־עזרתו לחידוש הקן ה

ביטא בחריפות את התמרמרותו על כל מי שהיו  ולשמוע על הנושא
התרשמתי שהוא עשוי . לא הרפיתי ממנו.  בעברקשורים לתנועה

חזרתי אליו עם חוברות ומכתבים מהתנועות עמם יצרתי . להועיל לנו
. תי לבקר בביתורבהתיידדנו וה .לאט לאט התעורר בו עניין. קשר

. ו גילתה התלהבות רבה בקן ודחפה אותו אלינודווקא שרה אשת
לאחר . שהתקיימו בביתי, לא היה מוכן לבוא לישיבות שלנוהוא 
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פגישות החברים ,   ולפייס ביניהםאּורצישהצלחתי להפגישו עם 
 .בביתוהתקיימו הבוגרים 

: אּורצילשעבר שהכרתי מבין ידידי ם־פניתי לעוד כמה שומרי
בוגר תנועת  (פייגלמןנוח , לאיאמיליו ב, יצחק אוסטרובסקי

הם התעניינו והיו מוכנים . כולם בעלי משפחה, ואחרים) גורדוניה
הם היוו את הגרעין . עזרה כספית –להושיט לנו תמיכה מוסרית 

מכל הצטערתי על נח  יותר. פאולוסאן־ם ב"ממנו צמחה מפלגת מפ
ור על כך שלא הסכים לעז, בעיניי המדריך הצופי המושלם, פייגלמן

 .התייעצנו עמו בעניינים חינוכיים בעבודתנו המעשית. לנו בהדרכה

 המליץ עליו היה אּורציעוד בחור שהשתייך פעם לתנועה ודודי 
ביקרתי אצלו . למרות שגר לא רחוק מביתי, לא הכרתי אותו. ֶסְנֶדר

י ודיבר בנוסטאלגיה כנה יהוא היה אדיב כלפ. והסברתי את מטרתנו
 אין –  שמאז עשה דרך ארוכה שמאלה,בל סיכםא, על עברו בתנועה

כעת הוא . הוא מאמין יותר בפתרון הציוני לבעיית היהודים
 היא – 'פרוגרסיביים' ה־פעיל בחוגי, קומוניסט בלב ובנפש

תומכת פעילה במפלגה הקומוניסטית , היבסקציה היהודית בברזיל
חדת והדוגלת ביידיש כשפה המיי, מבלי להשתייך אליה, הברזילאית

 .את העם היהודי

, פלדמן) פיפא( שהצלחנו לקרב היה פאולו אּורציחבר נוסף של 
בדומה לטאקסר הייתה לו הזדהות רעיונית . רווק  עדייןהיהש

אבל בזאת נגמר המכנה , הצעירשומר־ופוליטית שורשית עם ה
להוציא את העובדה ששניהם הרכיבו משקפיים , המשותף ביניהם

גתא כרוני של טאקסר ומלאכת הגישור פלור־פיפא היה ב. עבים
כן הצלחנו להקים מועצה של  יפ לע אף. ביניהם לא הייתה מן קלות

, השתתפו בה טאקסר. פאולוסאן־חברים לניהול הקו בעשר -אחד
שאינני זוכר  , חבריםחמישהאני ועוד , אמנון, שמואל, פיפא, אּורצי
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ומרים  ועוד שבחורות אחרות ,שרה טאקסר, אולי בלימה. אותם
אבל אני זוכר , פייגלמןאינני בטוח האם ביניהם היה גם נח ? לשעבר

 .שלחצנו עליו שיצטרף

בגבוי , המורכבת למעשה מרוב שכבת הבוגרים בקן, מועצה זאת
בשבוע בביתו אחד נפגשה ערב , תנעהמה שלושת המבוגרים לשעבר

.  זאת הייתה הדרך היחידה להבטיח את השתתפותושכן, של טאקסר
אבל בפועל נוצר מצב , קבעה חלוקת תפקידים באופן מסודרלא נ
 .אני המזכיר הטכני וטאקסר המנחה הרעיוני,  היה לגזבראּורציש

לנסח אותן , הערכתי את כושרו האנליטי של טאקסר לנתח בעיות
הוא היה מציג את . חד וחלק, בבהירות ולנקוט בעמדה מידית

ף ציטטות של יעקב חזן ולחיזוקן היה שול, בסמכותיות רבההשגותיו 
הוצא לאור כרך ברשותו ש ,'ספר השומרים'מ־ושל מאיר יערי 

אדם   היהטאקסר. אליו נדרש כאל תורה מסיני, 1934בוורשה בשנת 
המוכן לקטול ללא רחמים וללא , ללא פשרות ,אימפולסיבי
 , מפונקתכפרימדונה התנהג הוא. בדרכומי שעמד כל התחשבות 

לא היה לנו מי . ת וזורקת את המפתחותושעל נפגע שעל כל צעד
, חיוניותו לביסוס הרעיוני של הקןבדבר לא היה ספק  .שירים אותם

בשעות אחרי , באתי לחנותו כמעט יום ביומו. לכן לא הרפיתי ממנו
שגם , לשבחו אעיד. לשוחח עמו על נושאים שהעסיקו אותי, הצהרים

, ות ובידידותנדירות שהיה ברוגז נהג איתי בסבלנ־בתקופות הלא
. השאיר בידי העובד השכיר את הטיפול בלקוחות שהזדמנו בחנותו

על־מנת , מאדשהתמשכו , לא הפסיק אף פעם את הדיונים בינינוהוא 
 .מי יודע כמה הפסדים כלכליים גרמתי לו בשל כך. לגשת ללקוחות

. שוחחנו על התנועה ועל עצמנו. פגשתי את אמנון כמעט מדי יום
הבנה  ני מעריך ששרר בינינו יחס חברי אמיתי שלבמבט לאחור א
 .ושל אמון הדדי
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 פעלה ,עליה עוד אספר, עד להקמת ההנהגה הראשית בברזיל
שצצו ,  וטיפלה בקן ובבעיות הבוגרים,שנתייםכהמועצה כסדרה 

אט ולבסוף נשארנו ־רוב חבריה אמנם נשרו ממנה אט. בכל חריפותן
המנהיג 'מו התנהג כש –טאקסר : בפועל חמישה חברים בלבד

מגייס הכספים למימון , הגזבר הנצחי – אּורצי, 'הרעיוני של התנועה
מפעלי התנועה ולקרן השומר ונציג התנועה במוסדות הציוניים 

 שלא כל , בראזשנה ברובעהִמן־על ק הממונה –אמנון , בעיר
המזכיר  –ואני  ,קבוצותיו קיימו את פעולותיהן בלשכה המרכזית

האיש .  קודם כל להתכנסות הסדירה של המועצהשדאג, הטכני
משה במקומו הצטרף , החמישי היה פיפא וכאשר הוא חדל לפעול

 .שמשום מה לא היה קודם פעיל בה, שטרויך

 

3 
כדי לקלוט , ואף מבוגרים ממני, בחיפושיי אחרי צעירים בני גילי

פאולו מעיר הנמל סאן־התוודעתי לבחור שהופיע ב, אותם בתנועה
Santos ,הוא הגיע לציונות בהשפעת מבוגרים . רדו צימרינגאברנ

כמורה הדרך , יטלובסקי'נהג לצטט את זו, ציון שמאלי־מחוגי פועל
לא ידוע לי אם קרא משהו . העליון של הציונות הסוציאליסטית

 .  מה שידע עליו למד מתוך שמיעהכלאו ש, מכתביו ביידיש

יים סמינר רעיוני באחד הפגישות שניהלתי עמו עלה הרעיון לק
חוג רעיוני  ארגנו ו היינו בתקופת פגרה מלימודים.שומר־הצעירעל ה

.  לקרב לתנועהםמעוניינישהיינו  עבור מי להבהרת השקפותינו
,  היה חבר הנהלת מכבי והשיג לנו את האולם של המועדוןאּורצי

החל משמונה בבוקר ,  לשבוע של דיון מרתוני מדי יוםבו נפגשנוש
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לסמינר הרעיוני . עם הפסקה קצרה בצהרים, שש בערבעד השעה 
, )כמוני, ממייסדי החטיבה(באו בנימין רייכל ושמואל אוקסמן 

ברוך גולדצווייג , )חברת אחותי(ריבה שפשלביץ ,  צימרינגברנארדו
שהשתייך גם הוא לחבורת ידידי , חברי מתקופת תלמוד תורה(

וכל ) חברתו של אמנון(שכן של רוזה לווינסון , חיים בולקה, )אחותי
 .בוגרי הקן

לרוב . חמישה ימים תמימים עסקנו בקשת רחבה של נושאים
לפעמים ,  ובעקבותיה התפתח דיון ער, בהרצאה מקיפהיוכתי אנפתח

בעיות , לניניזם ם־מרקסיז: הנושאים חבקו עולם ומלואו. אף סוער
, מלחמת מעמדות ,) של פינסקר'אמנציפאציהו־אוט'(ההתבוללות 

, )מפלגה הקומוניסטית לוהתייחסותנ(סנו למאבק לשחרור העמים יח
שיטות לחינוך , )לאומיתו־מדינה ד(השאלה הערבית , שחרור האישה

הצהרים היו  אחר. ועוד ועוד, החלוציות וההגשמה העצמית, הנוער
לשעבר הקשורים ם־טאקסר ושומרי, פיפא, אּורצימופיעים לפגישות 

 ומסכם את הדיונים כמייצג ותיותהיה נואם בסמכטאקסר , אלינו
היה אצלו הכל , פקפוקים התלבטויות או  לולא היו. עמדות התנועה

 .ברור ומעוגן היטב בציטטות מכתבי יעקב חזן ומאיר יערי

התוצאות המעשיות של הסמינר הזה ברכישת תוספת חברים 
אבל מבחינה ,  לא נספו לנו חברים רבים– לתנועה לא היו מזהירות

 .וגית הוא הצעיד אותנו קדימה וגיבש את השקפתנואידיאול

ישית הוא היה חשוב א בשבילי .שכנענו את עצמנו, קודם כל
הבהרתי לעצמי בצורה מסודרת ובאופן ממצה את השקפת : ביותר

הזדמנות פז לעריכת . היהודית והסוציאליסטית, עולמי הציונית
 דרכי כדי לסכם ביני לבין עצמי את, נפש רעיוני מקיףן־חשבו
 .לעתיד
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בנימין רייכר לא היה מוכן לקבל את עמדותינו בשאלה הערבית 
כי , ובגמר הסמינר הודה בפניי שבא אליו מתוך סקרנות ללמוד עלינו

 אליו משתייך באופן ,י"מפאר־למעשה כבר הכריע מזמן בעד דרו
 .פעיל

 צימרינג סיכם את התרשמותו בשיחה ידידותית ברנארדו
הצעיר מלהיבה שומר־דרכה של תנועת ה. ילב עמי בביתית־וגלו

אבל , רוב עמדותיה נראות לו, אותו מבחינה אינטלקטואלית ומוסרית
רצונו ! אין הוא מתכוון להצטרף אלינו בשל שאיפותיו האישיות

להתמסר לקרירה המדינית האישית שלו ולהגיע לעמדת מפתח 
ספיקות ם אינן מ" לפי הערכתו תנועתנו ומפלגת מפ.בתנועה הציונית

גוריון בן־ לרשת את :כדי לשמש לו קרש קפיצה להשגת מטרתו
 לאעליו לפנות , מתוך חשבון קר, לכן. כמנהיג העם היהודי

הוא דיבר . הקשורה למפלגה השלטת ברחוב הציוני, י"מפאר־דרו
כמי שיודע בדיוק את השביל שיוביל , ברצינות רבה ובשפה נחרצת

 .אותו בבטחה ליעדו
החלפנו מידע , כשנפגשנו. נשארנו ידידים, ו נפרדו למרות שדרכינ

ת בֵרִעבארץ . ושוחחנו בנושאים המשותפים שהעסיקו אותנו
 חתר ודב צמיראת שמו ל, חיילר־ חבר קיבוץ ברו, צימרינגברנארדו
 פעל בקרב הדור הצעיר של :בהתמדה להגשמת חלומו ובעקביות

 ההנהגה ריכז את,  העולמית'דרור'איחוד הקיבוצים ובתנועת 
מהאנשים היה , 'חבר הקבוצות'והיה מזכיר , העליונה של התנועה

בבחירות לכנסת מערך  ה־במקום ריאלי ברשימתב הוצ, המקורבים לרבין
אבל היה אחד מאלה ששילם אישית על מפלת המערך , 1982ב־

יודעי דבר אמרו . דב נשאר בחוץ. בבחירות שהעלו את בגין לשלטון
על הסוס הנכון ובמפלגה תחת שרביטו של שהפעם לא הימר , עליו

ב ללימודים "בינתיים יצא לארה. שמעון פרס נדחק הצידה
 לאחר מעל חמישים שנה של . באוניברסיטת הרווארדאסטרטגיים
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 ידידותנו נותרה –שר ביבינו קש לאחרונה את הדחה, ניתוק מוחלט
  .כמו בימים עברו

ריים בוגר הסמינר להכשרת מורים עב, שמואל אוקסמן
  היוהורינו (למדנו יחד בתיכון: היה חברי משכבר, 'התקווה'ב־
אחרי הסמינר הרעיוני שלנו התלבט אם להצטרף לתנועה . )דדיםוימ

ספר בית־בינתיים מצא לו משרה של מורה לעברית בו ,או לאו
 . ונעלם מהאופק,  בצפון ברזיל,)Recife(רסיפה ב

לשכבת , ריבה שפשלביץ וחיים בולקה הצטרפו לתנועה
 .'צעיריםם־צופי'ונכנסו להדרכת קבוצות , 'בוגריםם־צופי'

על אף שהביע את , ברוך גולדצווייג לא הצטרף בפועל לתנועה
לרפואת שיניים לא היה יכול  כתלמיד שנה ראשונה. הזדהותו עמּה

היינו חברים קרובים עוד מתקופת . להתפנות לפעילות תנועתית
עסק באתלטיקה . ספורטאי מעולה והערצתי אותו כ,'תורהד־תלמו'

ניסה בזמנו לאמן אותי בקפיצה  והוא. )בריצה ובקפיצה לגובה(קלה 
 מטר וחמישים(בהדרכתו להישג מרשים בשבילי הגעתי ו לגובה
כך .  עד שבאחד הזינוקים מעדתי ונפגעתי במרפק,)!יםרסנטימט

בגלל הפגיעה  .נתקעה באיבּה הקריירה הספורטיבית המזהירה שלי
ת נאלצתי לוותר גם על עוד מסלול מבטיח של כישוריי הזא
אחותי למדה פסנתר מילדות וכאשר . נגינה בפסנתר: גונייםב־הר

 בתחילה למדתי בעצמי .התחלתי לנגן עלי, הורי קנו לה פסנתר
פחות משנה תוך . בהדרכת מורהעברתי לנגן  – 'הלך לי' שוכיוון

שמאלית יצאה מכלל  כאשר ידי ה.אחותיהנגינה של התקרבתי לרמת 
. בשיא התלהבותי המוסיקלית, לנגןנאלצתי להפסיק , שימוש

. םחלית השמאלית יהבטחתי לעצמי שאתקן את העוול כאשר יד
. פרקּה את  ולשבורבינתיים הספקתי לצנוח מגג על היד הימנית
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אבל יעדים , בסדרנהיו  הזמן העצמות התאחו ושתי הידיים במשך
 . לימים טובים יותראחרים דחקו את קיום הנדר

, חברה קרובה של אחותי, ברוך חיזר אחרי סוניה דרייזנסטוק
הוא נהג לחקור אותי . וכדי לפגוש אותה בא לביתנו לעיתים קרובות

כאשר סוניה .  ובדרך זאת ליווה את התפתחותו,על המתרחש בקן
קיץ ת־הם השתתפו במושב. גם הוא בא בעקבותיה, הצטרפה לקן

ברוך לקח על , הקבוצה הראשונה מהקן, ו ארצהכאשר עלינ. 1948
עזב את הפקולטה בשנה האחרונה פאולו וסאן־עצמו את ריכוז קן 

סוניה וברוך התחתנו ועלו ארצה . כדי לצאת להכשרהשל לימודיו 
עם הגרעין הראשון שסיים את ההכשרה בברזיל והשלים את קיבוץ 

 ברוך לא עברו שנתיים לשהותם בארץ והקיבוץ שלח את. געש
.  והוא חזר כרופא שיניים מוסמךםלימודיהלברזיל לסיים את 

ברוך הקים . ושוגרת ההשניים. בינתיים השתבשו דברים במשפחתו
שם פתח , שבער־עזב את הקיבוץ והתיישב בבא, משפחתו החדשה

 .קליניקה לטיפול בשיניים

הצטרפה לשכבת הבוגרים וקיבלה על , הינדה נייברג, עוד חברה
 .'צעירותת־צופו'ההדרכה של קבוצת עצמה את 

כל רחש אצל לסיכום פרק הסמינר הרעיוני אומר שלהערכתי הת
תהליך מואץ של : רע ליישאתו דבר ואבוגרי הקן שהשתתפו בו 

 .התגבשות רעיונית
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 1945שליחי המוסדות היהודיים העולמיים שהגיעו לברזיל עד 
. ם הציבור הרחבבמגע ע ,בדרך כלל, לא באועסקו באיסוף כספים ו

  קרן – שליחי התנועה הציונית ערכו מגביות לקרנות הציוניות
 –פרוגרסיביים ל והשליחים הקשורים – קרן היסודההקיימת ו

ההתחרות ביניהם על פרוטת . )Hias(ס "היא וה)Joint(וינט 'גה
ממדי השואה ומצב הפליטים בהיוודע . התורם הייתה חריפה

פרט על  לשיקום הפליטיםוהישירה  תהצורך בעזרה מידי ,באירופה
פתרון בהציונים דוגלי . נימי הרחמנות ורגשי האשם של היהודים

לא  ידם ,)לשארית הפליטהארץ־ישראל פתיחת שערי (הפוליטי 
עם הקמת מדינת ישראל הגיעו . תמיד על העליונה במגביותהייתה 

 .להסדר על מגבית משותפת, ציוני־הציוני והלא, שני הזרמים

יחים הציוניים נהגו להרצות בפגישות שקיימנו בערבי השל
, ציוןי־איש פועל,  הכרתי כך את אברהם מיבשן.שבתות בחטיבה

ברזיל לעריכת מגביות לשהיה בא , עיתונאי ארגנטינאי ממוצא פולני
 באו לערוך מגביות 1947 בשנת .40 ה־ציוניות בראשית שנות

 United Jewish Relief Apealבעבור) ?מרגלית(ציון מרגוליס בן־
 Joint ה־בעבור, עיתונאי שכתב ביידיש ובאנגלית, מרגושס. ש' ודר

Distribuition Comitee. 

: הארחנו במועדון שני מנהיגים ציוניים חשובים שביקרו בברזיל
 World־מה, ר אריה טרטקובר”וד, ותיק ציוןי־איש פועל, יעקב הלמן

Jewish Congress .הברית 'ה של נציג התקיימה אצלנו גם הרצא
, )?סיניר־טו( ינר'מר טורצ. 'העולמית למען השפה העברית

 .מהאוניברסיטה העברית

את העיתונואי , לערב מוקדש לספרות יידיש, הארחנו גם
התקבל בכבוד ש ,חתנו של שלום עליכם, צ גולדברג"המפורסם ב

  .ר בשם איזה מוסד הופיע בברזילאינני זוכ .רב
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הרב , ללא ספק, לאסיים בתקופה היוהשליחים הציוניים הק
דמות ציורית (ש יוריס "וא) המזרחימפלגת מנהיג (נורוק מרדכי 
אבל שמעתי את , לא היה לי מגע אישי עמם .ציוןי־פועל ,ומעניינת

 Circulo ה־הרצאותיהם בחטיבה ובמועדוניהם של מכבי ושל
Israelita.מגיע להם שתיכתבנה עליהם מספר שורות . 

אספר , הדרת פנים שהזכיר את הרצל לאיש בע, וקעל הרב נור
בעת ההכנות לקונגרס , אפיזודה שהתרחשה מאוחר יותר אומנם

הצעיר שומר־ה. ההשניי מלחמת העולם יהראשון אחר, 22 ה־הציוני
עם אנשי   לעמק השוהנוגעלא ה (פרדתנ ברשימהיצא  בברזיל
. ) משותפת'רשימה הסתדרותית'מ על הופעה ב"ציון במוי־פועל

ברחוב הציוני התנהלה תחרות למכירת השקלים ומאבק על קולו של 
 .כל בוחר

הכנסת בית־פאולו להתפלל בסאן־בביקוריו בהרב נורוק נהג 
קומה שניה של בית ב(כנסת קטן וצנוע בית־ ,בה אליוי שסב

 באחד מערבי .עם שני מנייני מתפללים מתמידים, םאבל ח, )מגורים
תפילה על החובה המוסרית של כל השבת דרש הרב נורוק אחר ה
מתפללים הלשינו על סבא . 'מזרחי' האיש דתי להצביע למען מפלגת

  .ל"ר הצעירשומר־ה...ב, שומו שמיים, שהוא תומך

דעו לכם ! אל תלעגו", הגיב הרב נורוק, "יידן, שא־שא־שא”
 ,הכהן הגדול נכנס היה לדביר, המקדש עמד על ִתלובית־שכאשר 

 אבל , ביום הכיפורים, פעם אחת ויחידה בשנה רק,הקדשים־קודש
 ,המלאכה פשוטי העם מותר היה להם להיכנס בכל ימות שנהי־לבעל

 אפיקורסים הם ואין אנחנו :הצעירשומר־כך אנשי ה. לתקן ולשפץ
מייבשים את , אבל מיישבים הם את אדמתנו, משלימים עם השקפתם

 פארתבונים ישובים לת, מפריחים את שממת הארץ, הביצות
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המלאכה של י־הם בעל: ומגינים על גבולות המולדת )הקיבוצים(
 .”התנועה הציונית

 הבולטים של םמהמנהיגי היה ;ביהְטהרב מרדכי נורוק היה יליד ַל
 , השנים האחרונים של הסיים הלטביבשתים עשרההן ייהדותה וכ

 ממייסדי ;כמנהיג המיעוטים במדינה, לפני מלחמת העולם הראשונה
 ;הכנסות הראשונות בישראל בחמש ברח ; היהודי העולמיהקונגרס

 . 1952נת נשיא המדינה בשנת והיה מועמד לכה

5 
אבל שמעתי עליו ואף נכחתי בערב , לא הכרתי אישית את יוריס

בו ריתק את הקהל משך ארבע שעות , Circulo-Israelitaב־ספרותי 
 סיפרו עליו. ' משיח שקר–שבתאי צבי 'תמימות בהרצאה על 

סחט לימון , בקרקס גדול נעמד איש ענק באמצע הזירה: אנקדוטה
הכרוז הודיע שמי , הנקייבכף ידו השרירית והניחו על צלחת 

חזקים . שיצליח לסחוט ממנו טיפת מיץ נוספת יקבל פרס מכובד
אז הופיע בתנועות מהירות , בקהל ניסו את כוחם ודבר לא עלה בידם

שיער  יחת מבריקה בין שני פסבעל קר, ועצבניות איש נמוך קומה
הוא אחז את הלימון המעוך בין . וביקש לנסות, מעל לאוזניים

!  טפטפה טיפה לצלחת,טיףו...עשה קוועטש , האגודל ובין האמה
שהצליח במקום , כולם ביקשו ממנו לגלות מה סודו וממה כוחו

 .ענה, "הקיימתן אני שליח קר"! לסחוט עוד טיפה: שכולם נכשלו

 .היה כמובן ביוריס מדובר 

 תיעוד מעניין על יוריס 'ארכיון העבודה על שם לבון'במצאתי 
השתייכה כאשר (הסתבר לי שיוריס יליד גליציה . ועל פועלו
, פולנית, פוליגלוט ששלט בגרמנית, עיתונאי וסופר, )לאוסטריה
יצא מגיל  . יידיש–וכמובן , לטינית ויוונית, אנגלית, אוקראינית
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, בלגיה, גרמניה,  התנועה הציונית לפוליןבשליחותצעיר 
 הגיע לארגנטינה ומשך שנים 1923בשנת ... קנדה וארצות־הברית

אמריקנית בשליחות ם־ את ארצות היבשת הדרו'חרש'רבות 
, ארגנטינה, קובה, מקסיקו: הקונגרס הציוני ובשליחות הקרנות

 .1927ב־לברזיל הגיע .  ילי'צ, קולומביה, אורוגוואי

 יידיש יולעיתונ ִריו ב'יידישע פרעסע'ל־רם מפרי עטו יוריס ת
בלוק פון ' ה־ התייצב כמועמד1931ב־. רבים ברחבי העולם

לייצג את  )ישראל העובדתארץ־רשימת  ('ישראלארץ־ארבעטנדן 
סופר לי שהוא . נבחר אינני יודע אם. 17 ה־ברזיל בקונגרס הציוני

 בתור ,ות בארץראשון העובדים בהסתדרות הציונית שיצא לגמלא
 .שליח ציוני מקצועי

 התקיימה 13.12.1927ב־: קוריוזההיא מצאתי בעיתון מהתקופה 
עם ת־עצר, קצה הדרומי בברזילב ,Porto Alegre)(גרה לא־פורטוב

בנוכחות נציגי הממשל הברזילאי , ציונית למען הקרן הקיימת
 'קווההת'לאחר נגינת . יאארגנטינה ואורוגוו, והקונסולים של אנגליה
נשא יוריס , הארגנטיני והאורוגוואי, האנגלי, וההמנונים הברזילאי

 .בפרק הזמן שעדיין נותר אחרי החלק המוסיקאלי, את דברו

6 
 היה נחוץ אישור 1945עד הדמוקרטיזציה בברזיל בשנת 

המשטרה הפוליטית לכל פעולה ציבורית ועין פקוחה לא פסחה אף 
כפי שכבר , לכן. שחקי כדורגללא על הצגות קולנוע תמימות ועל מ

מקובל היה עד אז שתפקיד השליחים להתמקד בהפעלת , הסברתי
 קשר רשייווצמבלי , העסקנים המקומיים באיסוף תרומות לקרנות

 בעקבות ביטול האיסור על התכנסויות .ם לבין העם הפשוטינישיר ב
צצו שליחים יהודיים מתאימים לאספות הסברה פומביות , הצבור
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חלוץ סגנון הגל החדש הזה היה הקפיטן צבי . עם המוניותת־ולעצרו
 שהקדים לשמו 'קפיטן'ה. חיל־שליח הרביזיוניסטים וקרן ת, קוליץ

הספר בית־מטעם  חובלב־אלא תואר של ר, לית"לא הייתה דרגה צה
 .יד רומאל־ע, Civita Vecchiaהימי של 

, יד התנועה הרביזיוניסטית קמה גם תנועת הנוער שלהל־ע
חברי אשר קובס הצטרף לתנועה הזאת וניסה למשוך גם . ר"יתב

) בספרדית(בוטינסקי 'הוא הביא לי לקריאה ספר מאת ז. אותי אליה
התבטאויותיו : והמעט שהספקתי לעיין בו די היה כדי לקומם אותי

.  לא היו לרוחי, והתקפותיו נגד ההסתדרות העובדיםהלאומניות
עם . שו אליו חיבה עמוקהבית אצלנו והוריי רכבן־אשר היה 

ר ידידותנו הצטננה ובמשך כמעט שלוש שנים לא "הצטרפותו לבית
אף על פי שלמדנו באותה כיתה בתיכון והשתייכנו , דיברנו זה עם זה

רק פעם אחת ויחידה נוצרה בינינו . לאותה חבורה של חברים
הוא בא להזמין אותי להצטרף לקבוצה של חברי : נשקת־שבית
זה קרה . שהתארגנו להעפיל ארצה בהתגנבות, ביניהםהוא , ר"בית

האמורה , חובל של אניית משאב־הם יצרו קשר עם ר: 1947בסוף 
הכוונה . שהיה מוכן להעסיק אותם בעבודות סיפון, להפליג לאיטליה

ישראל בדרך ארץ־הייתה לערוק מהאנייה באיטליה ולהמשיך ל
 התוכנית על עלתה, לפני שהספקתי לתת את תשובתי. 'העלייה ב
, אחד ההורים גילה את המזימה והזעיק את המשטרה: שירטון

 .שתפסה על חם באוניה את מנהלי המשא ומתן

7 
ספר בתי־פאולו התנהלו בשני סאן־הצעיר בשומר־פעולות ה

  ברובע'לואיס פרייטליך'ו רטירון־בו ברובע 'התחייה', יהודיים
י ראשון ובחגים בימ וימי שבת החברים נפגשו אחר הצהריםב. בראז
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פעולות מסוימות התקיימו . נפגשנו גם בבוקר וגם אחרי הצהרים
 .בערבי שבת או במוצאי שבת

 :הקן היה מאורגן בשכבות גיל

גילאי תשע עד , )'היערבני־'מאוחר יותר נקראו  ('המדברבני־'
עמד היוו עדה אחת ומשה שטרויך , עשרהם־שתיי־עשרהת־אח
בתקופת השיא . בשירה ובריקודים, עסקו במשחקים צופיים; ראשּהב

 . יותר ממאה חניכים'התחייה'ב־התכנסו בשבתות 

 'צעיריםם־צופי': המאורגנת בשני גדודים, שכבת הצופים
מיניות של עד חד־הגדוד הצעיר התחלק לקבוצות . 'בוגריםם־צופי'ו

, הספרבית־עשר חניכים והם נפגשו לפחות פעמיים בשבוע בם־שניי
 מהשכבה הבוגרת 'מנהלת' או 'מנהל'בהדרכת , לפי מקום מגוריהם

 .יותר

 'הצופים־בוגרים' היו לנו קבוצת בנים בגדוד 'פרייטליךלואיס 'ב־
אינני זוכר מי הייתה שבהדרכת אמנון ימפולסקי וקבוצת בנות 

השכונה בעלת ,  בון־רטירוברובע. ייתכן ששושנה לוינסון; המנהלת
 .'התחייה'בוצות מקבילות ב־התארגנו ק, הריכוז היהודי הגדול בעיר

אולם גדול בקומה , 'לשכה'כאשר שכרנו את ה־, מאוחר יותר
עברו אליה רוב הפעולות , קומות ארבע רביעית של בנין חדש של

 .'התחייה'שהתקיימו ב־

לואיס 'תלמידי : היה הבדל משמעותי למדי בין שני האזורים
. אלייםידעו בדרך כלל עברית והיו יותר אינטלקטו' פרייטליך
 .קבוצות בון־רטירו הצטיינו בצופיות והיו פעלתניים יותר, לעומתם

הייתה מצומצמת ) הגיל בסביבות העשרים(שכבת הבוגרים 
עסקנו . עשר איש־נדמה לי שלא הגענו אף פעם לחמישה. למדי
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, אחרי ההדרכה והפעילויות האחרות בקן. רובנו בהדרכת הקבוצות
 במסגרת שיחת בוגרים רק כאשר נפגשנו. לא נשאר זמן רב לעצמנו

לא על  אך לרוב נסבו הדיונים, התעוררו בעיות מיוחדות של השכבה
בבירור על , אלא על עניני הקן בכללותו, השכבה הבוגרת גופא עניני

אני הייתי המרכז הארגוני של שכבת הבוגרים  .בעיות בהדרכה
בל א, היה כעין מנהיג רעיוני, אם השתתף בפגישה, ויצחק טאקסר

 .לבוגרים לא היה מנהל או מדריך בפועל

עם התרחבותו של הקן לא יכולתי להתפנות עוד להדרכה פעילה 
עקב , )אבל רק מבחינה טכנית, ריכזתי אמנם את קבוצת הבוגרים(

טיפלתי במזכירות הטכנית של מועצת הקן . העומס הרב שרבץ עלי
ועות עם התנ, וניהלתי את ההתכתבות עם מוסדות שונים בברזיל

הם ( ילה ובאורוגוואי'בצ, בארגנטינה, )באנגלית(הברית ת־בארצו
ישראל ניהלנו את ארץ־עם ). אני בפורטוגזית, כתבו בספרדית

התכתבתי . כאשר אמנון משמש לי כמתורגמן, ההתכתבות בעברית
באופן סדיר עם המזכירויות של הקנים בערים אחרות ועם אוהדים 

צתי את תרגומי החוזרים להם הפ, בודדים עמם יצרנו קשר
ליוויתי את הפעילויות של כל . והחוברות שקיבלנו מחוץ לארץ

אותם הדרכתי , הקבוצות וקיבלתי דיווחים שוטפים מהמנהלים
אפשר להגיד שעד עלייתי . ידי אספקת חומר ותוכניות הדרכהל־ע

ערכתי והבאתי לדפוס את כל פרסומי התנועה שהופיעו , ארצה יזמתי
 . בחלקם בתרגומי,פאולוסאן־ב

, בגדוד, בקבוצה, בכל המסגרות? איך התנהלו הפעולות בקן
התנהלה הפעולה לפי ,  ובהתכנסויות של הקן כולו'המדברבני־'בעדת 

) לפי קבוצות וגדודים, במפקדי הקן(בתחילה המיפקד : נוהל אחיד
אנו עולים 'לפקוד את הנוכחים ולשיר את על־מנת , בעמידת דום

 ,לשירה ולמשחקים צופיים, מעגל התיישבנו בכךאחר־. 'ושרים
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. בה המנהל מרצה או פותח בנושא עליו דנים,  השיחה– בסוףו
כל אחד , השתתפות החניכים בשיחה הייתה בדרך כלל ערה ביותר
עסקנו . אמר את דעתו לפי תור והדיון היה לפעמים אף סוער

 של הגאוגרפי (Palestinografia, בעיית הערבים, יהדות, בציונות
דשנו הרבה מאוד (שומרית ית־פרובלמטיקה רעיונ, )ישראלארץ־

השיתוף , על ההגשמה העצמית, 'עשרת הדיברות של השומר'ב
הכל לפי הגיל , )טוהר המידות ועוד, שחרור האישה, והשוויון
שרים את , לסיום הפעולה היה המנהל מסכם את הדיון. והשכבה

 "!חזק"מים בקריאה נמרצת ומסיי) ''תחזקנה'ו־ 'התקווה'(ההמנונים 
 שלוש , בצעקה של החניכים"!חזק ואמץ"של המנהל  ותשובת 

 .כמובן, פעמים

בחגים ובהזדמנויות שונות התנהלה הפעולה התנועתית במסגרת 
כשהחניכים , אז גם רקדנו ריקודים ארצישראליים רבים. הקן כולו

 .מכל השכבות מצטרפים למעגלים

, חקים הצופיים ההמונייםהשירים והמש, אחרי הריקודים
טקס החג , מערכונים, הרצאה(התקיימה פעולה מרכזית משותפת 

היה . או שכל קבוצה וקבוצה התכנסה עם מנהלה לשיחה שלה) ועוד
די מקובל שכל מנהל ינהל פנקס מנהל בו רשם את סדר היום של 

 .השיחה ומה התרחש בה

 .פנקסי שמור עמי עד היום

שהתקיימו פעם בחודש ,  הבוגריםבשיחות, כפי שכבר סיפרתי
דנו בהם על . לענייננו האישיים, לא התפנינו הרבה לעצמנו, בערך

הטרור , המדיניות הבריטית כמו המאבק נגד, ענייני דיומא פוליטיים
אבל , ועוד המועצותית־בר, ערבים, של ארגוני המחתרת היהודית

ה שיחת הבוגרים היית. לרוב עסקנו בבעיות ההדרכה בקבוצות
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בה כל בוגר סקר את קבוצתו והעלה , למעשה מעין מועצה חינוכית
 .היינו דנים עליהן ומחליטים איך לנהוג. בעיות שהטרידו אותו

8 
 ראוי להוסיף כאן כמה 'עשרת הדיברות של השומר'על פרשת 

הן היוו את אבן התשתית עליה ביססנו את היכל הפעילות : מילים
לפרש , דשדש עליהם שוב ושובנהגנו לחזור ול. החינוכית שלנו

, כולל אצל הבוגרים, בכל השכבות, אותם בכל קבוצה וקבוצה
הכל לפי הגיל ורמת התערות , עם הדגשים אחרים, בצורות שונות

העיסוק בשאלות המוסר והתנהגות הפרט בחברה . החניכים
שללא ספק , כך עקבי ומעמיקל־המגולמות בדיברות האלה היה כ

.  השקפתם ואישיותם של החניכים לכל ימיהםהטביעו את תוחמם על
 '!שומר לנצח, שומר פעם'

, במבט רטרוספקטיבי על כל הדרך שעברתי עד הלום, בדיעבד
להסביר ולפרש את דיברות , הייתי אומר עלי עצמי שמרוב לדבר

אם אפשפש בתוכי ואבחן את . כנראה שבעצמי השתכנעתי, השומר
אגלה , מדיניות והפילוסופיותה, השקפת עולמי ועמדותיי הרעיוניות

 !בהם עקבות הדיברות האלה

 , דשנו בו בעיקר– הדיבר הראשון – "השומר הוא איש אמת"
ההתייחסות אל ערך האמת אשר פיתחנו אצל חניכי התנועה גבלה 

עלינו לדבר את האמת . אין דבר בזוי יותר מאשר השקר: בסגידה
חיי התנועה ב. בכל עת ובכל מחיר, בכל תנאי, ואך את האמת

אם אפשר לדבר על קדוש , היומיומיים השבועה הכי קדושה
 "מילה של שומר"כלומר , !Palavra de Shomerהייתה , בתנועתנו

נדר איום ונורא המחייב שומר כמו שבועתו של איש ). דבר השומר(
 .אם לא יותר מזה, מאמין על ספר התורה
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ר מאשר עם הזמן קיבל דיבר זה בעיניי משמעות עמוקה יות
משמעותו , המחויבות לדבר אך ורק דיברי אמת. הפשט שלו
לא לשקר , )'איש' ה־הדגש הוא על(אמת  להיות איש: התרחבה
להיות איש אמת היא ! שתוכו כברו, אוטנטי, איש אמיתי: לעצמך

. השאיפה לטוב יותר, השלמה עם הישי־א, השאיפה לשלמות נפשית
י תמיד מין פרפקציוניסט כזה היית. פירוש זה התאים נפלא להווייתי

 איך התריד אותיתמיד . שיגהשלעולם איננו מסתפק עם מה ש
נטייתי  כאן טמון אולי שורש .איך לעשות טוב יותר, להתקדם
. נודע והתעניינותי בעתידנותי־סקרנותי לבלת, להמצאות, לחידושים

 –  אינני יודע איך ומנין– צצים מיד במוחי, בובכל דבר שאני נוגע 
זהו דחף שאינני יכול . בול של רעיונות איך לשפר ואיך לשנותמ

אין הבריות אוהבים : לעמוד בפניו ועל כך שילמתי תמיד ביוקר
 ,עומד העולם הרחב 'מה שהיה הוא מה שיהיה'על ! עצות והצעות

תמיד כפרתי .  סיסמתוהוא' הטוב יותר הוא האויב של הטוב'ו
מען דעה לא מקובלת יציאת בודד למערכה ל ואמיתות האלהב־

כוחות נפשיים כבירים ורוח , דורשת שכנוע פנימי עמוקה ,לבריות
. רוחת־טחנול־ער־מסתע־מאנשא־לה־דה ־קישוטהן־חולמנית של דו
אכזב ־ היווה מעין לא'השומר הוא איש אמת' ,בתהפוכות חיי

 .להתחזקות ברגעי חולשה ואובדן נשימה

השומר ":  ולאישיותימשום שתאם לאופיי, דיבר נוסף נספג אצלי
בפירושי את הדיבר הזה בדיונים בקבוצות . "הוא אחיעזר ואחיסמך

טענתי שהוא מעמיק יותר ואנושי יותר מאשר נוסח הדיבר המקביל 
מעשים 'מ. "הצופה עושה מעשה טוב מדי יום", ראפוון־של באד
, משהו כמו צבירת נקודות לעולם הבא,  נודפת רוח התנשאות'טובים

הדיבר שלנו הוא , לעומתו. מת את הדת הנוצריתגישה התוא
. אהבת הזולת באשר הוא, "ואהבת לרעך"יוצא מתורת הילל ל־פוע

 להבטחת הרגשה הטובה של עצמנו 'מעשה טוב יומי'לא החובה של 
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אלא הנכונות נפשית להושיט יד לזולת משום שאחיך , מדריכה אותנו
 .'הווה תמיד מוכן'. הוא

 בספרון האדום נפנוף! אדםבני־יע על איך יכולה סיסמה להשפ
דונג גבה במהפחה התרבותית בסין את חייהם ־ה'צו־של סיסמאות מא

של עשרים מיליון איש וגרמה לנסיגה של שנים רבות בהתפתחות 
דגלים הם דרבנים יעילים להמרצת , סמלים, סיסמאות. המדינה

ם וכלי הם כלים חינוכיים כבירים בידי מחנכים נבוני. סוסים לדהירה
 .הרס מסוכנים ביותר בידי דיקטטורים ודמגוגים

 .התלי בידי מי האש ומה עושים עמ?   דבר טוב או רע הוא–אש 
במיוחד השנים בהם , ארבעת השנים שתפקדתי כחצרן בקיבוצי

היו השנים שקיבלתי בקיבוץ את מירב , הילדיםבתי־טיפלתי ב
. בר ובכל זמןמכל ע, פנו אלי בכל מיני בקשות: הסיפוק מעבודתי

להמציא כל מיני , לתקן, לשרת, חשתי טוב אם יכולתי להיענות
קשה לי ). הילדים עד היוםבתי־בים מוקייבחלקם שרירים (פטנטים 
אני חש , אם נזקקים לי ונעזרים בי; אם אני מסוגל להיענות, לסרב

, לולא שאיפתי העזה לעסוק באדריכלות. שיש בי ערך, חשיבות
 .הייתי נשאר חצרן לכל ימי חיי, בתכנון ובבנייה

כרגע לא " או "כרגע אינני בתפקיד"פעם אמרתי י־אינני זוכר שא
חבר של אני מכיר בצורך . "כרגע אני אוכל" או "שעת הקבלה שלי

ת בין מקובל עלי שיש לעשות פדּו. הקבוץ בפרטיות ומכבד אותה
תפקיד ל־רצוי להימנע מלפנות בפניות לבע. תפקיד וחיים פרטיים

. במיוחד לא בעת שהוא מבלה עם משפחתו, בכל מקום ובכל הזדמנות
ביובל שנות חיי , בכל זאת. תפקיד זכות לשעות הפנאי שלול־גם לבע

 אני –נא לא להפריע 'בקיבוץ עדיין לא תליתי על דלתי מודעה 
אני רוצה להאמין שאיש בקיבוצי לא יתלבט לומר לי . 'לילהשומר־

 "?ה אתה רוצהמ"שלום מחשש שמה אענה לו 
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, אם אני זקוק לשרותו של חבר שלי, בביתי הקיבוצי, לדאבוני, כיום
אם :  ולפי איזה שיטה'מקבל'היטב מתי הוא ב־עלי לברר תחילה היט

קרה לי שנזקקתי לעזרה ראשונה . בטלפון או בפתק בתא הדואר
לברר על־מנת מה עד למרפאה 'דחופה באמצע הלילה ורצתי בפיז

שמא אפנה בטעות , לוי שם על הדלת מי התורניתבלוח המודעות הת
 .לאחות הלא נכונה

*  

) להערכתי(אם שתי הדיברות עליהן התייחסתי לעיל חיזקו 
: דיבר אחר שינה את אורך חיי ומחשבתי מן היסוד, תכונות מולדות

גדלתי בבית ובסביבה שהייתי מגדירם . "השומר הוא חובב טבע"
חי ל־י לא הייתה דריסת רגל לבעבבית. יבורגנר־כגטו עירוני זעי

אבל , אימא עסקה אומנם בצמחים. כלשהו וצמח לא יכירנו מקומו
 אינני זוכר בביתי אגרטל ;)אני מספר על כך במקום אחר(למרפא 

 .עם פרחים

בו אהבתי לשחק ולטפס על , פרי יסבא טיפח בחצרו בוסתן עצ
על פרפר , על חרק, על פרח, אבל לא נתתי את דעתי על עלה,  עצים

 .טבע לא דיבר אלי.  או על ציפור

אל , מודעות על היופי שבטבע וההנאה מהתבוננות אל הנוף
כל , אל העץ ואל החיי, אל הדומם, אל המרחבים הסובבים, האופקים

אם , התעוררו אצלי בהיותי בתנועה, נכון יותר(אלה רכשתי בתנועה 
גו לצאת מדי הורי נה). היו חבויים אצלי באיזה מקום ולא ידעתים

שבוע ־ניק במגרש הכפרי של מועדון מכבי או לסוף־שבוע לפיק
נמצא בּה , פאולוסאן־עיר קרובה ל ,Santos(סנטוס בחוף הים ב

את היחס . כדי להינפש ולצאת מהשגרה, )הנמל החשוב בברזיל
לחוש , הרגשית אל הטבע ואת הצורך לצאת אליו בכדי להתבונן בו
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לנדוד לנדוד ": הצעיר רכשתי אותםומר־שרק בה, לאהוב אותו, אותו
 ."תשוקת שומר  –

, עם אוהלים, כך קראנו ליציאתנו לבלוי בחיק הטבע, ההפלגות
, שירה בלילה מסביב למדורה, עיסוק בצופיות, בישול על גחלים

, מפולחן אחר.  הפולחן ששרד בי עדיין–הפכו אצלנו למין פולחן 
 ןנגמלתי לחלוטי, בעים שהתמכרתי לו בסוף שנות האר,םהסטליניס

 .בעת משפטו של מרדכי אורן

 למרות אהבתי לטבע וההנאה הרבה שאני מפיק ,חבל לי
גם כאשר אני נח במרפסתי וסתם מביט בנוף , מההתבוננות בו

 הנכדים שלי בעודם עדיין בגני ילדים. אינני יודע עליו הרבה, הסובב
 :ציפוריםום חרקי, פרחים, עלים, היו כבר בקיאים ממני על צמחים

 .סמכא בשמות ובהגדרה המעוררים בי התפעלות וקינאהבני־

9 
 הידקנו את קשרי ההתכתבות עם 1945במחצית השניה של שנת 
בלנו מכתב נלהב יק. אמריקהם־התנועות האחיות בדרו

,  הצעה ליצור קשר אישי בין שתי התנועותובואיירס ־מבואנוס
 . להתכתבםהמעונייניבצירוף רשימת כתובות של חברים 

 הודיע לנו שמספר אישורי עלייה 3.10.1945 מכתב מיום
חולקו שם בין התנועות החלוציות וששלושה ) סרטיפיקאטים(

 ןגותעש, Capo de Hornosחברים מתנועתנו עולים ארצה באנייה 
המועצה החליטה לשגר . ניירו'ז־דהִריומשך יום אחד בנמל של 
חיים קופלוב ומרדכי , יאריה סלוצק, משלחת להיפגש עם העולים

. לחמו שם במלחמת הקוממיות ,הם הגיעו לקיבוץ נגבה. ויינרמן
 .חיים ואריה הם ממייסדי קיבוץ געש. ויינרמן נפל בקרב
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הפגישה ריגשה . פגשנו אותם בנמל. אמנון ואני, אּורצינסענו 
הם היו בעינינו הוכחה שהגשמת הרעיון הציוני והעלייה : אותי
, בילינו בטיול ברחבי העיר. איננו חלום, אמריקהם־גם מדרו, לארץ

שוחחנו על ענייני התנועה והתייעצנו עמם על הבעיות שהעסיקו 
 .הם מצדם סיפרו על התנועה הארגנטינית. אותנו

 Centro־מועדון ציוני דומה ל, בערב נערכה בספריית ביאליק
, בנוסף לשלושת השומרים(קבלת פנים לכבוד העולים , פאולוסאן־ב

 ).הפליגו באוניה קבוצות מתנועות אחרות

היה . הצעירשומר־יצרנו קשר עם צעירים שגילו התעניינות בה
אבל לרוב היו אלה , פנחס דרצינסקי, ביניהם בוגר התנועה בפולין

צעירים בעלי השקפות שמאלניות שהתחילו להתעניין 
הצעיר בעקבות המידע על השואה שפקדה את היהדות שומר־בה

בעיית שארית הפליטה . עורר בהם רגשות יהודייםש, באירופה
הם ראו בתנועה שלנו .  אותם לציונותהרביקארץ־ישראל וכמייתּה ל

. אפשרות למזג את היהדות והציונות לשאיפותיהם הסוציאליסטית
סיכמנו עמם שיתחילו להתארגן במסגרת של קן שומרי והתחייבנו 

הדרכה וכל עזרה , )תוכניות עבודה במיוחד(לספק להם חומר עיוני 
שלחנו להם , אכן קיימנו קשר מכתבים עמם. שנוכל להושיט

החלפנו מידע על הפעילות . מכל חוברת וחוזר שהגיע לידינוהעתקים 
קשר המכתבים הדוק למדי ושיחות   נוצר.והעשייה בשני הקנים

 .בטלפון רבות

10 
אינני זוכר באילו נסיבות הצלחנו ליצור קשר עם הנהגת התנועה 

אשר , השניה העולם מלחמת אחרי שומרית שהתחדשה בפוליןה
 Mostyאת העיתון : הם שלחו לנו את פרסומיהם. 'ישבה בעיר לודז
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נודע לנו על מצוקתם לביגוד ויזמנו מבצע . בפולנית וחוברות ביידיש
 שלחנו לתנועה בפולין. חדשו־איסוף בבגדים חדשים או במצב כמ
 .המשלוח הגיע ליעדו. ם ונוערשני ארגזים גדולים עם בגדי ילדי

*  

אבל , ההתכתבות עם ההנהגה העליונה בארץ התנהלה בעצלתיים
את המכתבים ) ומפרשים(אמנון וטאקסר היו מתרגמים . בהתמדה

אמנון תירגם לעברית את התשובות שניסחתי , שהגיעו בעברית
הצבענו על . פנינו להנהגה העליונה שישלחו לנו שליח. בפורטוגזית

ועל , אם נקבל הדרכה נאותה, ים המצוינים לתנועה בברזילבסיכו
ההנהגה הפנתה אותנו לשלמה ואילנה . הקשיים לעמוד לבד במשימה

השליחים המרכזים של התנועה , חברי קיבוץ כפר מנחם, פרלה
ילי וקיבלנו מהם מכתב תשובה 'הם נמצאו בצ. אמריקהם־לדרו

 .3-9-1945מתאריך 

פועלם של אילנה ושלמה הפכו אותם דיווחים שהגיעו אלינו על 
יליאנית וייסדו 'הם תרמו להתבססות התנועה הצ .לאגדתיים בעינינו

 הם עברו אחר־כך. אמריקהם־שם את ההכשרה הראשונה בדרו
גם שם . לארגנטינה ושוב הגיעו אלינו סיפורי נפלאות על עבודתם

 .הקימו חוות הכשרה

רכם הביתה ו שבדגברו צפיותינ, עם סיום שליחותם בארגנטינה
מה אצלנו ונקבל מהם את התמיכה ת־הו תקופאילנה ושלמה יש

 . נזקקנו להכל־כךש

בינתיים השקענו מאמצים כבירים להרחבת הקן ולצרף כמה 
מתוך תחושה שאנחנו עלולים להחמיץ , שיותר צעירים לשורותיו

 .פעמית לצמיחהחד־הזדמנות היסטורית 
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גם , יהודיים מכל השכונותהשתדלנו לקרב אלינו חבורות נערים 
כך הגענו לקהילת יהודי . מעבר ליכולתנו לקלוט ולהדריך אותם

הכנסת הגדול והמפואר בית־שהתרכזה סביב , גרמניהי־יוצא
, בו קיימו פעילות דתית, )כפי שהיה מכונה, Templo ('עמנואל'

שם , Avanhandavaהיה להם שבט צופים . חברתית ותרבותית
 את  בעברשפה של האינדיאנים שיישבו (tupí-guaraní ה־בשפה

שבטים מהתנועה הצופית ; )איוו עד אורוגניירו'־זדהִריוהחוף מ
כפי שאנחנו , ית נהגו להתגנדר בכינוים מהשפה הזאתאהברזיל

השבט . בתנועות הנוער הציוניות אהבנו את השמות בלשון התנכית
 הסתדרות הצופים בברזיל היהודי הזה היה מסונף רשמית ל

)Federação Brasileira de Escoteiros .(גיששנו לקרב אותם אלינו ,
מפיהם נודע לנו  .או לפחות ליצור עמם שיתוף פעולה בצופיות

) שבט צופי־ראש (chefe-de-escoteiroשהמסיים בהצלחה קורס של 
 .זוכה לתעודה המסמיכה אותו להקים שבט צופי

הכשיר אותם כדי ל, החלטנו לשלוח לקורס כזה בוגרים שלנו
, שנית. לשפר את רמת הפעילות הצופית בקןוכמדריכים בצופיות 

חשבנו שבדרך הזאת נוכל לתת לגיטימציה לעבודתנו החינוכית 
היינו גם יכולים . ולרכוש את הזכות להשתמש במדים צופיים

להיעזר במתקנים הצופיים המצוינים של ההסתדרות הצופית 
שנוהל , ן נרשמו לקורסמשה שטרויך ושמואל קליימ. הרשמית

קולונלים מהצבא , ידי שני מפקדים בכירים בהסתדרות הצופיםל־ע
הם סיימו את הקורס בהצלחה רבה וקיבלו את התעודות . בדימוס

שלמה . שבטי־המסמיכות אותם כראש, הממשלתיות המיוחלות
רטירו השתתפו ן־בוגרים מבום־חיים בולקה ומספר צופי, טאקסר

 .מנת להתאמן במתקנים הצופייםל־ע, סדיריםבקורס כמשקיפים לא 
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הספר בית־עם התעודות בידינו ניגשנו לרשום את הקן שלנו ב
קבענו .  כשבט צופי ברזילאי בפיקודם של משה ושמואל'התחייה'

בה , בפגישה. פאולוסאן־רעיון עם מפקד הסתדרות הצופים במדינת 
, א בדימוסקולונל צב,  המפקד! נכונה לנו הפתעה, גם אני השתתפתי
קבל אותנו , בעל קלסתר פנים אינדיאני מובהק, זקן חביב ונימוסי

הוא סיפר על . בלבביות רבה ושיבח את הישגיהם של משה ושמואל
 .אהדתו לעם היהודי והתעניין בתוכניותינו

סיפרנו לו על קבוצות של נערים בגילים שונים המצפים 
 Renascençaהספר בית־להצטרפות לשבט שברצוננו לייסד ב

בקשנו להסתנף להסתדרות הרשמית ולקבל את חסותו ). 'התחייה'(
ברגע זה שלף !). לרשות ההסתדרות תקציבים ואמצעים מורחבים(

ילי ובארגנטינה והציג 'הצעיר בצשומר־המפקד ממגרתו חוברות מה
 .אותם לפנינו

עם . הקולונל אמר לנו שידוע לו שאנחנו קשורים לתנועה נוכרית
 ולמרות החיבה שרוחש "עניין היהודי"ל־ישית כל אהדתו הא

נזכור שזה התרחש  ("Palestina־מולדת הרוחנית של היהודים ב"ל־
נבצר ממנו לרשום בהסתדרות הצופים הברזילאית גוף עם , )1946ב־

שתנועתנו דוגלת , הוא סיפר גם ששמע. זיקה כלשהי לארץ נכרית
! שה חמור מאודמע, "קולוניות קומוניסטיות"בקומוניזם ומקימה 

על : בעל כורחנו נאלצנו לשוחח עמו על נושא שממנו רצינו להימנע
ישובים שיתופיים , הסברנו לו שאם הוא מתכוון לקיבוצים. הציונות

שהיא , אין להם קשר למפלגה קומוניסטית, ישראלארץ־ב
 .ציוניתי־אנט

הקולונל הצהיר שאין בכוונתו להלשין עלינו . נפרדנו בידידות
עניין "ל־משום אהדתו האישית ,  כקבוצה עוינת למשטרלמשטרה
 .אסור לו, אבל לקיים עמנו קשר כלשהו ,(a causa judáica) "יהיהוד
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בדרכנו הביתה ניתחנו את מה שהתרחש והגענו למסקנה שדווקא 
מי צריך את . צופי ברזילאי־טוב שלא רשמנו את הקן שלנו כשבט

הם  –שלא ניתן להשגה ענבים : משל השועל והענבים? הסבוך הזה
השבט היקי י־שבאחת הפגישות עם ראשנזכרנו דרך אגב ! חמוצים

 .הצעיר בספרדיתשומר־השארנו להם לעיון כמה חוברות של ה

 

11 
נתן , 'הקיימתן הקר' הגיע לברזיל שליח 1945בתחילת שנת 

ביסטריצקי נתקבל . סופר ומשורר ששמו הלך לפניו, ביסטריצקי
שלא , הופעותיו התיאטרליות משכו המונים. כיאה לאישיות דגולה
הוא הצליח למלא עד אפס מקום את ! כןי־ידענו כמותם לפנ

שלראשונה התקיים בו , פאולוסאן־התיאטרון המוניציפלי העצום ב
. ביסטריצקי הלהיב ומשך את הקהל, בשירתו האדירה. אירוע יהודי

ין לעבן זאל ביסטריצקי מיט זי"הוא נתקבל בכל מקום בשירת 
בלווי מחיאות כפיים , ) שלויחי ביסטריצקי עם ההורה ("הורה

נהג לעלות לבמה בצעדים , שחקן גדול ונואם בחסד עליון. קצובות
ממתין עד שהקהל נרגע ועד שהושלך , נעמד דום במרכזּה, דרמטיים
לכל ": אז היה מלטף את רעמתו הלבנה ופוקד בקול רם. הס באולם
חזק "אנחנו השומרים השבנו בצעקה . "! חזק–שומרים ! השומרים

אט אט הצטרף . כמובן, הוא חזר על קריאתו שלוש פעמים. "!ואמץ
, 'התקווה', כן פתח בשירת ההמנוניםי־אחר. הקהל לתשובתנו

כאשר הקהל , )הצעירשומר־ההמנון של ה ('אנו עולים'... ו'תחזקנה'
בן לע"בעיקר ,  שירה בציבוראחר־כך. בעמידת דום דרוכה, שר עמו

עד שבאופן פתאומי הוא מבקש כוס חלב ואחרי , "...זאל ביסטריצקי
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טכס זה חזר על עצמו בכל . פותח בהרצאה, שלגם אותו באיטיות
 .יחיד מרשימה הופעותיו והקהל המהופנט שיתף פעולה בהצגת

הוא הציג . מלוןה־אחרי ההרצאה נפגשנו עם ביסטריצקי בבית
כפקיד . אמריקה־ יערי לדרוםאת עצמו בפנינו כנציג אישי של מאיר

אבל אחרי חצות עתותיו בידו  , יומו קודש לתפקידו זה'הקרן הקיימת'
הוא הזמין את עצמו לארוחה . הצעיר ולרשותו־הם קודש השומר

לאוויר הצח , "נצא לשדה" ש־ עמנו ואחרי שסעד את לבו הציע'קלה'
, הרכב המעטים שהיו ברשותנו־נדחסנו לכלי. מחוץ לעיר

אספנו . ונסענו למגרש הכפרי של מכבי, בעה איש בכל אחדש־שישה
, הדלקנו מדורה בחורשה על שפת הנהר והצטופפנו סביבה, זרדים

עיניו , לא נע ולא זע, ביסטריצקי ישב דומם. בצפייה לדברי האורח
פתאום החל לזמר בספרדית את השיר ). ?אולי נמנם(עצומות 

נוסטאלגיים רווי  והמשיך בשירים 'Amor... amor'האופנתי 
, כאשר אנחנו, ברוסית ובספרדית, בעברית, ביידיש, געגועים
נעמד פתאום ופתח , בשתיים אחר חצות. מצטרפים, השומרים

, חזרנו העירה. 'אנו עולים'ב־ וסיים 'תחזקנה'ב־המשיך , 'התקווה'ב־
הציע , כשנפרדנו. מבלי להציל מפיו משפט אחד על העניינים שלנו

 .לשעבר־לאוהדים ולשומרים, יוני לבוגריםלהעביר סמינר ע

במשך שבוע , 'התחייה'־אכן נפגשנו מדי לילה אחרי חצות ב
אהב לשיר סולו (אפשר ־פתח בשירה שבלעדיה אי. ימים

'Amor...amor'וגולל את ...) לא תמיד חלב(לגם כוס , ) בספרדית
 'קהילתנו'־הצעיר מראשיתו בפולין ובגליציה עד ל־תולדות השומר

בעריכת קובץ ב, מן קבוצה מהשומר־הצעיר בביטניה עיליתיו(
הוא . )הצעיר־ בהוצאת קבוץ השומר1922־שהופיע בביסטריקצקי 

חיפה ועל הקיבוצים הראשונים ה־ד' על העבודה בכביש גסיפר
הרחיב על מרד הבן  ו– רווי נוסטלגיה, דרמטי, סיפור אישי. בעמק
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טית לתנועה חלוצית הצעיר מתנועה צופית רומנ־ועל המעבר השומר
עשרת הדברות של 'הוא פירש אחת לאחת את . מגשימה
על שחרור , על ערך האדם, הרצה על המוסר, 'הצעיר־השומר
ועל , על בעיית הערבים, השוויון והסוציאליזם, על החופש, האישה
דרך שאיכפת ־אלא מורה, ביסטריצקי לא היה סתם מרצה? מה לא

 .בין אותו היטב ונשתכנעשנ, לו שנגיע לאן שהוביל אותנו

חבל שאיני מוצא את . רשמתי את הרצאותיו מלה במלה
הן היו יכולות לשמש תעודה מעניינת להתהוות תנועת ; הרשימות

 .הצעיר־שומרההנוער 

עודד , נתן ביסטריצקי ליטש את התנועה בברזיל מבחינה רעיונית
יצק את הדפוסים התנועתיים המסורתיים , את השימוש בסמלים

כך את הפעילות ־פיח בקן את הרוח הרומנטית שאפיינה אחרוה
קיבלנו ממנו גם גיבוי להתבססותנו ברחוב היהודי . החינוכית שלנו

הוא הכריח את המוסדות הציוניים להכיר בנו כתופעה . העוין לנו
מוסדות אלו נאלצו להשלים עם קיומנו ולצרף . חיובית ולגיטימית

 .נציגים שלנו בהנהלותיהם

פאולו הכשיר את הקרקע לנטישת ־סאןו של ביסטריצקי בביקור
זה מה . הצעיר בברזילשומר־המחתרת ולהכרזה הפומבית על ייסוד ה

 .כפי שיסופר בהמשך, 1945 בדצמבר 25־שעשינו ב

12 
, כמו כוכב שביט החולף בשמים, ברזילבבתקופה זאת עברה 

, ירדןי־רחל ספרד' גב...): תרתי משמע(שליח מיוחד במינו 
 של הסוכנות היהודית World Commitee for Palestineמזכירת

 .אמריקהם־ לדרוארצות־הבריתב
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אלא בכך שעד , החידוש בהופעתה לא היה רק בהיותּה אישה
בואּה פעלו השליחים הציוניים למיניהם בקרב צבור מצומצם של 

רק עם סיום מלחמת העולם . העסקנים הציוניים בקהילות היהודיות
ם של קוליץ וביסטריצקי החלו התכנסויות של השניה ובוא

באסיפות הללו השתתפו בדרך כלל . עם המוניות של יהודיםת־אספו
אבל לא חרג מציבור יהודי , היקף הפעילות גדל. אותם האנשים

 .מוגדר

משום מה היא המעוררת בי אסוציאציה של גולדה (גברת ירדן 
היא . עה ומטופחתרגו, אישה נאה, )ויפה...אלגנטית , מאיר מעודנת

תוהה . לא עסקה בנאומים ובאספות המוניות ולא הרבתה בדיבורים
 נתיבים , בערים החשובות בברזיל,אני איך הצליחה לפלס לה
 Campanha־ היהודית ולכנס סביב־לאינטליגנציה הברזילאית הלא

Pró-Weitzman ,חוגים של , מגבית למען מכון ווייצמן ברחובות
 והמפורסמים מהידועים, רוח ומדעניםי־אנש, מדינאים, פרופסורים

חרג , הודות לפועלה, נדמה לי שבפעם הראשונה בברזיל. ביותר
העניין הציוני מהתחום הצר של הקהילה היהודית והקיף חוגים גויים 

 .חשובים

אינני מתאר לי שגברת ירדן אספה בחוגים אלה סכומי כסף 
יש ליחס למפעלה , אבל מבחינה מדינית, אם בכלל, אסטרונומיים

מי יודע האם לא בשל עבודתּה המבורכת , חשיבות ממדרגה ראשונה
 קרבה למטרות הציוניות אנשים כגון שר החוץ הברזילאי

dr.Oswaldo Aranha  , ראש במועצת ב־יושהיה למי שמאוחר יותר
הקמת שתי (ם בעת הישיבה הגורלית על החלוקה "הביטחון באו

 .לקו בהחלטה שנתקבלה היה רבח).  יהודית וערבית–מדינות 

). ההסתדרות ('העובדתארץ־ישראל 'גברת ירדן פעלה גם למען 
אני , הראויות בהחלט לכל ההערכה, אבל לא בגלל כל מעשייה האלה
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  ביחס ד־ערכי כלפינובראשית דרכנו נתקלנו. מזכיר אותה כאן
: מצד אחד אהדה לפעילותנו החינוכית והתרבותית:  היהודיציבורב

בריקודנו ובחגיגות המסורתיות שערכנו קרבנו נוער , בשירתנושכי 
הורים רבים היו מאושרים שבניהם בילו את זמנם . ליהדות ולציונות

למדו על תולדות העם היהודי והתעניינו , החופשי באווירה יהודית
כאשר ילדיהם התייחסו לדברים , אבל מצד שני. ישראלארץ־ב

יתור על לימודים אקדמאים כדי הטפתנו לו! נרתעו, האלה ברצינות
 . החרידה וזעזעה אותם–לעלות ארצה לקיבוץ 

למרות שמבין כל תנועות הנוער היינו אלופי המתרימים לקרנות 
ולמגביות הציוניות ולא ויתרו על עזרתנו למפעלים הציוניים 

ועל השתתפותנו , בארגון האספות כסדרנים וכמוכרי כרטיסים(
לא שככה העוינות , )כנושאי דגלים, ניםכרקד, הפעילה בהן כזמרים

העוינות החזקה ביותר לעמדותינו . הגלויה נגד הרעיון השומרי
המדיניות הייתה דווקא מצד שתי המפלגות הציוניות האחיות 

כפי , עם הרביזיוניסטים. והציונים הכלליים) י"מפא(ציון י־פועל
באותו מאז ששכנו . לא היו לנו לא מגע ולא בעיות, שכבר סיפרתי

 .נשק בלתי כתובה ת שררה בינינו שבית,אולי משום כךו, בניין

 זדמנויות רבות אהדה עמוקה לתנועתגברת ירדן הביעה בה
. הצעיר והערכה נלהבת למפעלה החלוצי וההתיישבותישומר־ה

תמיכת גברת ירדן בצעדנו הראשונים עודדה אותנו וזקפה את 
משום השתייכותה , ינואהדתה לתנועתנו הייתה מוזרה בעינ. קומתנו
 ).י"מפא(ציון י־לפועל

13 
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, בחור נאה ומרשים, שליח הרביזיוניסטים, קפיטן צבי קוליץ
ציבור במיוחד את (כבש בסערה את הצבור היהודי , נואם מבריק

 ).הנשי

באחת מהרצאותיו נשאל על . הוא משך המונים לאספות
ם ענה שזאת תנועה חלוצית שקיבוציה פרוסי. הצעירשומר־הה

. ולא פעם עמדו במצור כבד מנשוא' וכו' לאורך כל החזיתות וכו
כך ל־הגולן היה כר־ המצב בקיבוץ שע40־בראשית שנות: לדוגמא

סיפור דרמטי . קשה שנאלצו לתפור לילדיהם נעליים מספר תורה
. אמריקהם־הפך למסמר הופעותיו של קוליץ והכה גלים בכל דרו, זה

 .גדנונהיהודי  ציבור הוא קומם את ה

הברקנו לרבנות בירושלים בקשה שיבהירו לנו מה באמת 
י הרב הראשי "הגולן ובתשובה קבלנו מברק חתום ער־התרחש בשע

המודיע שביררו את , הרב מימון, הרב הרצוג ונציג הרבנות בסוכנות
באף קיבוץ . תורהי־הגולן לא היו כלל ספרר־בשע: העניין

 . חיללו ספרי קודשהצעיר ובאף קיבוץ מתנועה אחרתשומר־המ־

מועדון יהודי חברתי , Círculo-Israelita־בערב התקיימה ב
באולם . הרצאה של קוליץ) קלפים ריקודי סלון ומשחקי(ותרבותי 

בהמחישו עד כמה , המלא מפה לפה הפליא קוליץ בפתוס לאומני
הקהל ישב מרותק . אם לא לומר דמגוגיה, שלט ברזי הרטוריקה

 .ומוקסם

אחד מחברינו שאל מה נכון בסיפור על . לותהגיע זמן לשא
הוא חזר על הסיפור פעם נוספת והוסיף . תפירת נעליים מספר תורה
הגולן סבל מצור ממושך בעת ר־שע: בטון דרמטי שעלינו להבין

, מצבם היה כלאחר ייאוש והמחסור החריף עד כדי כך, חורף קשה
ה להם עור פשוט לא הי. תורהר־שנאלצו לתפור לילדים נעליים מספ
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ניגש למיקרופון וקרא את ,  עלה לבמהאּורצי. ולא שום חומר אחר
 אּורציהטיח , "שקרן עלוב, שרלטן". המברק מהרבנות בירושלים

בוגרי התנועה , אנחנו. בנופפו לו את המברק, בקוליץ
מספר ", "רמאי"החזקנו אחריו בצעקות , לשעברם־והשומרי
 מכל עבר והקהל התפזר כסאות התעופפו: החלה מהומה! "בדותות
. נעלם וקוליץ הסתלק מהבמה והתחמק מהאולם. בבהלה

שלחנו חוזר על הפרשה לכל . פאולו לא הופיע יותר בפני קהלסאן־ב
 .בכל מקום בו הופיע נשאל אודות הנעלייםו, הקהילות בברזיל

 .ו קריירה מזהירהעבורנדמה לי שבזאת הסתיימה 

השבנו שאין . על הנזקים הגישה לנו חשבון Círculo־הנהלת ה
אוהדים בהנהלת . אנחנו אחראים על מה שהתרחש ולא שילמנו כלום

 .המועדון אף הצדיקו אותנו

העימות הפיסי הזה עם הרביזיוניסטים הוא היחיד הידוע לי עליו 
כתוב של י־נשמר מרחק ונוצר הסכם בלת, כןי־אחר. בעירנו

 בעבור הקן משום ששכרנו, הדבר היה הכרחי. פגיעה הדדיתי־א
הם תפסו . ר"שלנו מחצית הקומה הרביעית באותו בניין בו שכן בית

 םמעוניינילא הם ולא אנחנו היינו . את הקומה השנייה כולה
העימות בינינו ;  ואכן הן לא התרחשו–בהתנגשויות בין חניכינו 

למרות שהכרתי את רוב . נשאר בשדה האידיאולוגי בלבד
בלשכתם ומעולם לא ניהלנו שיחות מעולם לא ביקרתי , רים"הבית

הפעמים הבודדות שהתמקחנו היו . או ויכוחים בבניין או בקרבתו
הייתי . כאשר נפגשנו באקראי במכבי או אצל ידידים משותפים

 .מגדיר את הוויכוחים האלה כתרבותיים

, הידוע לי עליו הוא שהגיע ארצה? מה קרה עם קוליץ הקפיטן
ירד למקסיקו ולבסוף , ' אינה עונה24גבעה 'הפיק את סרט הקולנוע 
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לאומיים הלוהטים בארץ ־מצא מרגוע למאווייו האולטרא
 .ארצות־הברית –האפשרויות הבלתי מוגבלות 

כאשר חיפשתי בארכיונים לאסוף מידע ומסמכים , בדיעבד
גיליתי פרטים , לאימות פרשיות שאני מספר כאן מהזיכרון

סיים את לימודיו , יטאיליד ל: ביוגראפיים מעניינים על האיש
הספר בית־באוניברסיטת פירנצה באיטליה ולמד עוד שלוש שנים ב

עלה ארצה והצטרף לשורות התנועה . ווקיו־יוויטה'הימי בצ
 פרסם 24היה חסיד נלהב מהפשיזם האיטלקי ובגיל . הרביזיוניסטית

אביב ל־ שראה אור בת' אישיותו ותורתו–מוסוליני 'את הספר 
ירחון יידיש  ('די גולדענע קייט'לחמה התפרסמה באחר המ. 1936־ב

יוסלה רקובר 'את התעודה ) מפורסם בעריכת אברהם סוצקבר
ידי יהודי בגטו ווארשה ל־צוואה שנכתבה ע, 'מתדיין עם אלוהיו

ידי ל־היא נמצאה בתוך בקבוק בין החורבות הגטו ע. העולה בלהבות
סמך עורר המ. אלמוני שמסר אותה לקוליץ והוא הביאה לדפוס

עד שנתגלה שלא מדובר בתעודה אלא , התרגשות בעולם היהודי
 .יצירה ספרותית של מיודענו צבי קוליץ, תרמית־במעשה

למען האמת לא היה צבי קוליץ יוצא דופן בין הרביזיוניסטים 
מוסטפה קמאל , בהערצת הדיקטטורה הלאומית דגם מוסוליני

. יקטטורים בתקופהפילסודסקי הפולני ועוד ד, אטאתורק הטורקי
  ן־"לא היינו מתנגדים לתורתו, לולא האנטישמיות של היטלר"
 טען סניגורם של אחימאיר וחבריו ,"היטלר הציל את גרמניה"

 .במשפט שהתנהל נגדם בשנות השלושים

14 
בררתי ברבנות הראשית בירושלים אם ברשותם תיעוד אודות 

ם שתיארתי משו, 40־הצעיר בשנות השומר־עלילה על קיבוצי ה
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בחיפושי הגעתי לרב יעקב . לעצמי שקוליץ לא המציא הכל מלבו
הנה המידע . אבות בעיר הבירהבית־תגורר בשהגמלאי , גולדמן

 ):ד"ט אלול תשמ"י (1984שקבלתי ממנו במכתבו מספטמבר 
 . לא ידוע לי דבר על כך–באשר למברק ..."

רתי התפטרתי ממש, עם התגייסותי לצבא הבריטי, 1943בשנת 
 .ל"כמזכירו האישי של הרב הראשי הרצוג ז

 חברים באחד מקיבוצי, ל"בתקופת הנ, זכורני כי האשימו
תורה והכתימו ר־הצעיר כאילו שחטו שפן על גבי יריעות ספשומר־ה

 .היריעות בדם
 – מי שהיה המזכיר הכללי ברבנות הראשית –ל "הרב שזורי ז

 .שוואנשלח לחקור בדבר והעלה כי הייתה זו עלילת 
הרב שזורי גילה לי כי שני אישים ניסו להשפיע עליו לאשר את 

 ."אך הוא דחה את הצעתם, 'גדולה עבירה לשמה'העלילה בבחינת 
אבל , הרב גולדמן סירב למסור לי את שמות שני האישים האלה

הרבה "אלא דווקא מחוגים , היה מוכן לרמוז שלא היו רביזיוניסטים
 ."שמאלה מהם

15 
. היסוד שליח קרן, י לקוליץ היה יוסף טחורניצקי"תשובת מפא

בעל שערות ארוכות , בחור נאה ומרשים המקפיד בלבושוהיה הוא 
טחורניצקי המשיך . ווייסמילרי־ונ'גן־טארז־לה־משוכות אחורנית א

שירה בצבור מתמשכת ורק : באסיפות במסורת של ביסטריצקי
נסחף ש, הוא עמד בכל קומתו מול הקהל. כך ההרצאהאחר־

לזכותו ייזקפו . בהתלהבות הולכת וגוברת אחר קולו הבריטון העמוק
, – 'הבה נגילה'  ו'זמר לך, זמר' –שני להיטים חדשים שהביא עמו 

בדוחקם , שטיפסו אל צמרת מצעד הפזמונים באספות הציוניות
 'יהו־הלל, הללויה'ו־ 'מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד'הצידה 
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בכל מקום . י עבר מישוב לישוב במסע ניצחוןטחורניצק. הקלאסיים
 the right man in :רעהומצא קרקע פורייה הצמאה לציונות שבא לז

the right place, in the right time!  

מצד אחד לא יכול : ערכיו־יחסו של טחורניצקי לתנועתנו היה ד
 מעבודתנו החינוכית ולא היה מוכן לוותר על ותפעלותההיה להסתיר 

תרמו בשירה , גורם פעיל ומתסיס, חברינו. פותנו באספותיוהשתת
, כדאי גם להזכיר. ובריקודים ליצירת האווירה החמה והאוהדת

הצעיר שומר־חלקו של ה, שלפחות בתקופה שאני יודע עליה
פאולו היה כשני שליש מכלל סאן־בהתרמה למגביות הציוניות ב

 בערים אחרות כך קרה גם. ידי תנועות הנוערל־הכספים שנאספו ע
 .בהן פעלו קנים שלנו

אבל בעת ובעונה אחת , קשריו של טחורניצקי עמנו היו לבביים
הוא דגל בתנועת נוער אחידה . עשה הכל כדי להצר את צעדינו

צו : לנוער הציוני  ויצא עם סיסמאות נגד המפלגתיות בקרב הנוער
שכולם יתלכדו למען הציונות ולא יעסקו בעניינים  השעה הוא

י שיעלה ארצה יבחר שם באיזו מ. טנוניים הגורמים לפירוד בעםק
בגולה חייבים כולם ואילו  ,מפלגה יתמוך ויחליט אם יצטרף אליה

טחורניצקי .  הציונילהתאחד סביב המאבק המשותף למען הרעיון
) Unificada, אוניפיקאדה (התנועה הציונית המאוחדתהעמיד לרשות 

במציאות . מפלגתית־היא בלתי שמשאבים מקופת המגבית בהטענה
 .י"מפא־ציון־היא הייתה בשליטת פועלי

שהפעילו עלינו , הטפותיו מצאו אוזן קשבת אצל רבים וטובים
לחץ להפסיק את עבודתנו הכיתתית ולהתמזג בתוך הזרם הכללי 

טחורניצקי ניסה לא פעם לשכנע אותנו שבדרך זאת נפיק ו, המאוחד
אנחנו עמדנו בתוקף על . יונותיתרונות אישיים ונתרום יותר לצ

 לתמוך בו למרות המשכנו. צדקת דרכנו ועל זכותנו להמשיך בה
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הוא טען שהוא רשאי להקציב עזרה כספית רק : הקיפוח המשווע
 .מפלגתיתל־לפעילות ציונית ע

בכל הפגישות . עימות חזיתי עם טחורניצקי לא התרחש מעולם
עקביים למזג אותנו בדרכי ניסיונותיו ה. עמנו היה נחמד מאוד כלפינו

 .לא הצליחו' אוניפיקאדה'הנועם בתוך 

 של 'מבורכת'התלוננו אצל הנהגה העליונה על הפעילות ה
כנראה . טחורניצקי ועל הלחצים העדינים שהוא מפעיל עלינו

אדם  משום שבאחד ממכתביו אלינו ציטט, שההנהגה טיפלה בעניין
 :היסודן ראש קר, רנד תשובה מאת לייב יפה

שכן ידוע לנו כי מר , התפלאתי מאוד על תוכן מכתב זה"
אנו מחכים . איננו מתערב בענייני מפלגות, ככל שליחינו, טחורניצקי

ישראל בשבוע הבא ונשוחח אתו על ארץ־לבואו של מר טחורניצקי ל
 ."עוד נשוב לכתוב לכם. העניין

בכל זאת כאשר , לא ידוע לנו אם לייב יפה קיים את הבטחתו
בלי אותה מידה , ניצקי חזר פעמים נוספות בשליחות קרן היסודטחור

התנהגותו כלפינו הייתה , של הצלחה גורפת כמו בפעם הראשונה
 .קורקטית למדי

16 
 1945עלי לציין שכבר בתחילת , 'אוניפיקאדה'האם הזכרתי את 
, שבא מארגנטינה,  ליאו הלפריןהקרן הקיימתפעל בברזיל שליח 

משום ששהה מרבית הזמן , ישיתכרתי אותו אלא ה. מקום מגוריו
 במכתבים למחלקת הנוער והחלוץ בירושלים הוא מסביר את .ִריוב

הברזילאי עם סיום המשטר הדיקטטורי של ציבור ההתרחשויות ב
ומתריע נגד החוגים השמאלניים המתארגנים בנוער הציוני  וארגאס

להקים ומעלה לראשונה את הרעיון !) הצעירשומר־רמז שקוף לה(
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שהיא בלבד תוכר , 'אוניפיקאדה, 'לנוער הסתדרות ציונית אחידה
ספאראטיזם " ה־הלפרין התלונן על. ידי המוסדות הציונייםל־ע

הצעיר והפוליטיזאציה שלו וראה בהשתייכות שומר־ של ה"החריף
הוא .  ערובה לקשרם לציונות'אוניפיקאדה'האישית של חבריו ל

תו כדי להניא את השומר יעשה הכל אשר ביכול" ש־מתחייב
 למחלקת 9.1.1946 ציטוטים מתוך מכתב מתאריך ("מטעויותיו

שמצאתי בביקורי בארכיון , הנוער והחלוץ של התנועה הציונית
 .)ירושליםהסוכנות היהודית 

 :)22.3.1946( שלוםבן־ר "תגובת ד
הכוונה ( נדמה לי שצורת הארגון שניתנה לברית הנוער בברזיל ..."
מרחיקה לכת בהגשמת העיקרון של השתייכות אישית  )'אדהאוניפיק'ל

ואולי מכאן נובעת הסכנה של התפוררות והתפלגות שאתה מצביע 
 ."עליה במכתבך

 

קומוניסטית של אוהדי ו־יתכן שהלפרין התרשם מהפעילות הפר
בכל זאת הוא , !)עוד נשוב לנושא הזה(ִריו הצעיר בשומר־ה

עובדה היא . איפה ואיפהידה של במ נהגו כלפינו ִריווהשליחים אח
 'אוניפיקאדה'שבכל ישוב בו לא היה קן של תנועתנו הפכו את סניף ה

בירת , Niterói־כפי שקרה למשל ב, י"מפא־לקו של תנועת דרור
הבירה , ברזיליה(בירת המדינה , רויינ'ז־דהִריומול העיר , ִריומחוז 

מה נוסדה ביולי תנועת דרור בעצ!). עדיין לא הייתה קיימת, הנוכחית
, הקרן הקיימת בחסותו הפעילה של שליח אחר של 1946
 . כבר פעלה'אוניפיקאדה'כאשר ה, צימרמן־גרוס

מאבק תנועתנו בברזיל לזכות בהכרת המוסדות הציוניים היה 
 סאן־חצי שנה אחרי הייסוד הרשמי של תנועתנו ב. ממושך ומייגע

אחרי , וניים בעירבטקס בו השתתפו נציגי כל המוסדות הצי, פאולו
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 מכתב ארוך ומנומק 1.4.1946־שלחנו ב, צירוף נציגינו להנהלותיהם
, הארציץ־עם בקשה לשליח מהקיבו, שלוםבן־ר "לד!) בעברית(
מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בנו כתנועת הנוער הציונית ל־ע

על הקיפוח המכוון נגדנו !) עם דוגמאות(קבלנו . הגדולה בברזיל
) הסמינריון(העובדה שבמדרש למורים עבריים והדגשנו את 

עשר מהם ־ארבעה, עשר תלמידים־פאולו בו לומדים שבעהסאן־ב
 .ר"ביתל־ הצעיר ושלושת הנותריםשומר־משתייכים אל ה

 :)7.7.1946( שלוםבן־ר "תשובת ד
ידינו לא ל־עלינו להודיעכם שהם נקבעים כאן ע: לעניין השליחים"

א לפי הכשרתם הכללית והתאמתם אל, לפי השתייכותם המפלגתית
האישית לתפקיד המוטל עליהם והוא ארגונו וחינוכו העברי והחלוצי 

ביחס לברזיל כבר . על כל זרמיו והסתדרויותיו, של כל הנוער הציוני
אנירו בבקשה 'ז־דהִריומועמד מתאים ופנינו ל ,לפני כשנה, קבענו

יצא ,  תשובהמאחר שלא נתקלה כל. שיעזרו לנו להשיג ויזה בעבורו
 ".האיש שלנו לשליחות דחופה יותר לאירופה

*  

היא נוסדה : פרט פיקנטי, 'אוניפיקאדה'לסיום הפרק על ה
 Organizaçãoראשי תיבות של ,  OUJSB בשם זנעערו־דהִריו־ב

Unificada da Juventude Sionista do Brasil)  הסתדרות הנוער
  של הארגון נבחרראש ההנהלהב־וליוש )הציוני המאוחדת בברזיל

בחור יהודי שנמלט מאיטליה , )Giorgio Segré(יו סגרה 'יורג'ג
הייתי מיודד עמו מאז שנפגשנו במושבה הראשונה . בתקופת הפשיזם

בתור נשיא , שהייתי בין יוזמיה, פאולוסאן־של הנוער הציוני ב
הוא .  בתום שנה חזר סגרה לאיטליהCentro.־החטיבה הצעירה של ב

המפלגה הקומוניסטית  (PCI־ד האישים המרכזיים בנהיה שם אח
 .הממונה על יחסי החוץ של המפלגה, )האיטלקית
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17 
החלטנו שהגיעה העת להכריז על , כאשר מעמדנו בישוב התייצב
פעיל , אּורצי. הצעיר בברזילשומר־הייסוד הרשמי של תנועת ה

כפי (השיג מהנהלתה את האולם העירוני , במועדון הספורט מכבי
היה למכבי אולם גדול במרכז העיר ומגרש כפרי על , בר סיפרתישכ

 .)החוצה את העיר,  Tietê  הגדולשפת הנהר

עם בהשתתפות ־כינסנו באולם מכבי עצרת 25.12.1945בוקר יום 
שומרים , אוהדים, הורים, החל בשכבת הצופים קוכל חניכי ה

גי  נצי–לשעבר ששמרו לנו אמונים ומה שהיה לנו חשוב במיוחד 
). לא הציוניים בלבד(רוב המוסדות והארגונים היהודיים בעיר 

דגלי : קישטתי בעצמי את הבמה בכל מיני פריטים שהצלחתי לאסוף
שהבנות (דגל התנועה , לבן ודגל המעמד האדוםל־הלאום כחו

תמונות של , )במיוחד לאירוע, הבוגרות רקמו על בד משי אדום
, ...)ק ונחום סוקולובביאלי(ל "אישים ציוניים שהשגתי בקק

סמל  ('חזק ואמץ'כגון החבצלת עם , סיסמאות שציירתי בעצמי
השומר ', ' שומר לנצח–שומר פעם 'ומשפטים בעברית כמו ) התנועה

מלאכת , באמצעים הדלים שעמדו לרשותנו.  ועוד'הוא איש אמת
 .כסוי הבמה הענקית לא הייתה מן הקלות

, אמנון, פיפא, אּורצי מאחורי השולחן המקושט על הבמה ישבו
) ִריוב־שבא בראש משלחת קטנה מהקן שהלך והתארגן (משה גלאט 

, מאחורינו הנציגים החשובים ביותר של המוסדות היהודיים. ואני
מעניין לציין . במיוחד המנהיגים של המפלגות והמוסדות הציוניים

המלווה של החטיבה הצעירה ,  התייצב מר ציטמןCentro־שכנציג ה
 .הצעירשומר־בגלל זיקתי לה, ר שלה"ש שפעל להדחתי כיווהאי

אנו 'ו־ 'תחזקנה', 'התקווה'(פתחנו את השחרית בשירת ההמנונים 
. והמשכנו בשירה עד שסיימנו את הרפרטואר המקובל )'עולים
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שקרא מהכתב , מסר את רשות הדיבור לפיפא, מנחה הטכס, אּורצי
 על ההקמה הרשמית  מכריזבזה אני": את נאום הפתיחה) ביידיש(

המצטרף , 'הצעיר בברזילשומר־הסתדרות הנוער הציוני ה'של 
, למשפחת ההסתדרויות והמוסדות היהודיים והציוניים בברזיל

מנת לתרום את תרומתו הייחודית כתנועת נוער ל־ע
 "!סוציאליסטית מגשימה־ציונית

אמנון הוסיף כדרכו משפטים בעברית . הפה לא האריך־פיפא כבד
אבל דבריו , לא רבים הבינו. מזרחית מודגשת־ה ספרדיתבהטעמ

גלאט בירך בשם הקנים המתארגנים בערים . נתקבלו באהדה רבה
שורה ארוכה של נציגי המוסדות , בזה אחר זה, אחרות ואחריו

אני סבור שלתנועתנו בברזיל לא . היהודיים קמו לשאת את ברכתם
 היהודי ציבור של הביותר הזדמן לשמוע שוב מפי העסקונה הייצוגית

 מנה גדושה כזאת של שבחים ושל איחולים כה ,פאולוסאן־ב
פוסקים נגדנו עשתה לנו ־ההפוגה באווירת הלחצים הבלתי. לבביים

נעשינו ומעמדנו במוסדות היהודיים השתפר ללא היכר : טוב בנשמה
 .לעובדה שאין עליה עוררין ולגורם שלא ניתן עוד להתעלם מקיומו

, שלא היה מוכר לכולם בקהל, ם יצחק טאקסרבתום העצרת ק
הופעת הבכורה ב ,ונשא ביידיש את הנאום הפרוגרמאתי של הכנס

הוא ִהְרצה בעריכות על הערכים . הצעירשומר־שלו כמנהיג ה
סוציאליסטית הדוגלת במרד הבן ־המוסריים של תנועת נוער ציונית

על עשרת הדיברות של , הוריםהכנגד השקפות הגלותיות של 
על החינוך , על ההגשמה העצמית, על טוהר המידות, השומר
על שחרור האישה ועל הפתרון , על שיתוף ושוויון, המשותף

בקול , הוא דיבר בהתרגשות יתירה. לאומי לשאלה הערביתו־הד
ונעזר רק בפתקה , כמה וכמהכאילו עמד בפני קהל גדול פי , בוטח

אינני . רטוריותבהם הציץ בהפסקות ה,  ראשי פרקיםועליוקטנה 
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ספק רב אם הבינו  ,בטוח שרוב המאזינים הסכימו עם הנחות טאקסר
הוא גיבש את . אבל ללא ספק זה היה יומו הגדול, אותו לאשורו

הצעיר שומר־מעמדו כסמכות האידיאולוגית והפוליטית של ה
 .בברזיל

18 
מורה , מנדל טורנובסקי,  מידיד)2.1.1.46( טאקסר קיבל מכתב

 שומר־המודיע לו שמתארגנת בחסותו קבוצה של ה, יוִרלעברית ב
במיוחד ביקש מיצחק  .הצעיר והוא מבקש לשלוח לו חומר עיוני

עשרת הדיברות של 'את  כלומר, דיברות הלהמציא לו את נוסח
לא ידענו אם הקבוצה אליה הוא מתכוון היא אותה הקבוצה . 'השומר

ש לדעת מי הם טאקסר שלח לו את מבוקשו וביק. עמה היינו בקשר
הסתבר שאכן הם היו אותם החברים וביניהם . החברים בקבוצה
ביקשו , כאשר נודע להם שטורנובסקי בוגר התנועה. מספר תלמידיו

מבלי לדעת על הקשרים , את עזרתו ואז הוא פנה לטאקסר מיזמתו
מבלי להיות , טורנובסקי היה מקובל עליהם. שכבר נרקמו בינינו

 .מעורה בעניינם

* 

 לטכס ייסוד ִריואש המשלחת של שלושת החברים שבאו מבר
דיבר . הוא עשה עליי רושם של מנהיג. התנועה עמד משה גלאט

במבטא של שדרן רדיו ברזילאי , אינטלקטואלית, בצורה משכנעת
 .מקצועית

דיווח גלאט על התקדמות הקן , בישיבת המועצה שכינסנו לכבודם
כשלושים : הבוגרים הגדולההתרשמנו במיוחד מתיאור שכבת . בִריו
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כבר בשיחה הזאת . מרביתם אקדמאים ותלמידי אוניברסיטה, איש
גלאט : שהביא ברבות הימים לקרע, התגלה השוני בהשקפותינו

 העלה על נס את הפעילות האינטנסיבית של בוגרי הקן למען
 הוא ייחס לתרומת הקן למען. המפלגה הקומוניסטית הברזילאית

 בברזיל חשיבות לא פחותה מאשר לפעילות המהפיכה הסוציאלית
 .למען הציונות

הצעיר לחנך נוער יהודי שומר־הסברנו לגלאט שיעדו של ה
אל לנו להתערב במדיניות . ישראל ובקיבוץארץ־להגשמת הציונות ב

שמא נסתבך בפעילויות העשויות לסכן את קיום , הפנים בברזיל
למושגים תגובתו של גלאט שאנחנו עדיין כבולים . הקנים

הפרובינציאליים של התנועה בפולין מלפני מלחמת העולם השניה 
שאדם מתקדם לא יישאר אדיש , ואין אנחנו ערים לתמורות בעולם

לעומתו עמדנו על כך שהפעילות הפוליטית היחידה שאנחנו . להן
יכולים להרשות לעצמנו בברזיל היא שבעלי זכות הצבעה בבחירות 

ברינו יבטאו את דעותיהם בקלפי ותו לפרלמנט ולעיריות מבין ח
גרסנו שהמצב השורר כעת הוא אמנם של חופש ושל ריבוי ! לאו

להנהיג דיקטטורה , אבל הצבא עלול לתפוס את השלטון, מפלגות
אסור לנו לחשוף . כל שביב של שמאליות חדשה ולהחניק ביד קשה

 .את עצמנו

 .כל צד נשאר דבק בעמדותיו :המחלוקת בינינו לא יושבה

 דיווחו לנו ִריופאולו שהזדמנו בסאן־מנהיגי התנועה הציונית של 
שבוגרי התנועה משתתפים באופן פעיל במבצעי המפלגה 

הם מחלקים ברחובות הזמנות לאספות ודפי תעמולה : הקומוניסטית
המנהיגים הציונים . בלילה הם מדביקים כרזות על קירות. פוליטית

נוער ציוני יתעסק בפוליטיקה לא האלה התלוננו לפנינו שלא ייתכן ש
 .לנו
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 למען המפלגה ִריוהדי הפעילות של בוגרי התנועה ב
מצאתי . הקומוניסטית הגיעו עד למוסדות הציוניים בירושלים

 מאת פועלי )1945 באוקטובר 22מתאריך (בארכיון הציוני מכתב 
בד בבד עם … ":המדווח, ארגנטינה, צעירי ציון מבואנס איירסן־ציו

 הפעולה הציונית בין הנוער במסגרת ההסתדרות המאוחדת הגברת
מתחיל תהליך של דיפרנציאציה , )מ"נ. 'וניפיקאדהא'להכוונה (

אולם דא עקא , זוהי כמובן תופעה נורמלית וחיובית . אידיאולוגית
שהאלמנטים החדשים נתונים להשפעה יתירה של זיקה 

ת עם הזיקה המועצות ומערבבים את האידיאולוגיה הציוני־לברית
במצב כזה היינו . שלא בהכרה יתירה של הבעיות הציוניות, הזאת

בקשריה עם המוסדות בברזיל את  מבקשים שהמחלקה תדגיש
הצורך המוחלט שחברי כל סניף או הסתדרות או מרכז של נוער 

יטילו על , הרוצה לעמוד בקשר עם ירושלים ועם המוסדות העליונים
ופן אינדיווידואלי גם להסתדרות חבריהם את החובה להשתייך בא

, לדעתנו. שהיא המסגרת הכללית של התנועה, הנוער המאוחדת
יש חשיבות , המטפל שם בכל דברי התנועה, הלפרין' ולדעת הח

שכן ההסתדרות הכללית היא הערובה הכי טובה , מיוחדת לדבר
 ".להתפתחות בריאה של הנוער הציוני בארץ הזאת

.  לא היו מרנינותִריועיונית של קן השמועות על ההתדרדרות הר
 .כאן נכנס לתמונה נתן ביסטריצקי

*  

המזכיר החדש של ההנהגה המקומית של הקן , אלברטו אדוני
 את  )18.3.1946(תיאר לנו במכתבו , עמו התחלתי להתכתב, ִריוב

הקשרים המצוינים שיצרו עם ביסטריצקי ואת הפעולות שקיימו 
ריצקי סמכות ולכן התקשרנו עמו כדי הרגשנו שבעיניהם ביסט. עמו
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לברר מה ידוע לו על הפעולות הפוליטיות של חברי הקן מחוץ 
 את שכבת ִריוביסטריצקי הציע לכנס ב. לכתליו וכדי לשאול בעצתו

, בתנאי שהוא ביסטריצקי, הבוגרים של שני הקנים לדיון פוליטי
ם  ינחה את הדיוני,אמריקה־נציגו האישי של מאיר יערי לדרום

יהיה הוא הבורר והפוסק , דעות־במקרה של חילוקי. ויסכם אותם
 .היחיד והאחרון

פאולו נסענו סאן־מקן . שני הקנים קיבלו את ההצעה ואת התנאים
,  נסע אתנו ונדמה לי שגם טאקסראּורצי.  שבעה חבריםִריולמפגש ב

הוא לא . פיפא פלדמן בכל אופן לא היה; אבל אינני בטוח בכך
לא היה מוכן לקחת , כולו אידיאולוגיה.  עם טאקסרכךל־הסתדר כ

על עצמו משימות מעשיות ובהתמודדויותיו התדירות עם טאקסר 
 .התחתן והתרחק מהתנועה, מצא לו אישה. לשונו היה על התחתונה

*  

 השתתפו כשלושים בוגרים ִריומ. התכנסנו בספריית ביאליק
 עם גרמתיתפרוביסטריצקי פתח בהרצאה . ביםבוגרים ר־וצופים

חזר (הצעיר וניתח את עקרונותיו שומר־סקירה מקיפה על תולדות ה
ההרצאה ). פאולוסאן־כמעט מלה במלה על דבריו בסמינר ב

ביסטריצקי : האמת תאמר. אבל האזינו לה בדריכות, התארכה שעות
, בהמשך קמו אחד אחר השני בוגרים רבים. ידע לרתק את מאזיניו

ת הדיבור להציג איש איש את גרסתו ונטלו את רשו, משני הקנים
 אם להשתתף במאבק המהפכה הברזילאית או להינזר –בנושא 
 ?ממנו

. ללא הפוגה כמעט, הוויכוח המרתוני נמשך יומיים רצופים
...) כמובן, קפה(המארחים הכינו כמות גדולה של כריכים ומשקה 
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, והדיונים שנמשכו עד השעות הקטנות של הלילה התחדשו בבוקר
שרק ביסטריצקי יצא את  נדמה לי... י נמנום קל על הכסאותאחר

 .אבל חזר השכם בבוקר, מלונובית־לנוח ב, האולם

, אנחנו. ניתן לאיחוי־הקרע בין שני הקנים היה מוחש ובלתי
אף אהדתנו למפלגה הקומוניסטית  לע, פאולוסאן־בוגרי קן 
ם התנגדנו נחרצות לכל פעולה גלויה החורגת מתחו, הברזילאית

 )אבל הבולטים שביניהם, לא כולם (ִריוהחברים מ. הציונות והיהדות
טענו שאסור להחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית לקידום המהפכה 

עלינו לפעול למען : הסוציאלית המתרחשת ממש לנגד עינינו
הגורליות , המפלגה הקומוניסטית בתעמולה לבחירות המתקרבות

 .לעתיד המדינה

ישיבות וניווט את הדיונים לבל יתחממו ראש בב־ביסטריצקי יש
כקברניט מנוסה שמר בים הסוער בל תסטה . הרוחות יתר על המידה

והשיט אותה ביד אמונה לחוף , פן תעלה על שרטון, הספינה מנתיבה
אינני יודע מהיכן שאף הזקן את המרץ הפיסי ואת הכוח . מבטחים

זאת משך רוח ובסבלנות באווירה מחושמלת כ־הנפשי לעמוד בקור
 .ולשלוט במצב... יומיים רצופים

חזר והסביר . ביסטריצקי סיים את הדיון המייגע בהרצאה ממצה
על : ובסוף סיכם הצעירשומר־שוב את העקרונות הרעיוניים של ה

ההגדרה חייבת להיות . כל אחד להחליט לאן פניו מועדות
גורל ברזיל , כל כברזילאים־הרואה את עצמו קוד !משמעיתחד־
, )או אחרת(ש דאגותיו והוא מזדהה עם המפלגה הקומוניסטית ברא

 .אבל אין מקומו בשורותינו, כל הכבוד לו
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הסוציאליסטית ־המזדהה את עצמו כיהודי בעל השקפה הציונית
תנועתנו , ישראל ובהליכה לקיבוץארץ־ושואף להגשימה בעליה ל

 .מקומו

 !אין לפסוח על שני סעיפים

הצעיר שומר־ מזדהה עם הִריוגרי קן ביסטריצקי שאל מי מבין בו
רק פנחס דרצינסקי הצהיר על ? ומוכן לפעול ברוח הגדרותיו

אבל היה ברור שלא היה מסוגל לשאת את ניהול , הזדהותו ללא סייג
הוחלט לסגור את . זמן כדי לחשוב־יתר הבוגרים ביקשו פסק. הקן

עה  עד אשר גרעין של בוגרים המגדירים את עצמם לתנוִריוהקן ב
הוסכם שכאשר . בלב שלם יהיה מוכן לקחת לידיו את הנהגת הקן

להתאמת , פאולוסאן־הקן ב, היא תתקשר עמנו, קבוצה כזאת תקום
 .עבודתנו

 .עוד באותו ערב טסנו חזרה הביתה

19 
 והטלנו ִריופולה שווארצטוך לאחר שבוע למסיבה משפחתית ב
 משום שאף ,עליה לברר מה המצב בקן ומי הם החברים שנשארו בו

פולה חזרה ודיווחה לנו שנפגשה עם חברים . אחד לא התקשר אלינו
רבים ומסתבר שעל מרביתם האולטימטום של ביסטריצקי איננו 

 .מקובל

לא היה , התומכים בעמדת ביסטריצקי, החברים הנאמנים לתנועה
 .הקן חדל מלפעול. ביכולתם להחזיק את הקן
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הוא הודה בפניה . הקןמזכיר , פולה נפגשה עם אלברטו אדוני
שהנו חבר פעיל במפלגה הקומוניסטית ואף נשא בתפקיד של מזכיר 

 Niteroi).(ניטרוי סניף המפלגה ב
 ניצבת מול, ניירו'גהזִריומחוז ־ עיר הבירה של מדינת,ניטרוי
עם אשר , הבירה הפדראלית הקודמת של ברזיל,  העירניירו'ז־ה־דִריו

מדינה ־כעירהוכרזה  , ברזיליההעברת הבירה לעיר החדשה
 כמו ,Guanabaraשתי הערים נמצאות משני עברי מפרץ . אוטונומית

 . וגשר מרשים מחבר ביניהם,עכו מול חיפה

די פופולרי  המאבק הציוני נגד הקולוניאליזם הבריטי היה
כאשר השאלה . אף על פי שלא מאהבת מרדכי, בשורות השמאל

הוא , )פעיל (militanteקומוניסט , היהודית התעוררה אצל אלברטו
הוא ציין לפולה את . הצעיר אלמנטים חיובייםשומר־מצא ברעיון ה

כעת ברור לו שהוא רוחש : חשיבות מפגש הבוגרים לגיבוש עמדותיו
אבל בתוך תוכו , אמנם הערכה לתנועה החלוצית ולרעיון הקיבוץ

 .הוא קומוניסט ברזילאי

: יו ברשותואלברטו מסר לפולה חבילה עם חפצי התנועה שה
, תוכניות עבודה, פרוטוקולים של ישיבות הנהגת הקן, התכתבויות

עם רישום , )מזומנים(חוברות התנועה בשפות שונות וקופת הקן 
הכרתי את אדוני במפגש האחרון ומהמעט . הפעולות הכספיות

מאז התנתק מאתנו . שהספקתי לדובבו התרשמתי מרצינותו וכנותו
ת שורות אלה ניסיתי לברר מה עלה בעת כתיב. לא שמעתי ממנו

 .ללא הצלחה, בגורלו
חבר נוסף שבחר במפלגה הקומוניסטית בגלוי היה מאיר 

 להקביל את פני שלושת השומרים ִריוהכרתיו בבואי ל. קמינייבסקי
. מארגנטינהקבוצה הראשונה שעלתה ארצה  שהשתייכו להראשונים

שאירחו , ועדוןנפגשנו בספריית ביאליק עם צעירים יהודים של המ
 .בחלקי יצא להתארח אצל מאיר. אותנו ללינה בביתם
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שוחחנו עד מאוחר בלילה על . נמוך ומשכיל מאוד, בחור רזה
הבחנתי בו . הצעירשומר־התנועת השאלה היהודית והוא התעניין ב

 תהסוציאליסטינטייה חזקה לשמאל ובידע רב אודות המחשבה 
כלומר נטייה (סיבית חשתי גם באווירה הפרוגר. והקומוניזם
משך השיחה שניהלנו לא קלטתי רמז קל . בביתוש) לייבסקציה

 .שבקלים על השתייכותו למפלגה הקומוניסטית
. מאיר בחר במפלגה הקומוניסטית וניתק את קשריו עם תנועתנו

אנשי : עד שהעניינים בברזיל התהפכו, שמעתי שעשה חיל במפלגה
המפלגה  (PCB־ את ההוציאו, הצבא אכן השתלטו על המדינה

 ללא פשרות יפהרדאל מחוץ לחוק ופתחו ב )הקומוניסטית הברזילאית
י על־ידרבים מהם נרצחו בדם קר . אחרי המנהיגים הקומוניסטיים

העד במרכז ברזיל ־שמעתי שמאיר ברח ליערות. חיסול־פלוגות
הוריו עלו ארצה ואמו חיה שנים רבות . והסתתר שם בכפרים נידחים

רק לאחרונה נודעו לי .  עד פטירתה,אביבל־יוקרתי בתאבות בית־ב
המועצות ית־הוא הצליח להתחמק לבר: פרטים נוספים על קורותיו

ושם נשא לאישה את בתו של אחד המנהיגים המרכזים של המפלגה 
המפגש עם המציאות הסובייטית ערער את . כית'הקומוניסטית הצ

אימא לא ־ית אבאמאיר ספוג יידישקאיט מב: אמונתו בדרך בה הלך
מועצות ית־יכול היה להשלים עם תהליך חיסול התרבות היהודית בבר

התגרש : הוא הוציא מסקנות מרחיקות לכת. שהתרחש שם למול עיניו
מאיר חזר . חזר לברזיל והתנער מעברו הפוליטי, מאשתו

שנקטעו בדמי , והחל חיים חדשים סיים לימודי רפואה, לאוניברסיטה
 .ימיו

20 
, תה מהות הוויכוח שלי עם חבריי השמאלנייםמה היי

 ית־לניניסטית־חדורי תיאוריה מרקסיסט קומוניסטים־הסלון
 –בכלי מדעי  הם השתמשו לניתוח המאורעות? סטליניסטית
מטבעות לשון ,  מין שפה שזורת ביטוים–הדיאלקטי ם־המטריאליז

בתקופה . תמשפטים סטריאוטיפיים שלמים מהעגה המהפכני ואף
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אבל למפלגה , גם בפישגורה הייתה  צורת דיבור זאתההיא 
 באהייה ובִריוצעירים יהודים רבים ב. הקומוניסטית לא התקרבתי

 במפלגה ואף הגיעו בה למעמד (militantes)היו חברים פעילים 
 !)כדוגמת קמינייבסקי ואדוני(מנהיגותי רם 

ון  מבין ידידיי בחבורה המצומצמת בתיכ,אוהדי הקומוניזםבבולט ה
כבר .  היה ללא ספק ויקטור נוסנבאום,במשך שבע שנות הלימודים

סיפרתי שכאשר סיים את הפקולטה לרפואה התיישב דווקא במרכז 
 –האימפריאליזם הקוסמופוליטי והקפיטליזם הקולוניאליסט 

המחלוקת  .הסתדר שם לא רע,  ועד כמה שנודע לי– ארצות־הברית
היהודים ואוהדיהם הייתה היסודית שלי עם חבריי הקומוניסטים 

טענתם שבעיית היהודים תבוא על פתרונה רק במסגרת המהפכה 
טענה המעוגנת היטב בספרו של סטאלין . הסוציאליסטית בעולם כולו

ליהודים חסר : 'על השאלה הלאומית ועל שחרור העמים' 20-משנות ה
אחד מסימני ההיכר הבסיסיים המקנים לקבוצת אנשים את הזכות 

לכן השאיפה המוצדקת של .  הבסיס הטריטוריאלי– 'ָעם'להיקרא 
עמים מדוכאים להשתחרר מעול האימפריאליזם אינה תופסת אצל 

הציונות לפי השקפתם היא תנועה קולוניאליסטית המנשלת . היהודים
 .בכדי להושיב יהודים במקומם, את ערבי פלסטינה מאדמותיהם

ל לא אמר להם ישראארץ־הקשר היסטורי והרגשי של היהודים ל
כאשר בעתיד הקרוב יתבטלו , מדוע להקים עוד מדינה. כלום

? הגבולות בין המדינות והעולם הסוציאליסטי יהיה עולם אחד ואחיד
 ,מעניין לערוך רשימת המדינות החדשות שקמו בינתיים בעולם מאז(

: לא היה בינינו מכנה משותף עליו אפשר לנהל דיון. )1945שנת 
 . עולמותשני, שתי השקפות

נדמה לי שרק אחרי ועידת העשרים של המפלגה הקומוניסטית 
כאשר עם פרוץ מלחמת ששת הימים בקעו , המועצותית־בבר

בתחנות הרדיו בברזיל הודעות שחילות ערב כובשים את מדינת 
חלה , אביב עד היסודל־ישראל ושהאווירייה שלהם מחריבה את ת
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היהודים , הםסיפרו לי שגם . תזוזה רגשית בחוגים אלה
 .הכנסת לצום ולהתפלל לשלום ישראלבתי־מיהרו ל, הפרוגרסיביים

*  

מקום הפרט : פילוסופיתית־ רעיונסוגיהזכור לי ויכוח ממושך על 
אחת הטענות המכריעות שלהם נגדנו הייתה שאין טעם . בהיסטוריה

משום שמהלכי ההיסטוריה בחברה הקפיטליסטית , במעשי החלוצים
תהליכי התפתחות ל בהתאם ,מלחמת המעמדותידי ־עלנקבעים 

 הקיבוצים). החלוצים: קרי(ידי פועלם של בודדים ל־כלכליים ולא ע
אבל מהווים אפיזודה ,  הם תופעה מעניינת)תאי חברה קומוניסטית(

. חולפת שאין בכוחּה להשפיע על המתרחש בעולם הרחב והגדול
יות לקידום מוטב להפנות את המאמץ האנושי הכביר המושקע בחלוצ

 – הם , עם כל החיוני שבהם,הקיבוצים. לאומית־ןהמהפכה הבי
משרתי הקולוניאליזם של התנועה הציונית  –בסופו של דבר 

 חוד החנית שלה להשתלטות על ;בורגנית והקפיטליסטית־הזעיר
 .אדמות הערביות

, אם איננו טועה( כנגדם הבאתי ציטוטים על האישיות בהיסטוריה
דוגמאות של צעדי בודדים ואירועים  עם, )לחאנובמתוך ספר של פ

לא ניתן . מקריים שייתכן ששינו את מהלך ההיסטוריה האנושית
קשה להוכיח את . לבדוק את ההנחות האלה באופן מעבדתי

תמיד אהבתי . אבל בדיוק באותה מידה לא ניתן להפריכן, אמיתותם
, ס מעדסיפרתי על המסמר שנשר מפרסת הסוס ובגללו הסו: שליםְמ

 למפקד לא הגיעה לתעודתה ומשום כך נשאההודעה ש, הפרש נפל
המלך הפסיד בקרב והלאה , לא ביצע המפקד מה שהוטל עליו

איפה ניתן . בגלל מסמר קטן שונה גורלו של העולם... והלאה
 ?להסביר כאן את מהלך ההיסטוריה כתוצאה של מלחמת מעמדות
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היה מחליט לחצות את מה היה קורה לאנושות לולא יוליוס קיסר 
ונו כן היה מגיע בזמן 'מה היה קורה לו הגנראל ג? הרוביקון

בימים האלה הופיע (? לוואטרלו ונפוליון היה מנצח בקרב
ורובנו קראנו , בפורטוגזית ספרו של סטפן צווייג על הפרשה הזאת

בגיל ) או נרצח(ממחלה אם אלכסנדר ממקדוניה לא היה מת ). אותו
 'מערבי'ה(העולם ? ה מספיק לכבוש את הודו כולהכך והיל־צעיר כ

לא היה מתחלק בין יורשיו ומי ידע לאן קורות האנושות היו ) דאז
 .ועוד ועוד מקרים לרוב... מתפתחות

 הם רק מיילדים של העּוּברים שבמילא הבהיסטוריהאם אישים 
? מולידםם־או שמא אישים הם הם אבותיה, היו נולדים גם בלעדיהם

 .לא הגענו לידי הסכמה, בכל זאת, ינינוב! ו"תיק

*  

הייתה לי תחושה עמוקה שעם הקמת הקן ועם עלייתנו העתידה 
האמנתי אמונה  !לארץ כדי להקים עוד קיבוץ אנחנו עושים מעשה

 נשנה את  שלמה שבהגשמה העצמית של חזוננו הציוני והחלוצי
ת הצהרות אלה נראות קצ. גורל העם היהודי מהגולה אל הגאולה

מבטיחים המשפחה וחיים , םאבל בגללן עזבתי לימודי, בומבאסטיות
מלחמת , בברזיל כדי לעלות ארצה בעיצומה של מלחמה קשה

האכזבות , חרף הקשיים, בגללן עדיין יושב אני בציון. השחרור
, לא בגלל יצר ההרפתקנות: בכל מקרה. והתסכולים שהתנסיתי בהם

 .הזר לרוחי

, גורם היסטורי העסיקה אותנו מאודשאלת פועלם של בודדים כ
. למרות שפסלתי את הטרוריזם כדרך להשגת מטרות מדיניות

 שהוצאתי לאור בתקופה ההיא הכנסתי 'יערות ובגטאותב'בחוברת 
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, מצאתיה במאמר מאת משה פורמנסקי. מובאה שביטאה את עמדתי
 :שנפל על הגנתה בעת מלחמת הקוממיות, העמק־משמר ממייסדי

נכון שעלינו לגדול ולא . ים על מספרנו המצומצםיש המצטער"
עלינו , מהפכניתית־כתנועה חלוצ, אבל. נעשה ממגבלה יתרון

הגיעו , ים"מחמש מאות בילו. להתייחס בצורה אחרת למספרים
 מיליוני יהודים! הם הם שעשו היסטוריה. עשר־ישראל שישהארץ־ל

 על כמה זעום לעומתם מספרם של אלה שעמדו; נטבחו באירופה
תרגום חופשי  ("!אבל הם עשו היסטוריה. כמו בגטו וארשה, נפשם

 .)מאנגלית

21 
יוון הקלאסית : חונכתי בתיכון על ברכי ההומניזם הקלאסי

רומי ותרומתה , והפילוסופי הדרמטי, האמנותי, ועולמה הרוחני
ולאו דווקא רומי הכובשת  בספרות, ברטוריקה, בארגון, במשפט

קנו ביוליוס קיסר הוגה הדעות ומנהיג הדור עס. והאימפריאליסטית
דשנו שנים אחדות . הנאור ולא ביוליוס קיסר הפוליטיקאי התככן

מקיאוולי , דאנטה, לו'מיכאלאנג, רפאל, ליאונרדו: ברנסאנס
: כךאחר־. ביתבני־, ופטרארקה היו בשבילי דמויות חיות וקרובות
זרח ושוויון זכויות הא, המהפכה הצרפתית ורעיונותיה הליבראליים

, אשור, מצריים(הוסף קמצוץ של ציביליזאציות עתיקות . האדם
כיבושי פורטוגל וספרד , קונפוציוס והאיסלם, בודהה, )בבל
והא לך , הבריתת־צפון בארצום־אמריקה ומלחמת דרום־בדרו

 .המתכון הבדוק לתולדות האנושות כפי שלמדנו בזמנו

אנושית בתחום משך שבע שנות תיכון ספגנו ממיטב היצירה 
. אין תימה שמשהו מהקלאסיקה הזאת נדבק בנו. האמנות וההגות

היו כאלה בין חבריי שמסוגלים היו אם אמרת להם מספר , אכן
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למרות שלא ניגנו על , לשרוק את האופוס המתאים מיצירות באך
 .כלי נגינה כלשהו

 היה המתמטיקה. נהגנו לדון בינינו בסוגיות פילוסופיות נשגבות
. ע אהוד על רובנו ועסקנו בה גם מעבר לנדרש בשעוריםמקצו

גיאומטרית או בעיה ) משפט(התחרינו בינינו בפתרון תיאורמה 
 .אלגברית

 ובלר. כרס תניסיתי להתמודד עם קריאת יצירות קלאסיות עבו
ללא ספק קשה (התרגום לפורטוגזית המסורבל : זנחתי אותם

 .ןניהבל עליהקשה ) מהמקור

אבל רוחות שנשבו , תי שנפשי חשקה באדריכלותבתוך תוכי ידע
. מהספרים והשפעת מורים טלטלו את מחשבותי לכיוונים שונים

 .לא הייתה יכולה להיות חסרה ביניהם שירה

*  

 אוסקר ר" דבכיתות הגבוהות הורה לנו את הלשון הפורטוגזית
 וא נתמנהה(דין במקצועו ־עורך, Dr. Oscar Stevenson)( סטיבנסון
הדין העליון בית־הגיע עד לתפקיד של שופט ב,  לשופט שלוםלימים

המחמיר , אדם קפדן). בברזיל ואף הצליח להיבחר לסנאט
קנאי ללא פשרות ללשון הפורטוגזית ,  ובדיבורו בלבושו,בהליכותיו

הוא . בעיניו החשוב במקצועות בעולם ובחיים, )המדוברת והכתובה(
ברירה אלא ללמוד את  הרביץ את תורתו מבלי להשאיר לתלמידיו

, פהל־חובה הייתה עלינו לדעת בע. השפה על בוריּה ועל דקדוקה
את חוק האורתוגראפיה של האקדמיה , ללא גמגום וללא היסוס

, הכלל־מןם־על כל הכללים והיוצאי, בשלמות, לשפה הפורטוגזית
 'z'אבוי לתלמיד שקולמוסו יפלט . סעיפיםת־סעיפים ות, לפי פרקים
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;  משפט–כל מחשבה ": סיסמתו. או להפך, 's'ך לכתוב במקום שצרי
 ." נקודה–כל משפט 

, בכל זאת חביב על תלמידיוו, מורה עריץהיה  ר סטיבנסון"ד
נהג לארגן לפני הבחינות התכנסות של הכיתות . שרכשו לו כבוד

נוכחו בהן מעל . לסיכום החומר הנלמד, המקבילות באולם ההרצאות
מיני יחיד שאני זוכר בכותלי ו־פגש דמ,  תלמיד ותלמידה120־ל

בנים לחוד ובנות : הפרדה מינית קפדניתשררה  בוש, שלנו בתיכון
עם כניסות נפרדות ובמשמרות , באגפים נפרדים של הבניין, לחוד

 .ש"כדי למנוע שמא תלמיד ותלמידה יפגשו חו, בשעות שונות

חידוני מנהים שהנחה את המפגשים האלה כפי  ר סטיבנסון"ד
הוא כתב על . ית מתחייום והשכיל לעורר תחרות רווכלוויזיה הט

פנינה לשונית שדלה מתככי כתבים נדירים של , הלוח פסוק מסורבל
לא פעם .  ושאל מי מוכן לנתח את תחביר,פורטוגזיתהקלאסיקה ב

 .העזתי להרים את הכפפה והצלחתי במשימה

 או מהגר(המהגרים בני־למותר להגיד שהתלמידים היהודים 
 .לפוליים האלהיהיו בין החזקים בתרגילי הלשון הפ) כמוני, בעצמו

ל פעם על יטההמורה ,  העמקנו בלימוד עקרונות השירהכאשר
האתגר כבש את לבי . כעבודת ביתר סונטה לחּבהתלמידים 

: תכננתי את עבודתי כמי שמתכנן  טירה. והתמסרתי לו בכל מאודי
דליתי . ואולמות חדרים, עליות ומורדות, מעברים, יציאה, כניסה

מתוך מילון לחריזה מילים בעלי חריזה נדירה בשפה הפורטוגזית 
הרכבתי את והנחתי אותם כאבני גזית ביסודות השלד המוצק עליו 

לב ת־ לכל אחת מהן תשומהקדשתי. השורותת־ הקומוארבה־עשרה
הצגתי את הנושא . מיוחדת ומצאתי לה איזושהי המצאה מקורית

ת הראשונות והוא התפתח בשתי השלישיות הסוגרות בשתי הרביעיו
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הכל בקצב אלכסנדרוני . בשורה האחרונה, החד והחלק, ישר לסיכום
ניסחתי ומדדתי ושקלתי והטעמתי וליטשתי את . ללא פשרות, קפדני

מסרתי אותה למורה בהרגשה . יצירתי עד שלא מצאתי בה דופי
 .שמידי יצאה הפעם מלאכת מחשבה מושלמת

זכה להיבחר להקראה ולביקורת המורה בעת שיעור חיבורי 
הוא פירק את שירי לגורמים וביתר בשקדנות כל חלקה טובה . בכתה
אם לשפוט לפי (מההיבט הדקדוקי והלשוני יצאתי בשן ועין . בו

לאנינות ... שאני, אבל מהתוכן השיר, )לא מהגרועים בכיתה, הציון
ספר ידיד "הסונט טעמו ההומניסטי של המורה לא התקבל מושכל 

קביעה זאת הוציא אותו . " הוא לא יבגוד בנו–נאמן ביותר הנו 
אמת עלינו לחפש אצל  תידידו" ,פסק, "רופיטנאמיזמשפט ". מגדרו
 "!אנוש ולא בחפציםבני־

עלי להודות שעוד לפני שהמורה סיים את דקלום השיר בקול רם 
 את אזמל ועוד לפני שהחדיר ללא רחמים, ובפתוס הדרמטי המתבקש

ידוע ידעתי , )של השיר ושלי(המנתח החד והמחודד בבשר החי 
המשכתי לאהוב שירה . בבטחה שמוטב לי שאעסוק בבניית בנינים

היה גם , הראשון שחיברתי, אבל שיר זה, )מסוימים(ולקרוא שירים 
עוד שיר אחד חיברתי : לא בדיוק האחרון ,למען האמת. האחרון

 .ובשפה שלא ידעתי אותה) בורוהשתתפתי בחי –נכון יותר (

*  

באחת הפגישות עם משה שטרויך בעת הכנת : מעשה שהיה
נזכרנו שאין לנו  )עליה אוסיף לספר(הקיץ הראשונה בקן  תמושב

 .המנון למושבה
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 החלטנו לנסות לחברו –מניה וביה ? איך יתכן מושבה ללא המנון
: עשריםאוצר המילים העבריות שלי לא הגיע ל! ובעברית, בעצמנו
עליה עוד מספר כאלה מטבעות , הכשרה, מושבה, קבוצה, תנועה

אבל לרוב התחרזו , לא היו רבותהן . העוברות לסוחר אצלנו בתנועה
צבר דובר , חיבור תמליל המילים רבץ בעיקר על משה. יפה ביניהם

היה לנו פסנתר בבית ולא . יהלחנת המנגינה נפלה על כתפי. עברית
תקופה קצרה אף למדתי לנגן בו בהדרכת . והתנזרתי מלפרוט עלי
 .תווים הכרתי משעורי המוזיקה בתיכון. מורה צעירה ונחמדה

מרוב עיבודים . מתמיד זמזמתי ושרקתי חרישית מנגינות
שנדבקו בי , גלשתי ללחנים משלי...) או שמא זיופים(וואריאציות 

. הפעם רשמתי. ולא הרפו ממני עד שנשכחו מלבי כלעומת שבאו
יד הפסנתר בניסיון לחבר ניגון שיתאים ל־ע ליתי שעות וימיםבי

ושם ־ניסה לשיר אותם ופה, מדי פעם בא משה לעזרתי. למילים
לכת ־בסוף נוצר שיר. התאים את המילים למנגינה שהלכה והתגבשה

 .'שיר המושבה' –קצבי ועליז 

 

שיר (החריזה צולעת במקצת . משה הפיץ את השיר בקן
יר נקלט במהירות והושר בהתלהבות כשיר אבל הש, )…מודרני

 .ישראלי חדש ואף נדד לקנים האחרים בתנועה

עוז ת־מגשימים מברזיל בגבעשל בכנס . חלפו שלושים שנה
הופתעתי לשמוע את השיר במחרוזת הנוסטאלגית של שירי התנועה 

ספק , פרט למשה ולי. להקת הקיבוץ מעל הבמההגישה בברזיל ש
 .דע איך הוא נולד ומי מולידיואם עוד מישהו באולם י

 :את הלחן, ללא משים, עדיין מוצא אני את עצמי מזמזם לפעמים
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22 

 

 

 

 

 

* 

, השתדלנו לשמור קשר עם אחדים מחבריו.  חדל לפעולִריוהקן ב
ומדיווחיהם נודע לנו שבעת פיזור הקן , פינחס דרצינסקי ביניהם

וך שמונה חברים מת.  התארגנה בעיר תנועת נוער ציונית רחבהִריוב
, כולל ראש הועד ,שישה השתייכו בעבר לקן, שנבחרו להנהגתה

 .שמענו טובות על עבודתם. שמואל שולץ

אבל לא היה לאל ידינו ליטול , חיפשנו דרך להחיות את הקן
יצרתי . יוזמה רצינית יותר מאשר לכתוב מכתבים ולשלוח חוברות

הוא הודה .  ארוכהגנדלסמן והתכתבנו תקופה (Jorge)  קשר עם צבי
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שלו ושל , שבכוונתם הפעם, בפה מלא בטעות מדיניותם בעבר וסיפר
הם ארגנו . לשקם את הקן כפי שצריך להיות, חברים נוספים

 שבע קבוצות והצליחו לקרב Ginásio Hebreu-Brasileiroב־
חמישה מהם הגדירו את עצמם ־אבל רק ארבעה, כעשרים בוגרים
עד , לכן החליטו לקבץ אותם. ששיםהאחרים מג. כחברים בתנועה

כעין , 'קדמה'סביב השם , שיהיו בשלים להצטרף סופית לתנועה
בהשראת תנועות כאלה , תנועתית לגיבוש רעיונים־מסגרת קד
 .ילי ובאורוגואי'הקיימים בצ

הקיץ ת־ניצלנו את הקשר עמם כדי להזמינם להשתתף במושב
 ,וחדתהתנועה הציונית המא. שארגנו בעבור הקן שלנו

 Fazendaב־קיץ ת־ המשיכה במסורת לארגן מושב',אוניפיקאדה'ה
do Sol ,תבה התקיימה המושבה הקודמ, פאולוסאן־יד ל־חווה ע ,

 של המועדון החשוב ביותר Presidenteהייתי  בהייתי בין יוזמיהש
 Departamento Juvenil do Centro ה־,של נוער יהודי בעיר

Hebreu-Brasileiro . הייתה מיועדת לצעירים היא ההמושבה
מחוגים יהודיים , עשרה עד עשרים ושתיים־וצעירות גילאי שמונה

, היא מנתה מעל למאה משתתפים. ציוניים בדרך כלל, מגוונים
של , לעומתּה המושבה שלנו. פאולוסאן־ ומִריומרביתם מ

, על כל שכבותיו, הייתה מיועדת לחניכי הקן בלבד, הצעירשומר־ה
ה שומרת על המבנה שלה ומתרכזת סביב דגלּה כאשר כל קבוצ

 .והמנהל שלה

צבי גנדלסמן משכבת :  באו למושבה שלנו שלושה חבריםִריומ
יעקב . בוגריםם־צופי, אחיניתו זינה פישמן ויעקב שטיינברג, בוגרים

 .נהיה החובש של המושבה

שהתפרסם בניסיונו , לאחר שבוע הופיע אברהם לבנדובסקי
כדי להעפיל משם ,  לאוניה שהפליגה לאירופהלהתגנב כנוסע סמוי
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שם קשר .  והורד לחוףBahiaהוא נתפס בנמל . ישראלארץ־ל
 .קשרים עם הנוער היהודי המקומי ועודד אותם לפעילות ציונית

פחות משעת , המושבה שלנו התקיימה בחווה קטנה קרובה לעיר
רכבת כזאת אפשר למצוא (נסיעה ברכבת עירונית על פסים צרים 

בניין , אחד ויחיד,  היה שם מבנה בנוי).Disney-Land־יום רק בכ
. אחד החדרים הפכנו למטבח ואת השני למחסן. בעל שני חדרונים

בשטח מול הבית הכשרנו . אוכלמפרסונת בכניסה שימשה לנו כחדר־
במרכזו העמדנו שני . מגרש ִמְפקדים והקמנו סביבו מחנה אוהלים

 סמל החבצלת על רקע אדום –ועה לדגל הלאום ולדגל התנ, תרנים
  כחמישיםבמושבה הזאת השתתפו. !"חזק ואמץ"עם הסיסמה 

 .כמעט כל חברי הקן, מכל השכבות במספר חניכים

באווירה צופית , הפעולות התנהלו בסדר ובמשמעת מופתיים
 יםעם בישול בעצים על כיריים בנוי, עם חבלים וקשרים, אמיתית

יד ת־מים שאבנו מבאר במשאב. )לא היה חשמל בחווה(מלבנים 
משום , כנראה שהבאר לא הייתה בשימוש זמן רב. קטנה וצורמנית

ר "ד,  גילינו בסביבה רופא.אט חלינו כולנו במחלת מעיים־שאט
מתבולל , מהגר יהודי יוצא גרמניה, עמנו היה ינהסתבר שמב. זונטאג

שלטונות ברזיל לא הכירו בתעודת הרופא שלו . ומנותק מהיהדות
הוא . בו עסק במקצועו באין מפריע, ולכן התגורר במקום נידח

מנת ־שלא על, בהתנדבות, התיידד עמנו וטיפל בנו במסירות רבה
בהדרכתו שפכנו לתוך הבאר חומר מחטא ולשתייה . לקבל שכר

 –אמצעים אלו לא הועילו לגמרי . הבאנו מים זכים ממקור מהימן
 .מדי יום נפלו למשכב קורבנות נוספים

אבל החום , רופא קבע שהמחלה שתקפה אותנו איננה מסוכנתה
לא היה מי . כולם חלו! מגיפה ממש. הגבוה וההקאות הלכו וגברו

לא והאחריות הייתה גדולה . לא היה מי שיטפל בחולים. שיבשל
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בסוף השבוע באו הורים לבקר ולקחו . יכולנו עוד להסתיר את המצב
עשר יום לאחר ־שבה שבענאלצנו לפזר את המו. את בניהם הביתה

 .שבוע ימים לפני התאריך שנקבע לסיומה, התחלתה

*  

הוא . גוי גמור, )Hans( הנס ,בן יחידהיה לדוקטור זונטאג  
ראיתיו לבקר . התקרב אלינו ומצא אצלנו את דרכו ליהדות ולציונות

 .בקן
סיפר הוא , היד של הספר הזהב־וולף קוצינסקי קרא את כתכאשר 

ידי רכב נהוג ל־אמו נדרסה בשגגה ע. ת שפקדו את האנסלי על האסונו
אבל לא נתקבל , מה לתנועהת־התקשר תקופ האנס. בידי האב
. שם התחתן, חיל־הוא עלה ארצה והצטרף לקבוץ ברור. להכשרה

האנס עזב לאשדוד ומצא . נפרדו ובני הזוג הנישואין לא עלה יפה
שאירעה  מחרידה בתאונה: מזלו הטראגי לא הרפה ממנו. עבודה בנמל

 . למוות מכולהמעכה אותו, הנמלעל רציף 

*  

סיכמנו אותה כהצלחה , גמרה כפי שנגמרהנלמרות שהמושבה 
היא גיבשה את : לאור השפעותיה על התפתחות הקן, כבירה

חזרנו מלאי . יימחה על כל משתתפיהל־הקבוצות והטביעה רושם ב
קדו אותו כמעט חניכים רבים פ. הקן המה מפעילות. התלהבות ומרץ

 נוספים 'בוגריםם־צופי'התארגנו קבוצות חדשות וצופים ו. מדי יום
התחלנו לטפל גם בחבורות נערים בשכונות . נרתמו להדרכה

 בכוונה לגבש Cambucí, Casa-Verde, Vila Mariana: מרוחקות
 .אותם לקנים נוספים
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כמו סיפור , למושבה הזאת היו גם תוצאות חיוביות ממשיות
 (Olga) התפתחה מבין שיחי הבננות בין משה שטרויך וזהבהשאהבה 
בו , ממייסדי קיבוץ געש .עלו ארצה, התחתנו, כמו באגדות. כסף

 .בניהםבני־חיים עם בניהם ו

 

23 
לבנדובסקי חזרו אברהם יעקב שטיינברג ו, זינה, צבי גנדלסמן

הפעם ,  מלאי התלהבות והפיחו רוח חדשה בקן שקם לתחייהִריול
הם . קבוצות ומנהלים, עם שכבות, פאולוסאן־ הדגם של קן פיל־ע

 .סדרי הִמיְפקדים והשיחות, הסמלים, העתיקו גם את כל הטכסים

הגיעו אלינו ידיעות מעודדות על . ההצלחה האירה להם פנים
, התגבשה אצלם קבוצת בוגרים רצינית ומבטיחה. התרחבות הקן

  .אדריכל, דוד רזניק כמו, ביניהם גם אקדמאים

24 
בוגרים נוספים רבים חזרו . נודע לנו שגם משה גלאט חזר לקן

שלא את כולם , עקיבא שכטמן ועוד, יעקב פלברג: וחדשים הצטרפו
עקיבא מונה למזכיר הקן והתחלתי לנהל עמו חליפת . הכרתי מקודם

נהגנו גם להתקשר בטלפון בעניינים שלא . מכתבים סדירה ושוטפת
זאת הייתה תקופה יפה של שגשוג לשני אפשר לסכם ש. סבלו דיחוי

 .הלך והתהדק, הקנים והקשר ביניהם היה כשורה
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בינתיים הגיעו אלינו ידיעות ששלמה ואילנה פרלה מסיימים את 
קיווינו שבדרכם . אמריקהם־בדרו, שליחותם הארוכה והמצליחה

המוניטין שרכשו . מה גם בברזילת־מנחם ישהו תקופ־לקיבוצם כפר
הם אכן . תלינו בהם תקוות רבות.  הלך לפניהםשמם, היה עצום
בוגרי הקן קיימו . אבל נשארו עמנו יומיים בלבד, פאולוסאן־הגיעו ל

בעת הסיור שערכנו  כלומר תוך כדי הליכה, עמם דיון ֵפריפאטטי
שאלות אישיות שהעיקו  העלינו בפעם הראשונה. בעבורם בעיר

? רי ובאיזו דרךמה הסיכויים שלנו להגשמת הרעיון השומ: עלינו
האם להקים הכשרה בברזיל או עדיף לנסוע לאחת ההכשרות 

שלא נוכל להאריך זמן , הבהרנו בברור? אמריקה־הפועלות בדרום
משום שעברנו את גיל העשרים ולפנינו הכרעות קשות , ממושך בקן
בעיות . הקמת משפחה, פרנסה, המשך הלימודים: על עתידנו

 .ם ללא הדרכת שליחשלא נוכל להתמודד עמ, סבוכות

לא . מילא את פיו מים! שלמה התגלה כפסיכיאטר היודע להאזין
שלמה ואילנה נראו בעינינו . התחמק מנקיטת עמדה: חיווה דעתו

לא היה טעם לנסות לשכנע אותם לדחות את ; סחוטים ומותשים
הוא  הדבר היחיד שהיו מוכנים לעשות למעננו. חזרתם הביתה

ישראל שישלחו בהקדם ארץ־ העליונה בלהבטיח שישתדלו בהנהגה
הם יבהירו שם את חשיבות הדבר . האפשרי שליח לתנועה שלנו

 .ודחיפותו

הפעולה היחידה שהצלחנו . לא הספיקו להיפגש עם הקןהם 
 Círculo Israelita־לארגן עמם הייתה הרצאתּה של אילנה במועדון ה

. בנושא מסקרן אשר משך קהל ר, על החינוך המשותף בקיבוץ
 בסגנון שהיינו רגילים אליו מפי השליחים 'ציונות'אילנה לא נאמה 

בקול שקט , היא סיפרה איך מגדלים את ילדי הקיבוץ. של המגביות
הציבור הגדול שמילא את . כאילו משוחחת בחוג קטן ואינטימי, וחם
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, נשאלו שאלות. האולם על גדותיו הקשיב בדריכות והוקסם מדבריה
ערב זה הוסיף כבוד ויוקרה . בשה את הלבבותאילנה כ. התעניינו

 .ציבור היהודיהצעיר בשומר־לה

לשלמה לא הייתה הזדמנות להופיע לפני הציבור ולא שמענו 
 .גיבור עייף .אותו בנושאים רעיוניים

הבנו את . אילנה ושלמה נעלמו באותה פתאומיות בה הגיעו
 .בכל זאת נשארנו מאוכזבים. התנהגותם

25 
 הגיע לידי חומר מגוון על המרד בגטאות 1946בתחילת שנת 

שלא היה ידוע , פולין והגיתי את הרעיון שנוציא חוברת על הנושא
חברי המועצה הסכימו וניגשתי .  בברזילבור היהודייצבכלל ל
. ערכתי והגהתי את הכתבות לחוברת, בעצמי תרגמתי. למלאכה
יר הנחוץ הוא השיג את הני:  לקח על עצמו את הצד הפיננסיאּורצי

איל , קלאבין, 'רוטשילד הברזילאי'כסף מה־איןם־להדפסה חינ
הדפוס ערך גיוס כספים בית־כדי לשלם לו, תעשיית הנייר בברזיל

 'Nos Bosques e nos Guetos'קראתי לחוברת . אוהדיםהבין חבריו ו
שלחנו חלק . והיא יצאה לאור באלפיים עותקים) 'ביערות ובגטאות'(

 )Belo-Horizonte (הוריזונטהו־בל, רסיפה, ִריו מהם למכירה לקנים
התמזל מזלנו . רובם מכרנו בעצמנוב־אבל את רו, באהייהו

שר החוץ בממשלת (עם נגד מדיניות של בווין ת־והתקיימה עצר
באולם המקורה של ,  שלו'ספר הלבן'ונגד גזירות ה) אנגליה

בור צי.  גדול מגרשי הספורט הסגורים בעיר Pacaembú,האצטדיון
, אינני בטוח אם המספר מדויק. של עשרת אלפים איש נכח בעצרת

לא הייתה בבחינת  )לרוב יהודים(אדם בני־בכל זאת ים כזה של 
 .אף לא באספות ההמוניות של המפלגה הקומוניסטית ,תופעה שכיחה
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העמדנו דוכנים בשערי הכניסה ומכרנו בהם את החוברות 
החוברות ברשותנו ).  רגילמחיר של ספר( כל אחת עשרה קרוזירוב

 .היינו מוכרים גם אותם, נחטפו ולו היו לנו עוד אלף

 הברזילאי על מרד ציבורמהחוברת הזאת נודע לראשונה ל
ועל , ביאליסטוק ועוד, וילנה, היהודים נגד הנאצים בגטאות וארשה

כך התוודעו לשמות . פעולות הפרטיזנים היהודים במחתרת וביערות
חייקה גרוסמן ורבים , אבא קובנר, אריה קפלן', של מרדכי אנילביץ

על , עד אז שמענו רק על קידוש השם. שלחמו בגרמניםאחרים 
. מיליוני היהודים שהובלו למשרפות במחנות ההשמדה כצאן לטבח

הרחב טפס  נדמה לי שהצבור.  מעורפלהתהיכולו  נושאעל הידיעתנו 
מהלך משפט את עוצמת האסון הנורא של השמדת שליש עמנו רק ב

 .אייכמן

לראשונה , התפרסם בה: עוד סקופ עיתונאי לזכות החוברת
תרגום  בליווי, ביידיש, )כולל התווים (הפרטיזנים שיר, בברזיל

הוא . השיר נקלט והתפרסם במהירות. חופשי לפורטוגזית מפרי עטי
בעמידת דום , הושר בהתרגשות רבה בכל אירוע ציבורי יהודי

 . לכל דברכהמנון לאומי, מתוחה

' אדיסון 'כסף שמכירת החוברת הכניסה לקופה רכשנו מימיוגרףב
)Edison( ,את החוזרים ואת תוכניות , בו הדפסנו את החוברות

שילמנו גם לשנה מראש את שכר . העבודה הרבות שהתחלנו להוציא
במרכז ,  Rua da Graçaהדירה בעבור הלשכה ששכרנו ברחוב

תפסנו את חצי . רוב היהודים בעירבו התגוררו , רטירו־ בוןשכונת
כפי שכבר , הקומה העליונה בבניין אולמות חדש בעל ארבע קומות

הבוגר היחיד ,  ושמואל קליימןפייגלמן, טאקסר, אּורצי. סיפרתי
 .חתמו על חוזה השכירות ועל הערבויות, עסק עצמאיל־שהיה בע
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הצעידה את הקן קדימה והסבה לנו , כך קראנו לדירה, הלשכה
בהם , הספרבתי־לא זנחנו את פעילות הקן ב. גשת בטחון ועוצמההר

פרט (אבל רוב פעולות הקבוצות עברו ללשכה , ראינו את מעוזנו
שהמשיכו  ,הספר לואיס פרייטליךבית־לקבוצות הצעירות של 

 ).להיפגש שם

. ושני חדרים קטנים בכניסה )ארוך וצר(אולם גדול היו בלשכה 
ות השונות והשני שימש כמשרד הקן אחד שימש לשיחות של הקבוצ

מכונת , שכנו כבוד המימיוגרף, המזכירות, בחדר זה, והמועצה
משרד התנועה הסתכם עד אז . שני ארונות ומכתבה, הכתיבה

המגירה (במגירה השמאלית של המכתבה המשותפת לאחותי ולי 
בחדרנו ).  של אחותי–האמצעית הייתה שלי פרטית והימנית 

רק עוד ארון בגדים  ,סף לשתי המיטות והמכתבהבנו, היו המשותף
לרהיטים נוספים לא היה פשוט מקום והחזקנו את . קטן ושני כסאות

ששימש גם , הספרים שלנו בכוננית קטנה בחדר האורחים
 .האוכל־כחדר

כתובת הקן למכתבים המשיך להיות תיבת הדואר על שמו של 
 .ום לסניף הדואראבל המפתח היה בידי וניגשתי מדי י, יצחק טאקסר

26 
ההצלחה המסחררת של החוברת עודדה אותי להעלות לדיון 
במועצה את הרעיון לייסד חברה להוצאה לאור של ספרים על 

כולם התלהבו . חלום שרקמתי בלבי מזה זמן, נושאים יהודיים
.  התנדב לגייס את הכסף הדרוש להוצאת הספר הראשוןאּורציו

 מקורות הכנסה קבועה לקופה לא היו : היה גזבר מיוחד במינואּורצי
 בניב ,ה'ַמְזחֹוֶצ( חוץ לפרוטות שנאסף מהחניכים כמס חודשי ,לו

שם לחברה . הוא דאג לכל מחסור כספי של התנועה). המקובל בקן
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. 'חזק ואמץ'חבצלת עם : גם סמל מסחרי.  Editora Shomria–מצאנו 
ות מציאת ספר מתאים להדפסה והשגת זכ: המשימה הראשונה
 .החלטנו להתחיל בצעדים צנועים. התרגום והפרסום

ל "אצ(באותם הימים גברה מאוד בארץ פעילות המחתרות 
ומעשי הגבורה שלהם לבּו את רגשי הלאומנות אצל רבים ) י"ולח

, היהודי בברזיל והלהיבו את דמיונם של יהודיםציבור וטובים ב
ם למשמע הם זקפו את קומת. שבדרך כלל רעדו מפני צלו של גוי

מתוסכלים מאובדן בני . מעשי הטרור והחבלה נגד האנגלים והערבים
התגאו בבני עמם שהעזו לפגוע , משפחותיהם בידי הצורר הנאצי

שלא , התקשינו לעמוד מול הזרם הגואה הזה של לאומנות. בגוים
מעשים אלה מצאו : ציוניים־פסח אף על החוגים השמאלניים הלא
ראו בהם מאבק צודק בקרבם הדים חיוביים והם 

כאשר הטרור מופנה נגד הבריטים ולא נגד (אימפריאליסטי ־אנטי
בקושי . מצוקת העם היהודי ,אם בכלל, פחות עניינה אותם). הערבים

 דרכנו ולא אשבע בנקיטת 'כך־רק'הצלחנו להסביר לחניכינו שאין 
על , לב את הטעם המתוק של נקמה באנגלים־חפץ שלא חשנו בסתר

קשה היה לשאת את המדיניות העוינת של .  כגמולםשהושב להם
שנעלו את שערי , )שר החוץ וראש ממשלת אנגליה(בווין ושל אטלי 

הארץ בפני שארית הפליטה באירופה והוציאו בזאת לפועל את 
ראש ממשלת אנגליה (דונלד 'יימס מק'ג  של'הספר הלבן'גזירות 

שוביניסטי קל היה להתמודד עם הגל הלא  ).30־בראשית שנות ה
 .הזההגואה 

זכאי בן־. מאת ד, 'ישראלארץ־נגד הטירור ב', הגיע לידינו ספרון
, המתחקה אחר המקורות הרעיוניים של הטרור, )הוצאה בספרדית(

מנתח את פועלם , סוקר את התהוות תנועות המחתרות השונות
התווכחנו רבות אם . וחושף את חוסר מוסריותם ואת חוסר תכליתם
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ההתלבטות . ספר עמו נחנך את ההוצאה לאור שלנודווקא זהו ה
אבל החלטנו שעלינו לעשות משהו כדי להסביר מדוע אנחנו , קשה

שאינן סרות למרות , מתנגדים לדרך הטרור של קבוצות פורשים
אומר , השותק מסכים. המנהיגות הרשמית של התנועה הציונית

 .החלטנו לא לשתוק וניגשנו למלאכה. הברזילאי

מסרתי את . קלאבין, שיג את הנייר מהספק האישי שלו האּורצי
ידי מי שתרגם אותו ל־כנראה ע, כתוב במכונת כתיבה(האורגינל 
לשפה בתיכון מורה שלי , ר אידל בקר"לתרגומו של ד) לספרדית
היינו מעונינים . הוא נאות לעשות זאת תמורת שכר סמלי. הספרדית

ספרים בדרך משום שהתכוונו למכור את ה, בתרגום מקצועי
לאחר , הבאתי את הספר לדפוס. באמצעות חנויות לספרים, מסחרית

כתבתי גם את הצגת הספר על כריכת . שהגהתי וערכתי אותו בעצמי
מסרתי את האיור לשיפוץ לידי חבר . אותו איירתי, עמוד השער

 .להקנות לו אופי מקצועי יותרעל־מנת , גרפיקאי

  ההעתקים של הספר כאשר הוצאנו מהדפוס את שלושת אלפי
'Contra o Terror na Palestina' ,שמענו בחדשות על פיצוץ מלון 

העיתוי . בירושלים ועל הקורבנות הרבים שנפלו שם 'דויד המלך'
 נתפס לרוח תזזית שקשה ציבור היהודיאבל ה, היה לכאורה מצוין

איש לא ידע פרטים ואיש לא ידע מי הם הקורבנות . לתאר אותה
,  עשינו את זאת'אנחנו'אבל , )כך שהיו לרוב יהודים־רשהסתבר אח(
מצדנו לצאת היתה זאת זה לא קטנה ועת!  את האנגלים'דפקנו'

הורים רבים של . לרחוב עם ספר המגנה את מעשה הגבורה ההוא
חניכנו אסרו עליהם להפיץ את הספר ואצל אנשים רבים שהצענו 

 .ה ביותרלהם לרכוש את הספר נתקלנו בקבלת פנים לא נעימ

. התכוונו להפיץ את הספר דרך חנויות ספרים, כפי שסיפרתי
חנויות קיבלו ספרים למכירה : מקובלת בשוק הזה שיטת התיווך
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אם מכרו אותם שילמו תשלום , כלומר, )בהפקדה(בקונסיגנציה 
, כאן נתקלנו בתופעה.  החזירו אותם–אך אם לא מכרו , בעבורם

ת ספרים רבות לא היו מוכנות חנויו: אותה לא צפינו כלל מראש
 !לקבל את הספרים למכירה

לא הועילו . חששו שמא יחשידו אותם כאנטישמיות: ההסבר
הסברינו שהספר הוא ציוני ובגנותו את מעשי הטרור 

האחראיים הוא תורם לשיפור תדמית המאבק האמיתי של ־הבלתי
א אבל ל, היו חנויות שהסכימו לנסות למכור את הספר. העם היהודי

 O Estado'ב־פרסמנו מודעות על הספר . להציג אותו בחלון הראוה
de São Paulo,'ומכרנו  העיתון החשוב והמכובד ביותר במדינה 

למאות .  עותקים50מ־בדרך זאת תמורת המחאות דואר פחות 
, החוזרים ששלחנו לחנויות ספרים להציע להם את הספר על תנאי

 –כלומר ( עותקים 300־ושי כמכרנו בק –בקיצור . רק בודדים נענו
בדיוק עשירית , !)הרבה פחות מאשר מספר חברי התנועה שלנו

 הוצאנו –כי את מה שהשקענו , מבחינה כספית לא הפסדנו. ההוצאה
הנייר לא עלה לנו ובעבור הספרים שהצלחנו : אפילו עם רווח קטן

בעבורם לא שילמנו לסוחרים (למכור קיבלנו את המחיר המלא 
מרבית הספרים . בכל זאת הפעם לא הצלחנו).  דמי עמלה–ן קומיסיו

נשארו תקועים בלשכה כאבן שאין לה הופכין ואינני יודע איך 
 .התפטרו מהם

 . האוסף נייר',ועד למען החייל' בברזיל אין

27 
עדיין הייתי טרוד . ליות שלי"לא אמרתי נואש בשאיפות המו

חלו להתרוצץ במוחי בניסיון לשווק את הספרון נגד הטרור וכבר ה
 .מיני מחשבות
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המוסדות הציוניים בברזיל החליטו לערוך את מגבית השנה תחת 
לניהול המערכה . 'ישראלארץ־למען נחלת יהודי ברזיל ב'הסיסמה 

את כך ־אחרשעברת , יוסף קרלנבוים, נשלח לברזיל שליח מיוחד
אלמוגי והתפרסם במועצת הפועלי חיפה בעת מרד ל־שם משפחתו 

הוא הגיע לתפקיד מזכיר ההסתדרות ונתמנה אף כשר . יםהימא
קרלנבוים הביא , תקיף ואדמיניסטרטור מעולה, אדם יעיל. בממשלה

עד . עמו סגנון עבודה חדש והכניס במוסדות הציוניים סדר ומשמעת
קרלמבוים קבע את ; אז באו הפקידים לעבודה כאשר התחשק להם
היה הראשון   בעצמושעת ההתחלה בדיוק לשעה שבע בבוקר והוא

 .שהתייצב בבוקר למשרד

בזמנו הגיעו מהארץ חוברות בהן כתבות עם תמונות על מבצע 
הגיתי את . עשר הקיבוצים שעלו על הקרקע בנגב ביום אחדחד־א

, בשותפות עם הקרן הקיימת לישראל, הרעיון להוציא לרגל המגבית
 .חוברת מאוירת המוקדשת למאורע ולמפעל ההתיישבותי בכלל

המחשבה מאחורי ההצעה להראות באופן קונסטרוקטיבי דרך 
הצגתי בישיבת המועצה את . מבלי להזכירו במפורש, חליפית לטרור

שוב התלהבו . הצעתי והראיתי לחבריה את החומר אשר ליקטתי
לבדוק את , נציגנו בקרן הקיימת לישראל, אּורצימהרעיון והטילו על 

שקבעה שניים מחבריה , לה השיג את הסכמת ההנהאּורצי. הדופק
אחרי דיון מייגע החלטנו על תוכן החוברת . לסכם עמי את הפרטים

עליי הוטלה המלאכה המעשית : וצורתה ועל חלוקת התפקידים
ועליהם התפקיד ) הגהה, הבאה לדפוס, גרפיקה, עריכה, תרגום(

המגבית תשלם את הדפסת החוברת ותדאג . לאשר את הכתבות
ההוצאות מהכנסות המכירה יישארו  כויאם אחרי ני; להפצתה
הוסכם גם ששני עמודים . בשווה־הם יחולקו בינינו שווה, רווחים

הצעיר יוקדשו לדיווח על שומר־בחוברת המשותפת למגבית ולה
 .פעילות התנועה השומרית בברזיל ובעולם
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ניגשתי למלאכה במרץ רב ותרגמתי לפורטוגזית מאמרים 
פולה .  מחוברות ומעיתונים שהשגתי,באנגלית ובצרפתית, בספרדית

כאשר היא מסבירה משפט משפט ואני , עזרה לי לתרגם מעברית
כשכל החומר היה ערוך וכתוב במכונת . מנסח אותו בפורטוגזית

נפגשתי עם , )אותן ציירתי בעצמי( בצירוף תמונות ומפות, כתיבה
 .בדקו בציציות ונתנו לי את ההכשר, הם קראו .שני נציגי המגבית

נפגשתי . בדפוסהיה פאולו כשהחומר סאן־יוסף קרלנבוים הגיע ל
. סיפרתי לו על החוברת וביקשתי לראיין אותו, המלוןבית־עמו ב
סיפר על עצמו ונתן לי תצלום פורטרט שלו , לב ענה לשאלותץ־בחפ

קראתי אותו לפניו , ניסחתי את המאמר במקום. בעבור הכתבה
מנת לקבל את ־על) וחחנוהשפה בה ש, חופשי ביידיש בתרגום(

 .כדי שיספיקו להדפיסו, אישורו ומיהרתי להביאו לדפוס

בנוסף , היו בה). אל הנגב(' Rumo ao Neguev' היהשם החוברת 
עשר חד־ה על הקרקע של אָילראיון עם קרלמבוים וכתבה על העִל

. מאמרים וסיפורים על התיישבות ועל גאולת האדמה, הקיבוצים
כתבה הראשונה שהתפרסמה בברזיל על תוכנית ה: הסקופ העיתונאי

 .ידי מוביל ארצי מהחולה עד הנגבל־לאודרמילק לניצול מי הירדן ע

אחרי . החוברת הייתה מוכנה לדפוס...הכל התנהל חד וחלק עד ש
 . הדפוס לשם העורך האחראיבית־ההגהה הסופית שאלו אותי ב

הדפוס בית־באמצעות חבר בכיתה הגעתי ל: כאן אני חייב הסבר
). אביו היה אחד המנהלים(פאולו סאן־הממשלתי של מדינת 

בו הדפיסו את ההוצאות הרשמיות של , דפוס מהמעולים בעירבית־
פרסומים , צווים, רשומות: הממשלה המקומית ושל העירייה

הוצאה בית־סיפרתי להם שאנחנו בשלבי התארגנות לייסוד . רשמיים
וזאת החוברת ) Editorial Shomria־ה(לספרים על נושאים יהודיים 
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התכוונתי לכך ; )השומר הוא איש אמת( לא שיקרתי להם. הראשונה
משום שהסכימו , כנראה שמצאתי חן בעיניהם. מאמת ובתמים

כחמישית , הסכום היה מגוחך: להדפיס את החוברת במחיר מוזל
 .דפוס מסחרייםבתי־מהצעות המחיר שקיבלנו מ

 לפי החוק –  אין התחכמויותבמוסד רשמי. יה וקוץ בהאבל אְל
בכל דבר דפוס חייב להופיע שם העורך האחראי ורק אזרח יליד 

 Aonde'השבועון היהודי , הנה למשל. ברזיל רשאי להיות כזה
Vamos?') העסיק כל השנים קפיטן בדימוס גוי כעורך  )?לאן פעמינו
צעיר  –ן בנוסף על היותי קטי: כאן התעוררה בעיה שנייה .הראשי

 לא הייתי יליד ברזיל –הברזילאי גל פי חיק ,  קטיןנחשב 21גיל עד 
הייתי יליד  לא – על פי החוק הברזילאי ואפילו לא נתין ברזילאי

התאזרחתי ואף לא הייתה לי כי לא , ברזיל ואפילו לא נתין ברזילאי
תעודת זהות של תושב  – 19טופס דגם  (Carteira Modelo 19עדיין 

 ). זר

לא ;  המגבית להשיג מי שישאיל את שמו כעורךפניתי להנהלת
אף יליד ברזיל מביניהם והחזירו לי את  הצליחו לקבל הסכמה של

 .עלי להסתדר בעצמי. הכדור

, מיליו בלאיהבוגר היחיד נתין ברזיל הקשור לתנועתנו היה ֶא
שהפעם לא הצליח לשכנעו להשאיל את , אּורציחברו הקרוב של 

 .לא היה מוכן להסתכן. שמו

 !בלית ברירה החלטתי למסור את שמי כעורך ומה שיהיה יהיה
בצעדי זה היה גם משום תגובה לקנטוריו של אבא על כך שאני 
משקיע ימים ולילות על הוצאות חוברות ושמי אף פעם לא מופיע 

יצרתי כנראה יחסי ידידות . להפתעתי לא ביקשו ממני תעודות. בהם
והוא )  של החברי בתיכוןהאבא(אמיצים עם אחד ממנהלי הדפוס 
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 חוברות 3,000למחרת היום . התייחס אלי כאל עיתונאי מקצועי
לקחתי מספר העותקים . ארוזות בחבילות היו מוכנות להפצה

 .כדי לקבל מהם את ההמחאה לתשלום, להציגם להנהלת המגבית

בישיבה של הנהלת המגבית דפדפו בחוברת ואז נכונה לי בעיה 
בהם , שרין עד שהגיעו לדפים האחרוניםהכל הלך במי: שלישית

שני חברי . הצעיר בברזיל ובעולםשומר־הסקירה על פעילות ה
ההנהלה שהיו ממונים על ביקורת תוכן החוברת העידו על כך 

אולי היינו מתגברים על . מוסכם בינינו מראשבמפורש שהדבר היה 
בציור ,  שהשתרבבה בפינת השער האחורי'ש'מכשול זה לולא האות 

 . למען ההתיישבות וההגנה

 רשימת ה שללהרכבת השער הזה השתמשתי בקטע של כרז
תמונה . הצעיר בארץ לקראת הבחירות לקונגרס הציונישומר־ה

ממנה הסרתי , עם סיסמאות למען התיישבות, פסטורלית של חלוץ
 'הצבע' ואת  המילה 'הצעיר ובלתי מפלגתייםשומר־ה'את הכותרת 

, שומר־הצעירתו המסמל את מפלגת ה, אות זאת. 'ש' ה־לפני
 .התבלטה בבדידותה המזהירה בפינה

אחרת יבטלו , יניקים בהנהלה דרשו להחליף את השער"המפא
 .שום הסבר שלנו לא הזיז אותם מעמדתם. את הסכם השותפות

 .'ש' ה־אינני מתגאה במעשה
בימי חלדי פה ושם עשיתי במחשבה תחילה מעשים שהייתי מגדיר 

מבלי להזיק מטרות שלי השרתו את ש, ישרים־כך־לכ־אותם כלא
הכנת רשימות זעירות של תאריכים למבחן בהיסטוריה : למשל. לזולת

אני מתקשה בזכירת מספרים ותמיד הייתה לי בעיה עם שינון דברים (
ישרים כאלה שעשיתי בעבר יש לי ־כךל־כ־לסוג מעשים לא). פהל־בע

ינני יכל לטעון על טעות א. 'ש' ה־לא כך פרשת. א לקּוָלנימוקים 
 שאין לו סליחה והטיהזה היה מעשה של הפרת אימון . מצטערת
 !אני מתבייש. וכפרה
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הוא הודיע שאנחנו מוותרים על חלקם :  הציל את המצבאּורצי 
שוב . ונוציא את החוברת על חשבוננו כתרומה שלנו למען המגבית

ף אותו בין הוא אס.  לגיוס הסכום שהיינו זקוקים לואּורצינרתם 
 .הדפוסבית־וכך שילמנו ל ידידי התנועה

מכרנו את כל החוברות : בדיעבד הסתבר שהפעם עשינו מקח טוב
נחלת יהודי ברזיל 'העם ההמונית להכרזת המגבית ת־בעצר

 .מהדורת החוברת אזלה כהרף־עין. 'ישראלארץ־ב

28 
שוב .  הפקיד בבנק את הכסף שנותר אחרי תשלום החובותאּורצי
 .התחלתי לתכנן את ההוצאות לאור הבאות.  הפיננסי איתןמצבנו

 –כאן המקום לספר מה קרה בזכות כתבה שפרסמתי בחוברת 
 ).קרלמבוים(הראיון עם יוסף אלמוגי 

*  

אבא התקשה להשיג מקום . 1949הורי ואחותי עלו ארצה בשנת 
אבל , הוא למד בקורס לניהול חשבונות וקיבל דירוג מקצועי. עבודה
.  אותו ממקום עבודתו כאשר התקרב המועד לקבלת קביעותפיטרו

כעבור חודשיים היו מקבלים אותו בחזרה לעבודה והסיפור חזר 
אימא . העניין הרגיז את אבא והוא החליט לחזור לברזיל. חלילה

אחותי (איננה מוכנה להיפרד מבניה היא  ;סירבה להתלוות אליו
 ).םציונה עם ההורי־בנס התחתנה בינתיים וגרה

גיסי זאב הופמן נפטר . פאולו וחסך כסףסאן־אבא הסתדר יפה ב
 .באופן פתאומי ממחלה ממארת ואבא שב באופן בהול
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מיואש ומתוסכל .  וחוזר חלילהןפיטוריה־התחדשה פרשת עבוד
, אמר לי אבא שהחליט לפנות למזכיר ההסתדרות ואם זה לא יעזור

,  היה יוסף אלמוגימזכיר ההסתדרות. הפעם לתמיד, הוא ירד לברזיל
סיפרתי לאבא שבהיותי בחיפה במסעדת . מיודענו השליח קרלנבוים

, מנדל"קרא לי מישהו בהתלהבות ,  מול הכניסה לנמל'תנובה'
אז בשיא , היה זה אלמוגי. ניגש אלי וחיבק אותי בחמימות, "!מנדל

י בארץ יבמעש, הוא התעניין בי). בעת מרד הימאים(השפעתו בנמל 
השתוממתי . פאולוסאן־אנשים שעבדו עמו במגבית בושאל על ה
: בקושי פעמייםעמו כי הרי פנים אל פנים נפגשתי , שנזכר בשמי

כאשר הבאתי לו , כןי־ושבוע אחר, כאשר ראיינתי אותו, לראשונה
 .עותק של החוברת

נתתי לאבא חוברת שהייתה ברשותי והצעתי לו להציג את עצמו 
, ואם לא יעזור, בר עשוי לעזור לוהד. כאביו של הבחור שערך אותה

, אלמוגי קיבל את אבא בלשכתו. אבא נהג כך. בוודאי לא יזיק
, התעניין בפרטים ובו במקום התקשר בטלפון, הקשיב לבעיותיו

אלמוגי הודיע לו שהוא . 'עמידר'ב־עם ראש המנגנון , בנוכחות אבא
 לו וביקש ממנו להשתדל לסדר, מר מנדל, שולח אליו עולה מברזיל

 .מקום עבודה כמנהל חשבונות

וד שם עד שיצא הוא התמיד לעב. 'עמידר'ב־אבא נתקבל : בקיצור
כל עת .  מספר שנים נוספות במשרה חלקיתלגמלאות ואז הועסק

. אבא פנה לאלמוגי והכל הסתדר כבמגע קסם, שהתעוררה בעיה
הודות לכך שנאלצתי להדפיס את שמי בחוברת ריציתי : סגר המעגלנ

אבא , אב־אולי בזכות אותו מעשה של כיבוד, לאחר שנים. יאת אב
נסתרות ונצורות . השיג מקום עבודה שאפשר לו להיקלט בארץ

 !דרכי עולם
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29 
ספר תיכון בית־הוא סיים . לאבי לא היה בילדותו קשר לציונות

אבא . אוקראיני ובתקופת המהפכה ברוסיה נסחף בנחשול המהפכני
 .עשרה כפוליטרוק־ בגיל תשעפעל באיגוד המקצועי ונתמנה

השלטונות הסובייטיים בעיר בחרו צעירים להשתלמות בברית 
. זה במוסקוהְנצבאית על שם פרּוה אקדמיההמועצות ואבא נשלח ל

קור עז שרר ברכבת המשא שהסיעה את הקאדרים שנאספו בכל 
כטוב לבם . האזור וכדי להתחמם הגויים לגמו וודקה עד לשכרה

פים וקללות על יהודים ולחשו באוזני אבא שכאשר ש פתחו בגידו"בי
ידים 'יגיעו לשלטון יהיה הדבר הראשון שיעשו לחסל את הג

אבא החליט לא להמתין כדי להיווכח אם יקיימו את ). היהודונים(
הוא חזר הביתה . בתחנת קייב התחמק מהקרון ועשה ויברח: נדרם

 שלו עם כך הסתיים הרומן. בהליכה ברגל לאורך מסילת הרכבת
 .הקומוניזם

הוא ואחיו שייקה חסכו פרוטה . בברזיל היה תמיד טרוד בפרנסה
קודם אימא ושני , להביא אליהם את המשפחהעל־מנת לפרוטה 
ממש לפני פרוץ .  ההורים והאחים–וכעבור שש שנים , הילדים

עם ויזה לשני האחים ) דרישה (chamadaהמלחמה שלח אבא 
סופם שנספו  וירבו לעזוב את ביתםאבל הם ס, הצעירים של אימא

 .בשואה

בעת . בילדותי לא שמעתי מפי אבא התבטאויות פוליטיות כלשהן
לשארית ארץ־ישראל למען פתיחת שערי  1945בשנת המאבק 

נדלק אצלו הזיק והתחיל לעקוב בהתרגשות אחרי הפליטה 
כאשר הייתי כבר פעיל . לאומית־ההתרחשויות בזירה הבין

ם "כתי אותו לחוג ידידי התנועה ועם הקמת מפהצעיר מששומר־בה
 .הצטרף למפלגה
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את עסקיו !) תרתי משמע( חיסל אבא ,שנה אחרי עלייתי ארצה
 שימתין עד שהמצב יחרף בקשותי, עם אמא ואחותי, ועלה בעקבותיי
יעקב הם התיישבו ־אחרי חודשיים במעברת באר. בארץ יתייצב

. בו היה פעיל למדי, הם במושב"ציונה והוא הצטרף לסניף מפ־בנס
נתקבלו במעמד , כאשר יצא לגמלאות ואימא רותקה לכסא גלגלים

דווקא בקיבוץ החל אצלו תהליך מזורז של . געש, לקיבוצי הורים
לעת זקנה התגלגלו השקפותיו , כך. הקצנה לאומנית בעמדותיו

 .הפוליטיות לקצה השני של המגרש

30 
אם לבחון . ובכעסו ובכוס, אותו בכיסו נאמר על אדם שמכירים
, ראשית. חוששני שהייתי טועה ומטעה ,את המאמר הזה אצל אבא

פעם י־לעולם לא ראיתיו שיכור ואינני חושב שא, במה שנוגע לכוס
.  לא דיבר אל לבו–כסף . שתה במידה כזאת שיצא משווי משקלו

 ואבל כאשר היו המצלצלים מצויים בכיס, עמל תמיד קשה למחייתנו
לא ידע חיסכון מה הוא ולולא אימא הוא . מור עליהםלא הקפיד לש

ידו הייתה תמיד פתוחה . היה מבזבז בקצב מהיר בהרבה מאשר אגר
אהב לצאת עם משפחתו . חסדים לבני המשפחה ולמכריו־לגמילות
 ואסנטוס הרבינו לבלות סופי השבוע על חוף הים ב ולחופשות

 אם נשארנו בעיר ).לא קטן מהכינרת, סכר ענק בעיר( Interlagos־ב
יצאנו לרוב לחיק הטבע במחנה של , )שבתון בברזיל(בימי ראשון 

איך אוכל לתאר . כך נהגנו אף בסוף חודש. Tietêצמוד לנהר המכבי 
האם ?  לסוחרים היהודיים בדרג של אבא'החודש סוף'את סיוט 

זה ? יצליחו לגבות מלקוחותיהם מספיק כסף כדי לפרוע את החובות
,  ריצה מטורפת אחרי הלוואות והחלפת המחאותהיה שבוע של

 . שחזר על עצמו מדי חודש בחודשו
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בילדותי כילה אבא . דווקא על כעסו יכולתי להוסיף כהנה וכהנה
מה , בישן וביתי, הייתי ילד שקט: לא פעם את חמתו על בשרי הרך

היותי הנכד הבכור במשפחתי . "ירושליםב־טו־ילד"שנקרא בארץ 
הקנה לי אצל בני הדודים הרבים !)  היחיד–עשר עד גיל (הענפה 

הייתי אהוב מאד על משפחתי . ממנו אני נהנה עד היום, מעמד מועדף
לכך מה שלא הפריע , במיוחד אבא אהב אותי מאד. ועל הקרובים

שברגעים , לולא אימא וסבא. ושם הצלחתי להוציאו מכליו שפה
, ורה בינו ובינירפו את נפשם כדי לעמוד כחומה בצימכריעים אלה ח

 התפרצויות אלה –בל נגזים ? מי יודע עד לאן היו הדברים מגיעים
אינני ערב שהייתי , עם היד על הלב, היו די נדירות ובמבט לאחור

 .תמיד אני הצד הצודק

חמה ולמרות מה שסיפרתי על ל־למרות היותו אדם קיצוני וק
לים כלל אבא לא היה אדם א, הטיפול האישי שלפעמים זכיתי מידיו

נצח בקולי תאבא רתח בקלות והיה מוכן לה. ההפך הוא הנכון. וכלל
לעולם לא השתמש בכוח פיזי נגד מישהו . אבל זה הכל, קולות

 כל הזכויות היו –בנושא זה (ולעולם לא הרים יד על מישהו 
 !).בלבדלי שמורות 

אדם . ללא לאות וללא פשרות, צדק ללא תקנה־אבא היה רודף
איש נאמן לעקרונות ומסור . שלא יבליג ושלא ישתוק, שאיכפת לו

 .ליושר ולעקרונות מחיר יקר. תכונותיו לא הקלו על חייו. לידידים

. לעת זקנה גלש מאד ימינה בדעותיו. לא תמיד הסכמתי עם דרכו
ישראל ארץ־בקיצוניותו הטובה עליו ראה בגירוש כל הערבים מ

בות על רקע חילוקי הסתכסכנו עתים קרו. השלמה את המוצא היחיד
. אבל אני חש שירשתי ממנו לא מעט תכונות, הדעות הפוליטיות

 .אינני מצטער עליהם
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בימי התהפוכות בארצות מזרח אירופה המתנערות מהקומוניזם 
חבל ", פלוגתא קבוע של אבא בנושאים פוליטיים־בר, אמר לי חבר

שסבא מנדל לא זכה לראות איך המפלגות הקומוניסטיות 
. סובייטי מובהקי־קומוניסט ואנטי־אנטלאבא היה . "...ותמתפורר

 על ',העמים־שמש'האוכל תמונה גדולה של ־במות סטאלין תלו בחדר
אבא הקים שערורייה . רקע קטיפה שחורה ודגלים אדומים בצדדים

בתקופה זאת עדיין . "?רוצח הזה אצלכם־מה עושה הממזר": שלמה
 . אדוקסטליניסטהייתי 

נתתי לו . אות התחיל לשרבט רישומים בעפרוןכאשר יצא לגמל
הוא התחל לצייר . צבעי השמן והמכחולים שלי, את כן הציירים

כאשר אמא נפטרה הקדיש כל עתותיו . תמונות נוף מהסיבה הקרובה
היו ציוריו  וליאלא למד מעולם ציור באופן פורמ. הפנויים לציור
 מרהיבים אבל, מידה וללא פרספקטיבה־ללא קנה, פרימיטיביים

בגיל שמונים צייר בהתלהבות וההתמדה סידרה . בבצע וקומפוזיציה
המתארות חוויות שהתנסה בהן !) מעל לארבעים(של תמונות 

. הציג את תמונותיו בקבוץ ומחוצה לו. בתקופת מהפכת אוקטובר
 והציג אותם בגלריה ִריוגלריה לציורים בירושלים התלהב מציול־בע

 .ו בכתבות ביקורת אוהדות בכמה עיתוניםהן זכ. שלו משך שבועיים

דעת נשתמרה אצל אבא עד הצלילות . ברגעי אמת ניכר האדם
החל בהתדרדרות , איתן לרובשהיה , אבל קו בריאותו, גילו המופלג

מאור עיניו החלו לבגוד בו , התקשה ללכת. 89מואצת בהגיעו לגיל 
ן היומי קריאת העיתו: ומנע ממנו שני עסוקים החשובים לו ביותר

לקחתיו . תלותו בי גברה. דבר זה גרם לו סבל לא ישוער. ציורהו
הפעם האחרונה שהסעתיו . חוליםבתי־עתים קרובות לרופאים ול

הפעם זה . תהיה מוכן: אני מזהיר אותך, נחום"לאשפוז אמר לי 
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ניסיתי להסיח את דעתו ממחשבות קודרות בטענה שאין . "!רציני
 . יש תקווה–יים ככל שח: להקדים את המאוחר

אין . חייתי חיים מלאים ואני שבע", הגיב, "אינני מפחד מהמוות"
 ."כלום אחרי המוות

 .איש איש שקוע בהרהוריו, השתתקנו

 .הוסיף וסיכם, "אני מפחד רק מהחיים"

31 
מלאכה בית־ היה לנו 1940בשנת :  לאבאתהאופייניאפיזודה 
 הטילו על האניות בעקבות המצור שצוללות גרמניות. לאפודות צמר

 .חומר גלם מיובא, נוצר מחסור בחוטי צמר, באוקיאנוס האטלנטי

, תיק ניירות בידו, יום בהיר אחד נכנס לחנות שלנו בחור צעיר
הציג  הבחור, כיה'ושאל את אבא אם הוא הזמין בזמנו חוטי צמר מצ

אבא יוכל לקבל את  ומסמכים והודיע שהגיעה אנייה עם המשלוח
 –שלם את הסכום המגיע בעבורה במטבע קשה הסחורה אם י

 'דויטש בנק בברזיל'ב־ שעליו להפקיד  –דולרים או לירות שטרלינג 
תגובתו של אבא הייתה מיידית . לזכותּה של ממשלת גרמניה

לעולם לא הוא שהוא הבריח את הסוכן מהחנות בצעקות : והיסטרית
 !יסחור עם נאצים

אבא נאלץ למכור , גלםללא חומר . מחיר הצמר הרקיע שחקים
מסתבר . את מכונות הסריגה ועבר לקונפקציה של חולצות ולבנים

מלאכה בתי־בעלי : צמר היהודיים נהגו כמוהות־שלא כל יצרני אפודו
שלשום נהגו לחזר אחרי פתחו של אבא ל־שעוד תמו, דומים לשלנו

מילאו את , "לגמור את החודש"על־מנת חסד ת־להתחנן לגמילו
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כי ועם העלייה המסחררת של המחירים נעשו 'ר צמחסניהם בצמ
רכשו תוך פרק זמן קצר מגרשים , לילה לעשירים מופלגים־בין
ידידים וקרובים ביקרו את אבא . ספור ובנו לעצמם דירות פאר־אין

 ."תבונה"מי שגילו יותר  על פזיזותו והצביעו על הצלחתם של

מיד בלבי ת. פעם על המעשה שלוי־לא חשתי שאבא הצטער א
שהחיים לא , בפי פשוטי העם הברזילאי. התגאיתי בו שכך נהג

 Sou“–שגורה מימרה שאפשר להמשיל על אבא , היטיבו עמם
pobre, com muita honra!”) בכבוד רב, עני אנוכי.(! 

32 
לתנועה היה כסף בבנק ומצבנו הכלכלי .  הענייניםבקן השתפרו

שוב התחלתי לתור אחרי . אין כמו הצלחה להרמת המורל. היה שפיר
הגיעו לידי מהמחלקה . חומר להוצאת חוברת או ספר

אמריקאית של ההנהגה העליונה בארץ שני תרגומים ו־הלטינ
והצעתו של מרדכי , מאת בר בורוכוב, 'הפלטפורמה שלנו': בספרדית
מקורות ' ,השגתי גם ספרון בצרפתית. לאומיתו־מדינה דבנטוב ל

החלטנו שנוציא קודם את .  מאת אליהו גולומב'ההגנה בארץ ישראל
כישלון החוברת נגד הטרור איננו צריך לרפות את . 'מקורות ההגנה'

 תתקבל בתודעת 'הגנה'תעמולה למען ה. ידינו בהסברת עמדותינו
מסרתי את התרגום . הצבור טוב יותר מאשר גינוי הטרור

מורה לשפות קלאסיות , משה רובנר, לפורטוגזית לידי מכר שלי
פוליגלוט מחונן , משה. בפקולטה לפילוסופיה) יוונית ולטינית(

שלט , נכה שיתוק פוליו שהתנועע בקושי, 30־בראשית שנות ה
 .ביניהן הצרפתית, במספר שפות

 .הדפוסבית־היד של התרגום לב־הבאתי את כת
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33 
, שמר־מקיבוץ עין, ה העליונה הודיעה לנו שיחיאל הרריההנהג

 הוא. אמריקה ועלינו ליצור עמו קשרם־נקבע כשליח הראשי לדרו
. לארגנטינה )היתר כניסה( ויזההברית בהמתנה ְלת־ישב בארצו

וקבע שכדאי לנו לשכנע , כיחיאל גרינברג, טאקסר שמע עליו מקודם
פת מכתבים עם הררי ואף פתחנו בחלי. אותו לבוא בינתיים לברזיל

 כנראה חשוב להגיע אבל היה לו,  היתר כניסה ושהותהשגנו בעבורו
יוק כאשר חודשים עברו ובד. לא נעתר לפנייתנוהוא לארגנטינה ו

יצא אלינו , מקיבוץ מענית, )זימן(ס ַנַמקיבלנו ידיעה שישראל זי
אשתו ובתם , כתב לנו יחיאל הררי שהוא, כשליח התנועה לברזיל

ובדרך ,  משם להגיע לארגנטינהםסעים לאורוגואי כתיירים בנסותנו
פאולו סאן־בסוף הגיעו יחיאל וישראל ל. מה בברזילת־ישהו תקופ

 .ביחד

 שליח מנוסה –הררי . הררי וזימן היו טיפוסים שונים לחלוטין
 ,אשר מילא שליחויות רבות מטעם התנועה, )יהייתי אומר מקצוע(

מצבור של . חלטי ובעל מרץ בלתי נדלהה, אדם נמרץ ובוטח בעצמו
זהו . באוטוריטה מלאה, במשפטים פסקניים, דיבר בקול רם. אנרגיה

 .הגותו בשבועיים שביליתי במחיצתוהרושם שנחרת בי מפועלו והתנ
 עשה עלי רושם של –שתקן , איש נחבא אל הכלים,  לעומתו–ימן ז

ם שלא משו, אינני בטוח בהתרשמותי. אינטלקטואלי, אדם חושב
 .הספקנו לפתח היכרות מעמיקה יותר

פאולו קבע הררי שחייבים סאן־מן הרגע בו דרכו רגליו על אדמת 
 הנהגה –כמה ראשית ָח, כלומר, להכניס סדר בתנועה הברזילאית

הצעיר עם מאות שומר־תנועת האת איך אפשר לנהל ! ראשית
נו דעת ?ראשית בלי הנהגה, שכבות וקנים, עשרות קבוצות, חניכים

להערכתנו המצב המיוחד ששרר בין שני הקנים : הייתה שונה



 

 

 

  

 

 

162

 חייב את צורת ההנהגה – ִריופאולו וסאן־ –המרכזיים בברזיל 
פאולו סאן־כאשר ב, קנים אוטונומיים, כלומר, המיוחדת שלנו

מועצה שבנוסף לניהול הקן דאגה לתיאום עם הקנים האחרים 
 .ולקשר עם גורמי חוץ

פאולו היה מבוסס סאן־נה שומרית הקן במבחי: הסברתנו פשוטה
קן . מאורגן היטב לפי מסורת השכבות והקבוצות ,גדול יותר, יותר

אבל בוגריו היו מעטים והשתלטו בקושי ,  תיפקד כהלכהסאן פאולו
ספק אם היינו מסתדרים בלי התמיכה של טאקסר . על המשימות בקן

מאתנו כמה  שכבת בוגרים רחבה ִריובקן , לעומתנו. אּורציושל 
ביניהם (היא עלתה עלינו גם ברמה אינטלקטואלית . מונים

 ,גילם הממוצע גבוה משלנו). מורים ותלמידי אוניברסיטה, אקדמאים
היה עדיין בחיתוליו , המתפתח והמבטיח, המתחדש, ִריואבל הקן ב

בצפון : וקדם עדיין להתבססעל יתר הקנים היה מ. וניכר בו הבוסר
 היו בשלבי התארגנות הוריזונטה-פה ובלויסר, באהייה המדינה

) יעקב(אק 'ז: אחד־אישל־ש־ קןוריטיבהקפרח ב בדרום. ראשוניים
 .שיסל

 אּורציגילם של בן־, שיסל, אינני זוכר איך נוצר הקשר עם האיש
 ,התגלגל לעיר הרחוקה הזאת, כמוהם בוגר התנועה בפולין. וטאקסר

. ססת והסימפטיתהתו, ה היהודית הקטנהת קהילעם ,קווריטיבה
שיסל פעל רבות למעננו והשתתף . שמרתי עמו קשר מכתבים הדוק

השיג מינוים , הפיץ את חוברות שלנו. בכל המבצעים שלנו
אף השתתף השומר ו תרם למגבית של קרן,  ביידיש'המשמרל־ע'ל

 .קן בקוריטיבה נשאר כולו בגפובאבל , בכנסים של התנועה
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,  הכרתי את יוסף מכמןCentro־בעודי נשיא החטיבה של ה
ניהלנו חליפת מכתבים שהתמידה . מזרח ברזיל־ בצפון רסיפהמהעיר

. הצעירשומר־גם כאשר עברתי לפעול בה, תקופה ממושכת
דעותיו היו לאומניות ; השקפותינו הרעיוניות לא היו קרובות מעולם

 ,כלומר(מדוע אתם 'לא פעם כתב לי דיברי קנטור בנוסח . לעילא
 אינכם עושים כלום כנגד צעד זה או אחר שנקט הממשל )הציונים

כאילו הדבר תלוי באחריותי , '?ישראלארץ־המנדטורי האנגלי ב
 .האישית

נהגתי לשלוח למכמן פרסומים של התנועה ושמרתי עמו על קשר 
לא .  והבוטותתהביקורתיולמרות תגובותיו , במשך תקופה ארוכה

אלא אולי דווקא משום , רק משום הנימוס המחייב להשיב למכתב
הוא עלה ארצה וחי באחד . סגנון כתיבתו הנמרץ ששעשע אותי

 .ביהוגה ושומרוןהישובים 

דרכו יצרתי קשר עם חוג : בכל זאת צמחה לנו תועלת ממנו
 .שממנו התפתח קן שומרי בעיר, צעירים ברסיפה

ראשוני הצעירים מרסיפה שהכרתי אישית פגשתי אותם את 
, רחל בורשטייןאת : שבשכונתם גרתי אז, יזמןבביתם של האחים רי

ארי , ומאוחר יותר, שגילתה התעניינות בתנועה, בחורה נאה
הקייץ הארצית שאורגנה ת־אשר בא להשתתף במושב, רושאנסקי

אבל בזאת , הייתי מיוזמי מפעל המושבות האלה. Centro־ידי הל־ע
נדלק ארי . משום שבינתיים עזבתי את המועדון, כבר לא השתתפתי

הצעיר ובגמר המושבה בא לביתי להמשיך את שומר־לרעיון ה
יד הפסנתר של אחותי והגיש ל־אחר שהתיישב ע, השיחה על הנושא

 .הקלאסיקה הקלהמזוטא של יצירות ־לנו קונצרט
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 ויצר קשרים עם חוג של באהייהבחזרתו הביתה עבר ארי דרך 
ד אוסיף עליה עו, ביניהם שושנה שפילברג, צעירים יהודים בעיר

הצעיר והשפיע עליה לבוא שומר־הוא עניין אותה בה. לספר רבות
מנהיגת הנוער , שושנה. פאולוסאן־הקיץ שאנחנו אירגנו בת־למושב

יזמה התארגנות קבוצה של חמישה צעירים שבאו , הציוני בעיר
מעניין הוא ה. באהייהכך הקימו את הקן השומרי באחר־למושבה ו

לקחה תחת חסותה את המשלחת  באהייהשהקהילה היהודית ב
היא ערכה מבחן של המועמדים ומימנו את ההוצאות לזוכה : למושבה

ומחצית ההוצאות של המדורג במקום ) שושנה(במקום הראשון 
 .יתר שלושת המשתתפים שילמו את הכל מכספם. השני

הוא דיווח לי על . משך תקופה מסוימת התכתבתי עם ארי
התחלתי . סר לי את הכתובת שלה ועל שושנה ומבאהייההקבוצה ב

בתקופה ההיא כתיבת מכתבים נעשה אצלי . להתכתב עמה
 .יד ולטבע שני־חלמשלו

התמנה מרדכי רייכל כראש הקן , כאשר הקן ברסיפה התממש
בעת התארגנות קבוצת . וההתכתבות שלי עם הקן הועברה אליו

העלייה שלנו היה מרדכי מועמד רציני להצטרף אליה ואף החלפנו 
שנמצא , אבל באופן פתאומי נפטר אביו ומרדכי, מידע על הנושא

במדינת , )Belém( בלם נאלץ לחזור לעירו,  בגין לימודיורסיפהב
Paráהוא נכנס . כדי לנהל את עסקי המשפחה,  הצפונית בברזיל

התחתן עם לאורה בת משפחת אביטבול , למסחר ועשה בו חיל
מרדכי שמר .  להם בתנולדה. ממוצא מרוקני, המסועפת והעמידה

וכעבור שנים אחדות עלה ארצה עם לאורה  קשר הדוק עם התנועה
רק בקיבוץ גילינו שלמעשה הכרנו .  והצטרף לקיבוץ געש, ובתם

,  ואני'התחייה'הספר בית־הוא למד ב :איש את רעהו בהיותנו ילדים
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הייתי בא לשם לפעילויות שהתקיימו בשבתות , כפי שכבר סיפרתי
 ).להקת כלי ההקשה כאחד המתופפיםהשתתפתי ב(

רחל בורשטיין הצטרפה לקן רסיפה והגיע להכשרה הראשונה 
 , עם דוד רזניק,כפי שכבר סיפרתי, היא התחתנה. של התנועה

אבל לא , השופט־ הם נפרדו הגרעין ופנו לעין.ִריוהאדריכל מקן 
 פתח ות שהואאדריכלהמשרד . כיום הם בירושלים. נקלטו שם

 .'פרס ישראל'ביניהם , ר הישגים ופרסיםיעת ודוד שגשג

ההכשרה הראשון של ־בגרעין שגם הוא השתתף, ארי רושאנסקי
, עלה עמו ארצה,  שהשלים את קיבוץ געשהצעיר בברזילשומר־ה

בהכשרה היה כאשר עדיין , אבל חזר לברזיל אחרי חודשים אחדים
 הפעם, חלפו עשרים שנה ושוב עלה ארי ארצה. בקיבוץ מעברות

קשריו עם חברי . סבא־והתיישב עם משפחתו בכפר, שניים כרופא
 . הדוקים–גרעינו החיים בגעש 

, ןַמְטְכֶריצחק ְפ: יצרתי קשר אישי עם עוד שני בחורים מרסיפה
שנשלח כנציג של קן רסיפה לכנס לענייני הדרכה שקיימנו 

בחור שקט ורציני . הוא התארח בביתי. 1947פאולו בסוף סאן־ב
עם חזרתו הביתה שמרנו על קשר .  פעיל בדיוניםלקח חלקש

נשאר אחרון המוהיקאנים מהגרעין שהשלים את קיבוץ . מכתבים
נהיה ו !)ללא מרכאות(המפואר ' הכשרה ב־שריד מהגרעין, נגבה

על עוד אכתוב בהמשך כמה משפטים . למומחה לגידול כותנה
נועה האמריקה בתם־תחושותיי בעניין קליטת העלייה החלוצית מדרו

 .הקיבוצית

 .גם עליו אשוב. טייןְשְנֶר עמינדב ֶּב–הבחור השני 
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 ת־עיר הבירה של מדינ, הוריזומטה־בלומנוער בני  עם יקשרי
 עוד מהיותי הםימי, ִריופאולו וסאן־ צפונית מ,Minas-Gerais המחוז

בחורה פעילה בנוער , הכרתי אז את בתיה פטלאזאן. Centroב־
 התרשמתי ,בעיר הזאתשערכתי פעם י החטוף ביקורב .הציוני בעיר

אבל יתכן שזה , שרוב הנוער היהודי שם נטה לשמאל הקומוניסטי
 .שטחי בלבד רושם

, רניזון' מסרה בתיה את הכתובת שלי לשמואל ש1947בסוף שנת 
התארח בביתי ) שייע(שמואל . שיצא לטיול לדרום היבשת

הצעיר ונתתי לו ר־שומהוא התעניין ברעיונות של ה. שלושהם־יומיי
אק 'ושל ז, את הכתובות של התנועות שלנו באורוגוואי ובארגנטינה

 שמואל אכן התארח אצלו ואם .)הקן שלנו בקוריטיבה( שיסל
שיסל הרשים אותו , ח המפורט שכתב לי על נסיעתו"לשפוט לפי הדו

הביקור , אם היו לשמואל ספקות על בחירת דרכו הציונית. מאד
ת בדרום היבשת הביא אותו להכריע על בתנועות השומריו

כאשר חזר . הוא התלהב במיוחד מההכשרות. הצעירשומר־ה
 . שייע נתן את הדחיפה להקמת הקן השומרי בעיר,הוריזונטהו־לבל

36 
אחרי ששהה , פאולו כשבועייםסאן־הררי נשאר ב, כאמור לעיל

הוא הגיע עם החלטות מגובשות ושום הסבר שלנו .  שבוע ימיםִריוב
התרשמתי שלא בא כדי לברר את . לא הניעו מעמדותיו הנחרצות

תיו המוכנות עמדואלא כדי להכתיב את , המצב או כדי ללמוד אותו
ביקשנו ממנו לא לשנות את המצב הארגוני של התנועה עד . מראש

יבשילו תנאים להקמת הנהגה , זימן, שבעזרת השליח המיועד לנו
 שהנהגה כזאת צריכה להיות סברנו. ראשית לפי המתכונת הקלאסית

שיחד עם השליח יהוו גרעין , מורכבת מבוגרי התנועה במשרה מלאה
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הזדמנות לכך תיווצר להערכתנו רק כאשר . מלוכד לניהול התנועה
 full-time-jobנקים בברזיל הכשרה חלוצית ותוכל נוציא ממנה 

 .פעילים להנהגה

 יהיה מושבה, הכל הצביע על כך שאם תקום ההנהגה הראשית
ידינו להרכיבּה ל־אבל ברור היה גם שלא היה לא, פאולוסאן־ב

על־מנת  יעברו לגור אצלנו ִריומהסיכוי שבוגרים . בכוחותינו בלבד
 .נראה היה קלוש, לעבוד בהנהגה

הוא היה נחוש בדעתו . השקפותינו לא נתקבלו על דעתו של הררי
לשם כך . מהי־שבטרם ימשיך את דרכו לאורוגואי תקום ההנהגה ויה

יום (' פאולו ביום אסאן־קרא את בוגרי שני הקנים להתכנס ב
 ).השבתון בברזיל

ביניהם ,  באה לכנס משלחת מצומצמת ביותר של בוגריםִריומקו 
הררי פתח את הכנס וניגש . זכורים לי צבי גנדלסמן ושמואל שולץ

להקים הנהגה ראשית לתנועה בברזיל  יש צורך דחוף: ישר לעניין
, כצפוי,  דרשוִריוהחברים מ. הצעת מועמדים להרכבתהוביקש 

כי לנו לא היו , נעמדנו במצב ביש. פאולוסאן־שההנהגה תהיה ב
 .סקרתי במבט את חבריי. מספיק אנשים מתאימים

אבל , הם היו מוכנים לתרום לתנועה!  וטאקסר מבוגריםאּורצי
אפשר היה לדרוש מהם לעזוב את ענייניהם הפרטיים כדי י־א

מצד שני לא יכולנו לוותר . מסר לעבודה השוטפת בהנהגהלהת
קרן , ל"קק( נציגנו במוסדות הציוניים,  היה גזבר הקןאּורצי. עליהם
בראשית ). בנוסף לפעילותו הפרטית במועדון מכבי, הסוכנות, היסוד

 בכר סעפרתי על – התנועה עסק אפילו בפעולה חינוכית ישירה
 .'ְרנּופיהּב'קבוצת 
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ניהל , יש החזק שלנו אשר קבע לרוב את מדיניות הקןהא, טאקסר
נכון הדבר ). היו לו שתיים(את העניינים מחנויות הרהיטים שלו 

משום שאנחנו באנו  אבל בדרך כלל, שהקדיש לתנועה הרבה מזמנו
בקן הוא הופיע רק לעתים ; במשך היום לחנות ובערבים לביתו, אליו

של שכבת הבוגרים רק והשתתף בפגישות ) לאירועי חג(רחוקות 
למעשה אנחנו מי נדבקנו אליו והוא לא . כאשר קיימנו אותן בביתו

לא . למרות שניסה להיחלץ מדי פעם בפעם, יכול היה להתחמק
 .כי היינו זקוקים לו, הרפינו ממנו

 לא היה מוכן –הנערץ עלי  והמושלם, הצופה הנצחי, פייגלמןנח 
ת שארגנו לקהל הרחב נהג להשתתף באספו. לשום פעילות ממשית

 .על אף מצבו הכלכלי הדחוק, השומר וגם תרם מכספו לקן ולקרן

 כפי ex-shomrim, שומרים לשעבר, מיתר החברים המבוגרים
, כמו יציק אוסטרובסקי, שאהדו אותנו ותמכו בנו, שקראנו להם
שלא חדל , אלפא לשעברבית־חבר (שלום בורנשטיין , אמיליו בלאי

לא יכולנו לצפות לפעילות , )אל ושדותיויזרע־מלספר על עמק
 .כאשר היא התארגנה בברזיל, ם'הם הצטרפו למפ. תנועתית

אמנון , משה שטרויך, הבוגרים שמואל קליימן? מי עוד נשאר
שושנה לוינסון והינדה , בלימה פלונקה: הבוגרות. ימפולסקי ואני

 .זאת הייתה כל שכבת הבוגרים בקן. נוימן

 אהוב מאד על .מנהל צופים מצוין, להערכתי, היהשמואל קליימן 
קורס הצופים של הסתדרות הצופים הברזילאית חיזק את . חניכיו

ומקבוצת הצופים , ממנה. קבוצתו הייתה מהמצטיינות בקן. כישוריו
גם לבלימה . יצאו טובי המדריכים לקבוצות הצעירות, של אמנון

ג זו, בלימה ושמואל, הם. הייתה קבוצת צופות מצליחה
החליטו , שגם משפחותיהם היו מקורבות ביניהן, ימימהם־מימי
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אבל לא , ילי'הצענו להם לצאת להכשרה בארגנטינה או בצ. להינשא
הדרך היחידה  :טאקסר היה בלתי מתפשר. הגענו עמם לעמק השווה

המתחתן אינו !  ההגשמה ולא הקמת משפחה–  בגולהלבוגר התנועה
א את הדרכת הקבוצות מידי יכול להמשיך בקן ולכן דרש להוצי

 .הם התרחקו מהקן ברוגז. בלימה ושמואל

נאלצתי לקחת על עצמי את הדרכת הקבוצה של , מחוסר ברירה
זאת הייתה הקבוצה ). אינני זוכר מי החליפה את בלימה(שמואל 

 'ברנופיה'קבוצת (והיה המנהל שלה בתחילה  אסף בזמנו אּורציש
 היה מקיים את הפגישות ביידיש יאּורצ). 'צבי אטלס'אשר נקראה אז 

כאשר שמואל הצטרף . עד שהתקשה להמשיך ואני החלפתי אותו
 לא ,  מאד לשמואלשהתשדרו, הנערים. הוא קיבל אותה לידיו, לקן

אבל , חזרה ברצון ובהתחלה לא הסתדרתי עמם בנקלהבקיבלו אותי 
ידעתי שהם ממשיכים . רכשתי את אמונם ונהניתי לעבוד עמם

המועצה . במחתרת, עם שמואל ולקיים עמו שיחות קבוצהלהיפגש 
משום שלהערכתנו , ושמענ־ולאו־ראינ־לאשדנה על כך והחלטנו 

קשר הר ֵמהשפעת המפגשים האלה על הקבוצה חיובית ודרכם יַש
נפגשתי פעם באקראי עם שמואל ברחוב . של שמואל לתנועה

. ים בביתוהוא גילה לי שחניכיו מתכנס. ושוחחנו על הנעשה בתנועה
אני אפילו מאריך . הגבתי שידעתי את זאת ושאינני רואה פסול בזה

 להחליף מידע על החניכים ,עתים קרובותל ,מאז נהגנו. את תרומתו
 .המשותפים שלנו

זימן . בלימה ושמואל התקרבו שוב לקן, כאשר הררי וזימן הגיעו
הם הופיעו לפגישות עם השליחים . במיוחד להחזירם לתנועה מלע

. אבל להדרכה ולחיי היומיום של הקן לא חזרו, בישיבות המועצה
 .בלימה ושמואל לא היו מועמדים הנהגה הראשית, במצב הנתון
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היה מסור כולו , אחד משלושת הראשונים בקן, משה שטרויך
את , הוא אהב אותם והם אהבו אותו. להדרכת השכבות הצעירות

. יג בהבעת דעותמסוהיה . שירתו ואת המשחקים הצופיים שארגן
הערכתי את . בשיחות התכופות שניהלנו בינינו גילה שפע רעיונות

לא היה מעורב במערכת המדינית של התנועה ויתכן . נאמנותו
 .כך לא הועלתה מועמדותו להנהגה הראשיתם־שמשו

ברת ִע( אמנון ימפולסקי –הצלע השלישית במשולש מייסדי הקן 
בחור חביב בעל הופעה . ת דמות מיוחד–) םָיל־את שם משפחתו 

המברך הרשמי של הקן , )במיוחד בעברית(אמן הדיבור , נאה
באירועים בהם הופענו ובמסיבות של התנועה הציונית בהן 

 סייםול, נהג לפתוח את דבריו בפורטוגזית או ביידיש. השתתפנו
אבל התמוגגו מהמבטא , רוב המאזינים לא הבינו מה אמר. בעברית
. ברי המטופח ומהאינטונציה הרטורית המרשימההצי־המזרחי־הגרונ

אביו היה ממוצא אשכנזי .  דיבר עברית בביתו,אמנון יליד הארץ
מוצאּה מעדות ,  בעלת תווי פנים יפים,שחורה ונאוה, ואמו תמר

אמנון ואחיו . אישה אדינה ומנומסת). תימנית או ספרדית(המזרח 
מי שמשך לתנועה הוא . אמנון היה פעיל מאוד בקן. דניאל דמו לה
הבוגרים ם־הספר לואיס פרייטליך וקבוצת הצופיבית־את תלמידי 

הייתה ללא ספק המצטיינת בקו , רובם דוברי עברית רהוטה, שלו
אמנון נהג לתרגם לי את . וממנה יצאו מנהלים מוצלחים ביותר

, בתרגום לפורטוגזית, החומר בעברית שקיבלנו מהארץ ואף קרא לי
ההנהגה העליונה הוציאה לאור בוארשה בשנת  ש'ספר השומר'ת א

ותמים ם־ספר זה היה האורי). מצאנו העתק ממנו אצל טאקסר (1934
. ויכוחים רעיוניים רבים הוכרעו במועצה על פי ציטוטים ממנו: שלנו

 ,חביב ומסור לתנועה בלב ובנפש, אמנון היה בהחלט בחור מוכשר
כדי לא להגיד (ת תפסנו אותו לעתים בבדיו: אבל אליה וקוץ בה

האם , בתחילה לא ידענו איך להגיב על הסיפורים שלו). שקרים
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אבל לפעמים הגיעו הדברים לממדים , להשתעשע או להתרגז
גילינו שהדברים לא היו ולא , חות מפורטים שמסר"דו: מדאיגים

 ,דבריו היו חיים ומשכנעים עד כדי כך שהאמנו לו. נבראו מעולם
אמת לא  ה–  לשקר רגלים קצרות,לאיםי בפי שאומרים הברזאבל

 .אף תפסנו אותו על חם וגלותתאחרה לה

בדרך כלל בביתו של , קיימנו עמו בירורים קשים ונוקבים
. שלא חסך ממנו את שבטו וכיסח אותו מכף רגל עד קדקוד, טאקסר

, הביע חרטה והתחנן שנסלח לו, אמנון הודה שהמציא את הסיפור
השתכנענו שפעל בתום . היינו מוחלים לו. בהבטיחו להיטיב את דרכו

הגענו למסקנה שבדיותיו לא נבעו מתוך מחשבה רציונלית . לב
 !הוא בעצמו האמין בהן: לרמות או לשקר

. אבל חוזרת לעצמה לפרקים, התופעה הייתה נעלמת לתקופה
הוא היה בחור , האמת היא שחיבבנו את אמנון. למדנו לחיות עמּה

הספר בית־כאיש הקשר עם פלג הקן מ, לו גם היינו זקוקים. חביב
גם חניכיו , כפי שאנחנו מצאנו דרך להסתדר עמו. 'לואיס פריטליך'

אני אישית הייתי . למדו איך להתייחס אליו והיה מקובל מאד עליהם
חיבבתי אותו כפי שהוא ויש לי . מקורב אליו ונפגשנו כמעט מדי יום

יה דמות מרכזית אמנון ה. הרגשה שנהניתי מידידותו ומאמונו
אבל לא עלה על דעתנו למנותו להנהגה , )הנהגת הקן(במועצה 
רק שושנה לוינסון הייתה , בנוסף לבלימה, בין הבנות. הראשית

אבל אדישה ונעדרת , בחורה בעלת אישיות ויכולת; מועמדת להנהגה
 ).כןי־התחתנו אחר(שחיזר אחריה , כרוכה כולה אחרי אמנון, יוזמה

שמכל בוגרי הקן בתקופה ההיא הייתי אני המועמד , כך נוצר מצב
 –למעשה ( הייתי ממייסדי הקן. הטבעי היחיד להנהגה החדשה

מראשית . הן בהדרכה והן בניהול, ומעורה בכל תחומיו!) המייסד
עם (הקן ניהלתי את המזכירות הטכנית שלו וכל ההתכתבויות 
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). לארץ־ץעם המוסדות הציוניים בברזיל ועם גורמים בחו, הקנים
והייתי ) לא בעת ועונה אחת(הדרכתי קבוצות באזורים שונים בעיר 

, עסקתי גם). מנהל ממש לא היה לנו(גם המנחה של קבוצת הבוגרים 
פרסמתי . בכל הפרסומים בדפוס ובמימיוגרף, כפי שכבר סיפרתי

תרגומים של תוכניות עבודה למנהלים בעבור כל השכבות ומאמרים 
כמו הנאומים של חזן ויערי בקונגרס ,  התנועהפוליטיים של מנהיגי

 .הציוני

 רכישת –אחד הדברים הראשונים שעשינו כאשר ייסדנו את הקן 
. כחולהקשה עם כריכה , כרסב־יומן פרוטוקולים גדול ממדים וע

 הזה עד יומי האחרון בקן ולפני עלייתי 'הספר הכחול'ניהלתי את 
נבחר להחליף אותי ש, ארצה מסרתיו לידיו של ברוך גולצוויג

: כל ישיבות המועצהי־הייתי נוהג לכתוב בו את פרט. כמזכיר הקן
עיקר דברי המשתתפים בדיונים , היום־רשמתי בו בקפדנות את סדר

מתוך איזה תחושה של שליחות ושל  . הסיכומים וההחלטות–ובסוף 
נהגתי מראשיתו של הקן , ערך היסטורי לכל מה שאנחנו עושים

בקיצור , לרשום ביומן) ונה עם אמנון ומשה בביתימהפגישה הראש(
דיווחי המנהלים על פעילות (כל מה שהתרחש בקן , ובקפדנות
. פגישות עם אישים חשובים ועם נציגי המוסדות הציוניים, הקבוצות

כאשר התחלתי לכתוב את הזיכרונות ). ניהול קופת התנועה ועוד
, אּורצי כתבתי ל:עשיתי הכל כדי להשיג את היומן, בספר הנוכחי

כתבתי לחברים שהיו בזמנו בהנהגת , פניתי לשליחים שיצאו לברזיל
שם מצאתי חומר רב , חביבהת־נברתי בארכיון התנועה בגבע. הקן

אבל תעודות מהשנים הראשונות של קן , מהתנועה בברזיל
רק לאחרונה הצלחתי להתחקות על גורל .  מעט מאד–פאולו סאן־

 השתלטה כת 60-בשנות ה:  דאגתי להןךכל־כהתעודות מהתקופה ש
 היהודי עבר תקופה ציבור ועל ה צבאית על הממשלה הברזילאית

 ִריובקן .  על התנועה שלנוהשלא פסח, ודאות וחרדהי־קשה של א
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פח גדול ־ארזו בארגזנ, המכתבים והחוברות בקן, תעודותהאספו נ
נועה כיום כל החומר הזה נמצא בארכיון הת. טמנו באדמת החצרווה

מיהרו : פאולו הבהלה הייתה כנראה גדולהסאן־ב. חביבהת־בגבע
 .הכל לשרוף את

(Laudino Barbazan Pontes) Claudio  היה שמאלן ספרדי שלחם
 ארבעיםו של פרנקו ועבד רברח לברזיל ממשט, במלחמת האזרחים

עבדה , Josefa,  אשתו;ִריודות הציוניים בס בבנין המורשועכשנה 
 איש חביב שנקשר מאד לחברי ;הצעיר־ן השומר הבית של קםכא

רמינולוגנה השומרית בעברית טהקן והזדהה ִאתם עד כדי כך שלמד ה
 .והשתמש בה

 בו ארגז מיןהט לגהוא מי שמיוזמתו חפר לילה אחד בור בחצר ודא
משטרה  (.D.O.P.S־כי הבחין שה, פח ובו המסמכים של ההנהגה

רוך חיפוש עעומדת ל) זילפוליטית הממונה על ביטחון הפנים בבר
. מימנו הממונים עליו ביקור בישראל,  בעת יציאתו לגמלאות.בבנין

חברי קיבוצים שהכירוהו אירחו אותו ודאגו לסייר עמו במקומות 
, יימי פוקסבר'מידע זה קיבלתי מג(הקדושים להצרות ברחבי הארץ 

 ).מ"נ. קבוץ נחשון
,  מלפני מספר שנים)רשומות ועוד, עלונים, מכתבים(כל התעודות 

נמצאים כיום , )פאולן עד שנות השישיםסאן־פרט ממה שהיה בקו 
שהיה ראש הקן בשנת , Sergio Nedal. גבעת־חביבההארכיון של 

 זוכל היטב את הספר הכחול ויודע שהוא נשרף אכתב לי שהו, 1974
 DOPS־ כאשר נודע להם שה,יחד עם יתר המסמכים שהיו במזכירות

 .תבמסדות היהודיו עורכת סריקות

במהלך המחקר שערכתי בנושא הגעתי , 1975־קורי בברזיל ביבב
והוא סיפר לי , גיראש הקן אחרי ברוך גולדצווי, לישראל בוגושוואל
ידיו את כל בניירת ו־ הוא שרף במDOPS ה־שממש ערב ביקור

מהתקופה שלפני שנות ) . 'ספר הכחול' ה־כולל(שהיה במזכירות הקן 
 רק המסמכי ההנהגה גבעת־חביבהבארכיון של השישים ישנם 
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ידי בוגרי ל־העליונה שהיו במרחביה ותעודות שנמסרו לארכיון ע
 ).ביניהם אני(התנועה  

על הישיבה  היינו נוהגים להתחיל את הישיבות באשרור הדיווח
לזכותו של טאקסר ייאמר שהקפיד הקפדה יתירה על (הקודמת 

יל ישיבה בלי הקראת הרשום הנוהג הזה ולא עלה על דעתנו להתח
 .מזכיר טכני(בתור מזכיר ).  ואישורוביומן על הישיבה הקודמת

כמו , 'המנהיג'המשמעות של לא הייתה אצלנו מזכיר ה תשרלִמ
הייתי מציע בתחילת הישיבה את הסעיפים ) במפלגה הקומוניסטית

, היום־עם סיכום סדר. חברים היו מוסיפים הצעות משלהם. לדיון
בדרך כלל טאקסר היה הדמות הדומיננטית . לפיו את הישיבהניהלתי 

אם חלקנו על דעותיו היה מאיים . בדיונים ועמדותיו נתקבלו לרוב
חתרנו תמיד למצות את . שהתקיימה אצלו בבית, לעזוב את הישיבה

. י הצבעת רובעל־ידפעם הכרענו מחלוקת י־המשותף ואינני זוכר שא
אומר שפעלנו כצוות מלוכד הייתי , למרות הויכוחים בינינו

, קונצנסוס( אחרי מצוי הנושא, וההחלטות נתקבלו בהסכמה כללית
 ).כפי שאהבנו להגדיר

37 
משיחות עם הררי ידעתי שיעמוד על כך שאכנס להנהגה 

, הדבר החמיא לי ולא אכחיש שהתגאיתי בכבוד הזה. הראשית
ר הגעתי כב: בקיצור. למרות שהוא התנגש בתוכניותיי הפרטיות

פרט ? סיימתי את התיכון עם תעודת בגרות ומה הלאה, לגיל עשרים
כל חברי בכתה נרשמו , 'ר"בית'שהיה פעיל ב, לאשר קובס

וכולם עברו בהצלחה את ) מי לרפואה, מי להנדסה(לאוניברסיטאות 
. ונתקבלו לפקולטות השונות (exames vestibulares) מבחני הכניסה

ענף , )פקולטה לבנין ערים (Faculdade de Urbanismoל־נרשמתי 
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הפקולטה ). פאולוסאן־הטכניון היוקרתי ב (Politécnica־חדש ב
הוקמה הודות לעיזבון , אמריקהם־הראשונה מסוגה בכל דרו, הזאת

שתרם למדינה את ספרייתו המקצועית , של אדריכל מפורסם
הכל . בתנאי שיוקדשו להקמת הפקולטה, הענקית וסכום כסף מכובד

אורחים ם־מרצי,  צוות מורים בעלי מוניטין–ן לפתיחת היה מוכ
בלבד ) ביניהם ואני(שישה תלמידים . מאוניברסיטות איטלקיות

שהתמהמהו , נרשמו לפקולטה הזאת והמתנו למבחני הכניסה
אחרי עלייתי ארצה הגיעה לידי הזמנה להרשמה . מהם־משו

 .הכפיצוי לזמן שהפסדנו בהמתנ, מבחן הקבלה בוטל. ללימודים

שאיפתי לאדריכלות הייתה עזה ואינני בטוח אם הייתי מפסיק את 
אפילו אם הדבר היה כרוך בעזיבת , הלימודים אם הייתי מתחיל בהם

 .התנועה

משרה במשרד  יבדתי כשרטט בחצבשנה האחרונה בתיכון ע
אבל בגמר התיכון , והשתכרתי די טוב לפרנסתי לתכנון בנינים

 םמעונייניכי לא היו , ודה שלםעב םנדרשתי במפגיע לעבוד יו
לא יכולתי , חרף רצוני. להעסיק שרטט לאחרי הצהרים בלבד

להיענות בשל התחייבויותיי לתנועה ובשל כוונתי להמשיך 
נאלצתי להפסיק את העבודה ותרתי אחרי משרה חלקית . בלימודים

 סיימתי בהצטיינות, כפי שכבר ציינתי(כשרטט או כגרפיקאי , אחרת
הספר המקצועי בית־שנתי לגרפיקה שימושית בת־תלקורס ערב 
 ).לאומנויות

הייתי טרוד מדי להתפנות לחיפוש , עם בואם של השליחים
 .עבודה

מצד , מצד אחד המשך הלימודים לא היה ברור: הייתי במבוכה
המצב הכלכלי של הוריי לא היה שפיר .  ומובטל20־שני אני כבר בן
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התנועה . חיות על חשבונםכך שיכולתי להרשות לעצמי ל יכד עד
היה גם מנוי וגמור עמי . בקושי הייתה ערוכה לפרנס את השליח

אם , אמריקהם־אם באמצעות אחת ההכשרות בדרו, לעלות ארצה
הפעם (כפי שעשו את זאת אברהם לבנדובסקי ', באמצעות עליה ב

, אם לא הספיקו לי התלבטויות אלה. ִריומוצעירים אחרים ) בהצלחה
דחה אהציונות רק תרוויח אם : ה שאעזוב את התנועההמשפחה לחצ

כדי לתת לנימוק . גיע לארץ כאדריכלא לאחרי הלימודים ויאת עליית
או שאמשיך : העמיד אותי אבא בפני ברירה, הזה תוקף משכנע

 !בלימודים או שאעזוב את הבית

שוחחתי עם הררי על מצבי והצעתי לו שאצא מיד להכשרה 
כים בשום אופן שאפסיק את פעילותי בקן הוא לא הס. בארגנטינה

לפחות עד שזימן השליח , ועוד דרש ממני שאצטרף להנהגה הראשית
הסברתי לו שלא אוכל לשמור על יחסים התקינים . יתערה בתפקידו

למרות שהפקולטה בה , עם המשפחה אם אעזוב את הלימודים
נרשמתי עדיין לא התחילה לפעול וייתכן שמצב זה ימשך חודשים 

כל עוד שאשאר בברזיל , בכל מקרה. אולי אפילו עוד שנה, רבים
אבל המשך , כך טענתי(בית  םלמען שלו, אמשיך בלימודים

 ).הלימודים היה גם משאת נפשי

פאולו התנגדתי בכל כוחי סאן־בכנס הבוגרים שהררי כינס ב
חזרתי שוב ושוב לטענה שעדיין לא . לשינוי המצב הארגוני בתנועה

ורצוי   להקמת הנהגה ראשית כפי שהיא צריכה להיותבשלו התנאים
 םהקדמת ההנהגה בטר. לתת לזימן שהות לגבש את התנאים האלה

גם . שלא ימלא את הציפיות ממנו, פגום, עת תוליד יצור בושר
טאקסר דגל באותה עמדה והגן עליה בחירוף נפש ובלהט האופייני 

 .אבל ללא הועיל, לו
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נכנסתי , ות בין החוגים השוניםלצורך התייעצ, באחת הפסקות
צדדית וחוסר הבנת חד־והאשמתיו בראייה  לויכוח קולני עם הררי

גיניתי במילים חריפות את לחצו העיקש . המתרחש בתנועה בברזיל
בלהט הויכוח איבדתי את השליטה על . לכפות עלינו את ההנהגה

הוא היה אז חבר בחוג (ידי ל־שעמד ע, אבא. עצמי והתחצפתי אליו
, המורכב מהשומרים לשעבר והורים של חברי הקן, ידידי התנועה

. ניסה ללא הצלחה להרגיע אותי, )ובא לצפות בנעשה בכנס
כך לא : לחי מצלצלתת־סטר לי פתאום סטיר, כשתחנוניו לא הועילו
 .!ישראלארץ־מדברים אל שליח מ

 .הפעם השתיק אותי ?מרומה א

אינני מצדיק . המעשההיום אני מבין את . נעמדתי נבוך ומבויש
, אבא לא התכוון להגן על כבודו של הררי. אבל מבין בהחלט, אותו
צעדו משום פורקן לתרעומת בלבו על כך שאני מכלה את היה אלא 

במקום לדאוג , )עיסוקים הילדותיים ('משחק ילדים'כוחותיי ב
אבא חלם שבנו יצליח במה , כמו כל אבא יהודי מהגר בגולה. לעתידי
 .שלשהוא נכ

הכל התרחש . לאחר שעות של ויכוחים הגיע הכנס להחלטות
שני : הצעת פשרה. פאולוסאן־ב, ההנהגה הראשית תקום: כצפוי

מדי ,  יצטרפו אליה ויבואו לישיבות לפי הצורךִריוחברים של 
קשר הדוק יותר בין שני הפלגים יתנהל באמצעות ; חודשיים־חודש

הם . אּורציותר על טאקסר ופאולו לוסאן־כצפוי לא יכלו ב. הטלפון
למרות גילם והסתייגויותיו הרעיוניות של , אכן נבחרו להנהגה

גם ).  פסל את עצמו לתפקיד בגלל היותו נשוי ובעל עסקים(טאקסר 
,  להצטרףפייגלמןלחצו על נח , אּורצילפי הצעתו של . אני נבחרתי

סיבת בחירתו . אף שברור היה שהשתתפותו תהיה פסיבית ביותר
 וטאקסר לא אּורצי. לאזן את השפעתו של טאקסר: ופה למדישק
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לשון המאזניים כהסתדרו ביניהם ואני לא רציתי לשמש לבדי 
 התקשו להכריע בין שלושת המועמדים ִריואנשי . מפשר ביניהםכו
בסוף נתמנו . שמואל שולץ ויעקב פלברג, צבי גנדלסמן: להםש

הרי הוא הופיע , אטמוזר היה לנו מדוע לא הציעו את גל. שלושתם
. גם השתוממנו שעקיבא שכטמן לא הוצע כלל. כדובר הקן וכמנהיגו

על . כמזכיר הקן עקיבא עסוק מעל לראש ואין להכביד עליו: ההסבר
, עניין פנימי שלהם: גלאט מילאו פיהם מים ונמנעו מפירושים

 !נקודה

עוד באותו ערב התכנסה ההנהגה החדשה בביתו של טאקסר 
סיכמנו . בהשתתפותם של הררי ושל זימן, אשונהלפגישתה הר

סידורים ראשוניים על פעולתנו בעתיד והתמקדנו על מושבת הקיץ 
 יצטרף אליה כשותף ִריוסוכם שקן . האמורה להתקיים בעוד חודש

פאולו נתמנו סאן־מ. מלא וששניים מחבריו יקבעו לצוות המארגן
אחיו (למה טאקסר וש) ציוד ומזון(על הצד הלוגיסטי  שמואל קליימן

מטעם קן . לגזבר המושבה) שלא מזמן הצטרך לקן, הצעיר של יצחק
ישראל זימן .  נקבעו כחברי הצוות צבי גנדלסמן ושמואל שולץִריו

השליח קיבל על עצמו את הכנת תוכניות הפעולה התרבותית 
שיצחק טאקסר עמד להעדר  כיוון. והחינוכית לשכבות השונות

להלן (רטיים ואני עמדתי לצאת לחופשה מהעיר מחמת עניינים פ
 .הראשית החדשה  נשאר כנציג ההנהגהאּורצי, )אסביר מדוע

*  

בשיחה אשר קיימתי עם הררי על הבעיות הלימודיות שלי הוסכם 
מנת להתכונן למבחנים ל־בינינו שאקח חופשה של שבועיים ע

. כן אצטרף אליהי־ואחר ,ים לי בשבוע הראשון של המושבהיהצפו
,  בחינות הסיום בתיכון אמורים היינו להתייצב מדי יום למבחןבעת
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. שהוכרז כשבתון, יום קדוש לנוצרים, פרט ליום אחד, או לשניים
יום הכיפורים חל במקרה באותו השבוע ומשלחת תלמידים יהודיים 

המקודש  פנתה למנהל התיכון בבקשה לדחות את הבחינות גם מהיום
גילה נדיבות כלפינו והציע לתלמידים אבל , הוא לא הסכים. ליהודים

היהודים שלא יופיעו למבחנים ביום זה את הזכות להבחן במועד 
ר להם הזכות ֵמַשית, כלומר(אחר והוא יחשב להם כמבחן ראשון 

רוב התלמידים היהודים לא ניצלו ). במקרה של כשלון, למועד נוסף
את האפשרות הזאת מתוך חשש שמא יפסידו את ההרשמה 

הייתי בין המעטים שלא הופיעו לבחינות ביום . ברסיטהלאוני
כאחד מדוברי המשלחת וכבעל הטיעון הנלהב למען . הכיפורים

שנאלצתי , לבחינות. לא יכולתי לנהוג אחרת, שוויון זכויות ליהודים
כישלון בהן היה מעכב : חשיבות רבה, לגשת אליהן במועד המאוחר

זכאי עקב המבחנים בעדי את קבלת תעודת הבגרות לה הייתי 
בלעדי תעודת . שכבר עברתי בהצלחה, הממשלתיים, החיצוניים

 .בגרות אין הרשמה למבחני הקבלה של האוניברסיטה

38 
במרחק , מערב המחוז־עיירה בצפון, Garça־נסעתי לבית דודים ב

שם יכולתי להינתק מענייני התנועה . כעשר שעות ברכבתנסיעה 
. אהבתי לבלות שם את חופשותיי. םולהתמסר לשינון החומר למבחני

ובעלה זלמן העריצו אותי ופינקו אותי , אחות אמי, דודה חייקה
ייתי וה ,צעירות ממני, חיבבתי מאד את שתי הבנות שלהם. כהוגן

במשך השבועיים . דד עם בני משפחתן בגילי הגרים בעיירהוימ
 שקוע בשינון החומר לבחינה: הרגשתי כאילו אני חי בפלנטה אחרת

כך שהלכתי , למשפחה מנוי על תא מיוחד בקולנוע. ונהנה מבילויים
אינני מבין היום . הייתי זקוק למנוחה הזאת. לסרט כמעט מדי ערב

, בלימודי התיכון, איך עמדתי בפעילות האינטנסיבית שלי בתנועה
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בעבודה אחרי הצהרים ועוד מצאתי זמן , בשעורי הערב בגרפיקה
הישיבות בביתו . טט כאנציקלופדיותלשבת הספרייה העירונית לח

של טאקסר נמשכו בדרך כלל עד השעות המאוחרות בלילה ונאלצתי 
). אחרי חצות לא פעלה תחבורה ציבורית(לחזור הביתה ברגל 

. תמיד החזקתי לידי איזה שהוא ספר לקריאה לכל הזדמנות, בנוסף
 .עצמותשל  גבוה ורזההגעתי לתשישות ונראיתי כשלד 

*  

ישר לתוך היפאולו נקלעתי סאן־עם שובי ל. לפו ביעףהימים ח
נודע לי שלמרות שהררי לא השיג אשרת כניסה  .מערבולת

פאולו תקופה של סאן־לארגנטינה ולמרות הפצרותינו שימשיך ב
העדיף  ,להרצת המנגנון החדש שהקים, חודש או חודשיים נוספים

 .גנטינה אר–כדי לנסות משם להמשיך לייעודו , לצאת לאורוגוואי

בה , עוד בישיבה הראשונה של ההנהגה הראשית: 'תסבוכת א
 דרש מאתנו הררי סכום גדול של כסף בעבור קרן, השתתפתי
שכל המשאבים שברשותנו שמורים למימון המושבה , הגבנו. השומר

הצליח לפני  הררי, בכל זאת. והצענו לו שמיד אחריה נערוך מגבית
התרגזתי .  בבנקיםהקן המופקד את חסכונות אּורצינסיעתו לקבל מ

). גם טאקסר לא חסך ממנו את שבטו ולשונו (אּורצי כך על בשל
פקודה 'הררי נתן לו :  התגונן בטענה שלא הייתה לו ברירהאּורצי

 .'בשם ההנהגה העליונה

צרות . וזה עדיין לא הכל. נשארנו בלי פרוטה שחוקה בקופה
 .באות בצרורות

רופאים קבעו ! דם במוח בשטףישראל זימן לקה : 'תסבוכת ב
ידענו שזימן אחיין . חלץ ממחלתו בברזיל קלושים למדיישסיכוייו לה
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מהמנהיגים הדגולים של הציונות , של הרב אבא הלל סילבר
.  התקשר אליו בטלפון והדוד שלח כרטיס טיסהאּורצי. האמריקנית

שם , הבריתת־העלו את ישראל שכוב באלונקה על האווירון לארצו
חזר , כאשר החלים. חולים למשך זמן ממושךבית־אושפז בהוא 
שמעתי (אינני יודע מדוע עזב את הקיבוץ  .לקיבוצו מענית, הביתה

ועבר ) שלא הצלחתי להתחקות על אמיתותם, שמועות שונות
עבד במדור לחיפוש קרובים של הסוכנות . התחתן. לירושלים
לא עלה בידי . נפטר לפני שנים אחדות. או במקום דומה, היהודית

 .לפגוש אותו בארץ

הסתלקותו . ההתרחשויות במושבה: הקשה מכולן', תסבוכת ג
. הפתאומית של זימן השאירה אותה ללא תוכנית לפעילויות השונות
. אמנון פנה לעזרתי לתכנון פעילויות לימים הראשונים לפחות

 וביקשנו אותם להקדים את בואם לסכם ִריובהתקשרנו לחברים 
 לא היה כלל בסוד ענייני המושבה והכל אּורציסתבר שה. הפרטים

הם ביקרו את טאקסר בחנותו . באו גלאט ושולץ. נראה היה מעורפל
 .וסיכמו עמו להיפגש בערב בביתו

כבר היינו בביתו של ) שמונה בערב(עוד לפני השעה שנקבעה 
. טאקסר ואני, נח, אּורצי, טאקסר כל חברי ההנהגה הראשית

אבל רק משה ואמנון ,  בענייני המושבה הוזמנוהבוגרים שטיפלו
גלאט ושולץ התמהמהו לבוא ומישהו אמר שהם נמצאים אצל . הגיעו

 אּורציאמנון ו. התחלנו לשוחח והאווירה התחממה. שמואל קליימן
אין משתפים אותם בענייני : התלוננו שאין להם מידע על המתרחש

קסר חיווה דעתו טא.  מתחמקים מהםִריוהמושבה והחברים שבאים מ
אם . שיש לסמוך על ועדת המושבה שנבחרה ולהניח לה לפתח יוזמה

מוטב ;  מה טוב–הם מסתדרים בעצמם ואינם מבקשים את עזרתנו 
הוא .  קיבל את דבריו כעקיצה אישית נגדו ונפגעאּורצי. לא להתערב
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שבתור גזבר ההנהגה לא ישא באחריות להתחייבויות כספיות , הזהיר
 .  עמו מראששלא תואמו

 ניסה נַחכש,  לבין טאקסראּורציהחלפת חצים ובליסטראות בין 
. השכיח מאתנו את הזמן החולף ,לשווא לפשר ולגשר בין הנצים

כבר .  עדיין אינםִריופתאום שמנו לב שכמעט חצות והאורחים מ
בליווי שמואל קליימן ושלמה , עמדנו להתפזר והנה הם מופיעים

 ם ה.  של המושבה והכספותגון הלוגיסטיהממונים על האר, טאקסר
כיוון : גלאט קרא הצהרה מהכתב! היו עסוקים בעניינים המעשיים

הם אינם , שחברי ההנהגה הראשית לא היו פעילים בהכנת המושבה
 בידי הוועדה –כל הסמכויות וההחלטות . רשאים להתערב בענייניה

ה טען שכנראה שכח מ, דבריו הקפיצו את טאקסר! המארגנת בלבד
ההנהגה הראשית ? איך תיתכן חוצפה כזאת. אּורציקודם כלפי 

נבחרה באופן דמוקרטי ונושאת באחריות לכל דבר הנעשה ומתרחש 
השתתפותה הישירה במעשה זה או אחר אינה גורעת י־א. בתנועה

שהיו כן , גנדלסמן ושולץ! כהוא זה מסמכותּה ומאחריותּה עליהם
 ?הגההאם הם אינם חברי ההנ, פעילים

 המרגיע את הרוחות בהצעת אּורציהוויכוח התלהט והפעם היה 
הועדה המארגנת תנהל את : בה שילם לטאקסר במטבע שלו, פשרה

ההנהגה הראשית לא תתערב , המושבה וכל זמן שהעניינים כשורה
 .הצעתו נתקבלה. בהם

 היו אמורים להביא עמם את דמי ִריוהחברים מ :'תסבוכת ד
הכסף היה נחוץ לרכישת . ִריוהחברים מקן השתתפות החניכים ו

הם לא הספיקו ).  כבר סיפרתי–על מצב הקופה שלנו (המזון והציוד 
 עליהם לרכוש ;יש להם בעיות עם הגבייה; עדיין לאסוף את הכסף
שוק ’ הסתבכו במבצע מכירת כרטיסי הגרלה ל;גם כרטיסים לרכבת

ו להביא את הבטיח;  לסיבסוד ההשתתפות החניכים,’למען המושבה
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 רשומים ִריוב. חלקם עמם כשיגיעו עם המשתתפים בעוד שבוע
 'היערבני־'למושבה שלושים צופים ולשבוע האחרון תצטרף קבוצת 

הודענו להם שלא כדאי להביא ילדים צעירים ). 10-12צעירים בני (
נצטרך לגור באוהלים בלבד והאמצעים לרשות הועדה . כך־כל

לא . והזמן הנותר להתארגנות דחוק!) אין כסף( המארגנת דלים
נראה איך הדברים : סוכם להשאיר את הנושא פתוח. הסכימו לוותר

 .יסתדרו ואז נחליט

עד אשר , מה נעשה בימים הראשונים, בקווים כלליים, סיכמנו גם
הבוגרים שיבואו יספיקו להתארגן ויקחו לידיהם את ניהול המלאה 

 .של המושבה

 .באווירה אופטימית, לההפגישה הסתיימה מאוחר בלי

 

39 
, שולץ נשאר יום נוסף. בבוקר ליוויתי את גלאט לשדה התעופה

שיחה , שוחחנו על ענייני התנועה. להשלמת רכישת המצרכים
יצאתי ממנה בהרגשה שהגענו להבנה ולשפה . ידידותית חובקת עולם

מה זעירה ַדְקִמ –התסבוכות שמאחורינו : טעיתי טעות מרה. משותפת
 . לנו בעתיד הקרובלנכון

40 
. שכרנו בעבור המושבה חווה המרוחקת שעתיים נסיעה ברכבת

 מספר קילומטרים –החווה נידחת למדי , למרות הקרבה הזאת
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בחווה . שרק רכבות מאסף עצרו בה, בשביל עפר מתחנה עלובה
נאלצנו לשכור אוהלים לשכן . בית לבנים קטן, מבנה בנוי אחד בלבד
חלוץ של צופים אחדים הקדימו לבוא ל־יח. בהם את המשתתפים

משה שטרויך . לחווה להקמת המחנה ולהכנת הארוחה ליום הראשון
שעל , ושלמה טאקסר יצאו לדרך במשאית עמוסה בציוד ובאספקה

להובלת המזוודות , פי התכנון אמורה להמתין לנו בתחנת הרכבת
 .והחבילות

*  

 אבל להבדיל ,קשה להאמין. ִריוהמתנו לרכבת עם המשתתפים מ
בבעלות שהיתה , קאמפינאס-סאן־פאולו-סאנטוס מהרכבת בקו

הרכבות , ההגעת לפי אפשר היה לכוון את השעוןש, בריטית
 .הגיעו, מתי שהגיעו. הממשלתיות שמרו בקושי על זמני היציאה

. באחור של שש שעות, הרכבת המיוחלת מגיעה. הערביים־בין
. ללשכה הבאים ומזוודותיהםרכב גויסו להסעת י־כל אוהדי הקן בעל

האוויר הסגרירי ־כי באו מעל למצופה ומזג, המבצע לא היה פשוט
 .והקריר לא הוסיף לטובה

הם היו אמורים לארח אותם . חברי הקן המתינו לאורחים בלשכה
התיישבו על בים ר ,עקב צפיפות האנשים והמזוודות. בביתם

שייקחו , המארחיםהמתינו לחלוקתם בין . עייפים ורצוצים, המדרגות
 הגיעה קבוצה ִריויחד עם אנשי . אותם לארוחת ערב וללינה

, הציגו בפני את שושנה שפילברג. שלוש בנות ושני בנים, Bahia־מ
החלפנו כמה . מזכירת הקן עמה התכתבתי מבלי שהכרתיה אישית

בתוך המהומה הגדולה הבחנתי  .היא נראתה לי תשושה ;מילים
וביקשתיה לקחת ) חברת געשכיום , וצינסקי יהודית קאחות( רגינהב
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. המקרה היחיד שדאגתי לו אישית באותו ערב. את שושנה לביתה
 .אצבע אלוקים כיוונה את הזיווג שלי ואני אף לא חשדתי בכך

41 
 תופעה זאתפאולו תהפוכות כסאן־ב. האוויר־מזגהשתפר למחרת 
, יםשמונה מאות מטר מעל פני ה, העיר יושבת על רמה; שבשגרה

המתפרסים לאורך חוף האוקיאנוס , Mantiqueiraבפסגת רכס הרי 
לכן נתונה העיר להשפעות אקלימיות המתחלפות בשני , האטלנטי

איש איננו .  פתאום גשם–פתאום יום יפה . מישורי פרשת המים
ייטול עמו מטריה גם ביום , הרוצה להבטיח את עצמו. מתרגש מכך
תפסנו . ברכבת, ווה כמאה אישלמחרת נסענו לח. שמשבהיר שטוף 
. משך כל הבסיעה בקעו שירים עבריים עד השמיים. קרון שלם

 .חוויה

התיישבנו על הרציף ואחד הצעירים . בתחנה לא חיכה לנו איש
הוא חזר לאחר שעה . התנדב לרוץ לחווה לברר מה פשר הדבר

החלטנו לא . התחיל להחשיך .ובפיו הבשורה שהמשאית טרם הגיעה
התארגנו כך  .לקחנו את המזוודות והחלטנו ללכת ברגל. ותר יןלמתי

שהחזקים יותר יסחבו את המשאות הכבדים יותר ויצאנו לדרך 
, הלכנו במאסף, ביניהם אני, בוגרים אחדים. בשיירה עורפית ארוכה

 .כדי לעזור לחלשים ולאיטיים

צעדה מלווה . במצב רוח מרומם, בתחילה המסע היה עליז ומבדח
, אט קדרו השמים והחל לטפטף גשם דקיק־אך אט. הבתבשירה נל
הגברנו את מהירות : רעמים וברקים בישרו לנו את הבאות. במסורה
מישהו הניח את המזוודה שסחב מתחת לעץ . המטען הכביד. ההליכה

ארובות . ומיד נערם שם הר של חבילות ומזוודות בצד השביל
מה הפכה לעיסת האד. השמים נפתחו ושיטפון של מים נשפך עלינו
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כאשר החזקים , להתקדם בהליכה המואצת בוץ דביק ונדרש מאמץ
 .גוררים את הבנות ואת הצעירים יותר

דלקו . כולם הצטופפו בבית היחיד. הגענו לחווה בעלטה מוחלטת
הייתי בין האחרונים שהגיעו ). 'סְקלּו'פנסי ( רוח ישם כמה פנס

 .הו בדרךהאם לא נשכח מיש, לפי רשימה בידי, ובדקתי

.  דוד קסוי.המבוגר היחיד עמנו היה אביו של הצופה בנימין קסוי
ונהיה   קירב אותו לחוג אוהדי התנועהאּורצי. איש אמיד ושתקן היה

. הנכון תמיד לתמוך ולעזור לנו, של הקן) שושבין ( patronoלמין
התנדב ללוות אותנו ביום הראשון של המושבה וגילה תושייה רבה 

 .בשקט וביעילות פעל להצלת המצב. קלענובמצב אליו נ

, יד השניל־אחד ע, מצאתי את רוב הצעירים שכובים על הרצפה
הצופים . ואבא קסוי מתרוצץ ביניהם לכסותם ולהגיש להם קפה חם

, שמיכות: שבוע להכנת המחנה הביאו עמם הנחוץ להם שהקדימו
עמס עיקר הציוד וההספקה הו. מזרנים ומזון, רוח מתקפלותת־מיטו

למרות  ,פאולו לפני יומיים וטרם הגיעהסאן־במשאית שיצאה מ
 .הדרך של שעתיים נסיעה בלבד

השתדלנו שכולם יתמקמו . התקשינו לייבש את הבגדים הרטובים
התכנסנו במטבחון חברי , כאשר ההמולה נרגעה. על הרצפה ויירדמו

 בחוץ.  לטכס עצה מה הלאה,ההנהגה הראשית והנהלת המושבה
פלא הדבר ! עסק ביש: בקיצור.  תעלומה– המשאית .ףשם שוטג

עניינית ובקור במצב השכלנו לדון . שהייאוש היה מאתנו והלאה
, עם גשם ובלעדיו: בשנו תוכנית גמישה למדי ליום המחרתיג. רוח

: דבר אחר איש לא העלה על דעתו להציע. עם משאית ובלעדיה
 .לפזר את המושבה ולחזור העירה
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הוא המשיך להסתובב בין . תתף בהתייעצותאבא קסוי לא הש
כל אחד , אחרי שסיכמנו מה שסיכמנו. מתעניין בשלומם, הנרדמים

למיטות . מאתנו השתדל למצוא פינה פנויה להניח בה את עצמותיו
קראתי לקסוי והצעתי לו . השתמשו בספסלים ובשולחן במטבחון

ּה לא השתמשו ב. גיליתי בפינה מטת שדה מתקפלת. מקום לשכב
הצלחתי למתוח את , בהרבה עמל ומעט תושייה. בגלל רגל שבורה
השעין אותו על שתי מיטות למטאטא ומקל של היריעה בעזרת 

תמיד חוננתי בתכונת ממציא המסתדר בכל : בצניעות רבה( אחרות
 ).מצב

החלטתי לבדוק את העניינים לפני שאשכב , מרוצה ממלאכתי
אדרוך על  שמא, בזהירות, סיירתי בכל הבית. במיטה שסידרתי לי

 .מישהו

בקצב הנשימות והנחירות , נר בודד במטבחון הבהב באפלה
הבחנתי ברעש של נקישת שיניים . הקצובות של הישנים העייפים
בחורה ישבה : ניגשתי לבדוק מה קורה. מהירה שבקע מאחת הפינות

הייתה זאת שושנה . כולה רטובה ורועדת, מכורבלת בעצמה, בפינה
 .באהייהמ, גשפילבר

השכבתיה במיטה , קראתי לה והובלתי אותה בידּה למטבחון
כיוון שנשאר מקום . שסידרתי בשבילי וכיסיתי אותה בשמיכה

היא המשיכה לרעוד ללא הפסק ואז . ידּהל־שכבתי ע, מספיק
קמתי והסרתי ממנה . לב שנעליה מכוסות בוץ וספוגות מיםי־שמת

. קרות כקרח, ו קפואותרגליה הי. את הנעליים ואת הגרביים
שכבתי שוב והפעם חשתי . שפשפתי אותן במגבת ועטפתי אותן בה

 .שהיא נרגעת ונרדמת
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אפילו בחלום הפרוע ביותר לא חלמתי . שקעתי בתרדמה עמוקה
בעוד חמישה , מה עתיד היה לקרות לי עם שושנה בעתיד הקרוב

 .חודשים בלבד

42 
 .השכם בבוקר

 לא –מהגשם ומהשלוליות . חוםשופע אור ו, איזה בוקר נפלא
התלאות . הקרקע התייבשה כליל ובשמים להטה השמש. נשאר זכר
עליזות . כאילו לא היו ולא נבראו מעולם, נשכחו, נמוגו, מאמש נגוזו
 .שרתה בכול

מי להכין את , מי לנקות את הסביבה: התארגנו במהירות
ה מצב מוטב לא לתאר באיז(מי ללכת להביא את המזוודות , הארוחה

 ).מצאנו אותן

אבל , נושפת ומתנדנדת, חורקת, פתאום הגיחה משאית הציוד
 .הנה היא באה

אכן קרה , מסתבר שכל מה שהיה יכול לקרות למנוע ולמשאית
אינני מסוגל לפרט בשפה המקצועית המתאימה את כל התקלות . להם

אבל מתיאור האודיסאה הבנתי שהאוטו נזקק למשהו , בהן התנסו
. פרקנו את המטען והקמנו מיד את המאהל.  שלםover-allכמו 

. אבל הייתה זאת סעודה לתפארת, ארוחת הצהרים התאחרה אמנם
 .או שמא היינו באמת רעבים

הפעם . לקראת הערב התכנסה הנהלת המושבה לסיכום המצב
כך יכולנו מר . שרר הלך רוח של שביעות רצון ושל אופטימיות

ב חזרה העירה בהרגשת סיפוק שהנה  ואני לנסוע בעראּורצי, קסוי
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חלפה הרעה ואנחנו משאירים מאחורינו מושבה שעלתה על דרך 
 ...אשרי המאמין. המלך

בה טיפלתי  הבחורה, אסיים את הפרק בכמה מילים על שושנה
לב שהיא מתחמקת י־שמת. לא נפגשתי עמּה במשך כל היום. אמש

בדתי את  כי,הבנתי שהיא נבוכה. ממני ונמנעת מלהביט עליי
כאשר עמדנו ללכת לתחנה ניגשה אליי . רגשותיה ולא פניתי אליה

. עם מכתב להוריה ביד ושאלה אם אני מוכן לשלוח אותו בדואר
הבטחתי לה לדאוג להעביר מיד למושבה כל מכתב שיגיע ! בחפץ לב

בהזדמנות ). אצלי היה המפתח של התא(הדואר של הקן ת־לתיב
, פאולוסאן־סיכמנו להמשיך בשיחה ב ובאהייההתעניינתי על הקן ב

אבל כדי להפיג , מה שקרה הלאה עוד יסופר בהמשך. אחר המושבה
נשאתי את :  אגלה את המאוחר–ולמנוע רינונים  את הסקרנות
 לישון עמּה במיטת שדה  לא הזדמן לי שובאבל. שושנה לאישה

 .מתקפלת

 

43 
י הסתגרתי בביתי להשלים את שינון החומר למבחן שהצטרכת

.  מופיע אמנון–עוד אני שקוע בבליעת ספרים ורשומים . להגיש
. מעולם לא ראיתיו כך. היה חיוור ומדוכדך. הזדעזעתי ממראה פניו

שאצלו המילים זרמו כמעיין , הוא, מרוב התרגשות התקשה לדבר
התייחסתי אליו , עקב ניסיוני בעבר. סיפורו היה מדהים. המתגבר

מתנהג במושבה בצורה מחפירה גלאט : בהסתייגות ובזהירות
מחלק סיגריות , מעשן בפרהסיה באופן פרובוקטיבי. ומופקרת

עשרת 'בהטיפו שכל הסיפור הזה של , לנערים ודוחף אותם לעישון
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יפה לתנועה , נחלת העבר,  הוא אנכרוניזם'הדברות של השומר
הוא המריד . אבל מזמן אבד עליו הכלח ,בפולין של שנות השלושים

הכוונה (ם במושבה נגד הנהגת הדמגוגים והדיקטטורים את הצופי
, ובמיוחד שם ללעג את שנינו) פאולוסאן־לאנשי ההנהגה הראשית מ

הוא הפיץ את החדשה שבגלל המצב השורר בארץ . את אמנון ואותי
התנועה העולמית שינתה את מסלול ההגשמה העצמית של הבוגר 

, ם לעלות ארצה מידעל הבוגרי: כלומר, !)?(' והכריזה על עליה ד
מה ששמעתי על . ח"מנת להצטרף לפלמל־ע, בכל דרך שהיא

לא . אעדיף לא להעלותם על הנייר, המעשים הנוספים של גלאט
הרי עדיין לא חלף שבוע מאז ניהלתי ; יכולתי להאמין למשמע אוזניי

שהשאירה בי , שעתיים של שיחה חברית, בשדה התעופה, עם גלאט
 .ממנוהתרשמות לגמרי שונה 

הושיט לי אמנון את , כדי להוכיח לי שהפעם הוא דובר אמת
הרשימות שהכין בכתב להרצאתו לצופים על יסודות המטריאליזם 

שלא הצליח לסיים משום שגלאט שיסע אותו באמצע , הדיאלקטי
גלאט הקניט את אמנון . ועוד 'קשקשן', 'רמאי'בהתפרצו בצעקות 

ל דבריו קש וגבבה של שטויות שכ, באומרו כי אינו יודע מה הוא שח
קראתי את הרשימה . ולא אפשר לו להמשיך את ההרצאה שדופות

ערוכים בשפה , הכל דברים ידועים ומקובלים. ולא מצאתי בה דופי
 .פשוטה ומסודרת

לא הספקתי למסור לו מה שהיה בפי . התקשרתי בטלפון לטאקסר
 ששלמה מדבריו השתמע. הקדים אותי, כולו ריטון ורתיחה, והוא

הדברים התאימו . אחיו היה אצלו וסיפר לו על המתרחש במושבה
 .קבענו להיפגש בערב. למה ששמעתי מאמנון

44 
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כבר מצאנו שם את , כאשר הגעתי עם אמנון לביתו של טאקסר
 אּורצי. לפי התסריט המקובל, הדעות היו שונות וסותרות. אּורצינח ו

. ל לפשר ביניהםונח משתד,  בית שמאי–טאקסר , בית הילל –
 לא שילמו עדיין את חלקם בעבור ִריוטאקסר סיפר שהחברים מ

שילם מכספו , גזבר המושבה, השתתפותם במושבה ושאחיו שלמה
 .הפרטי לרכישת הציוד וההספקה

שקע בחובות עד לצוואר ולא היו לו , שלמה גם חתם על המחאות
יידי טאקסר דגל בפיזור המ. יותר אמצעים להבטחת המשך המושבה

אבל לא , החברים האחרים התנגדו לצעד קיצוני כזה. של המושבה
, על דעת כולם, בסוף התקבל. היו להם הצעות ברורות מה לעשות

בברזיל נהוג במסחר ובתעשייה בערים (יום שבת , שלמחרת בבוקר
 שבתון החל מיום שישי –הגדולות מה שנקרא שם השבוע אנגלי 

ניסע כולנו למושבה ) ום שני בבוקר בי8אחר הצהרים עד לשעה 
 .לבדוק מה מתרחש ולהחליט במקום איך לנהוג

45 
אוטו ישן , הגענו למושבה השכם בבוקר במכוניתו של טאקסר

. ומצומק שהדבר היחיד שאפשר לומר עליו הוא שאיכשהו נסע
גלאט בא . כינסנו את ועד המושבה באוהל הישיבות וההרצאות

להערת טאקסר שאין . שרתכשהוא מעשן בשחצנות סיגריות בשר
עוד מלפני כניסתו , מעשנים בישיבות הגיב שהוא מעשן מילדות

התפתח ויכוח קשה . ואינו רואה סיבה להסתיר את הרגליו, לתנועה
במיוחד אלה שהשתייכו לקבוצה של , המדריכים הצעירים. ומייגע
סוף ־צדדו גלויות בגלאט והיו להם אין, כולל אחיו דניאל, אמנון

שלמעשה לא הספיקה עדיין (וטענות נגד ההנהגה הראשית השגות 
לא רצינו . הדיון נראה עקר ולא סיכוי להגיע להסכמה...). לפעול
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התנהלו באוהל , שכפי שאמרתי לעיל( לערב את הצעירים בוויכוחים
והחלטנו שמוטב להפסיק ולסכם את עמדתנו בישיבת  )בקולניות

העירה ונפגשנו בערב חזרנו . ההנהגה הראשית בביתו של טאקסר
 .הצטרף, ִריושבדיוק הגיע מ, שולץ. פאולוסאן־ר מ"כל חברי ההנה

חייגנו , במיוחד המצב הכספי הדחוק, עקב התנאים במושבה
 ִריושעדיין היה ב) הרי גם הוא חבר ההנהגה הראשית(לגנדלסמן 

סיפרנו לו מה מתרחש וביקשנו אותו . 'היערבני־'בכדי לבוא עם 
כי פשוט לא היה מקום ,  של משתתפים נוספיםלמנוע את בואם
גם שולץ דיבר עמו ואישר שבואה של קבוצת . לקלוט אותם

פאולו יבואו סאן־היער מ היער איננה רצויה והודיע לו שבניבני־
 .למושבה לביקור של יום ראשון אחד בלבד

שקלנו את כל הצדדים . הדיון הפעם היה שקט ונוקב
סלק מהמושבה את גלאט ועוד שתי שיש ל, וסיכמנו, והאפשרויות

במכונת , הדפסתי בו במקום. פאולוסאן־מ )בוגרותת־צופו'מה( בנות
, מכתב לוועד המושבה עם הדרישה הזאת והדגשתי, כתיבה
ביצוע מיידי יגרור ניתוק מגע עמם והסרת האחריות מצדנו י־שא

 .ולמימונּה להמשך המושבה

 .שולץ נסע למושבה למחרת בבוקר והמכתב עמו

*  

אין הם מקבלים : אחר יומיים קיבלנו את תשובת הועד
 הניתוק שנוצר היה מוחלט ולא  !אולטימטום מההנהגה הראשית

 .ידענו מה מתרחש במושבה
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46 
, סיימתי בינתיים את המבחן בהצלחה וקיבלתי את תעודת הבגרות

למושבה לא . למרות שבגלל מצבי הנפשי השגתי ציון מספיק בלבד
הגיע עם , למרות אזהרתנו ובקשתנו, בי גנדלסמןצ. נסעתי יותר

מבלי , והמשיך עמם ישר למושבה קבוצה של עשרה בני היער
 .להתקשר עמנו כלל

כך שנאלצו לסיים , אשראי נוסף לא השיג. הכסף של שלמה אזל
מבחינה חווייתית המושבה . את המושבה שבוע לפני המועד המתוכנן

ים בגילאים שונים בילו עצם הדבר שצעיר. הייתה סיפור הצלחה
הוא ללא , בצוותא שלושה שבועות בחווה מרוחקת והסתדרו בעצמם

כפי , אני מניח שמשתתפי המושבה יזכרוּה כל ימיהם. ספק הישג
הרי לכל הדעות גם . שהמושבות בהם השתתפתי נחרתו בזיכרוני

למרות שבגלל תנאי התברואה ותחלואת , המושבה הקודמת הצליחה
עקב המשבר , אבל. הסתיימה שבוע לפני המועדהמשתתפים היא 

המושבה הזאת לא תרמה את התנופה לקן סאן־פאולו , שנוצר
 .המצופה

47 
הקבוצות לא . החברים לא פקדוהו. פאולו משותקסאן־הקן ב

בתקופת גאות בציונות , דווקא ערב הקמת מדינת ישראל. נפגשו
, אמנון. פאולוסאן־הצעיר בשומר־נדם ה, שלא הייתה כדוגמתּה

חניכי הקבוצה שלי ניתקו את . נעלם מן האופק, מדוכדך ומתוסכל
גם . לא ידוע לי אם לפחות עם שמואל הם כן נפגשו. הקשר עמי

הקשור למפלגה , אליעזר, אחיו הצעיר ממנו. משה שטרויך נעלם
אביו לקח אותו לקרוביהם . הסתבך עם השלטונות, הקומוניסטית

 .ות בידיו של משהבהשאירו את ניהול החנ, בקנדה
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אבל הדבר נודע להורי חניכים , אליעזר הסתתר בתחילה במושבה
. נמלט־והם נבהלו מהסכנה שבניהם נמצאים במחיצת קומוניסט

עד שאביו , בסביבה) חווה קטנה (estânciaל־אליעזר נאלץ לעבור 
להצילו מציפורני , לגבולות המדינה מצא דרך להבריחו אל מחוץ

 .מפורסמתהמשטרה הפוליטית ה
, התפרסם כעיתונאי אמיץ. אליעזר עלה ארצה והקים בה משפחה

בפרס של , בקניה, מראשוני הכתבים שהצליח לבקר במצריים
היה לחבר מערכת . כמובן, עם פספורט ברזילאי? חומייני ואיפה לא

 עיתוני צמרת וכתב למזרח התיכון מטעם 'הידיעות האחרונות'של 
 .בברזיל

*  

שלמה טאקסר וחברי ועד המושבה , מואלהקשרים שלי עם ש
במיוחד , האחרים מההנהגה המקומית של הקן השתבשו לגמרי

ידי הררי הם יצרו ל־כשגיליתי שמאז הקמתּה של ההנהגה הראשית ע
את , חברי ההנהגה, בהסתירם מאתנו, ִריוקשר ישיר עם החברים ב

ל  וטאקסר חילצו בכאּורצי. פעלו מאחורי גבנו, בקיצור. מעשיהם
אבל להירתם להחייאת הקן לא היו , זאת את שלמה מחובות המושבה

 .מוכנים

פאולו ימים אחדים סאן־צבי גנדלסמן ושמואל שולץ התעכבו ב
אבל הדבר לא עלה בידיהם , בניסיון להפעיל את הקן ואת הקבוצות

דיווח , שנשאר שבוע נוסף, )כיום בינת(יורה ברגמן . ִריווהם חזרו ל
 .חדל מלהתקיים. פאולו ריק ושומםסאן־לחבריו שקן 

תקפה אותי . הייתי אובד עצות ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי
החלטתי . עולמי חרב עלי. תחושה איומה שמפעל חיי ירד לטמיון
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ברירה לא הייתה לי . לתת לזמן לעשות את שלו ולראות מה יילד יום
 .בלאו הכי

*  

 נשארה עוד יהבאהיהקבוצה מ: מצב רוחי הירוד ידע הפוגה אחת
שושנה שפילברג התארחה שוב . ימים אחדים בעיר כדי לטייל בה

כיוון שקיימתי בנאמנות את הבטחתי להעביר אליה את . רגינהאצל 
, המכתבים שהגיעו בשבילּה ובשביל משתתפי המושבה האחרים

הזמנתי אותה , ובהסתמך על שיחתנו ביום הראשון של המושבה
. הסתובבנו במרכז.  אחריה לטייל בעיריצאנו. לארוחת צהרים בביתי

אין הרבה מה , קומות ענקיםי־מחוץ לחלונות הראווה ובנינים רב
 ב־חיפשתי משהו מיוחד ונזכרתי ש. לראות בעיר

Praça_da_República) נפתחה גלידרייה יפנית ) כיכר המדינה
הזמנתי בעבורה . בוופלה סאטהאק :שמכרה מעדן חדש ומקורי

 !לגלידה להיטות: יליתי את חולשתהגלידה כזאת וכך ג

משך כל הזמן : הבנותי־אבל שלא תהינה א. ביקרנו גם בקולנוע
. הצעירשומר־ה: שוחחנו אך ורק על נושא אחד ויחיד, שבילינו ביחד

על סיכויי ,  ואניבאהייההיא סיפרה על הקן שהתכוונה להקים ב
ה אף לא מל.  כל אחד דיבר על התוכניות שלו. ההכשרה בברזיל

מי היה מעלה על דעתו . נגעה בקשר האישי העשוי להירקם בינינו
, שבדיוק כעבור חמישה חודשים מהפגישה ההיסטורית הזאת

 ?נתחתן, הראשונה והיחידה
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נסעה לאורוגוואי לביקור , חברתו של אמנון, שושנה לוינסון
הטלנו עליה לדווח ליחיאל הררי על המתרחש בקן . משפחתי

. ך שההנהגה הראשית שהוא הקים אינה מתפקדתפאולו ועל כסאן־
היא שבקה חיים בטרם עמדה על , עקב המשבר שהתהווה, למעשה
היינו . דרשנו ממנו לבוא לביקור חטוף להסדרת המצב. רגליה

 .שוב ומוכנים לשלוח לו כרטיס טיסה הלוך

קיבלנו ממנו מכתב בהול המביע את דאגתו למצב והמודיע לנו 
הוא .  ממנו להכיר בהם כגוף עצמאי ואוטונומי מבקשיםִריושחברי 

כאשר , ליליםגמצדו מוכן לחלק את התנועה הברזילאית לשני 
כלומר על ( תהיה ממונה על הגזרה הצפונית ממנה ִריוההנהגה ב

 בדרומית –פאולו סאן־ו) הוריזונטהו־ ובלבאהייה, הקנים ברסיפה
המנוסח , ויחידזאת בתנאי אחד ). שיסל=  קוריטיבה 'קן'על  כלומר(

באופן ,  תתחייב להעביר אליוִריושההנהגה ב, בבירור ובמפורש
 .רהשומ את חלקם לקרן, מסודר

. קצף ומרירות־חמתי בערה בי והרצתי אליו מכתב גדוש שצף
הרי בכבודך ובעצמך כפת עלינו ? מה אתה מבשל: הגבתי בשאלה

ו טאקסר ואני היינ(בלי התחשבות בדעתנו , את ההנהגה הראשית
עוד בטרם הספיקה ההנהגה החדשה , ועתה) המתנגדים החריפים

במקום להתייצב , להתכנס בצורה מסודרת אפילו פעם אחת ויחידה
 ?פוקוס ונוטל ממנה את סמכויותיה־אתה עושה הוקוס, לימינה

להעביר את ההנהגה , לשמור על אחדות התנועהעל־מנת , הצעתי לו
הוספתי שאמנון ואני . ה ולשחרר אותנו ממנִריוהראשית כולה ל

אמריקאיות כדי להתקבל באחת ם־החלטנו לפנות להכשרות הדרו
 .מהן

שבקרה בהכשרה באורוגוואי , לפי המלצתה של שושנה לוינסון
: התשובה.  בקשנו במכתב להצטרף אליה,והתרשמה ממנה בחיוב
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פרט לנחום , מוכנים לקלוט אצלם כל חבר מהתנועה הברזילאית
שלפי הוראות מפורשות של הררי , לסקימנדל ואמנון ימפו

. עליהם להמשיך לעבוד בקן) שהועברו גם לידיעת יתר ההכשרות(
מנת ־נקב את סכום הכסף שעל כל חבר מברזיל לשלם על המכתב גם

 .להצטרף להכשרה

49 
כשליח המרכזי , יחיאל הררי ישב בארגנטינה תקופה ממושכת

אשר ריכז את כ, רק כעבור שנים. של התנועה לדרום אמריקה
קבלתי (חידשתי עמו את הקשרים , חביבהת־סמינר התנועה בגבע

). מחלקת הבנייה בה הייתי פעיל את תפקיד רכז הבנייה של הגבעהב
בערוב ימיו הקדיש את עתותיו לתיעוד ! נדלהי־איש בעל מרץ בלת

ביניהן מונוגראפיה , הצעיר ואסף חומר למונוגראפיותשומר־תנועת ה
 .אמריקהם־על התנועה בדרו

התכוון אמנם לעדות . הוא מי שכנע אותי לכתוב זיכרונות אלה
היד של הפרקים ב־אבל לאחר שקרא את כת, ישירה ומצומצמת

עודד אותי להמשיך בכתיבה ולא הרפה ממני עד , הראשונים
 .הררי סבל כבר ממחלה אנושה ודחק אותי למהר ולסיים. שסיימתי

 .אמר, "ןאין לי הרבה זמ"

 וסיכם את היד־ של כתבפיק לקרוא את הטיוטה השלמהיחיאל הס
בו הוא מעמיד , )15.12.83התאריך (התרשמותו במכתב מפורט 

. אותי על כמה עובדות בנוגע לדברים שכתבתי על פועלו בברזיל
אחטא לאמת הפנימית שלי אם אשנה דברים "בתשובתי כתבתי לו 

משום , וקיםדיי־אפילו אם בזאת אתקן א, יםיעכשוומתוך שיקולים 
בכל . "כפי שאני זוכר, מה שאני זוכר שהקו המנחה בחיבורי זה הוא

אעתיק שתי , מתוך יחס הכבוד והערכה שאני רוחש לאיש, זאת
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.  הסבריו מקובלים עליי–הכספים   על–הראשונה . פסקות ממכתבו
 היא עדיין –על הצעתו לחלק את התנועה בברזיל לגלילים  – ההשניי

לא שיניתי את הערכתי שהקמת ההנהגה הראשית  םג! פסולה בעיניי
כאשר בין שני , לתנועה בברזיל בטרם הבשילו התנאים המתאימים

 .הייתה טעות, צולעהקנים הראשיים שרר קשר 

 :כותב הררי
היה מקובל בזמנים הללו . לא קבלתי אף פרוטה מקופת התנועה. א‘'

,  קח בחשבון.שכל ביקור של שליח היה על חשבון התנועה בה ביקרנו
שבמשך כל שנות שליחותי בארצות שונות לא קיבלתי אף פרוטה 

שליח היה צריך להתקיים בכוח התנועה . מישראל או ממקור מקומי
 שקיימה את – 'השומרן קר'שיטת , לכן שיטת פולין. המקומית

ישראל ארץ־לא קבלתי מ.  היה המקור לקיום–התנועה ואת השליחים 
ן קר' ובכל ארץ הייתי מארגן את פעולת, עהפרט לכרטיס נסי, פרוטה
 הייתה מוגבלת בהכנסותיה שבאף ’השומרן קר'בגלל זה ש. ’השומר

,  מתיאטרוןתליהנו, לא הספקתי לטייל) גאווה שלי(שליחות אחת 
לא ראיתי , למשל, פאולוסאן־בהיותי ב... לעשות קניות וכיוצא באלה

לא יצאתי את : דבמשפט אח. למוזיאון, לא הלכתי לסרט, את העיר
 '...הגטו
 :ההשנייקה ְסהִפ

, צעתי לחלק את התנועה ברזיל לגלילים נבע מהניסיון הפולניֲה...'
, בפולניה חלוקת הארץ לגלילים, בכל אופן. כי והארגנטינאי'הצ
הייתה ביטוי ודחף של תנועה , כך ארגון הקיבוצים לפי גלילאחר־ו

 .'כבירה

50 
. איש לא פקד אותה; ּהונבשממחודש ימים חלפו והלשכה עדיין 

לא ידענו . הידיים דמה לעולם רפאיםב־האולם רח: ביקרתי בה פעם
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התקופה בעדה שילמנו מראש את שכר הדירה הלכה . מה לעשות
ה 'ַמְזחֹוֶצ ה־החניכים לא שילמו את דמי: הכנסות לא היו. ונסתיימה

שבלאו הכי הספיקו בקושי לכסוי הוצאות השוטפות , )מס חודשי(
 !מצב ביש. של הקן

אחרי , הקן היה משותק דווקא בימי הפגרה הגדולה מהלימודים
 בשיא הפעילות וההתרחבות, בדרך הטבע, עונה בה הקן, המושבה

בימים כתיקונם החניכים ). מבצע למשיכת חברים חדשים לתנועה(
 .היו נוהגים בתקופה זאת לבלות ימים שלמים בקן

. לתי להתרכז בלימודיםמצב רוחי היה קשה מנשוא ולא יכו
, מכיוון שפתיחת הפקולטה לבנין ערים בה נרשמתי התמהמהה

 ומתמטיקההמניין לפיסיקה ־מן־שלא־הצלחתי להתקבל כתלמיד
המוסד להכשרת מדענים ומורים (בפקולטה לפילוסופיה 

.  גבוהה–רמת הלימודים הנהוגה בה ). פאולוסאן־באוניברסיטה 
 תלמידים מצטיינים בחוגו של השתתפתי בכיתה נבחרת של עשרים

,Mario Scheinberg כפי ששמו , מבני עמנו( פיסיקאי צעיר מפורסם
מנת לא לפגר בשיעורים ל־נדרשו מאמץ וחריצות ע). מסגיר

לעתים קרובות מצאתי את עצמי יושב . והתקשיתי לעמוד בכך
 .בכיתה ומחשבתי רחוקה ממנה

51 
למרות , גשתיוזמן רב לא פ. יום בהיר הופיע אצלי אמנון

 שעברתי לגור בבית קומתיים בקרבת ביתו שאבי קנה ברחוב
,Rubino de Oliveira שחברי , אמנון סיפר לי .בראז.בשכונת

הם מצטערים ומתחרטים על . קבוצתו פנו אליו לשוב לנהל אותם
הוא נטה לסלוח וניסה לשכנע אותי . התנהגותם כלפיו במושבה
אולי מתוך חשד ; ייתה נוקשהעמדתי ה. שעלינו להחיות את הקן
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לא אנקוף אצבע כל עוד . כדרכו בימיו הטובים, 'קצת'שאמנון מגזים 
 .לא אשתכנע שאכן חל שנוי אצלם

, דניאל אחיו: הפעם בלווי משלחת חניכיו, אמנון חזר למחרת
טענו שהולכו . הם באו לבקש שאחזור לקן. בנימין קסוי ווילי ֶּבצאק

ם מסרו לידי אוסף המכתבים שקיבלו שולל ולהמחשת כנות מניעיה
במבט חטוף מצאתי שם הסתה . מגלאט משך החדשים האחרונים

בעלי נטיות , שרלטנים, דיקטטורים: שלוחת רסן נגד אמנון ונגדי
 לא חסך אּורציגם מטאקסר ומ. פשיסטיות וביטויים שנונים נוספים

ם היו ש.  שאין להם מה לחפש בתנועה,הגשימו־שלאם־זקני: צליפות
לא הרביתי לחטט . הנחיות איך עליהם להתנהג ומה עליהם לעשות

במכתבים ובתנועה אבירית החזרתי אותם ואמרתי שאין לי עניין 
משום שעיון מדוקדק , היום אני מצטער על כך. ואין לי חפץ בהם

מדוע גלאט : במכתבים האלה היה אולי עוזר לי לפענח את החידה
 ִריופרטי או שמא חברים נוספים מהאם מעשיו היו מבצעו ה? נהג כך

 .ו"תיק? היו מעורבים

52 
כמו , קבוצה אחר קבוצה, אחד אחד, אספנו מחדש את החניכים

החניכים כאילו ציפו לאות . שארכיאולוג משחזר כדים משברי חרס
בפחות משבועיים הלשכה המתה . ושבו בנים לגבולם... להתכנס

 .כאלו כלום לא קרה, ושקקה חיים כקדם

 וטאקסר התרצו אּורציהבות מדבקת אחזה בכולם ובסוף אף התל
 .ונרתמו לפעולה

53 
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איני מבין עד היום מה , עד כמה שהרהרתי בכל אשר התרחש
ההנהגה חברי הקרע עם . בעצם קרה ובמה שגינו שהחלב החמיץ

 ובמשך ִריובכל פגישותיי עם בוגרי קן .  איננו מוסבר לי כללִריוב
דופן ־א הבחנתי מעולם במשהו יוצאל, ההתכתבות הענפה עמם

במיוחד אל , רחשתי אליהם אמון מלא. והיחסים בינינו היו ידידותיים
) מזכיר הקן עמו התכתבתי באופן סדיר(חברים כמו עקיבא שכטמן 

התנהגותו של צבי  ;בוגר התנועה הפולנית, ופנחס דרצינסקי
נו  שמאז המושבה הראשונה של התנועה התיידדנו והיי–גנדלסמן 

 הייתה עבורי הפתעה ונשארה –מתכתבים ומרבים לשוחח בטלפון 
 ,על יתר חברי ההנהגה הראשית אין לי מה להוסיף. חידה ללא מענה

עם שמואל שולץ : מהטעם הפשוט שקשריי עמם היו מזעריים
כשנבחרה ההנהגה הראשית ובישיבה , הכל פעמיים־נפגשתי בסך

מחוץ לאותן . שבהשקיימנו בביתו של טאקסר בעת תחילת המו
, יעקב פלברג. פעם החלפתי עמו מלהי־ההזדמנויות איני זוכר אם א

הכרתיו בספרית ביאליק בביקורי הראשון , ִריוהחבר השלישי מ
קשה לי לתאר איך היו . אך לא הזדמן לנו לשוחח כלל, ִריוב

כך קלושה ל־מסוגלים לקבוע עמדה כלפינו מהכרות אישית כ
 .סיבה לחשודלנו לא הייתה . וחפוזה

התברר לי שהוא , מתוך מה שהספקתי לקרוא במכתבים של גלאט
איני מבין את ). במיוחד, נגד אמנון ונגדי( חתר תחתנו במודע ובכוונה

יתכן שרק הוא בלבד בישל את כל הדייסה וחברי הקו . מניעיו
אבל כל . אולי אף לא ידעו עליהם, האחרים לא היו שותפים לצעדיו

בניסיון לברר את העניין . שאין להן על מה להסתמךאלו הן השערות 
שמטרתו להוציא את הדוב , החלטתי לנסח חוזר פרובוקטיבי

בו סקרנו מה ,  של ההנהגה הראשית2' זה היה החוזר מס. מהמאורה
פאולו מאז הקמת ההנהגה הראשית עד לסיום סאן־שהתרחש בקן 

. ִריוו ופאולסאן־הוא נשלח רק לוועדות המקומיות של . המושבה
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לתנועות האחיות , המיועדים להפצח ליתר הקנים, העתקים הנותרים
החלטנו לגנוז , ולהנהגה העליונה הררי. ליחיאל, בדרום אמריקה

 !הם עדיין ברשותי. אותם

עקיבא הביא את החוזר לדיון בהנהגה . התוצאות היו כפי שצפינו
 עקיבא שלח לי העתקי הפרוטוקולים של שתי. ִריוהמקומית ב

מפרוטוקול הישיבה הראשונה למדנו שהסיקו . ישיבות שקיימו
שולץ ויורה שבכדי לשקם את קן , מהדיווחים של גנדלסמן

, פאולו שהתחסל חייבים קודם כל להרחיק את אמנון ואותיסאן־
 .לנטרל את השפעתם המזיקהעל־מנת 

פאולו את סאן־החליטו לשלוח ל, לפי הצעת גלאט, למשימה זאת
ורנובסקי להיפגש עם חברו יצחק טאקסר כדי לבדוק המורה מנדל ט

 .את הדופק

שבא להתארח אצלו , טורנובסקי אכן כתב לטאקסר והודיע לו
ערכנו לכבודו מפקד . כאן נכונה לו הפתעה. לבירור ענייני התנועה

בתלבושת מלאה , שלוש מאות חניכים: חגיגי של הקן המחוסל
) ניבה בצבע השכבהחצאית ומכנסיים כחולים וע, חולצה לבנה(

חניך אחז המוט צופי בו דגלון  לפני כל קבוצה. הסתדרו לפי קבוצות
 .הקבוצה

 .גם בשבילנו. מסדר מרשים

התכנסו הקבוצות ומנהליהם , המלווה שירה אדירה, אחרי הטכס
בדברי , טורנובסקי לא הסתיר את התרגשותו והתוודה. לפעילותם

 . בקן וארשה במיטבושלרגע חלם שהנה הוא נמצא, ברכתו במסדר

*  
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בערב התכנסנו חברי ההנהגה הראשית וחברי ההנהגה המקומית 
. פאול בביתו של טאקסר לשיחה מסכמת עם טורנובסקיסאן־של 

טורנובסקי היה במצב רוח מרומם והרעיף עלינו מטר של שבחים על 
 .התרשמותו מהקן

במלתא דבדיחותא אמר : לחוויה כזאת לא פילל כלל וכלל
כמה מאושר הוא . שבא לקלל ויצא מברך,  את עצמו כבלעםשמרגיש

. פאולו קן שוקק חייםסאן־ יוכל לבשר שמצא בִריושעם חזרתו ל
 .נפרדנו בלבביות

במשך כל הפגישה לא נזכר לו במילה אחת המשבר בין שני 
ידענו . תירץ את הביקור כיוזמתו אישית משום שטורנובסקי. הקנים

אבל לא הזכרנו את , ה הייתה משימתומהפרוטוקול מי שלח אותו ומ
אבל בפגישה , ייתכן שטאקסר שוחח עמו על כך ביחידות. הנושא

 .הכללית נהגנו כאילו הכל על מי מנוחות

*  

נודע לנו מהפרוטוקול השני . ִריוטורנובסקי חזר למחרת ל
בעקבות הדיווח של .  שהיו מאוכזבים משליחותואשקיבלנו מעקיב

 מעין ִריוהתקיים בשכבת הבוגרים ב,  שלי2 'טורנובסקי והחוזר מס
, יעקב פלברג גינה בחריפות את ההתנהגות של גלאט. משפט גלאט

הצעיר ודרש בתוקף שומר־קבע שהוא איננו ראוי להשתייך לה
אבל לא , דוד רזניק הסכים עקרונית עם יעקב. להרחיקו מהתנועה

פטר פלברבג הת כמחאה.  הזדמנותגלאטתמך במסקנה והציע לתת ל
 .מכל תפקידיו

ואף  .רזניק נבחר מאוחר יותר להנהגה הראשית של התנועה בברזיל
 הרתה שם, רחל, אשתו .הצטרף לחוות הכשרח הראשונה שלה
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הם עלו ארצה ונתקבלו כחברים . ה השתבשו'ויחסיהם עם החבר
בור זמן עזבה עדוד לא הצליח לעסוק במקצועו ו. השופט־בקיבוץ עיו

א פתח משרד הו: חה האירה לו פנים ההצל.המשפחה העירה
 וזכה –שגשג בירושלים והתקדם להישגים עטורי פרסים אדריכלות מ

ובית  קנדי־יד:  יצירותיו המפורסמיםןבי. בפרס ישראל באדריכלות
 .המורמונים בירושלים ושגרירות ישראל בברזיליה

 למרות שפלברג ואני חיים באותו קיבוץ מאז שנות החמישים
בעת ביקור בברזיל (לאחר שנים רבות . חנו על פרשהלעולם לא שוח

הוא ניסע לפייס . שפגשתי פעמים את גלאט באקראי) 1974בשנת 
 .סירבתי לדבר עמו. " מעשי ילדות–מה שהיה היה  " :אותי

.  אכלתי לתומי צהריים בחדר האוכל של קיבוצי2001בשנת 
דו קרא בקול את שמי והושיט לי את י, פתאום מתקרב אלי משהו

פרט .  שבא לביקור לישראל,היה זה משה גלאט. בהתלהבות
והפעם החזרתי לו , נעמדתי . הופעתו לא השתנה, שהלבינוולשערותי

 ?מעל לחמישים שנה' ְברוגז ' איך אפשר לשמור.על הברכה וחיבוקו
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  מתגשםחלום
 

1 
היהודי בברזיל רוח ציבור עם הכרזת מדינת ישראל אחזה ב

ם ַע תעצר. של התעלות הנפש, פות קומהתחושה של זקי: תזזית
, היהודי־אף לא בקרב הציבור הלא, שכמוה טרם נראתה בעיר

 הגדול Estadio de Pacaembú –התכנסה באולם הספורט המקורה 
, חולצות לבנות(בתלבושת מלאה , הצעירשומר־חברי ה .בעיר

משמר עמדו כ, )חצאיות כחולים ועניבות בצבעי השכבות/מכנסיים
 קהל .ותיו דגלי הלאום וכרזות ציונביב הבמה הענקית ונשאכבוד ס

 .היו אלה ימי זוהר. האלפים קיבל את הופעתנו בתשואות רמות

התקשרו אלינו . הקבוצות פעלו באופן תקין והקן גדל מיום ליום
נסעתי אליהם . Vila Mariana־הכנסת בבית־נערים שהיו מתכנסים ב

יזמתי . לא הצלחנו בכך. ועהלקרב אותם לתנעל־מנת לארגן פעולות 
הספקתי . מודפס בסטנסיל,  בפורטגזיתירחון הקן ,'דרכנו'את הוצאת 

כולה המוקדשת , 3 חוברת מספר את. להוציא לאור שתי חוברות
 לצאת לוןף העני יודע עד מתי הוסיאי. קיבלתי בארץ, לעלייתנו

 .אם בכלל, לאור

. ברזילעם שגשוג הקן צץ בשכבת הבוגרים נושא ההכשרה ב
 ולא ידענו באיזו מידה יצטרפו אלינו חברים מהקנים ,היינו מעטים

, התמסרתי כולי לפעילות הקן ועשיתי בו לילות כימים. אחרים
עמי לתת תנופה חזקה היה מנוי וגמור  .בהזניחי את לימודי בפקולטה

הרגשתי שלא אוכל להישאר ; לחפש דרך לעלות ארצהבד בבד לקן ו
שמואל קליימן . דומההיה מצבו של אמנון . עוד זמן רב בברזיל
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אבל לא נרתמו לפעילות החינוכית , ובלימה פלונקה חזרו לתנועה
 .כמקודם

אברהם לבנדובסקי הצליח הפעם להגיע לאיטליה ומשם עלה 
אמריקני ם־הוא הצטרף לגרעין הדרו. באניית מעפילים, ארצה

ת עתנוגבה ובזאת זכה להיות ראשון עולי שהתגבש בקיבוץ נ
 Achim)בנגבה כבר נמצא אז חיים יערי . ברזילהצעיר ב־השומר

Waldman) ,אלא השתייך , אבל לא היה מהתנועה, ִריוגם הוא מ
 . לעלות ארצהכדי 1945בראשית התארגנה לקבוצת צעירים ש

לבנדובסקי ניצל . היו ממייסדי קבוץ געש, אברהם וחיים, שניהם
ל כרטיס "לקבל מצה) לארץץ־מתנדבי חו(ל "את זכותו כאיש מח

 ,כעבור שנים אחדות.  לברזיל וחזר,חזרה למדינה ממנה התגייס
פנה לקיבוץ להתקבל עם משפחתו , והוא כבר נשוי עם שני ילדים

הם לא . מצב המשפחה היה רעוע וסופה שהתפרקה. כמועמדים
חיים יערי לעומתו השתרש ומילא תפקידים . נקלטו בקיבוץ

נפטר בטרם . פעילות במוסדות תנועתייםהן בקבוץ והן ב, מרכזיים
 .עת

2 
ל מגייס מתנדבים "נודע לנו שצה מלחמת הקוממיותבעת 

בקבוצת הבוגרים ראינו ). וץ לארץמתנדבי ח(ל "במסגרת מח
.  להגשים את תשוקתנו לעלות ארצה מתאימהדרךכ מבדרת זו

 , בוגרי הקן,נושא ולשם כך יצאנובהחלטנו לקיים דיון יסודי 
שושנה ,  בלימה ושמואל– ילית בחורשה מחוץ לעירלהפלגה ל

(Rosa)אלינו  אחותי הצטרפה .שלמה טאקסר ואני, הינדה,  ואמנון
, הקמנו מחנה אוהלים. למרות שלא השתתפה בדיון, מהם־משו

הכל , בבישול הארוחות על גחלים, בילינו בצוותא ברחיצה באגם
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רשה י וגשהבהבה, מסביב למדורה, בערב. לפי המסורת השומרית
אחרי שירה נוגה ורומנטית של השירים ביידיש , את החרקים

הרצינית , גורליתהפתחנו בשיחה , אפשרי־שבלעדיהם א, ובעברית
קיימנו  ,גליםת־בב ,בארץ .בה השתתפתי בברזילשוהנוקבת ביותר 

 .אבל בל נקדים את המאוחר, חה כזאתעוד שי

את השלכות ל וביררנו "בחנו את האפשרות שנתגייס כולנו למח
הכשרה מקומית . הגיוס המסיבי הזה על עתיד הקן ועל עתיד התנועה

מאז ההתרחשויות במושבה האחרונה : נראתה לנו כפתרון מסובך
היה ברור שלא נוכל להוציא מההכשרה . היחסים בינינו השתבשו

האפשרות שחלק מאתנו יתגייס וחלק אחר יישאר . פעילים לקן
אף אחד לא היה מוכן לוותר על . לא נראתה לנו, לפעילות בקן

או שכולנו מתגייסים : הברירה הייתה פשוטה וגילוייה. עלייתו
. או שקבוצת הבוגרים שלנו תתפרק ואיש כרצונו ינהג, ועולים ביחד

 .עד מאוחר התארךהדיון 

 :השיקול שהכריעה בדיון !ל"ולנו מתגייסים למחכ: נפל הפור
מה תזיק לקן פחות מאשר פאולו להגשסאן־יציאת שכבת הבוגרים מ

ת זהיותר מ. תפרקתלא תתגייס והשכבה דאי שייגרם אם והנזק הו
  להגשמההיוקרה לתנועה וישמש דוגמההתגייסות יוסיף צעד 
 .םמיקייאנו מ נאה את אשר נאה דרשנו: עצמית

ולפנות  ,עם קופה משותפת ,החלטנו להתארגן כגרעין עלייה
כתבתי להררי . ל"ייסות למחהתגשם למוסדות הציוניים המתאימים ל

 .לקבל את אישורוכדי  על החלטתנו תי לוהודעו

שניהם  ,צבי גנדלסמן ושמאול שולץל "למח  התגייסוִריובגם 
 שליח ִריובינתיים הגיע ל.  ללא קשר עמנו,חברי ההנהגה הראשית

חבר קיבוץ  ,שמואל דרורי, חדש לארגון המגבית של הקרן הקיימת
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א קיבלנו עליו שום מידע מההנהגה כיוון של. העמקים־שער
מה  כתבנו להררי ושאלנו. התייחס אליו לכיצדלא ידענו , העליונה
 ואם יוכל לתווך ,מה הן סמכויותיו התנועתיות,  של דרורימעמדו

יבוא , הררי,חוא או ש–  ליישור ההידוריםִריובינינו לבין הבוגרים ב
נות פז לצעד חשבנו שעלייתנו ארצה היא הזדמ. בעצמו למטרה זאת

הגיעו אלינו הדים מצוינים על  ,עוד לפני שקיבלנו תשובה. כזה
. ִריומזכיר קן ,  ויצרנו עמו קשר באמצעות עקיבא שכטמן,דרורי

.  בבוקר של יום ראשון הקרוב,דרורי הזמין אותנו לפגישה במלונו
,  באו גנדלסמןִריומטעם קן .  ואניאּורצי, לפגישה זאת טסנו טאקסר

ביניהם , ועוד מספר בוגרים) חברי הנהגה הראשית(ברג שולץ ופל
לא . אבל פגשתיו ברחוב, איני זוכר אם גלאט השתתף. עקיבא

 . בינינוהחלפנו מלה

לזכותו . הפגישה הייתה רוויה מתח ויחס חשדני משני הצדדים
של דרורי יאמר שבנועם הליכותיו ומתינותו יצר אווירה רגועה 

 כנס של ִריועליית המתגייסים יתקיים בהוא הציע שלפני . ועניינית
לבחירת הנהגה ראשית חדשה ולהעברה , בוגרי התנועה לדיון בעתיד

 לדחות  דרורי דרש מהבוגרים העולים. נועהמסודרת של ניהול הת
הדבר לא . ישתתפו בכנסכולם שעל־מנת , את עלייתם לשבועיים

 ולא ,משום שכרטיסי הנסיעה באנייה כבר היו בידינו, היה פשוט
דרורי עמד על כך . ידענו אם ניתן להחליפם בכרטיסים לאנייה אחרת

 .הבטחנו להשתדל להיענות לו. בתוקף

 .בערב טסנו הביתה

3 
. התקשרנו עם כל הקנים והכנת הכנס נכנסה להילוך גבוה

 לאוניה הבאהשלנו תמורת כרטיסים הצלחנו להחליף את הכרטיסים 
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אשר שינו את  ימיםת ה עשרבהם התחוללו,  דחייה של שבועיים–
 .ימפני העול

 ו של העיתונאיספר, 'ימים אשר שינו את פני העולםה תעשר'
 ,1917ב־ מהפכת אוקטובר ברוסיהל שהיה ֵעד ,ון ריד'האמריקאי ג

 .קראתיו בצמא ובהתרגשות. היה להיט בנוער השמאל בזמנו

 לפי, י דיון רעיוני מקיףעל־ידסיכמנו להקנות משמעות לכנס הזה 
ח כללי "הוטל להגיש בכתב דועל כל קן . מיטב המסורת השומרית

ניגשתי להכנת הדוח של . על פעולותיו ומידע על הישוב המקומי
בהתייעצות עם טאקסר ועם אמנון התווינו את . הנהגה הראשית
לפי המלצתו של .  והתחלתי לתכנן את הפרקים,הקווים הכלליים

 ם היהודימקיפה על תולדותוח לפתוח בסקירה אמור היה הד ,טאקסר
. התוכהצעיר בשומר־התפתחות התנועה הציונית בו ועל ה, בברזיל

תוך כדי דיון צמוד עם טאקסר ואמנון על כל שורה  ,עבדתי במרץ
התכוונו . הסעיפיםת־ניסחתי טיוטה ראשונה של הסעיפים ות. ותג

להדפיס את הדוח במימיוגראף ולחלק עותקים לבאי הכנס לפני 
. המלאכההופסקה אבל עקב תפנית מפתיעה בחיי הפרטיים  ,פתיחתו
 . נכנסתי לחופהתחת זאת:  לא השתתפתי בעצמי בכנסכמו כן

 מסאן־.  הכנס הצליח להשיג את מטרותיו במלואן כיסופר לי
 כל בוגרי הקן ומשלחת מכובדת של שכבת  מלבדיובאפאולו 

פו כמעט כל  השתתִריומקן . מנהיגותהיורשי כתר , 'בוגריםם־צופי'ה
מהקנים .  את הפלגתם גנדלסמן ושולץ לא דחושכן, הבוגרים

 .המנהיגים שלהם האחרים באו הבוגרים

 יעקב – תרתי משמע , התייצב כולו כאיש אחד קוריטיבהקן
אם להסתמך על תעודות שמצאתי בארכיון התנועה ! שיסל
 רסיפה –  בכתבותח"ושני קנים לפחות הגישו ד, חביבה־בגבעת

מצאתי גם מסמך המפרט את הדיונים הרעיוניים . נטהוזיורה־בלוו
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. סעיפיםת־ סיכום ההחלטות מנוסחות בסעיפים ובתואת, והארגוניים
, ראש הכנס ביושחתומים מרדכי בלנש היו  הזאת 'מגילה'על ה
 . בשם ההנהגה הראשית היוצאת ונציגי הקניםאּורצי

*  

ש שדרך  כוכב חד– כמה מילים על מנהל הכנס מרדכי בלנש
 .בשמי התנועה בברזיל בתקופת עלייתנו

 במאת הכת', כוכב אדום דרך בשמי סין'ותה תקופה קראתי גם את אב
של ו כההקבלה לדר.  שהרשים אותי מאד,סנואו' האמריקאי אדגר ס

 .מתאימה בהחלט, רציה נכונהבפרופו, מרדכי בתנועה

י בעת ביקור .כריזמאטי ואמביציוזי, בחור מוכשרלאנש היה ב
הציגו אותו לפניי כתלמיד , לקראת הפגישה עם דרורי ,ִריוהאחרון ב

כנראה שבגלל , אותה עזב בשנה השנייה, בפקולטה לרפואה
 ,הוא לא השתתף בפגישה במלון ואף לא הזדמן לנו לשוחח. התנועה

 .שבחו שמעתיאת אבל 
נוצרו בגעש שעד ,  את עלייתו של מרדכי ארצההנכות מלידה עיכב

 ,1954־ ב, אשתו,מרדכי הגיע עם עידית. יזיים לקליטתוהתנאים הפ
שלוש פעמים נבחר למזכיר . והשתלב בקיבוץ במהירות מדהימה

 אשר הצטרפה , מארגנטינה'אנילביץ'הדריך את קבוצת , הקיבוץ
ריכז ההנהגה  ,נסע לברזיל בשליחות התנועה החינוכית, לקיבוץ געש

 מזכירות  והיה חבר,הצעיר בישראלשומר־הראשית של ה
 ,ם"הוא התבלט בפעילותו בדור הצעיר של מפ. הארציץ־הקיבו

בגיל שלושים קיבל . ונבחר לוועדה המדינית של המפלגה
סוציולוגיה (ליים אהארצי מלגה ללימודים פורמץ־מהקיבו

 נתקבל כחבר 1972ב־. אביבל־באוניברסיטה ת) ופילוסופיה
את התואר  ינות בהצטייםסיתה שנה ו ובאבנשיאות הקונגרס הציוני

. פילוסופיהבמוסמך למדעי הרוח ימודי תואר ללניגש הראשון ו
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מושג הניכור בתורת "לו בהצטיינות יתירה על עבודתו  הוענק התואר
 את תואר דוקטור לסוציולוגיה באוניברסיטה קיבל 1977ב־ ."מרכס
סוציאליזם וניהול , ההתנכרות"על עבודתו ,  בשוודיה)Lund(לּונד 
תמנה למרצה ונ ,נואם מוכשר ומרצה מבוקשי היה כדמר. "עצמי

 ' השיתופיבמכון לחקר הקיבוץ והרעיון'אביב ול־באוניברסיטה ת
ראש המחלקה לפילוסופיה ולימודים היה . באוניברסיטת חיפה

הספר לחינוך של אוניברסיטת חיפה בית־אינטרדיסציפלינריים ב
 ה שלו בראשיתבעוד, 48פתאומי בגיל באופן מרדכי נפטר . באורנים

 .קרירה אקדמאית מבטיחה

4 
עמלתי . 'תלמוד תורה'הספר בית־ חברי מימי  היהברוך גולדצוייג

, הוא הצטרף אליה אחרי השתתפותו במושבה. רבות לקרבו לתנועה
 והעברתי לידי מספר ימים במשך. פאולוסאן־ונקבע בכנס כראש קן 

ותי בתנועה בזאת תמה פעיל. את הענייני המזכירות שהיו בטיפולי
 .הברזילאית

 שעוד אפרט אותן ,עקב ההתרחשויות בעת הנסיעה לארץ
ניתקתי את הקשר עם התנועה בברזיל והוא לא התחדש  ,בהמשך

שלא מצאתי עוז בנפשי לבקר את הקן , עד כדי כך נפער הקרע. מאז
  כאשר לאחר עשרים ושבע שנים חזרתי לברזיל לטיול,פאולוסאן־ב

 חשתי דחף עז לפקוד מקומות רבים .בעיר חודש הימים וביליתי
הספר התיכון בהם בית־הספר העממי ובבית־כגון ב, הקשורים בעברי

 ייתכן שאינני סולח לעצמי על כך .אך לא את קן התנועה, למדתי
שהתוכניות שרקמתי על התנועה הברזילאית נטרפו לי דווקא בעת 

 ומציאת הליכה לקיבוץ, עלייה ארצה: שיא הגשמת חלומות נעוריי
לא , כמו בטרגדיה יוונית המכבדת את עצמה. חברה לחיים־אישה
ולהעניק לו תמותה כמוני בן־אלי האולימפוס הקנאים לפרגן ליכלו 
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ברקמת קשריי עם התנועה , יעינית־בבולכן פגעו , אושר מושלם
טיפחתי בכל־כך  וישנותישהקדשתי לּה את מיטב , החינוכית בברזיל

 .הרבה אהבה ומסירות

, פעם הייתה כזאתי־אם א; טינה על מה שהתרחשיום הין בלבי א
עתירת תקופה  האותהזיכרונות היפים מעלילות תפסו את מקומּה 

 .ציפיותהמעש וגדושת 

5 
 ,ל"עליה והתגייסנו למח מהרגע בו הכרזנו על הקמת גרעין

שיטפון של . צב מסחרר שונים ומשונים בֶקיםעאירוהתרחשו 
, שמואלה־כמו בלימ, תיקים הקלאסייםשל הזוגות הו, חתונות

, הוצפנו בפניות של אנשים. מאין־ושל זוגות שנוצרו יש, אמנוןה־רוז
שביקשו להצטרף לגרעין או להתגייס עמנו , צעירים וצעירים פחות

. כמו המקרה של הינדה וֶאָלה. קרו גם שני המקרים יחד. ל"למח
 בברזיל אחרי הופיע ,פליט השואה , השלושיםיובחור בשנות, ֶאָלה

דיבר . יןפול בהצעירשומר־הציג את עצמו כבוגר תנועת ה ,המלחמה
יים המובהקים בהם אנחנו תיבלנו את ריידיש שזורה במונחים השומ

 'הפלגה', 'קבוצה', 'פהאֵס'כמו ,  דיברנו בינינוכאשר, הפורטוגזית
סיפר אלה בהתרגשות על עברו , כולו געגועים לקן. ועוד) טיול(

על כמיהתו להצטרף לחבריו שהספיקו לעלות ארצה לפני בתנועה ו
בביקוריו . העמק־פרוץ מלחמת העולם והשלימו את קיבוץ משמר

 ובניסיונותי ,)כך קראנו לבנין בו שכן הקן ('לשכה'התכופים ב
מצא את הינדה והם החליטו , שכנע אותנו שנסכים לקחת אותול

 .צרפנו אותו לקבוצה. להתחתן
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אבל לא נקלטו , משמר־העמק והינדה בֶאָלהתקבלו אכן ההארץ 
אומרים . פתח מפעל לתיקי נשים, בורסי מומחה, להא. וחזרו לברזיל

 .שנעשה עשיר כקורח

אבל משום מה משפחותיהם , אמנון ורוזה התהלכו יחד זמן רב
רומיו 'ב־המשפחות מונטגיו וקפולטו  מעין – התנגדו בתקיפות לזיווג

למרות , בטרגדיהם לא הסתיים סיפור, ל דאגה א...'ויוליה
אהבתם העזה דווקא גברה על .  לא פחות היו דרמטיותיושהתהפוכות

ביניהם  התפייסו הצדדים וממש לפני העלייה ,התנגדות ההורים
עלו לארץ , רוזה ואמנון התחתנו ברוב פאר. והסכימו לשידוך

 .עד שהתגרשו…חלומותיהם וחיו באושר 

, כסף) זהבה( את אולגה משה שטרויך ביקש שנקבל לגרעין
 'מושבה'הם היו הזוג הרומנטי של מטע הבננות מה. בוגרת־צופה

הם שכנינו , יחד עם שמואל ובלימה. והחליטו להתחתן ,הראשונה
 .בקיבוץ געש

שהצטרפו , ריבה שפשלביץ וחיים בולקה: הסיפור עדיין לא תם
)  שעליו ספרתי'סמינר ההתרחבות'במבצע (לתנועה לפני המושבה 
התחתנו כדת , גילו פתאום אחד את השני, נדבקו מקדחת העלייה

בארץ עזבו את הקיבוץ למושב ואחרי . וכדין ופנו להצטרף לגרעין
 . נפרדו, ו משפחה עם בנים ונכדיםהקימש

כולנו : בנושא החתונה כדת וכדין הקדמנו את התנועה הקיבוצית
וי משום מחווה למשפחות ופיצ, חופה וכתובה, התחתנו עם רב

 .להורים על שאנחנו עוזבים אותם

אשאיר אך אותו ,  והחתונה שלנו עם שושנהישנו גם הסיפור שלי
 . לסוף הפרק
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  לשעבר־כך כינינו את השומרים (ex-shomrim ה־מכל
בין ,  הצטרף אלינו ופניו לקיבוץ רוחמהאּורצי רק ,)המבוגרים

וק היחיד הרו, 34בן . פוליןשבחברים מהקן שלו בלוצק היו מייסדיו 
 .בין כל חבריו

 .אחיו הצעיר של יצחק, שלמה טאקסר, בגרעיןהיה   עוד רווק
. חיבבנו אותו וסמכנו עליו. לבב־כולו טו, יתפורמאלללא השכלה 

למרות , סיפרתי שהיה גזבר המושבה ומילא את התפקיד בנאמנות
אבל , לא ציפינו ממנו לגדולות בשטח הרעיוני. שהתרושש ממנו
 . ית היה ללא ספק גורם חיובימבחינה חברת

.  היידיא המובן במלו'להּוגֶעלאַּב' –נהג שלמה היה געש בקיבוץ 
. בוקר אחד הוא קם ועזב. בהיתערובת של לעג עם ח היה יחסנו אליו
מצא , אחיושל חנויות הפתח חנות רהיטים בקרבת , חזר לברזיל

ספר יכולתי ל. 80ה־נפטר בתחילת שנות הוא . אישה והקים משפחה
 למי שייכת חלקת ,כמו למשל תשובתו לשאלה, הלצותעליו לא מעט 
לא . "חצי של שפיים וחצי של יקום, חצי של געש": אדמה מסוימת

 . להזכיר את שלמה טאקסר מבלי להעלות חיוך על השפתייםניתן

צבע  בית'ינג'ג, שושנה טריימן: אתנובאה   לא נשואההרובחגם 
 – עיר בבוליביה – Cochabamba־שאה לבחור מיבקבוץ נ. אופיוב
הם , אבאמבה שילומים מגרמניה'כאשר היגיע לקוצ. כך קראנו לוו

 .נודע לי התגרשו. עזבו

,  מרסיפהברנשטיין) עמי( עמינדב היהמצטרף נוסף לגרעין 
למד בפקולטה לחקלאות בעיר  הוא .שמילא תפקיד חשוב בחתונתי

Piracicaba ב־ וקיבל מלגה להשתלםInstituto Agronômico)  מכון
המחוז ת־העיר השניה בגודלה במדינ,  Campinasשל )לאגרונומיה

התעניין בציונות וניצל את שהותו בעיר כדי לארגן עמי . פאולוסאן־
עמי התעניין . 'קדמה'את הנוער היהודי שם במועדון צעירים 
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ההכנות  בהיוודע לו על .ביקר אצלי פעמים אחדותוהצעיר שומר־בה
 ,הוא הגיע לקיבוץ געש. הצטרף לגרעין להחליט, רצהעלייתנו אל

 .ישראל־הקים משפחה והיה למורה במקווה.  כעבור זמןאבל עזב

 Campinas,־ אינני זוכר איך קרה הדבר שעמי הזמין אותי ל
קהילות היהודיות לקיימו באז שהחלו , יום השואהב־להרצות 
די חם יהו, נסעתי לשם פגשנו את מר פרידמןשברכבת . בברזיל

רה להתקיים בערב  האמושהייתה, שהזמין אותי לביתו עד להרצאה
 הגיעה לתנועה (Chiquita)בתו שרה . הכנסתבית־ בבאולם הקהילה
עברה לקיבוץ געש כאשר התחתנה עם עזריאל ו, ולקיבוץ נגבה

. זהקיבוץ ל שהצטרךחבר הגרעין הברזילאי , רסיפהמלזר ) סינו(
 חביב ונעים הליכות  ומר פרידמן,ץיקיטה הביאה את הוריה לקיבוש

 .למד סנדלרות ותיקן את נעלי החברים והילדים עד יומו האחרון

סיפרתי על , אחרי טכס ההתייחדות עם קורבנות השואה ,במועדון
על הפרטיזנים  ,על המרד בגטאות, היהודים בגטאות ובמחנות הריכוז

מקומי הציבור היהודי מה שכל הוד. השליחים מהארץ םועל הצנחני
האזין בדריכות ש, כל מה שספרתי היה חדש לקהל.  באולםהיה נוכח
מעולם . את כולםפפה טאני עצמי התרגשתי מהאווירה ש ווקשב רב

 ואיני יכול לזקוף לזכותי עוד הרבה הצלחות ,לא הייתי הנואם מרתק
או ,  שהיה לי יום של השראה מיוחדתייתכן. כאלה בהרצאותיירבות 

 .צמא לשמועשהיה ספר לציבור פשוט היה לי מה ל

* 

, כלומר, 'נספחים'התקבל כל הצליחו לעבור את המסננת ומעטים
.  לקבוצת העלייה שלנו מבלי שהצטרפו לגרעיןובודדים אשר צירפנ

שהגיע לא , יק ומריה אשתו'אנגלצ) ו'קאז(קזימיר לה כללו את א
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לולא ידעתי שהם יהודיים הייתי חושב שהם . מזמן ממזרח אירופה
הוא טען שהיה טנקיסט בצבא האדום . בגלל חזותם, גוים םליטאי

. עשו עלינו רושם טוב והסכמנו שייסעו עמנו. ל"וביקש להתנדב לצה
קצין יהודי בדרגת סרן , ויקטור ויין, הסכמנו לקחת עמנו עוד שריונר

ברגע .  ההיא בתקופהתופעה נדירה למדיזו  – בצבא הברזילאי
 .משה ויין, חיו הצעירהאחרון הצטרף אלינו גם א

 .הקים משפחה והביא אליו את הוריו, משה ויין נקלט בארץ

ל במשך בל מלחמת "חדש בצהו שירתו בחייל השיריון ה'ויקור וקאז
בעל , ל'ר אנג"ו נהיה ד'קאז. ו לבראזילר מכן חזרחא ול,העצמאות

. מריה עשתה חייל כציירתו, פאולו־קליניקה לפסיכולוגיה בסאן
נודע לי כי . שריוןהל יחיביל בקצין קבע ז לשרת בבריךויקטור המש

והיה ברכב , סוגדן מול נגבה־בארץ השתתף בכיבוש משטרת יראק
 .המשוריין שבו נסע האלוף יצחק שדה

6 
לעשות 'גרם לי בולמוס החתונות שתקף את גרעין העלייה שלנו 

המחשבה  הענפה וילמשפחתתמיד בסך הכל הייתי קשור ! 'חושבים
 הרהרדעתי לבעד אז לא עלה . מאדהפריע לי לבודד להפוך 

אבל , גם בתנועה וגם מחוצה לה, ידידות, היו לי חברות. נישואיןב
נפש  תידיד ,כבר ספרתי על מריה הודלר. שום קשר מעבר לידידות

בילינו . חיבבתיה. אינטלקטואלית ובעלת אישיות חזקה, של אחותי
 ובשיחות ארוכות כמו בביקורים לקולנוע, בטיולים, הרבה ביחד

אהבתי תמיד (נהניתי גם לרקוד עמה . הגלות על כל נושא שבעולם
ל כב ואף בהיותי בתנועה לא התנזרתי מהם ,נייםסלו םילרקוד ריקוד

אבל לעולם לא חיזרתי לא ). במסיבות שונות,  לרקודהזדמנו ליש עת
, ן ספירת מלאיעי ערכתי לי מעכשיו. אחריה ולא אחרי בחורה אחרת

לא ראיתי באף אחת ממכירותיי ,  שאימצתי את מחשבתיאך ככל
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יה ומשהו נצבט יהאואז נזכרתי בשושנה מב. מועמדת לנישואין
 .הרעיון מצא חן בעיניי: בקרבי

בסך הכל ( למדי הה קלושתלמרות שהיכרותי עם שושנה הי
לוי ביחד ביום יב, ושבהמפגשים חטופים ביום הראשון של המ

וחליפת המכתבים ,  בנסיבות שכבר תיארתי,ם המושבהלמחרת סיו
 חשתי שיש לנו הרבה מהמשותף ,)הסדירה בינינו בענייני התנועה

מקרה של אהבה ממכתב . הרבהעליה אבל לא ידעתי  ,בהשקפותינו
 .ראשון

מה אעשה במצב שבעוד שבוע עלי להפליג באנייה למרחקים 
טר ממני  קילומ1,500הנמצאת , ואפילו לא ידעתי אם למיועדת שלי

 וגייס , כאן שיחק לי מזלי הטוב?קבוע יש לה או לא חבר, בקו אוויר
 ,דחיית ההפלגה לשבועיים בשל כנוס הבוגרים: י שני מקריםתלעזר

 .טייןְשְנֶרֶּבעמי את ו

. התארח עמי בביתי,  להיפרד ממשפחתוכדי, בדרכו לעירו רסיפה
 הוא סיפר לי  ואז, נפשיאת מסתרי שגיליתי לו ,אינני זוכר איך קרה
  מיטיבה להכיר את שושנה וידידיה)Calé( קאלה ,שאחותו המאומצת

בקשתי ממנו לברר את . בוודאי ידוע לה אם שושנה פנויה או לאוו
 .  ישלח לי מברק–מידע   ואם יצליח להשיג,הפרט הקטן הזה

.  החשמלאיהגיעה לקיבוץ געש והתחתנה עם דן, אחות סינו, קאלה
 .העירהבו לאחר מספר שנים עז

בו תיארתי מה מתחולל במחשבתי ובלבי , שלחתי לשושנה מכתב
האם מוכנה להינשא לי ": בפשטות וללא גינונים ,  ושאלתיה–

 "?ולעלות עמי ארצה

7 
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לבקר : הטלנו על עצמנו משימות תנועתיותחברי גרעין העלייה כ
 סנטוס בוחלק מאתנו ביקר.  הרעיון הציונייץלהפוקהילות יהודיות 

קצה הדרומי של ב (אלגרה־פורטוב, )ל הקפה הגדול בברזילנמ(
. הוריזונטה- של בלואמנון ואני נסענו לקן. יבהטקוריבו) ברזיל

. רניזון' אצל שמואל צנוהתארח. בילינו יומיים עם קבוצת הבוגרים
ודי ה עם הנוער היותשובות תערב שאלוקיימנו בערב הראשון 

רת של הביקור גולת הכות. הצעירשומר־ על הציונות ועל הבמקום
כמו  . סמינר רעיוני מרוכז לבוגרי הקן בביתה של בתיה פטלאזאןהיה

 שלא שמנו ,כך שקועים בדיוניםל־היינו כ, באגדה של פסחשבסיפור 
פרשנו אותם על , בתיה גייסה שמיכות. לב שכבר אחרי חצות

 . את שארית הלילהעליהן הרצפה בסלון וישנו 
התחתנו ועלו ארצה , ה הראשונה בברזילבתיה ושעיה יצאו להכשר
לא הסתדר בקיבוץ , מהנדס בנין, שעיה. בגרעין שהשלים את געש
, נירה, בתם הבכורה. שם הקים מפעלי גבס, והם ירדו בחזרה לברזיל

את הקימה כאן ו ,נפגעה, הציצה. ללמודבאה ארצה , ילידת געש
 .משפחתה

בה משושנה תשו במכת: המתינו לי שתי הפתעות י הביתהשובב
 ,שושנה ענתה לי בנימוס שעז רצונה לעלות ארצה .ומברק מעמי

את רגשותיה כלפי קשה . אבל אין היא מאמינה שהוריה יסכימו לה
אבל גם , אין היא מאוהבת בי. ההכרות בינינו קלושה: לה לסכם

איך אפשר : צעתי איננה מעשית בעיניהֲה. איננה חשה דחייה כלפי
לרכוש כרטיס נסיעה ,  להוציא פספורט,בתוך שבועיים להתחתן

 !אפשרי־א: היא מצטערת? ולהכין את הניירת הדרושה לעליה

הכל  (TUDO AZUL :שתי מילים בלבדהיו  במברקו של עמי 
 ). הכל בסדר:מטבע לשוני ברזילאי שמובנו , כחול
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מאז שאנחנו !  שאפשר,החלטתי להוכיח לשושנה שהיא טועה
אבל , בדרך כלל שושנה הצודקת, קותבכל פעם שדעותינו חלו, יחד

 . אניתיצדק, כפי שיתברר, בפעם ההיא

8 
כפי שעשינו ,  באמתלה של ביקור תנועתיבאהייההחלטתי לטוס ל
קופת : אבל נתקלתי הפעם בבעיה פיננסית קטנה, למקומות האחרים

. כך גדולהל־ההנהגה התרוקנה ולא הייתה יכולה לממן הוצאה כ
משום שלא רציתי לספר להם את , ת לעזרהמהוריי לא יכולתי לקוו

מזלי האיר לי שוב ו.  אזלו–י יחסכונות. המטרה האמיתית של נסיעתי
חלקנו ו , היינו חבריםהרי(אשר לו גיליתי את הפרשה , אמנון: הטוב

קיבלתי את . טיסהההציע להלוות לי כסף לכרטיס ) הגיגינואת כל 
עם להחזיר לו את פי־ אוכל אכיצדעלה על דעתי ימבלי ש, הצעתו
 ,' מיט א רענצלציק'א בחור'(לקחתי עמי מזוודה קטנה . החוב

ללא הודעה , באהייהוטסתי ל) חותנתי העתידהל בשפתה העסיסית ש
 !מוקדמת

* 

ביתה של שושנה ל ציפויי־י הבלתבוא. יום ראשון אחר הצהרים
ר לי תברה.  מצאתי אותה עצובה ובוכייה.כרעם ביום בהיר נפל
. ִריוו לה לנסוע לכנס הבוגרים בתירעם הוריה על שלא ה היא רבהש

, בתהקיבלה שאמּה נהגה לקרוא את המכתבים ש, נודע ליבדיעבד 
שושנה להינשא לי ולעלות לנודע לה על פנייתי  וכך ,שלא בידיעתּה

אבל , הם לא הרשו לה לנסוע לכנס בתירוצים שונים. עמי ארצה
 . יּתפגישה ִאה נה את מממניעל הייתה רצונםהסיבה האמיתית 
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 של הלו אמאי:  שלא סר ממני,דוגמה נוספת למזלי הטובזוהי 
דוחפת את אפה גרשום ולא  ודרבנ תתקנושושנה הייתה מכבדת את 

שושנה ,  לא היו נודעות לה כוונותיי כלפי בתּה,במכתבים לא לּה
 עדומי י. א אותה בביתהייתה נוסעת לכנס הבוגרים ולא הייתי מוצ

 של שושנה ה שאמאאל? ורי היה מתגלגל מהנקודה הזאתאיך סיפ
ומנעה קרוא את מכתביה נהגה ל, תמובהק 'א יידישע מאמע' הייתה

 . המשיך להתגלגלסיפוריו –את נסיעתּה לכנס 

9 
לבקר את קן תירצתי את בואי הפתאומי כהיענות לבקשת שושנה 

 רכיםו ע,  החלוצים העולים,במסגרת הביקורים שאנחנו, אהייהב
את העמדנו פנים שז כולנו . ארצהנו לפני עליית,ישובים שוניםב

עוד באותו ערב נפגשתי במועדון הקהילה עם בוגרי . מטרת הביקור
חזרנו . הצעירשומר־הרצאתי על דרכו של ה והקן והנוער הציוני

 .הביתה מאוחר ולא הצלחתי לשוחח עם שושנה על ענייננו

 Mercado: ר מודרך בעירשושנה לקחה אותי לסיו. בבוקר' יום ב
Modelo, Baixa do Sapateiro, Elevador Lacerdaאתרים עוד  ו

 באהייהמההסברים על העיר והשיחות על הקן ב. מפורסמים בעיר
לא היא : שושנה הייתה עניינית וגלוית לב.  פנייתישיחה עלגלשנו ל

אבל גם לא הייתה , הייתה אומרת שהתאהבה בי אהבה לוהטת
הבעיה היא שאין אנחנו מכירים . י מוצא חן בעיניה כללקובעת שאיננ

 נוסף. שר להסיק מחליפת מכתבים עסקייםמעבר למה שאפ, מספיק
משך הימים המעטים העומדים שלרשותנו באין היא מאמינה ש, לכך

להספיק להכין את כל , ניתן לשכנע את הוריה להסכים לחתונתנו
ולערוך ) ה לה עדייןמסתבר שאפילו תעודת זהות לא היית(הניירת 
 ! משימה בלתי אפשריתזולבצע כל זה בשבוע ימים . חתונה
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ת ו ונעזרתי באמרות המפורסמ,לטענותיה אלה הגבתי כציוני נאמן
אין דבר העומד בפני "ו־ "אם תרצו אין זו אגדה" ,של בנימין הרצל

 ."הרצון

. ניהלנו דיון נוקב ומייגע, כיאה לשני אנשים רציניים ואחראיים
כשהתהלכנו לאורך הטיילת בחוף , פנית התרחשה רק לפנות ערבהת
  ליכך הסתבר( מסלול חובה לנאהבים ולמחזרים בעיר – הים
 Farol daל־הגענו .   הבירור בינינו נקלע למבוי סתום.)כךאחר־
Barra ,עוד מימי המתיישבים הפורטוגזיים , מגדלור עתיק ימים

 שבדיוק נהצייוו שושנה הפסיקה את מהלך שיחתנ. הראשונים
אני מניח (אחזתי בידה . במקום הזה ביקש אביה את ידּה של אמּה

גם אני אבקש , אם כך": לה יאמרתו) שהייתי בשיא כושרי הדרמטי
אחר . "? כן או לא–עני לי , שושנה?  לייתינשאהאם . ידך כאן את

 .נשקתי לה. "!כן": יבה שושנהשרגע של מבוכה ה

מה עלינו לעשות למימוש ב ןנו לדוממעמד מרגש זה עבר
 החרף אזהרת, הסכמנו שעוד באותו ערב אדבר עם הוריה. החלטתנו

ביום שני בשבוע הוריה לא יחליטו לעולם החלטה על בי , של שושנה
אמונה כזאת רווחת גם  . להשיא את בתם– חשוב כל־כךצעד 

הסכמנו . חבל היה להפסיד יוםאבל , במו במשפחתה, במשפחתי
 .את במשא ומתן הגורלילפתוח בכל ז

10 
יה ורק מילות יסעדנו בדומ. האווירה מחושמלת. ארוחת ערב

חשתי שהורי שושנה ידעו בדיוק . נימוס פה ושם הפרו את הדממה
. ם חושדים בכלום הן שאיו פניםדהעמיאבל , מה עומד להתרחש
הביטה בי , אחותּה הצעירה של שושנה, מרים בת השמונה
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שושנה העירה לה שאין . טני את המבכמהופנטת ולא הסירה ממ
 . "! יפותכל־כךיש לו עיניים " .הדבר נאה

. הןבתום הארוחה נצטוו שתי האחיות הצעירות ללכת לחדרי
 תי הודע, פתחתי בהתקפת מצח חזיתית.הבינותי שהגיע הרגע הגדול

רגע של . על החלטתנו להינשא ולעלות ארצה וביקשתי את ברכתם
למען . ומתמשך פתלתל היההמשא ומתן .  ומיד החלו במגננה,הלם

ביקשו לדחות את ו, משוניםו ם העלו נימוקים שוניםהוריה: הקיצור
אין  –שושנה ואני היינו נחושים בעמדתנו . ההחלטה בשנה לפחות

 !אין ויתורים, נסיגה

שני בשבוע חסל יום : ת צלצל בסלון שעון הקוקייהבחצו
 ,כריז חגיגיתהא של שושנה אב. שלישי וברכותיו יוםחל ה ,וקללותיו

האם ברצונך להינשא , שושנה": שקודם כל יש לשאול את פי הנערה
אין לנו , אם כך". משמעיחד־ "הן" היתהתשובתּה  ."?לבחור הזה

 ."שיהיה במזל טוב. ברירה אלא להיכנע לרצונך

11 
פאולו ועולה סאן־הידיעה ששושנה שפילברג נישאת לבחור מ

כאשר יצאנו ). אש במתבן (fogo no paiolעמו ארצה פשטה כמו 
כולם כבר ידעו , לקרובים ולמקורביםאת הבשורה בבוקר לבשר 

אנשים רבים  ".!טובל־מז, טובל־מז"ורצו לקראתנו בקריאות 
 למדתי מהםו, חיבקו וברכו אותנו בהתרגשותתנו בדרך שפגשו או

 .וריבצמידת הפופולריות של שושנה בעל 

 ,פאולו להכנת הניירות לשושנהסאן־ ללטוסהיינו צריכים שנינו 
שנוכל להנפיק בעבורּה את על־מנת . זאת ועוד. ולחזור ליום החתונה

עלינו להתחתן קודם בחתונה , התעודות עם שם המשפחה המשותף
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חוקת היסוד של ברזיל נערכה בהשפעת הפוזיטיביזם . אזרחית
 לנישואין:  היא חילונית לעילא,הצרפתי של סוף המאה הקודמת

 ).!קתולית מובהקתית־וזאת במדינה נוצר(תוקף משפטי אין דתיים 
הטובים יסדר  םהקשרי ל בע,אימא של שושנה קבעה שאחיה אהרון

לא ,  המגיע מעבודתו רק בערב,נוסע־כיוון שהוא סוכן. את העניין
 .נותרה לנו ברירה אלא להמתין לו

התופרת הסכימה . בעיית שמלת הכלולות הסתדרה בכי טוב
תתאים את , התופרת, תשמש כדוגמנית והיא, אחות שושנה, הששר

 .שנקבע למוצאי השבת, השמלה לשושנה ביום החתונה

בינתיים עגנה בנמל אנייה עם קבוצת עולים מהתנועה 
כיום  (אמריקני בנגבהם־שפניה להצטרף לגרעין הדרו, הארגנטינית
ירחו צהרים אבסיירנו עמם בעיר ו ,קיבלנו את פניהם. )רובם בגעש

 דב ליבמן ,כשנודע לשני חברי הקבוצה. לסעודההורי שושנה אותם 
הם , על המתרחש ביני ובין שושנה, )דובני(ואבא מידבייצקי ) להב(

 וה כישכנעו,  הטרודה במטבח של שושנהה יוזמה וניגשו לאימגילו
לא הכירו אותי הם . שהסכימה לנישואינונת כמצויעיסקה שעשתה 

את מעלותיי ביידיש עסיסית מלאת הומור  היבאוזנשיבחו אך , כלל
מחזה מבדח . שני שדכנים מקצועייםכ, )'!זיווג מהשמיים'(

 !פיקח ונחמד, נודע לי עד כמה אני חכם הםמפי :־נשכחבלתי

כאשר שמע . כמצופה, דוד אהרון הלפגוט בא לברך אותנו בערב
 ,שלום  שופט שהוא)לקוח(על בעיית החתונה האזרחית נזכר בידיד 

בוילה המפוארת של השופט חגגו מסיבה עם . ולקח אותי אליו
 senhor Aharão כי אבל השופט בשמעו מהמשרת, אורחים רבים

הדוד . התפנה מיד והכניס אותנו למשרדו, מבקש לראותו בדחיפות
 וסיפר שאני קיבלתי מלגה ללמוד ,הציג אותי כארוסּה של אחייניתו

י שבחירת לבי תוכל לנסוע כד,  והוחלט במשפחה שנתחתן,באיטליה
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מנת להינשא צריך לפרסם מודעה ־ שעל,הסביר לנוהשופט . עמי
שמא יופיע מישהו עם סיבה , בעיתון הרשמי ולהמתין חודש ימים

 ינשאעשרה מותר לשושנה לה־בת שמונהבהיותה : שנית. להתנגד
פחות (אבל מבחינה משפטית היא עדיין קטינה , לפי החוק של ברזיל

 ,tabelionatoאצל כן דרושה הסכמה רשמית של הוריה ול, )21־מ
לפיו היא , הצגתי לשופט את כרטיס האנייה שלי. רשם ממשלתי

הוא . מפליגה בעוד שבוע וביקשנו אותו להתחשב במצבנו המיוחד
, כן תתפרסם המודעה בעיתון יהסכים לחתן אותנו בתנאי שלפנ

 גם ו,יםצג לפניו תעודה רשמית המאשרת את הסכמת ההורושתו
לפניו שני אנשים היכולים להעיד בשבועה שהכלה והחתן יביאו 

 .רווקים ופנויים

הקשרים של פעלו הגענו בחצות ושוב . למערכת עיתוןמיהרנו 
 .ממש ברגע האחרון הוכנסה המודעה לדפוס: הדוד

בפני שלום הבבית־משפט התייצבנו , בשעה תשע בבוקר, למחרת
 הורי ה שלעם המודעה ובהצהרמצוידים בעיתון הרשמי , השופט
שהם מסכימים  ,בתעודה רשמית מבוילת ומוחתמת כחוק, שושנה

.  עדים וכל בני המשפחההארבע, החתן, הכלהנוכחו . לנישואיה
 המדינה לבין סמ, כאשר מאחוריו, השופט ישב בקתדרה מוגבהת

 General Eurico Gaspar בכל קומתו הנמוכה 'עמד', דגל הלאוםו
Dutra ,נו בעיניים בוהביט  ,תמונת שמן ענקיתב,  המדינהנשיא
 .בוהות

כרס את ־מימינו רשם פקיד בספר עבה. הציבור נעמד מול שופט
, שושנה ואני.  לבלרקרא אותו בקול, ומשמאלו, חוזה הנישואין

חגיגית  ואז הכריז השופט ,העדים ונציגי החוק חתמנו על המסמך
 ,השכםטפיחות על , יקותנש, חיבוקים.  וכדיןדתשאנו בעל ואישה כ

 .שלנו נשלםוטכס חתונתנו האזרחית 
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  אתסיהדפעתה היה צריך לאבל , על כל המכשולים התגברנו
לבייל אותו ולהטביע , תעודת הנישואין הרשמית במכונת כתיבה

. תהליך מסובך המצריך ימים אחדים – המשפט־עליו את חותמת בית
להסתפק באישור זמני נאלצנו , לצורך הוצאת הדרכון לשושנה, לכן
 .ידב־בכת

 .פאולוסאן־ טסנו לבאותו יום אחר צהרים

 

12 
הפקידות . להשלמת הניירת הדרושהכדי פאולו התרוצצנו סאן־ב

 Calma no Brasil, que o’:הברזילאית מפורסמת בעבודתה האיטית
Brasil é nosso!’) אבל אם ). כי ברזיל היא שלנו, סבלנות בברזיל

 באמצעות! המערכת פועלת להפליא, גלגליםיודעים לשמן את ה
יהודי המצוי בנבכי ) ראכֶעַמ( מתווך ,)Antonio(אנטוניו 

 למשרדיםאת הבקשות הגשנו , הביורוקרטיה הברזילאית
מה  ותמונות והחתימות הדרושותהעם ,  בטפסים מבוילים,המתאימים

מי אמר . התבצע ביומיים, חודשיים־בדרך כלל חודשנמשך ש
 ?ממלכתי איננו יעילהמנגנון הש

בקשתי .  להם על חתונתיתישריב ו הברקתי להורייבאהייהעוד מ
הידיעה .  כדי להכיר את המחותניםבאהייהאותם שיקדימו לבוא ל

לה סיפרתי  כי, יסודלשהייתה שותפה , אבל אחותי,  אותםהפתיעה
ידעה להסביר את , באהייהעל המטרה האמיתית של שליחותי ל

מבצע לא היה זה  .באהייה אכן יטוסו לרינוו ודאגה שה,הדברים
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 –לחששותיה יסוד ה הי  ואכן ,תטוס לעלות על פחדהאמי  כי, פשוט
 .טיסהשעת ההיא סבלה מאוד ב

13 
 ־ עם שושנה הייתה הרפתקה מרתקת ובלתיבאהייה לשובי
כדי להספיק ,  האחרוןמטוס בִריוביום שישי בערב טסנו ל: נשכחת

כאשר . הממריא בחמש בבוקר, צפון הראשון למטוסלתפוס את ה
. שמנו לב שאין בידי שושנה שום תעודה, בחצות, ִריוהגענו ל

ל כולל האישור הזמני ש, השארנו במשטרה את כל ניירותיה
בלי אלא ש. הכנת תעודת הזהות והדרכון בשבילהרך וצל, נונישואי

בית־המלון ב .מלון מהוגן־תעודות לא יכולנו להשיג חדר בבית
 ,קטינה הבורחת עמי מביתההיא שושנה כי נינו חשדו אליו פש
ה שלא היה רחוק מ,  גם אני נראיתי קטין.לא הזעיקו משטרהמזלנו ל

 .21קודם לכן מלאו לי חודש כ רק –מהאמת 

, קולנוע לראות סרט חצות־ביתכדי להרוג את הזמן נכנסנו ל
 ובסוף ,מרכז העיראת בב ו שמסלולו ס,circularנסענו באוטובוס 
 בחלונות ותעד שכבו האור,  ברחובות הראשייםנאלצנו להסתובב

 .הראוה

*  

 עייפים התיישבנו בספסל בטון בטיילת. שתיים אחר חצות
המקום היה נעים . בחוף היםעל ש) Copacabana(קופאקאבאנה 

שוטר צעיר חמור סבר  וכבר הופיע אבל רק התיישבנו, ורומנטי
. הסבריםקבל שום וכן לולא היה מ, "הביתה... הביתה" :שפקד

כאשר השתכנע ו, חקר אותנו על העיר, באהייהמע שפנינו לכאשר ש
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מסתבר . יחסו אלינו מהקצה אל הקצההשתנה , שאנחנו דוברים אמת
, ומשפחתו מתגוררת ברחוב של שושנה,  בן באהייהעצמושהוא 

Rua da Bângala .שלא , הוא הציע ללוות אותנו עד לשדה התעופה
 של אחת 'טראנזיט'רכב שם סידר לנו מקום לנוח בתוך  ו,היה רחוק

שקענו וכבר , נו בכיסאות המרופדיםהתיישברק . מחברות התעופה
היינו מאחרים , לא השוטר שבא להעיר אותנוו ול,בתרדמה עמוקה

 .הטוב המזל שוב. סידים את החתונה שלנולמטוס ואולי אף מפ

14 
,  שמלת הכלולות.הכל ערוך ומוכן לחתונה. באהייהב יום שבת

 היהודי כולו ציבורהתאימה לשושנה להפליא  ה, אחרי תיקונים קלים
לא ויתר , גם מי שלא הוזמן! מאתיים משפחות: השתתף בחתונה

הבנות בשמלות : חברי התנועה התייצבו בתלבושת אחידה. ובא
 יודעי דבר. צחורות והבנים בחולצה לבנה ובמכנסיים כחולים

 ציבור מאורע השנה של ה;באהייהא נראתה ב לזו שחתונה כ,אומרים
על פי ההנחיות המפורטות של , שורההכל התנהל כ. היהודי בעיר

 געפילטע. ותחת ניצוחּה הקפדני, חותנתי המיועדת, אמּה של שושנה
פֵירות , רוטבבושל בעוף ממנות , סלטים, מרק עוף טהור, פיש

נה מה שהורי שושנה הוציאו על החתוו ד.ושטרודל לקינוח
 .הראוותנית את כל הנדוניה שחסכו בעמל רב במשך שנים

*  

  ולא ייחסתי ,ראם בידר אותי־רא־הטא. הייתי במצב רוח מרומם
התמקחתי בעליזות על הסכום שהתחייבתי . רצינות רבה לטכסים

 הישג מסחרי נדיר  – בכתובה והצלחתי להורידו באופן בולט
 . בעבורי
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שתלב בתולדות מ רק זה שפי משוםישואיהארכתי בסיפור נ
,  ההיאבתקופה, ת אופייני דרך ומייצגהצעיר בברזילשומר־ה
ות חרואבתקופות מואולי גם , התהוותן של משפחות רבות בתנועהל
מחצית הזוגות שנוצרו אז לא עמדו במבחן למעלה מ, אמנם. ותרי

 חלק שחרף ההתקשרויות החפוזות, יותרמפליא . וגרשהזמן והת
 .זיקים מעמדמהזוגות עדיין מח

15 
אחרי מסיבת החתונה התכנסו קרובי המשפחה בבית הורי 

עלינו היה השכם בבוקר  כי למחרת, באו להיפרד מאתנוהם . שושנה
הדודים והדודות : כולם באו .בדרכנו לישראל, פאולוסאן־ללטוס 

נעשה , שנראה היה לי ענק, חדר האורחים. והידידים הקרובים
ה לי מדי  ושושנה לחש, את כל הנוכחיםלא הכרתי. פתאום צר וצפוף

 .משוחח עמיפעם מי הוא הפונה אלי ו

, איחולי דרך צלחהמאחלים  ו'לחיים'שוב מרימים כוסיות . חצות
 דוד  דיבררגש ואחריונדה  נשא נאום פֵר,הקשריםש אי, דוד אהרון

 ותנתייתר האחים של חאת כאשר הכרתי . אחיו המבוגר, יוסף
שאינם , פגוטים נואמים מחוננים מטבעםנוכחתי לדעת שכל ההל

, משכיל, יהודי פיקח, פגוטיוסף הל. נאוםיצים הזדמנות לשאת מחמ
מלוטשת המצוי בספרות היידיש והמתהדר בדיבורו ביידיש 

' יבסקציה'מה(' פרוגרסיבי'טיפוס מובהק של , ספרותיתהו
ביקר קשות את ,  שלו’אני מאמין’שטח לפנינו את ה, )הברזילאית

, נות והעלה על נס את התרבות היידיש ונצח העם היהודי בגולההציו
סופו שעלה ארצה ונדמה לי . הצלחה בכל לבולנו אבל איחל 

שמר  טירק ליידישקאיו, אט התנער מעברו הרבולוציונרי־שאט
 .ניםהאימו
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אמנם , דודן של שושנה, אחרון המברכים היה בוריס טבקוב
כבר . הדוק ביותרהיה ם אבל הקשר בין משפחותיה, השניימדרגה 

שוחחנו  .ביום הראשון שהגעתי לבאהייה שושנה הציגה אותו לפני
 הוא התחבב עלי והרשים אותי ברצינותו ובדיבורו השקט .רבות

 שיבח את פועלּה של יורבדב. תאים לגילו הצעירהשלא , והמדוד
איש בהיותו . ל מנחישותּהע והתפ,שושנה בקרב הנוער היהודי בעיר

 הביע ספק אם מדינת ישראל היא התשובה ,הקומוניסטיתהמפלגה 
ונה רק במסגרת תבוא על פתרלדעתו ש, הנכונה לשאלה היהודית

בכל זאת אימץ את ידינו בדרך בה . לאומיתן־מהפכה סוציאלית בי
 .בחרנו

שולמית , חיזר אחרי שכנה של שושנה וידידתה הטובהבוריס 
הערכה עמוקה . י בניםעמּה התחתן ולהם שלוש בנות ושנ, דרברינר

 הפוליטית והגיע ו התקדם בפעילות הוא.ובינו  בין שושנהתררוש
 . מהפךע חלפתל. לעמדה מרכזית במפלגה הקומוניסטית הברזילאית

המשטר רדף את . ניסטיתשוב אסרו את פעילות המפלגה הקומו
 גם את ושיגה ציפורני המשטרה הפוליטית.  צווארדהמנהיגים ע

ספק .  לתקופה ממושכת והתנסה בעינויים איומיםהוא נעצר. בוריס
אחר . ה של הקהילה היהודית בעירתלא השפעו ל,אם היה שורד

לא ( ן עבד בבניישם,  הבירהלריושחרורו עבר בוריס עם משפחתו 
כאשר הרגיש שחדלו לעקוב . ולמד כלכלה) ... כמתווך–כפועל 

שרת ג ִמהצליח להשיאף  ובאהייהחזר ל, אחריו והוא אזרח חופשי
 . פקיד בממשלה המחוזית

, Secretário da Fazendaעשה חיל בתפקידים וזכה למינוי של בוריס 
, מושלים וממשלות התחלפו .באהייהמחוז ־תהאוצר של מדינ שר

הביאה אותו לאפיקים שאפתנותו עד ש, שרהאבל בוריס החזיק בִמ
גם .  בברזיל'ספרא'לניהול רשת בנקי : חדשים ורווחיים יותר

הוא : ןהתיאבוכל בא ועם הא. בעבודה זאת האירה לו ההצלחה פנים
 של "רוטשילדמשפחת '"– עבר לנהל את עסקי משפחת קלאבין

 בוריס רכש עשרות ,הנייר ובעל תעשיות רבות אחרותאיל , ברזיל
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 תהשופע, Mato-Grossoהמחוז ת־אלפי דונמים של קרקעות במדינ
כדי להקים בהם חווה , מיושבים־עד ושטחים ענקיים בלתית־יערו

 . מיליונר בזכות עצמו  נהיה–בקיצור . לגידול בקר

 .חל מפנה גם בעולמו הרוחני; לא רק בתחום החומרידרכו השתנתה 
היום  ו,)הם אף מבינים עברית(הוא דאג לחינוך יהודי מסורתי לבניו 

האתאיסט . ד בברזיל"תמיכה משמעותית לתנועת חבהוא מעניק 
אם כי לא באופן המקובל ,  חזר בתשובהברוהמטריאליסט לשע

 חתונת בתו הבכורה נערך –ליהדות בכל הנוגע מקפיד הוא . בארץ
 בעת ביקורנו בברזיל נכחנו במסיבה .לפי כל דקדוקי הטכס ההלכתי

לפי , Hebraica ה־ באולמות,המצווה המפארת של בנו הצעיר־בר
י העמוק לא דתי־השינוי הרוחנ. פאולוסאן־מיטב המסורת היהודית ב

 'רוחניות'אלא בהתמסרות ל, התבטא אצלו דווקא ביהדותו
)espiritismo (– םחות של מתיכת העוסקת ביצירת קשר עם רו. 

כאשר ביקרתיו : עושרו הרב ומעמדו הרם לא העבירו אותו על דעתו
, הרציני,  מצאתי את אותו בוריס החביב,בברזיל לפני מספר שנים

 פעילה , שולמית,אישתו. ייהבאההשקול והשקדן שהכרתי ב
מה שלא מפריע לה ללוות , קהילתיים וציוניים, במוסדות יהודיים

 .ספיריטואליסטים סיאנסיםל־בקביעות את בעלה 

* 

אוהב אני . האיצו בי לענות לברכותעתה , נאומובורים סיים את 
איננה הסגולה , הרטוריקה, אבל אמנות הנאום, לשוחח ולפטפט

בה חברי אמנון הלהיב את ש קינאתי בקלות  ותמיד,ליאצהחזקה 
 : זה לשונה.לכן ביקשתי לספר אגדה במקום לנאום. הקהל
 קרא לשלושת בניו ואמר להם לתור את עולם להתחקות דמלך אח"

 יזכה לרשת –אחר סוד החיים  המוצא את הנשגב והמשמעותי ביותר 
ת מצא א. עשיר ועתיר נכסים, ראשון חזר בנו הבכור. את ממלכתו

עטור , אחריו חזר בנו השני. השולט בכול והקונה את הכול, הממון
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 הוא .במדעי הטבע ובמדעי החברה, בפילוסופיה, תארים אקדמאים
. ות שאין הממון משיגמחוזעמן מגיעים ל, מצא את הלמדנות והשכלה
על־מנת בא רק , סוף הופיע־ וכאשר סוף,הבן הצעיר התמהמה לחזור

הטוב והיפה אכן קיימים , האושר: ךלהתראות ולחזור שוב לדר
 ." מצאםהוא טרם אבל – בזאת הוא משוכנע –בעולם 

, שושנה ואני, שסיכמתי את האגדה שגם אנחנו, למותר להוסיף
חדורי אמונה שחרף , הבלתי ידועבדרך ארוכה  יוצאים ליעד נשגב

לא נתייאש לעולם ולעולם לא , כל הקשיים והאכזבות הנכונים לנו
 .ר לקראתונחדל מלחתו

16 
אין אני יכול שלא להזכיר , דה שלי נאום הפֵראתתי הצגאם כבר ו

 אּורציחברו של  ,בחור חביב ושמח, אנריקה בילמןשל ה ֵרפרהנאום 
הבדחן , ביתו של סבא ימבאו ,פאולוסאן־ב' הזמיר'ממקהלת 
פאולו שלא במסגרת העלייה סאן־ היה מראשוני העולים מ,שבחבורה
לרגל עלייתו ערכו ידידיו ומקיריו . 50שנות ה־ בראשית ,החלוצית

 ,להבות ב חוצ,דה ציוניפֵרם־הוא נשא בה נאו. הרבים מסיבה לכבודו
על נכונותו לתרום לגאולת העם היהודי בבניית מולדתו המתחדשת 

מצאתי אדם שבור .  באקראיופגשתיבארץ  .וכולי וכולי וכולי
,  את כל המיכון– הוא הביא עמו סדנא לסריגת אפודות. ומדוכדך

מיקם את המפעל בניין ששכר ו – הציוד וחומר הגלם הדרושים
המצב כלכלי ששרר בארץ היה קשה ובילמן לא . השרוןת־ברמ

השכיל להשיג מימון להרצה השוטפת של המפעל מאף גורם 
הוא הגיע למצב שלא היה לו . הסתדרותי או אחר, סוכנותי, ממלכתי

!  פשט את הרגל,ללא אשראי. מאין לשלם את משכורות הפועלים
צריך לבוא , לעשות הון קטן בארץעל־מנת "ים ההם מכמאמר הי

 ."אליה עם הון גדול
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אט את ־ אט"אכל". בבכי מר סיפר לי בילמן עד מצבו האומלל
אין , אין לו עבודה. המכונות ואת כל אשר היה לו ונשאר ללא כלום

 .לו ממה להתקיים ולחזור לברזיל איננו יכול

 .שאלתי לתומי, ’?דועמ" 

 ."ה שליבגלל הנאום הארור שנשאתי במסיבת הפרֵד"

 .הוא חזר בסופו של דבר

17 
ביום ההוא לא היו . פאולוסאן־טסנו ל, יום ראשו, למחרת בבוקר

דוד : אבל מזלי הטוב שיחק לי גם הפעם, טיסות רגילות לדרום
א  משמטוסהפעלים הפעיל את קשריו והשיג לנו מקום בב־אהרון ר

  מדגם היהמטוסה. ִריולתדלוק בדרכו לבבאהיה חנה ו, בא מהצפוןש
 בעל, מטוס הפצצה במלחמת העולם השנייה, )Mosquito( 'מוסקיטו'

 ביניהם הצטופפו על שמיכות .שני הפתחים פעורים משני צדדיו
שחון ועני   איזור,Nordeste־פרושות ברצפה מהגרים מה

 .ם העשירהתרים אחרי פרנסה בדרו, המזרח־צפון

כאשר המזוודות , התיישבנו במקום שפינו לנו ליד אחת הפתחים
עם המראת המטוס פחדנו שמא . שלנו משמשים לנו כמשענת לגב

וף  ואף נהנינו מהנ,אבל מהר מאוד הסתגלנו למצב, ניפול החוצה
. מותכך טסנו בניחותא שש שעות תמי. המרהיב שהשתרע מתחתנו

אזור ר ידוע כואזו, Cabo Frioף ֵככאשר עברנו מעל , ִריובקרבת 
החל , רוב המטוסים נוהגים לעקוף אותוש, ומטרישקע הברה

כדי לא להתגלש החוצה ו, ניגףהאווירון שלנו להיטלטל כעלה 
נזכרתי מה ־משום, נאחזנו בחבילות שמאחורינו כבקרנות המזבח
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 עבדים לים יםשליכהיו מ שבעת סערה ,בסיפורים על סוחרי העבדים
 ...הספינהמשקל להקל על מנת ־על

18 
פאולו עמדו לרשותנו שלשה סאן־ב. יום ראשון אחר הצהרים

 . ולכן התרוצצנו ללא הרף,ימים בלבד להשלים את כל הסידורים
, כיון שהיה יום ראשון. עוד באותו יום ניגשנו להוציא את תעודות

, )פקד משטרהמ (Delegado־לקח אותנו המתווך לבית הפרטי של ה
 ומסר לנו את ,כיבד אותנו בקפה מהביל, ותנו באדיבותשקיבל א
עליו  שכבדנ סכום ובההמתווך נתן לו בצנעה מעטפה  . התעודות

 שהיו לו בזירוז הנפקת "לכיסוי ההוצאות המיוחדות", סוכם מראש
 .התעודות

משם מיהרנו לקונסוליה האיטלקית להחתים ויזה בדרכון החדש 
קהל בקונסוליה האיטלקית ביום ראשון אין קבלת . של שושנה
הוביל אותנו לאיזה כניסה , אשר ליוה אותנו, אבל אמנון, הנוצרית
 וכאשר הזדהה ,היו לו קשרי ידידות עם פקידת הקונסוליה. צדדית

עם שער , קיבלה אותנו אישה רזה ותמירה. בשער נתנו לנו להיכנס
כיאה מטרונית , בעלת הופעה אצילית ומכובדת, קצר בצבע אפרפר

חזרתי באוזניה על סיפורי על המלגה ללימודים . ומאית קלאסיתר
. תיסע עמי כדי שאשתי הטרייה, באיטליה ועל חתונתי החפוזה

האישה לקחה את הדרכון של שושנה ואחרי פרק זמן חזרה אלינו 
 .ובידּה הדרכון עם אשרת הכניסה לאיטליה

 לתדהמתי, פתחה הגברת בשיחה ערה עם אמנון, בדרכנו ליציאה
לבבי בעברית ' שלום'ב־היא נפרדה מאתנו  ! בעברית שוטפת,הרבה

 Terra־אני מקווה שאתם תגנו על ה": עם חיוך על פניה, ואמרה לי
Santa) רק אז גילה לנו . "נפש רוףבחישלנו בכבוד ו) ארץ הקודש
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 ,שהאישה אוהדת את העם היהודי ותומכת נלהבת בציונות ,אמנון
שם ו, וליה האיטלקית בירושליםמאז ששרתה שנים רבות בקונס

מנת ־היא ידעה שאנחנו מפליגים לאיטליה על. נולדו שתי בנותיה
 .ל"להתגייס לצהולהעפיל משם ישראל 

19 
מול הלשכה המתינו לנו ידידים רבים . יום רביעי בצהרים

.  סנטוסליוו אותנו עד לנמל בעיר מאתיים איש ויותר. ואוטובוסים
 .ִריול כרטיס כדי להפליג עמנו עד קרובים וידידים רכשומספר 

מרוב מהומה . הקהל העצום שבא להיפרד מאתנו חסם את הרחוב
מנותק , ומעצמת ההתרגשות עליתי לאוטובוס ושקעתי במושב

החוויה היחידה שנחרטה בזיכרוני מיומי האחרון . מהמתרחש סביבי
 כאשר האוטובוס עמד לנסוע זינקה פנימה מריה – אפולוסאן־בא

. חיבקה ונישקה אותי, ניגשה אלי, כשדמעות זולגות מעיניההדולר 
נו יהישלמרות , בימים האחרונים שהיינו בעיר לא יצא לנו להתראות

 .מתמידמאז ו טוביםידידים 

* 

יה יאונ, 'ארגנטינה'עגנה , נמל הקפה החשוב בברזיל, סנטוסב
הצטופף  ,מול הכבש שהעלה אותנו לאנייה, על הרציף. איטלקית
בכבש מקביל הזדחלה לבטן האנייה . הב של מאות המלוויםקהל נל

  כל אחד ונשאשעור וחשופי חזה  ישיירה אינסופית של סבלים כה
מן הסתם . כמו בימי העבדים, שלושה שקי קפה על ראשם־שניי

) הגמון (Bispoחשבו שהקהל הרב על הרציף באו ללוות איזה 
 .מעלהם־ר
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כולם . דודיםבני־דודות ו, דודים, נפרדתי מידידים ומבני משפחתי
נוכחותו של השגחתי ברק אז .מישהו תחב לי משהו בכיס . היו שם

חופשות כמה בה ביליתי ש,  הרחוקהGarçaמ־הוא בא ; דוד זלמןה
כל : ייחס מיוחד אלישלי דוד העשיר ל .כדי להיפרד ממני, בביתו

שוב  .פעם שביקר אצלנו נהג לדחוף בהסתר שטרות כסף לתוך כיסי
אלה , הפעם לא היה מדובר בדמי כיס: שליהפרטית ה ההשגחה פעל

 יחובאת ע וספיק לפר שה סכום מכובדהיה זה. שטרות שמן בגליל
ועוד ) באהייה לטיסתי ראשונה לש שרכמטוסכרטיס העבור (לאמנון 
 .אותה הכנסנו לקופה המשותפת, יתרהממנו נשארה 

א נפרדתי שמתי לב של. האנייה עמדה להפליג. הכנות אחרונות
 ומצאתיו מסתתר , ירדתי לרציף לחפשו.אף לא ראיתי אותו. מאבא

:  לדבר עמיהוא סירב. יושב ובוכה, אחרי ערמת ארגזים וחבילות
, דה שלנו זמנית שהפֵרטחתיבוה, פייסתי אותו? מדוע אני עוזב אותו

 צפירה ממושכת. המלחמה תיגמר בקרוב וכל המשפחה תצטרף אליי
 .יווה אותי בדרכי חזרה אל הסיפוןאבא חיבק אותי ול.

 .בשעות הערביים הרימה האנייה עוגן

20 
שושנה ואני . יט נפלא ועליזַש. חודש ימים שטה האנייה עד גנואה

כל דבר בידח והצחיק .  רגעים ונהנינו מכל ת כלל ממחלסבלנולא 
לפיתוח , ו התעמלות על הסיפון'מדי בוקר ארגנו ויקטור וקאז .אותנו

 , בשפע,בארוחות הוגש לנו חינם יין איטלקי משובח. פניהכושר הגו
,  רוב שעות היום בצוותא, כל החבורה,בילינו. ושתינו אותו כמים

 בהם השתתפו חברי ,רק שיחות הגרעין. במשחקים ובבילוים שונים
 וצרהרגשתי שבין חבריי לביני הולך ונ. קשו עלייִה, הגרעין בלבד

אומרים באחרים דבר כלשהו היו  תיאמר אם רק.  מתאחהאינוקרע ש
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 הזדמנות להקניט אותי  שוםחברי הטובים לא החמיצו. וכופיהאת 
מצד אחד אמנון : בכל דיון נוצרו שני מחנות. ולהטיל דופי ביושרי

אולי , רק אמנון בלבד נשאר נאמן לי. האחריםכל  – ונ ומול,ואני
ך ואפילו שושנה שלי נמנעה מלתמ. משום שהיינו באותה הסירה

 .ה'חברל להסתגל מאמציההבנתי את . העדיפה לשתוקו ,בעמדותיי

הוא הודיע .  מההתחלהלמין חדל השתתף בפגישות האלה אּורצי
. מייסדי קיבוץ רוחמה, כי פניו לחברי נעוריו, שאיננו שייך לגרעין

 גיבש את ההחלטה הזאת כאשר חש באווירה כי,  עמוהבנתי משיחות
 אם אוכל להמשיך ,החל לכרסם הספקגם בלבי . הלא אוהדת כלפיו
 לא רציתי גם. י לא היה לאן לפנותאבל ל, עם החברים האלה

 מדוע עליה לסבול בגלל שמשהו – להרחיק את שושנה מהקבוצה
 ?השתבש בין חבריי לביני

 ,ו ללא רחמיםילעהתאכזרו . מצבו של אמנון היה גרוע ממצבי
 .גיעות בובא אליי להתלונן על העקיצות והפוא הולא פעם 

, החלטה לעזוב את הגרעין כשנגיע ארצהה גמולהחלה לבלבי 
 תקווה שהעוינות תוך אולי מ,אבל לא העזתי לדבר על כך עם שושנה

ח שתבין מה ובטהייתי אולי משום שלא , פרתתחלוף והמצב יש
 . זה אתזה הרי לא הכרנו מספיק. מתחולל בלבי

.  לביניהתנאים באוניה לא תרמו להתקרבות בין שושנה
. הכרטיסים שהסוכנות היהודית רכשה בשבילנו היו הזולים ביותר

 חד  וא אחד לבנות–  תאי מגורים גדוליםעמדו שנילרשות הגרעין 
תמיד יכול :  להתלונן מהאבל אין... דבש קולקטיבי ירח. לבנים

הסוכנות היהודית במחנה אכסנה אותנו בגנואה ! להיות גרוע יותר
 ענקי עם שורות צפופות של באולם, Via de Gasperi 17ב־מעבר 
יכול וגם . יחד עם עוד עשרות משפחות וילדים, שתי קומותמיטות 
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ראה בנ (Avionia, באנייה שהשיטה אותנו ארצה :להיות גרוע יותר
בילינו , )Savionia יותר השם אותהדעתי הלם . 'אנייה-אבי'לוונה כה

לא . ות מחיצכללא ל,  אחת אגוזת עולים בקליפ1,560שבוע ימים 
 .ריכוז צף מחנה. אלא דרגשי עץ רצופים, היו שם מיטות

 הטריים בחודשיים הראשונים  הסתדרו הזוגותיצדכני מספר יא
 .כל אחד על פי דמיונו ותושייתו :הםנישואיאחרי 

עמדנו שושנה ואני על הסיפון ' ארגנטינה'ב־בלילה האחרון 
רגע של השראה רומנטית ב. ירחהשמיים וה, אופקה, ים הלעוהבטנו 

 .'Suzana-Nahum'חרטתי באולר על המעקה צורה של לב ובתוכה 

 
 הורי ארצה עם אחותי באוניה זאת  כמעט עלור שנתייםועבכ
אחותי  ).'ירושלים'ל־ ושמה הוסב 'צים'ידי ל־שבינתיים נרכשה ע(

 .נוותי וזיהתה את שמ,נתקלה בחריטה

21 
, סרו עלינו להסתובב בעירבגנואה אספו מאתנו את הדרכונים וא
כללי המשמעת החמורים . כי בכל רגע היינו אמורים לצאת לדרך

 . היו כנראה נחוצים לאחזקת הפליטים שהמתינו לעליה בטירההאלה
, המחנהמתחם בימים הראשונים נהגנו כילדים טובים ולא יצאנו את 

ברזילאים יודעים . העירה' התגנבויות יחידים'כך ביצענו אחר־אבל 
 .להסתדר

. ' להיפגש עם האחראים לעליה ב כדי ושלמה נסעו למילנואּורצי
 אשר ,ר מברזיל"שם נשאלו מה הידוע להם על קבוצה אחת של בית

. ל"הודיעה על שינוי עמדתה הפוליטית ומבקשת להתגייס לצה
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 שהפליגו ,וחבורתו) כובש(סתבר שמדובר היה בידידי אשר קובס ה
 .שבוע לפנינו

מנת ־ ארצה על'להתפלח'ם היא תחבולה חשדנו שהצהרת
הם פנו :  בארץ נוכחנו לדעת שדיברו אמת אך;ל"להצטרף לאצ

 .לקיבוץ המאוחד

 הרי לא ייתכן .במאורגן ,כולנופעמיים התחמקנו מהמחנה 
 ינוגיל . פיצהפאולו ישהו באיטליה ולא יטעמוסאן־שברזילאים מ

אותם  ב.מסעדה לפיצה', Liddo 'במקום הנקרא, בסביבת המחנה
 באחד הערבים . היה באיטליה משטר צנע ומחסור במזוןהימים

 תצפית יפה שבומקום בממוקמת החמקנו מהמחנה ופנינו למסעדה 
היינו עליזים ובילינו כמה שעות בשירה ובבדיחות . ווניםכילכל ה

איטלקי המפורסם האבל מהמאכל , ציורי ונאההיה המקים . דעתה
, )Garroto(' גארוטו'וב) Gigeto(' גטו'גי'ב. ותקשהתאכזבנו 

את לבם אחרי בהם לסעוד נהגו בוגרי הקן שאיטלקיות המסעדות ה
 על כך ! יותרהרבהטעימות פיצות היו , הישיבות שנסתיימו בחצות

 .לשם שנוי, הסכמנו כולנו

*  

 Campoב־ לביקור מהמחנהערב עזיבתנו את העיר יצאנו כולנו 
Santo) היה זה ביום  .יום ובאישור הפעם לאור ה,)השדה הקדוש
בוקר שלם  .הקברות הענק בעיר־ ונסענו בחשמלית עד לבית,ראשון

 והזנו ,טיילנו בשדרות הצרות בין הקברים והאחוזות המשפחתיים
טיול  .את עינינו במצבות המפוארות ופסלים העדינים משיש לבן

 .אמיתיאמנות 
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22 
ושה שליחי שלם־ידי שנייל־נוהל ע, תחנת מעבר לעולים, המחנה

.  מחריד–האוכל . התנאים נראו לנו נוראים. הסוכנות היהודית
סוכר ומזונות אחרים , גילינו במרתף מלאי עצום של שקי קמח

בין ). שימשנו לפעמים כסבלים להעמסה ולפריקה של שקים כאלה(
שוק השחור להפליטים התהלכו שמועות שהמזון הזה מוצא את דרכו 

אבל ,  חשדו בכשריםסתםיתכן שי. יחים לכיסי השל מגיעהותמורתו
לא . צץ החשד מחדש, כל פעם שהוגשו לנו הארוחות העלובות

דמות ישראל היה ארץ־נו שליח מבעיני – האמנו לסיפורים האלה
 .לא עלה בידינו לחקור את הנושאגם  .עילאית

, שאשא וגרישא,  לבואנו למחנה נדבקו אלינו שני בחוריםמיד עם
עמם שפה מצאנו . שדיברו אך ורק רוסית, ותצמד חמד שופע עליז

בו , וםהם סיפרו שערקו מהצבא האד.  אינני יודע איך– משותפת
אחד מהם נשא על . ל"מנת להצטרף לצהל־ע, שרתו כטנקיסטים

לשניהם היה קול ערב  .לרגעממנו לא נפרד , כתפו אקורדיון קטן
ואת ' הקטיוש'במיוחד את , והרבו לשיר שירים רוסיים נוסטאלגיים

הם שרו אותם בקצב . שהפכו ללהיטים שלנו לדרך ארצה', קאלינקה'
כל הסובבים כש, תבלהט ובהשתפכות סלאבי, מצעד צבאישל 

 , הופנו לחיל השריוןהם. לצבאעמנו בארץ תגייסנו . מלווים אותם
רק פעם אחת ויחידה נפגשתי באקראי עם אחד . ועקבותיהם נעלמו

 ששניהם ,ל וסיפר לי"די צההיה לבש מ. מהם ברחוב אלנבי
 .משרתים כקציני קבע בחיל השריון

אישה חביבה . נצמד אלינו במחנה, אם ובנה, עוד זוג פליטים
. עשרבן־ילד כ,  הבן–שכל רכושה , אלמנה,  שלהבשנות הארבעים

מצאתי אותה . אימצנו אותם תחת חסותנו והם לא משו ממחיצתנו
. מול הכניסה לנמל חיפה' תנובה'כן עובדת כמלצרית במסעדת י־אחר
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עד , כל פעם שהזדמנתי לשם שמעתי מפיה על הצלחותיו של בנה
 .ל"התגייסותו לצה

 המסדר –מהשהות במחנה נשארה לי חוויה החיובית אחת ויחידה 
  חזר ממילנו ועמו סמלי החבצלת עםאּורציהחגיגי שערכנו בערב בו 

לפי מיטב  נערך טקס זה . שהשיג במשרד התנועה,'חזק ואמץ'ה־
לכל אחד ו ,המסורת השומרית בנוכחות מאות שוכני המחנה

הוענק סמל החבצלת בליווי תעודת ההנהגה העליונה מהבוגרים 
לא אכחיש שהתרגשתי כאשר קיבלתי את . המתירה לענוד אותו

 סמל גדול ומצוחצח –  היה אחד עוד מהתנועה בפוליןאּורציל. הסמל
 נהג לענוד אּורצי. הבוגריםצבע שכבת שהוא , על רקע לבד אדום

בלבי קינאתי  .אותו על דש חולצתו הלבנה באירועים החגיגיים בקן
 ןהגיעב, אגב. הבו וחלמתי על היום בו אהיה ראוי ואזכה לאות ז

אבל נאלץ להסיר , ד אותו על חולצתו תמידוענל אּורצינהג  ,לברזיל
הבריות חשדו בו שהנו איש המשטרה החשאית או סוכן : אותו

 .הבולשת הביטחונית הידועה לשמצה

23 
העמיסו אותנו . הוזעקנו ללא התראה מוקדמת. היום המיוחל הגיע

 והשיירה הדרימה למחנה של ,עם כל המטלטלים על משאיות
. שם חנינו ואכלנו ארוחת צהרים, הסוכנות היהודית בסביבת נאפולי

שהסיעה אותנו , עם רדת הערב נלקחנו באותן המשאיות לרכבת
 Grottaשך הלילה עד לקצה הדרומי של איטליה למקום שנקרא במ

Ferrari , באריבקרבת נמל 

הובילו אותנו עם , כאשר עדיין היה חושך, השכם בבוקר
המתינה , למדיצמודה לרציף עץ רעוע . המטלטלינו לנמל דייגם צדדי
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ספינת דייגים שהוסבה לאניית ', Avionia'לנו בכל תפארתה 
 אישה וטף נדחסו לתוכּה ,  איש1560. מעפילים

*  

ונה מלחים איטלקיים וארבעה קברניט עם שמ: צוות הספינה
, יוסי .אמוץבן־דן , ביניהם מפקד האנייה, ם"ילפאנשי , ישראלים

כנוראה לא סמכו ( היה נווט האונייה ,בחור ידיותי שהתחבב עלינו
היה , בלונדיני וחייכן, בחור נוסף). האיטלקייםשל ניווט העל 
. לאחר שהגענו ארצהקצר זמן , שמעתי שנפל בקרב. לחוטאיהא

 .אינני זוכר את הבחור הרביעי

 מפרשים ענקייםנפרשו בין התרנים .  נוראההיתההצפיפות 
מרוב חום התהלכנו כמעט . להגנה מפני קרני השמש הלוהטים

נוסף לקבוצה  .יםי־דמינו לספינת שודד. רק בתחתונים, עירומים
 אחד :םיאאמריקם־עלייה דרו־ני גרעי שניה עוד על האנייושלנו הי

 מהנוער והשני , שפניו לקיבוץ נגבה,  בארגנטינה שומר־הצעירמה
גם מבין הפליטים היו . שפניו לקיבוץ ניצנים, הציוני בארגנטינה

עוד בנמל היציאה . התנועה הקיבוציתהיה קבוצות קטנות שיעדן 
עלינו את השמירה על והטיל , החלוצים קבוצות אמוץ אתבן־ דן כינס

 .על האוכל, את האחראיות על הנוסעים, הסדר בעת ההפלגה
היו אמורים  צעירים 50. השתייה י על חלוקת מ–והחשוב מכל 

 . איש למודי סבל ותלאות1,5000־מעל לל ע סדר על צבור טישללה
 !המלאכה לא היתה קלה כלל וכלל

,  העבריתהשולטות היטב בשפה, ושושנה לוינזון קליימן בלימה
 .מן האנייה במכונת כתיבהועמוץ להדפסת יבן־ידי דן ל־הועסקו ע
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*  

משטחים בנויים מלוחות עץ וקרשים פיצלו את בטן האנייה 
 –ה אין זאת מליצ. כמספר מדורי הגיהינום של דנטה, לשבע קומות

נמשכו משני צדי פרוזדור צר להליכה לאורך האנייה הרכיבו 
 הייההגובה בין מפלסי הדרגשים . נההמשטחים ששימשו לדרגשי שי

פנסי נפט הבהבו פה ושם . לא היו מזרנים ולא תאורה. מטרבקושי 
לא יכולתי שלא . סרחון חריף טמטם את החושים. אור קלושב

אבל רוב , מוי בלבדיבשבילי זה היה ד. לחשוב על מחנות ההשמדה
 אני משער שהשהות .מפליגי האנייה היו ניצולי מחנות הריכוז

 .חוויה קשהלהם מכלאה השטה הזאת הייתה ב

 המצאנו .לא לרבע מהנוסעיםאף , על סיפון לא היה מקום לכולם
הגשנו את מי :  להכריח אנשים לשהות בבטן האנייהדיכ שיטה

ליד המדרגות העולות מבטן האנייה , ספל לאיש בכל פעם, השתייה
ם להגיע לשם היו מוכרחיעל־מנת . אל הסיפון מול גשר הפיקוד

בין , ה לכל אורכה אותלרדת במדרגות שבירכתי הספינה ולחצות
!  מסע מפרך של שעתיים לפחות– אנשים וילדים םהדרגשים עמוסי

המינימום הדרוש בחום היבש , שתיית ארבעה ספלי מים ליממה
דבר שהבטיח שכל נוסע יימצא ,  כאלה'נגלות' ארבע חייבה, ששרר

 .בבטן האנייה שמונה שעות לפחות

מכן אכלנו מקופסות אחר־ל. כל הטרי הספיק בקושי ליומייםהאו
המזון המחומם היחיד שאכלנו היה מרק ולא זכור לי . שימורים בלבד

הנוסעים חולקו לחמולות ונציגיהן קיבלו את . איך הצלחנו להכינו
האוכל והמים העסיקו את כולם במשך כל . המנות המגיעות להן

, על הדרגשים או על הסיפוןמי שלא ישן או לא רבץ סתם : הזמן
 .סופי לאוכל ולמים־עמד בתור האין
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לעשיית צרכים הותקנו בצדי הספון משטחי עץ עם חורים הפונים 
ליצירת תאים נפרדים הקימו על המשטחים אלה מסגרות . ישר לים

השמש הפכה . קרשים מכוסי יוטה שלא הסתירו את הנעשה בתוכם
נות שלנו נמנעו מלהשתמש הב. השרותים למסך של תיאטרון צללים

 .. ההתאפקות גרמה סבל רב.בשירותים האלה במשך היום
בעת ההפלגה אך .  נראה לי היום בומבסטי'אביוניה'מה שכתבתי על 

 כך צריכה להיות :קיבלנו את המציאות כדבר טבעי מובן מעליו
 תנאים לואף על פי שאני יודע באי.  החלוצית שלנו ארצהההעליי

לא י בזיכרוננחרטה ' אביוניה, ' הנסיעה הזאתשה התרחםהיסטוריי
  . ומבאישאלה כסיוט משפיל, כחוויה של גבורה

 

 

 
 
 !ואחרי...

 

 

1  
.  לאיטּה על הים הרגוע'אביוניה'שבעה ימים ושישה לילות נעה 

במשך היום השתדלו האנשים להימצא בצד . צורב, החום היה מחניק
לשווא זעק דן . ל צדהוהאונייה היתה נוטה ע, המוצל של הסיפון

וביקש בגערות ,  שהיה סתם שפופרת פח,הקול־אמוץ במגברבן־
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, שחלק מהאנשים על הסיפון יעברו לצד השני, ובתחנונים ביידיש
 .כדי שהאונייה לא תתהפך

 * 

 . נשמעה צעקה"!הרי הכרמל"

לחזות בצללים המצטיירים ,  המעקהעל־ידכולם הצטופפו 
והסיפון דמה ,  כמעט עד מפלס המיםהאונייה שקעה בצד זה. באופק

. האונייה התקרבה אל החוף. אל החוף, לאמפיתיאטרון הפונה מזרחה
 נתבקשו 50 עד 18והגברים בגיל , לדופנה נצמדו דוברות ענקיות

כל , כי על פי הסכמי שביתת הנשק, שכן הוסבר לנו. לעבור אליהן
ם "י האוי משקיפעל־ידגבר כשיר לשירות צבאי שיגיע לנמל יילקח 

וכך , הדוברות נגררו לנמל הקישון. עד סוף המלחמה, למחנה עתלית
על החוף המתינה לנו שיירה ארוכה של . ם"לא הגענו לידי האו

שהסיעו אותנו למחנה צבאי , זית־משאיות ואוטובוסים בצבע ירוק
 מתקן צבאי שהבריטים – 20זה היה מחנה . יונה־ לכפררדסיהַפבין 

 .ליול השתלט ע"נטשו וצה

במחנה העמידו אותנו בטור ארוך ובשיטת הסרט הנע עברנו 
, המשכנו. שורה של תחנות שישבו בהן פקידים ומילאו שאלונים

אחרי . ביניהם רופאות רבות, י רופאיםעל־ידלבדיקות , עירומים
, תחתונים וגופיה: ציידו אותנו בביגוד צבאי. טי.די.איבוק בדי

, 'היטלמאכר' מבד וכובע לגיונר תרמיל צד, מכנסיים קצרים וחולצה
, הדורים במדים החדשים ומסודרים בשלשות. הכול בצבע חקי בהיר
שם השביעו אותנו , קרקעית־כיתות למקלט תת־הורידו אותנו כיתו

לאור נרות , ל ומדינת ישראל"ך למען צה"אמונים על ספר תנ
 .מהבהבים
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 !הננו חיילים לכל דבר

* 

 'אפטר דיוטי'מצוידים בצו , יהבשעות הערב הסיעו אותנו לנתנ
) מגויסי חוץ לארץ(ל "לאנשי מח. ושתי לירות, לשלושה ימים

ל "שנקבל מדי חודש חמש לירות נוספות ממפקדת מח, הודיעו
שקיבלתי שלוש , !)שוויו היה אז עשרים דולר(כסף זה . אביבל־בת

 .היה לי לעזר רב בצעדיי הראשונים בארץ, פעמים

. רד קצין העיר וקיבלנו הנחיות והסבריםבנתניה התייצבנו במש
נמסרו לנו כתובות של משפחות בעיר שנוכל להתארח אצלן ללינת 

שם נמצאו הבחורות , משום שהיה מאוחר מדי לנסוע לחיפה, לילה
ככל . ללא גג, הלכנו למופע בידור לחיילים בקולנוע קיצי. שלנו

, עשע מאודהיה מששנראה כו, 'תיבת נוח'שם המופע היה , הזכור לי
לא הבנו מה מתרחש על הבמה . משום שהקהל התגלגל מצחוק

 .יצאנו ואני אּורצי .והרגשנו לא נוח

אביב של הסבים של שושנה ל־זכרתי שיש לי הכתובת בתנ
כבר , מצד אביה ואמה, מרבית קרוביה של שושנה .הורי אמּה, אשתי

 מצאנו משאית.  לנסות להגיע אליהםאּורציהצעתי ל. גרו בארץ
 הטרמפ –והנהג הסכים לקחתנו , אביבל־צבאית שעמדה לצאת לת

 והנהג Six-Wheelerעלינו כעשרה איש על משאית . נוהראשון של
 ... אבל אין ספק שהוא ניצח–איני ידע נגד מי ,  מטורףבמרוץפתח 

כדי להסתתר מהקור ו, וללא סולמות, ארגז המשאית היה ממתכת
שכבו כל הנוסעים על , המקפיא ומהרוח ששאבה אותנו החוצה

 . דבוקים זה לזה, רצפה
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2 
פנסי הרחוב היו . אביב היתה אפופה חושך מוחלטל־ת. האפלה

 .מכובים וחלונות הדירות היו מכוסים נייר שחור

 חצר מגודרת של על־יד, הירהִק באזורהורידו אותנו 
לא מצאנו נפש חיה . גבירולבן־בתחילת רחוב א, טרנספורמטורים
. אדםבני־חשבנו שהגענו אל עיר רפאים ללא . אן ללכתכדי לשאול ל

קרוב , 'בית החלוצות'וכך הגענו ל, פנינו לכיוון מה שנראה לנו העיר
שם הדריכו אותנו איך להגיע לשכונת ... חוש של חייל. 'גן מאיר'ל
פאבלה שהזכיר לי את ,  מצבור צריפים מטים ליפול– 'נורדיה'
)favela(נרו'זא דה ִריו ב. 

בבנו בשכונה באפלה מוחלטת ולא ידענו על איזו דלת הסתו
ונקלענו בדיוק לצריפו של הרב , החלטנו לנסות את מזלנו. לדפוק

, "כן". אביבל־ק ת"העתיד להתמנות לרב הראשי של ק, אונטרמן
והוא הוביל אותנו בכבודו ובעצמו ,  הלפגוטבהוא מכיר את יעק, אמר

 . סבּה של שושנה בו היה גרעד לצריף

נבהלו בראותם שני חיילים בפתח , שהתעוררו משנתם, סביםה
, ביידיש,  הרגענו אותם והסברנו להם."?מה קרה" : וקראוביתם

ההודעה על . בתם בברזיל, שאני בעלּה של נכדתם שושנה בת סערל
ונדרש קצת זמן עד , חתונתנו ועלייתנו ארצה טרם הגיעה אליהם

ב על בניהם בברזיל חקירה צולבת שתי וער. שהבינו מה מתרחש
הרגיעה ) ואֶחיה אהרון ויוסף הלפגוט, אמּה של שושנה, צילהל־סער(

 .אותם

הכינה תה מהביל וכיבדה אותנו , סבתא חיה ערכה את השולחן
הם ביקשו לשמוע .  שלה'הסמל המסחרי' –בעוגיות יבשות טעימות 

 אחת לשנינו –לבסוף הציעו לנו מיטה . עוד ועוד על בניהם בברזיל
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מרוב שמיכות וכסתות פוך ענקיות לא חשנו את .  מיטתםעל־יד –
 .המזרן

כל הדירה כולה היתה חדר אחד קטן של צריף עץ ובו שתי מיטות 
ארגז , ארון בגדים קטנטן בפינה, שולחן קטן וארבע כיסאות, ברזל

מונח ) שנקרא קאראזינע(וארגז עץ גדול , צר ונמוך עם ספרי תפילה
. מכוסה מפה רקומה, מה של שמיכותו עֵרעל ארבע לֵבנים ועלי

, ביתן מלוחות עץ בחצר – השירותים; נישה של פרוזדור – המטבח
אבל בית נעים , רהיטים עלובים, דירה קטנה ודלה. משותף לשכנים

 .וחמים

במקום צריפי העץ של שכונת נורדיה הציורית מתנשא היום 
 .'דיזינגוף סנטר'ה

3 
והגענו לחיפה בשעות , 'טרמפ'בשוב , יצאנו לדרך השכם בבוקר

אחרי חיפושים וחקירות גילינו את הבחורות שלנו במחנה . הצהריים
פגשנו אותן בחדר . במבוא הדרומי של העיר, גליםת־העולים בב

במשרד . שהמטען איננו, והדבר הראשון ששמענו מפיהן היה, האוכל
המחנה מסרו לנו שהוא הועבר מהאונייה ישר למחסני הסוכנות 

בעת הירידה מהאונייה לקחה עמה כל אחת . בדרום חיפה, ורדניבכ
לא כולן טרחו לנעול היטב את . מהבנות תיק או מזוודה אחת בלבד

וכך , שהיו מונחות על המיטות באולמי השינה המשותפים, המזוודות
אמּה של שושנה כתבה לסבים שהיא . 'הצמיחו כנפיים'חפצים רבים 

, כאשר שאלו עליו. עורר במתנהשולחת להם באמצעותנו שעון מ
 . שהוא נגנב, נאלצנו להסביר להם
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עוד פחות נעים היה המקרה של טבעות הזהב שהבאנו למשפחה 
י קרוב על־ידשנשלחו להם , משארית הפליטה, של עולים חדשים

הביא אלינו את הטבעות ערב הנסיעה ש ,ידיד הוריי, משפחתם
שאיננו  – הסבריםלא הועילו כל ה. וביקש שניקח אותם עבורם

כי איננו יכולים להיות אחראים , מוכנים לקחת עמנו חפצים לא שלנו
. לא הצלחנו לשכנעו. שכן איננו יודעים מתי ואיך נגיע ארצה, עליהם

לא איכפת לו ; השביע אותנו שנעשה עמו חסד, התחנן, הוא ביקש
עתה התברר שגם . רק שניקח אותן, אם נשליך אותן אל הים

 ! בוהטבעות נגנ

ואחר כתבו לברזיל שסירבנו , הקרובים באו לבקש את המשלוח
 ...למסור להם את הטבעות

רכז המדור , אמריקאי בנגבה־חבר הגרעין הלטינו, אריה סלוצקי
. בא לקחת אותנו אל הגרעין, אמריקה בהנהגה העליונה־לדרום

כאחד משלושת העולים ,  בדרכו ארצהִריוהכרתי אותו כאשר עבר ב
בגרעין שלנו חשבו אחדים .  מהתנועה הארגנטיניתהראשונים

 לכן דחינו למחרת את יציאתנו ,שעלינו ליסד גרעין ברזילאי עצמאי
נדון ונחליט , כאשר כל חברי הגרעין יתכנסו, כדי שבערב, מהמחנה
 . בדבר

ישבנו סביב מדורה מענפים . עם רדת הלילה ירדנו אל חוף הים
 "ה נעים שבת אחים גם יחדמה טוב ומ" שרנוושקוששנו בסביבה 

  חיים בולקה פתח:"הרעיוני דיון"עד שהגענו ל, ושורים אחרים
דרש במפגיע לפרק את הקופה המשותפת ולהחזיר לכל אחד את ו

הוא ; אין לו אמון ביושר החברים, הראשון: נימוקיו היו שניים. חלקו
בבית הוא מצא , השני! יודע שלא כולם מסרו את כל כספם לקופה

וברצונו , פליט ללא רכוש וללא אמצעים,  קרוב משפחהיםהעול
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 של הדיון הכאוב והמייגע הסתיים בכך שכספם. לעזור לו להסתדר
 . הוחזר להם, הנתח השמן של הקופה, חיים וריבה

כי אותו קרוב משפחה מעולם לא , לימים התברר לי בוודאות
 . אף לא כהלוואה, קיבל מחיים פרוטה שחוקה

לבונות באותו ליל שימורים הוסיפו נדבך הוויכוחים והע
 .החלטתי סופית לעזוב את הגרעין. לתרעומת שלי על חבריי

4 
אין בכוחנו ליצור : חוסר הגיבוש של הגרעין נחשף בכל מערומיו

הוא . בבוקר הודענו לאריה שנצטרף לגרעין בנגבה! גרעין עצמאי
 לחפש ותחילה נסענו למחסני הסוכנות בכורדני כדי, הביא משאית

בתור , ואת מי אנחנו פוגשים שם. ולאסוף את המזוודות שלנו
) כובש(אשר קובס , את ידידי משחר נעוריי? המתארך לפני השער

למדנו שנינו באותה , ודמיםים קכפי שסיפרתי בפרק! בני קבוצתוו
 – הלשכות שלנושני כיתה ונפגשנו כמעט מדי יום בבניין שבו שכנו 

 לא החלפנו מילה אך במשך שנתיים, ירשומר־הצער ושל ה"של בית
אלא כאשר אשר הזמין אותי להצטרף לקבוצה שהתכוונה , בינינו

אחד ההורים . ניסיון שנכשל באיבו – 'לעלות לישראל בעלייה ב
כנוסעים , גילה שאנחנו עומדים לעלות על אוניית משא לאיטליה

 .והלשין למשטרה, ייםוסמ

שנו איש לקראת רעהו אבל כאשר ניג, תחילה הרגשתי מבוכה
הייתי מאושר . כאילו לא היו מעולם, נעלמו כל המחיצות, והתחבקנו

מהקרובים שהיו לי מאז ,  יקרלחדש את החברות עם חבר נעורים
 .  עד היום ידידותנו איתנה.ומעולם
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הצטרפה לקיבוץ המאוחד ונשלחה להכשרה של אשר קבוצתו 
אבל עברה , ם בנגבעלתה להתיישבות בקיבוץ כיסופי, בקיבוץ נען

אשר מילא בקיבוצו . ובו נשארו רוב חבריה, סאלדכפר־לקיבוץ 
, כמו מזכיר הקיבוץ, חברתיים ומשקיים, שורת תפקידים מרכזיים

אנו נוהגים לבקר זה . "דרור"ופעמיים יצא לברזיל בשליחות תנועת 
קירבה רבה שוררת בין שתי  למרות המרחק הגיאוגרפי, את זה

 .המשפחות

רים בחצר ענקית לא ו את המזוודות והחפצים שלנו מפוזגילינ
קצתן היו פרוצות . מות של אלפי מזוודות וחבילותבין עֵר, מקורה

, העמסנו אותן על המשאית שלנו. אבל מצאנו את כולן, ושדודות
 .התיישבנו עליהן והמשכנו דרומה

. נגבה עמדה בימים ההם בקו החזית הראשון מול הצבא המצרי
פונו מהקיבוץ בעת המצור והתאכסנו , נשים וטף, החלק מחברי

חברי הקיבוץ והגרעין .  לשםאפואהגענו . הספר בהרצליה־בבית
 .אמריקה קיבלו אותנו בלבביות־מדרום

* 

ששמרתי עליה , במהומה שנוצרה נעלמה מכונת הכתיבה שלי
. כורדניואף ישבתי עליה כל הדרך מ, ללצדי מאז צאתנו מברזי

,  כתב ידי בנעוריי היה בלתי קריא:ה הזאתהצטערתי על האבד
לכן נהגתי מגיל . ולעתים התקשיתי בעצמי לפענח מה שהייתי כותב

היה לי . אפילו טיוטות, צעיר להשתמש במכונת כתיבה כדי לכתוב
 .וזמן רב הרגשתי בחסרונה, קשר מיוחד למכונה זו

ה גפלבעת הה, כתבתי באותה מכונת כתיבהמאמר האחרון שה
המועצות ־ברית': נמצא עדיין ברשותי,  לאיטליהבאונייה

הרעיוניים , ניתוח רעיוני על הקשרים הרגשיים – 'שומר־הצעירוה
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הייתי אז בשיא . המועצותית־והמדיניים בין תנועתנו לבין בר
המדינה הראשונה , המועצותית־ הערצתי את בר: שלי'סטאליניזם'ה

 את נשק ,כיה' צדרך, וסיפקה לה, יורה במדינת ישראל־שהכירה דה
 הייתה בעיניי חשובה לא 'הצהרת גרומיקו'. המגן למלחמת הקוממיות

טו ו־טו־שהנה א, בלבי קיננה התחושה. פחות מאשר הצהרת בלפור
ואנו נשתלב , יחול מפנה במדיניות המדינות הקומוניסטיות כלפינו

 . "עולם המחר"כחלק בלתי נפרד מ, לאומית-ןבמהפכה הבי

השלכות העימות בין המשטר הקומוניסטי במאמרי בחנתי את 
ונדרשתי , העלת־הקפיטליסטי במאבק הגלובאלי של מעצמולבין 

. המועצותית־לקו העקבי שמאפיין תמיד את מדיניות החוץ של בר
בשיקול הפרגמאטי ": המסקנה שהגעתי אליה הפתיעה אותי עצמי

 "!המועצות ישקול הנפט הערבי יותר מאשר הדם היהודיית־של בר
 ילים אלה כתבתי כאשר איש לא העלה על דעתו כי בקרמליןמ

. כלשהו מנסיכויות הנפט' יחיתדרוך כף רגלו של מלך ערבי או ש
אני מקווה שההיסטוריה ": סיימתי את חיבורי כך, נדהם ממסקנתי

 ."תטפח על פניי ותוכיח שטעיתי

לא העזתי לשלוח כפירה שכזאת לתנועה . גנזתי את המאמר
לאחר קריאה חוזרת של . א גם לא היו מפרסמים אותוממיל. בברזיל
 .מפליאים אותי הביטחון והיומרה שליוו את כתיבתי, היום, המאמר

* 

, שבו התאכסנו, הספר בהרצליה־באותו יום הגיעה לחצר בית
. וביקשו מתנדבים לפריקה, משאית עמוסה בלוקים לבנייה

רגע שאחזתי ב. ויחד עם קבוצת חברים וניגשנו למלאכה, התייצבתי
שם השתמשו ; בברזיל לא ראיתי כאלה מעולם(בבלוק הראשון בחיי 
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זעקה . חשתי צריבה איומה בכף רגלי) לבנייה בלבנים שרופות
נעלתי . ילמזלי לא על רגלי, נפלטה מגרוני והבלוק נשמט מידי

בעודי . סנדלים פתוחים והבחנתי על הקרקע בעקרב ענק מעוך
 – שהתנפחה כחבית, על קרסול הרגלמתפתל מכאבים ולוחץ בידיי 

כפי שלמדתי , המורעלהדם כדי לעצור את זרימת , בתנועת חניקה
התפתח דיון מקיף בין הנוכחים  – מספרי קרל מאי על האינדיאנים

מנת לקבוע את מידת ־על, האם הוא שחור או צהוב, על צבע העקרב
 .רעילותו

חנה את ב, חובשת הגרעין, וה באקובינתיים הגיעה בריצה ח
היא הניחה את זרועי סביב . חוליםת־המצב והציעה לי לגשת לקופ

וה ומדדה על רגלי וצווארה ויצאנו למסע הארוך כשאני נשען על ח
 קופת החולים הכללית של – כך התוודעתי למוסד חשוב זה. הבריאה

 .ההסתדרות העובדים העבריים בישראל

צלחה לפלס וחווה ניסתה ללא ה, המרפאה הייתה מלאה באנשים
 בלית ברירה הניחה אותי חוה על ."!יש תור": לנו דרך לחדר המיון

, שעה תמימה ישבתי. זקנות בעלות בשרנשים שתי ספסל בין 
סוף ־סוף. מבלי שאיש יתרשם מייסורי, מפרפר בין חיים ומוות

 !לא זכרתי באיזו רגל נעקצתי, אוי לבושתי, וכאן, נקראתי לרופא

לא ידעתי אם , ים בטוחים ועליזיםהפעם בצעד, בדרך חזרה
לשמוח על שנשארתי בחיים או להצטער על שהחמצתי הזדמנות 

כך , מכל מקום. ליפול על קידוש העבודה העברית בבניין הארץ
שאליו נקשרתי מאז , החלה הקריירה המפוארת שלי בענף הבנייה

 .ועד היום

5  
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אול את אשתו סוניה ואת שמ, בהרצליה מצאנו את צבי גנדלסמן
שהקדימו אותנו , ִריושלושת העולים הראשונים של קן , שולץ

שולץ , גנדלסמן, אּורצי(חברי ההנהגה הראשית בברזיל . בשבועיים
רכז , )מאיר תלמי(הוזמנו למחרת היום לפגישה עם יודקס ) ואני

אינני זוכר אם גם אמנון הצטרף . ההנהגה העליונה של התנועה
בבית המוסדות של הקיבוץ , באביל־היא התקיימה בת. לפגישה
 דיווח על אּורצי. דיברנו יידיש. 20אז ברחוב יהודה הלוי , הארצי

כולנו נטלנו בו  התפתח דיון. ִריועל פאולו וגנדלסמן סאן־התנועה ב
 . חלק

פאולו ללא סאן־שעם עלייתנו ארצה נשאר קן , רתי ליודקססיפ
ר ואמין אבל  חבר מסו–בידיו של ברוך גולדצווייג , שכבת בוגרים

ההנהגה המקומית וצוות המדריכים , להערכתי. ללא ניסיון תנועתי
שם , ִריוההנהגה הראשית עברה ל. אבל צעירים מאוד, מצוינים

אבל תחת השפעה חזקה של , השכבה הבוגרת גדולה ומוכשרת
הם ( פוליטית בעיקרה שומר־הצעירקבוצת חברים שהזדהותם עם ה

סובייטית והמצע בשאלה ו־ה הפרבגין העמד הצטרפו לתנועה רק
הם רחוקים מהשקפת העולם של התנועה החינוכית ). הערבית

ונוטים לארגן את הקן לפי דפוסים של , ומרעיון ההגשמה העצמית
 . ולא לפי שכבות וקבוצות שומריות, תא קומוניסטי

, או נכון יותר(טענתי שעם התפרצותם של הרגשות הציוניים 
בעקבות הקמת , היהודי בברזילציבור בקרב ה) ישראלייםו־הפר

נוצרו בברזיל תנאים , מדינת ישראל ובעקבות עלייתנו ארצה
על .  החינוכיתתפעולהצוינים להתרחבות התנועה ולהעמקת מ

כי  – פעמית זאתחד־התנועה העולמית לנצל היטב את התרחשות ה
 .ברזל מחשלים בעודו מלובן! היא לא תחזור

 : הצעותיי המעשיות היו
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, חזן(לברזיל אישיות תנועתית מהשורה הראשונה מיד לוח לש .1
מנת ־על, לביקור בן שבועיים עד שלושה) למשל,  בנטוב אויערי

 .לחזק את התנועה אידיאולוגית ופוליטית

שגם ירכז את , לקבוע מיד שליח מרכזי לתנועה הברזילאית .2
עליו להגיע . ם"מפ – החברים המבוגרים במסגרת מפלגתית

להספיק להשתתף על־מנת , אוחר מעוד חודשייםלברזיל לא י
 .בארגון מושבות הקיץ בינואר

להדרכה , לגייס שלושה שליחים צעירים לתקופה של שנה .3
התוכנית לא נראתה . פאולו ורסיפהסאן־, ִריוהחינוכית בקנים של 
המונה , ונועדה להבטיח שהתנועה שהשארנו, לי גרנדיוזית כלל

 .וטט אלא תגדללא תתמ,  חניכים1,200מ־יותר 

האם לא ידוע לי שהמדינה : תגובתו של יודקס לא הייתה מעודדת
? וכל צעיריה בחזית, נמצאת בעיצומה של מלחמת חורמה על קיומה

הוא הזכיר את . כל משאבי הקיבוץ הארצי הם קודש לניצחון
שעמדו מול לחצים הרבה יותר גורליים מאשר , השומרים באירופה

. ולא ציפו לעזרה שתבוא מהארץ, תהתנועה ביבשת האמריקני
כאילו , בסגנון אירוני, הוא שפך עלי קיתונות של צוננים, בקיצור

דיבר אל ילדים קטנים שאינם יודעים להבחין בין משאלות לב 
 . למציאות

האם להקים תנועה יש מאין : נפגעתי מדבריו והגבתי בחימה
 בפחות ולהגיע, ללא עזרה מן הארץ ובלי שליחים, ביבשת רחוקה

עם שרשרת של קנים המאגדים , משלוש שנים לתנועת נוער תוססת
המוציאה ,  שומרים ושומרות בקבוצות לתפארת1,000מ־יותר 

? משחק ילדיםזה האם  –  מגשימים10מ־בשנתה השלישית למעלה 
 ."תכלית"אני מפסיק לשחק ואעסוק ב, אם זהו היחס למעשינו
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 .עזבתי את הפגישה

יודקס ירה את יריית החסד . אהייתי מאוכזב ומדוכ
 שהנני ;תקפה אותי תחושה שהגיע רגע של התפכחות. בהתלבטויותיי

עולמי חרב עליי וכל . מתחיל לראות דברים שקודם לא הבחנתי בהם
מצד אחד אין לי שפה ! התוכניות שרקמתי לא מכבר ירדו לטמיון
מצד . אינני מסתדר עמם, משותפת עם החברים שעמם עליתי ארצה

וקצרה ,  מפקירים את התנועה בברזיל בשיא הפוטנציאל שלה,ישנ
שהיה בעיניי דמות , קשה מכל היתה אכזבתי מיודקס. ידי להושיע

פרסמתי עליו קטעים שתרגמתי מהנוסח האנגלי של הספר : אגדתית
 . אשתו, תלמיי־ מאת אמה לו'בין גבולות'

. ריעם מאיר יעבמרחביה לפגישה שנקבעה לנו למחרת לא נסעתי 
. ואפסיד את שארית אמונתי בתנועה, חששתי שמא אתאכזב גם ממנו

מהתנועה , מהגרעין, החלטתי להתנתק מהעבר. הרגשתי בודד
עם , במקום חדש, אתחיל בחיים חדשים. ולפתוח דף חדש, בברזיל

מדוע , אם כל מה שעשיתי עד כה הוא משחק ילדים. אנשים חדשים
 .עלי להתבגר? אמשיך בזה

6  
גיליתי עד כמה ויבת הספר עיינתי בתעודות בארכיונים בעת כת

  לא הבינו בשנות, הן הציוניים הן התנועתיים,מוסדות התנועה בארץ
ובפרט לא את , אמריקהם־ את התופעה הנקראת יהדות דרו40ה־

התראה על כך קראתי . מסקנה זאת איננה נחלתי בלבד. יהדות ברזיל
יצקי לגברת רחל  נתן ביסטר1946במכתב ששלח עוד בשנת 

שבו הציע תוכנית פעולה חדשנית התואמת לדעתו את , ספרדי־ירדן
יש לגייס שליחים , לדבריו. היהודי ביבשת הזאתציבור ההתפתחות ה
המסוגלים להביא מסר תרבותי שיתקבל על דעת , אינטלקטואלים
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. אבל ללא שורשים יהודיים, נוער משכיל ותוסס – הנוער הגדל שם
היא  – אמריקה איננה מתאימהם־ציונית בדרוהנהגת התנועה 

, דור מזדקן, מושתתת על דור מהגרים מארצות אירופה המזרחית
חייבים לארגן את התנועה הציונית שם על יסודות . ההולך ונעלם

 .חדשים ורעננים

 יהודי ציבור . עד כמה צדק ביסטריצקי יעיד המצב הקיים בימינו
הולך , יטב מבחינה כלכליתמבוסס ה, בעל פוטנציאל אנושי עצום

אבל , אין לי סטטיסטיקה על נישואי התערובת. ומתרחק מהיהדות
שאיש אינו מזדעזע , בביקורי שם נוכחתי לדעת. מספרם הולך וגדל

עוד אם בנו או בתו באים בברית נישואין עם בן או בת זוג שלא 
על מעשה כזה הייתה הקהילה מטילה חרם על , בזמנו. עמנובני־מ

חברתה ,ידוע לי מקרה של אב שהתאבד כאשר בתו . ה כולההמשפח
אף אל פי שהלה התקרב ליהדות ,  נישאה לגוי, אשתי,של שושנה

 .והיה פעיל במוסדות הקהילה היהודית

 : כתב ביסטריצקי למאיר יערי1946בינואר 
באו אלי , לפני כמה חודשים, בוודאי ידוע לך כי מיד בשובי ארצה'

ההנהגה העליונה של : הכוונה[ת נציגי התנועה העולמי
, ]מ"נ – יהודה תלמי ואדם רנד[יודקס ואדם , ]מ" נ– הצעירשומר־ה

שבה יהיה עלי להרצות , וסיכמו איתי על מסיבה עם ראשי התנועה
לפי . הצעיר בפרטשומר־על התנועה באמריקה הלטינית בכלל ועל ה

ם צריכה הייתה מסיבה זאת להתקיים בתוך שבועיי, הצעתם שלהם
קטעים מעותקים של [ '.אין קשב, והנה עברו חודשים ואין קול. ימים

 – א" בת'בית הסופר'ב, מכתבים שמצאתי בעיזבונו של ביסטריצקי
  ]מ"נ

אפילו מילה "מדוע לא כתבו לו , בהמשך שופך ביסטריצקי את לבו
הוא מוסיף . ומנסה לנחש את פשר התנהגות הזאת, "וחצי מילה

,  עמו על דברים מן העבר'התחשבנות האישית'אפילו אם צודקים בש
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הרי בכל זאת הוא אישיות ציבורית שבילה חמש שנים בארצות 
האם לא חייבים . אחדות ביבשת הלטינית ובכולן פעל למען התנועה

באין לתנועה מקורות מיומנים אחרים על , לשמוע מה בפי אורח כזה
 ?המתרחש שם

מה יגידו אזובי , להבתאם בארזים נפלה הש: חשובמה נותר לי לה
 ?קיר

7  
 . שושנה ואני שוחחנו ארוכות, בערב

הספר התיכון שבו התאכסנו חולקו לתאים בית־חדרי הכיתות ב
. התלויים מסרגלי עץ כווילונות, י מחיצות של סדינים לבניםעל־יד

 רק סדין דק חצה כי, בלחש, עד שעות הקטנות שכבנו ודנו במצבנו
י נחוש בדעתי לא להמשיך בגרעין היית. בין מיטות המשפחות

הייתי מגויס (לאן תלך לבדה : שושנה לא רצתה לעזוב. מה־ויהי
היא . שרק אני אעזוב, סיכמנו? במקום זר ובלי ידיעת השפה, )לצבא

כאשר אשתחרר מן , ואז, תמשיך בגרעין לפחות עד לגמר המלחמה
או שאשנה בינתיים את דעתי ואחזור : נחליט מה הלאה, הצבא
 .או שהיא תצטרף אלי ונפנה שנינו לקיבוץ אחר, רעיןלג

וכדי , בבוקר הודעתי למזכירות הגרעין על החלטתי להינתק ממנו
הצעתי שכל זמן שנגבה במצור , שעזיבתי לא תתפרש כבריחה

אבל כאשר ישחררו את ,  עם החברים האחרים כחיילאשרת שם
 אחרת אבקש העברה ליחידה, יםסוידאן מידי המצר־משטרת עיראק

או , נדמה לי שלא הבינו את הודעתי. ממש את עזיבת הגרעיןלוכך 
למרות . לא זכיתי לתגובה, בכל מקרה. שלא התייחסו אליה ברצינות

אלה שעלו עמנו , שהכרתי חברים רבים בין הארגנטינאים בגרעין
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לא שוחחתי עם אף , באהייהב והקבוצה שנפגשתי עמה 'אביוניה'ב
 . יאחד על ענייני

. אני נשארתי, ים נסעו למרחביה להיפגש עם מאיר יעריהחבר
, שושנה השיגה קערה וסבון כביסה: ביליתי את היום בכביסת בגדים

והכבסים , חברות קיבוץ רבות עסקו במלאכה זאת. ואני שפשפתי
 .התנוססו על החבלים בחצר כמפרשים על גלי הים

8  
. למחרת הוסעו הבחורים המגויסים במשאית לקיבוץ נגבה

וסיפרתי לו שלא הספקתי , חבר הקיבוץ, יישובדיברתי עם מפקד ה
הורי  – עדיין לפגוש ולהכיר את המשפחה הענפה של אשתי בארץ

בלי ניד עפעף הוא רשם . דודים ודודות ובני דודים לרוב, אמּה ואביה
 .חופש לשבוע ימים – 'פס'לי 

אביב בקומנדקר צבאי והמשכתי באוטובוס ל־חזרתי בבוקר לת
 ,'פקלאות'ההיא עזבה עם כל : לא פגשתי שם את שושנה. להרצליה

, שכן מיד אחרי נסיעתי לנגבה הרגישה שלא נעים לה בגרעין בלעדיי
מצאתי אותה . עד שמצבנו יתבהר, ועברה לגור אצל הסבים הלפגוט

פנינו למחלקת החברה של הקיבוץ הארצי וביקשנו שיפנו אותנו . שם
הם השתכנעו . בוץ שעולה להתיישבותאם אפשר קי, לקיבוץ צעיר

והבטיחו , אמריקנים־שאין טעם לשדל אותנו לנסות את הגרעין הדרו
ניצלנו את . ולתת לנו מענה לפני תום חופשתי, לברר מה האפשרויות

 של שושנה בקבוצת 'חמולה'ימי החופשה לביקורי היכרות עם ה
 .םויתקין ובמקומות נוספיכפר־ב, בנתניה, חנה־בפרדס, מסדה

הגרעין : כבר חיכתה לנו כתובת, כאשר גמרנו את הסיבוב
בקיבוץ הארצי . העתיד להתיישב בסאסא, השופט־האמריקני בעין
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עשויה לעזור חעובדה , כי אנו חברים מאותה היבשת, לנואמרו 
דברים אלה מעידים יותר מאלף עדים על חוסר הבנתם ... בקליטתנו

שכן מבחינה . אמריקותשל הישראלים בגיאוגרפיה ובתרבות של ה
לשונית ותרבותית אנגולה קרובה לברזיל יותר מאשר , גיאוגרפית

 .יורקו־ני

נתקבלנו בסבר פנים יפות . כמובן, בטרמפ. השופטעין־נסענו ל
שאליו היפנו אותנו ממחלקת , רכז המשק, י אהרון אפרתעל־יד

קרוב משפחה , אהרון).  טיפלה בנו במחלקה,אשתו ציפורה(החברה 
הוא . קיבל אותנו בחמימות רבה ואירח אותנו בביתו, דודי זלמןשל 

בערב הציג אותנו . שהכרתי, בנעשה בברזיל ובקרוביו, התעניין בנו
הסתבר שהוא אחיו של . וילי טחורניצקי, אהרון בפני מזכיר הגרעין

שנזכר בפרקים , שליח קרן היסוד בברזיל, יוסף טחורניצקי
 – מצאנו עמו שפה משותפתו, וילי בא ממקסיקו. הקודמים
 .הוא ואשתו התנהגו כלפינו באדיבות רבה. הספרדית

שנתקבל כאורחים לתקופת ניסיון ושושנה תישאר , סיכמנו
כיון שלא היה . אביבל־באותו ערב כבר לא יכולתי לחזור לת. אצלם

השכם בבוקר . סידרו לנו מקום לינה על ספה במועדון, חדר פנוי
זה היה היום האחרון של .  טרמפ דרומהיצאתי לכביש כדי לתפוס

 .הייתי חייב להגיע לנגבה. חופשתי

9  
, מלכה ושרה, אביב ניגשתי לבית אחיותיו של אבי שושנהל־בת

הבית היה בנוי חציו . 'הרצליה'קרוב לגימנזיה , ברחוב גרוזנברג
לשתי ,  של שתי דירות מוארכות'אנטיקה'; בלוקים וחציו צריף עץ

אדם טוב לב , ה התגורר סבא יעקב שפילברגאצל שר. המשפחות
הוא היה חולה וכבד . כולו מתינות וכבוד, עטור זקן לבן כשלג, ונבון
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. ושתי בנותיו שירתוהו וטיפלו בו באהבה ומסירות ללא גבול, תנועה
גם ארוחת צהריים . המכניס אורחים, אהבתי לסור לביתם הצנוע

צנע לא זלזלתי בפרט ובאותם ימי ה, טעימה היתה מובטחת שם תמיד
 .זה

משם רצתי לאורך רחוב הרצל עד תחנת הדלק בפינת רחוב 
אינני זוכר . שם התמקמה הטרמפיאדה לירושלים ולדרום, סלמה

או , האם משום שלא היו כאלה, מדוע לא השתמשתי באוטובוס
במשך כמה שנים , ואכן. משום שחסתי על הפרוטות הדלות בכיסי

צריף של סבא  ל שלי מהתחנה המרכזיתהשגרתיהיה מסלול ההליכה 
, או של בית סבא שפילברג ברחוב גרוזנברג, ורדיהנ בשכונת הפגוט

 .אל טרמפיאדת סלמה וא

ניגשתי . כל אחד ליעד אחר, בטרמפיאדה היו תורים ארוכים
לשוטר הצבאי שהשגיח על הסדר וגמגמתי לו בעברית של עולה 

 את הפס והצבעתי על הראיתי לו. שעלי להגיע לקיבוץ נגבה, חדש
כאילו אני ,  הסתכל עלי"?אתה מנגבה? מה". תאריך גמר החופשה

והעמיד אותי , האיש שעצר את פלישת הצבא המצרי למדינת ישראל
וכולם קיבלו ,  השתיק את המתלוננים"!הוא מנגבה". בראש התור

 .את העובדה בהבנה

ך למרות ששמתי לב כי בכל התור הארו, הרגשתי את עצמי חשוב
כי או רובה אנגלי 'רובה צ, הייתי אולי היחיד שלא נשא על כתפו סטן

כל ציודי היה תרמיל צד קטן מבד ובו הכריך שדודה מלכה . לפחות
לא חלף זמן רב והופיעה שיירת אספקה של . הכינה לי צידה לדרך

החיילים עזרו לי . שפניה לדרום,  צבאיותSix Wheelerמשאיות 
הם זרקו אותי  – אם לדייק(עמוסה שקים לטפס על אחת המשאיות ה

 . התמקמתי בין השקים כמו בתוך כורסת סבתא). עליהם
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היעד היה . כחמש שעות תמימות, הנסיעה דרומה נמשכה לאיטּה
אחרי יבנה סטתה השיירה מהכביש ופנתה דרך השדות . וליס'מחנה ג

רק אז המשיכה . שם המתינה עד שהחל להחשיך, ורבורגכפר־ל
 .בדרכה

. וליס הורידו אותי והצביעו על הכיוון לנגבה'כניסה למחנה גב
 .אבל הסבירות קלושה, נאמר לי שיש סיכוי להשיג טרמפ לקיבוץ

, לבלות את הלילה על הכבישהחלטתי לא להסתכן , כיון שהחשיך
אבל , )שעות אחדות(בעבר אמנם הייתי בנגבה . ויצאתי לדרך ברגל
ולא התמצאתי , ג על המרחקיםלא היה לי מוש, כיון שנסעתי ברכב

 .לא חששתי שאתעה, כל זמן שהשביל לא התפצל. כלל בשטח

דמיינתי שהנה . ואת סוף הדרך לא ראיתי, השמש הלכה ושקעה
 האם יהרגו :אני חוצה את הקווים ומתנפלים עלי חיילים מצריים

ברכס שמימיני הבחנתי בחיילים עם ? אותי או ייקחו אותי בשבי
נזכרתי ? יחשדו שאני מרגל מצרי ויפתחו עליי באשמה אם  – רובים

 .!)מעניין איך הפחד מעורר את התיאבון(בכריך שבתרמיל 
 .'יגבעת'היו סיירים מ, הסתבר לי מאוחר יותר, החיילים

לצד גשרון הבחנתי במקל תקוע בקרקע ועליו כובע פלדה נקוב 
ו לבי פעם ומחשבות משונות התרוצצ. אולי קבר של חייל – חורים
. והתחלתי בדהירה, הבחנתי בגגות בתים באופק. החשיך. במוחי

, אבל לא העזתי לקצר דרך השדות, השביל התפתל בסיבוב גדול
מבלי לפגוש (!) עברתי את שער המשק הפתוח. מוקשיםמחשש ל

הרגשתי כבעיירת רפאים בסרטי המערב . כבר בחשכה מלאה, באיש
 .הפרוע

מול מפקד , מפקדה מגדל המים מצאתי את עצמי בבקרבת
הוא הוביל . אותו חבר שנתן לי לפני שבוע את החופשה, הקיבוץ
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סידרו לי מקום יחד עם . האמריקנים־אותי עד שכונת הגרעין הדרו
 בפי Rancho Grande – חבר נוסף בחדר הקיצוני של מבנה מאורך

 .שהשארתי בשבוע הקודם, מצאתי בו את מזוודתי הקטנה. ה'החבר

 .התקלחתי ושכבתי לישון. וטהייתי עייף וסח

10  
נאמר לי . התייצבתי במפקדה. רענן ועליז, קמתי השכם בבוקר

אני חופשי , שעד שאקבל אימון בנשק ועד שאוצב באחת העמדות
יצאתי לתור את הסביבה והגעתי עד . להסתובב בקיבוץ כאוות נפשי

הם כבר . בדרך פגשתי חברים שהגיעו עמי ארצה. לרפתות ההרוסות
הם הסתובבו כחיילים ותיקים . קינאתי בהם.  לשאת נשק'סמכוהו'

אחדים מהם אף יצאו . עם רובה על הכתף והסתכלו בי מלמעלה
 ). (Bezza'ֶּבַזה'לקורס לתפעול מקלע 

חבר , הכרתי את חיים יערי, שעליו טיפסתי, עמדה על המגדלב
. בעת הקרבות גםועשה זאת , שעמד שם בתצפית, ברזילאי מהגרעין

צפיתי .  וסיפר על הקרבות שהתרחשוהגזרהא תיאר בפניי את הו
וללא משקפת יכולתי להבחין , סואידן־משם למשטרת עיראק

 .בחיילים מצריים הצופים אלינו

את שבעת ' פיאט'האיש שעצר ב, הציגו לפני את אריה באק
עד היום טרם ראיתי כלי (הטנקים המצריים שהסתערו על הקיבוץ 

בגמר המלחמה חזר .  גרעין מהתנועה במקסיקו הוא היה חבר.!)כזה
 .ונשאר שם, למקסיקו לביקור

לקראת ערב ניגשתי שוב . הסתובבתי כל היום ללא מטרה
כדי שאוכל למלא , למפקדה והתחננתי שילמדו אותי להשתמש בנשק

אחרי התייעצות . לא היה לי נעים להסתובב סתם כך. תפקיד כלשהו
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הוא אמר לי שמתחילים חוג , רקצרה של המפקד עם חבר אחר בחד
 .והציע לי להצטרף אליו, לסטן לבנות הגרעין

* 

חצי (אחרי ארוחת הבוקר בצריף חדר האוכל , יום שבת, למחרת
המזון הראשון שבא  – פרוסת לחם בריבה+ עגבנייה + ביצה קשה 

הצטרפתי לארבע הבנות שהתרכזו , )אל פי מאז הכריך של הדודה
בעל עור שחום , חייל צעיר צנום. ולבמרפסת אחד הצריפים ממ

. הגיע עם סטן ביד אחת ושמיכה בידו השנייה, ותווי פנים תימניים
: השיעור. התיישבנו סביבּה. הוא פרש אותה על רצפת המרפסת

, המדריך השתמש בבליל של עברית. פירוק והרכבה, הכרת הכלי
, ריולא הבנתי בדיוק את הסב. ובעיקר שפת הידיים, אנגלית, יידיש

אף הצלחתי לפרק את הסטן ולהרכיבו ; אבל את העניין תפסתי
 .כשעיניי קשורות במטפחת, בחזרה

תחילה שמעתי פה ושם שריקה ! לפתע פתאום התחיל העסק
, אבל לא ייחסתי לכך חשיבות יתרה, '!ּבּום'מתמשכת המסתיימת ב

כולם נעלמו כאילו בלעה . עד ששמתי לב כי מלבדי אין איש בשטח
התרוקנה , שלפני דקות ספורות שקקה חיילים, החצר. האדמהאותם 

. כנראה מת, רק סוס בודד אחד שכב במרכז הרחבה. כבמטה קסם
 עם חלקי ,לא קלטתי מה מתרחש והמשכתי לכרוע ברך על השמיכה

שלפני רגע היתה על , המטפחתבשנייה הסטן המפורק ביד אחת ו
 .לא ידעתי מה לעשות. עיניי

, אסף את חלקי הנשק בחופזה, יע בריצההמדריך שלנו הופ
וצעק אלי תוך נפנוף אצבע , כשהוא דוחף לכיסו את החלקים הקטנים

כמו השפן ,  והסתלק כלעומת שבא"!בונקר – לויף"לכיוון המזרח 
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 'לויף'אבל , 'בונקר'לא ידעתי מה זה . 'עליסה בארץ הפלאות'ב
כיוון שאליו ל, וזה בדיוק מה שעשיתי, )ביידיש, רוץ(הבנתי היטב 

אבל רצתי בכל כוחותיי עד שראיתי ,  ומדועמהלא ידעתי ל. הצביע
 Noite ה־הפיצוצים בחוץ הזכירו את. וקפצתי לתוכה, תעלה עמוקה

de São João) חג נוצרי שבו בברזיל מרבים , ליל יונתן הקדוש
רק אז הבנתי שמפגיזים את הקיבוץ וחיי ). נורי־די־להשתמש בזיקוק

 .בסכנה

 * 

. לא היו אבדות בנפש.  פגזים נחתו ביום ההוא על הקיבוץ6,000
 הספיקו לתפוס כולםו, יד המשק־הפגזים הראשונים נפלו במטע על
הסוס שראיתי שרוע על הקרקע . מחסה בתעלות ובעמדות המבוצרות

 .היה כנראה הקורבן היחיד

ערב לפני כן טיילתי בקיבוץ יום תמים ולא שמתי לב שהוא 
עמוקות דיין לעמידת אדם מבלי , תעלותת־עלומבותר כולו ת

הנחתי שהתעלה שבה נמצאתי מובילה למקום מוגן . להתגלות
פחדתי להרים . לא פגשתי איש בדרכי. והתחלתי לרוץ בה, כלשהו

, ל"ידעתי שחברנו מרדכי ויינרמן ז – את הראש כדי לצפות בסביבה
קליע : וקיפח כך את חיי, אחד משלושת חברי הגרעין שנפלו בנגבה

 .פגע בראשו

דרך סדק בין , מהצד, איכשהו הצצתי החוצה. עייפתי מלרוץ
גיליתי . כדי להיחשף פחות ככל האפשר, הפחים שבדופן התעלה

פתחתי . שממנה ירו, ממש מול המשטרה, שאני נמצא מעבר לרפתות
בדופן . לאורך התעלה שהתפתלה כלבירינט אינסופי, בריצה בחזרה

. מקורה פחים גליים ועליהם שקי חול, ורהתעלה מצאתי כוך חפ
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מה . נתקפתי פחד איום. התיישבתי בתוכו כשנשמתי פורחת מתוכי
? ואין לי במה להתגונן, אעשה אם מצרי מתנפל עליי ואני בגפי

, עודני שקוע בחשבון נפש. 'הפעם אפילו ללא תרמיל עם סנדוויץ
 – ךלפתע זינק חייל לתוך הכו, תוהה לאיזה מצב ביש נקלעתי

כי רעד כמו , הוא היה חי ללא ספק. חשבתי שהתעלף. והתמוטט
 . קומפרסור החוצב בסלע

הצלת : סילקתי הצדה את הרהוריי הטפלים כדי להתפנות אליו
 "!mi coraçón" .הבחור מלמל ללא הפסק! נפש בישראל דוחה פחד

לא . אולי הלם קרב, כנראה היה בהלם). ספרדיתב –! הלב שלי(
יליאנים של 'זיהיתי בו את אחד החברים הצ. פל בוידעתי איך לט

כשהתאושש במקצת שאלתיו בספרדית במה אוכל לעזור . הגרעין
הפעם . עליו להגיע לבונקר של הרופאולבו לא בסדר הוא לחש ש. לו

 .מקלט, הבנתי שבונקר הוא לבטח מסתור

. ביקשתי ממנו שיראה לי את הדרך ואעזור לו להגיע אליו
, )?עזרה ראשונה או משדר(י את תרמילו הכבד הרכבתי על כתפ
. ובידי הפנויה דחפתי אותו קדימה, חייהראשון ב, אחזתי ברובה שלו

קרקעית של הת־תהיינו צעדים אחדים בלבד מהמרפאה מסתבר ש
 באהייהבחבר הגרעין שהכרתי , ר דולפאנו"הרופא היה ד. הקיבוץ

אסור הוא הודיע לי ש. בקבוצה שהתארחה בביתה של שושנה
סיפרתי לו על . המיועד רק לפצועים, לבריאים להימצא בבונקר הזה

הוא הסכים שאנוח שם . ועל כך שאין לי לאן ללכת, ריצותיי
 .כל זמן שלא יופיעו פצועים, במקצת

רק התיישבתי על אחד הדרגשים והשענתי את ראשי על עמוד עץ 
 !ומיד נרדמתי, שתמך את הגג
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11  
הובלתי . בחוץ היה חושך מוחלט. התעוררתי בחצות הלילה

מול , 9עמדה מספר : לעמדה חפורה בקרקע וכיפת אדמה מעליה
אני זוכר בה את אלישע קוגלר . רוב אנשיה היה מהגרעין. המשטרה

באטא  – שני מגויסים, )כיום קלינה(סוניה גנדלסמן , הארגנטינאי
) שמואל־מהבנים הבכורים של גן(ויצחק ) מהגרעין של כרמיה(

יחד עם אנשי . מההשלמה ההונגרית בנגבה, ו'ד העמדה איצומפק
 בפיקודו של חבר קיבוץ, איש ואישה עשריםכהעמדה השכנה היינו 
בעמדות , ככל ידוע לי, מצב דומה שרר, אגב. היחיד בכל הצוות

באותה תקופה שהו חלק גדול מחברי הקיבוץ עם , כאמור. האחרות
 מאוחר יותרהועברו ומשם , נים בהרצליההילדים והנשים המפו

  .ציונה־לחווה נטושה רחבת ידיים בנס

ספר בשקראתי  ההתחפרות בתעלותהימים שחלפו הזכירו לי את 
תי פסעהמרחק הגדול ביותר ש.  מאת רימארק'מערב אין כל חדשב'

רוב . לא היה מה לעשות. ידינו־ עלהעמדה השכנה – מעמדתי היה
 להוציא את הראש מעל לא העזתי. הזמן בילינו בעמדה בשיחות סרק

 הגזרהבעת השמירה בקטע , התהלכנו זקופים רק בלילות; התעלה
למעלה . מנות קרב וסיר מרק חם: פעם ביום הביאו לנו מזון. שלנו

באחד  .משבוע לא יכולנו להגיע למקלחות ולא החלפנו בגדים
שהשארתי , הערבים קיבלתי אישור להביא את המזוודה הקטנה שלי

, מצאתי את הבניין ללא גג. י בסך הכול פעמייםבחדר שבו ישנת
מתוך המפולת שלפתי את המזוודה . והקיר בחדר שבו ישנתי ממוטט

 – דבר לא אירע לה: הסרתי ממנה את שכבת האבק. מתחת למיטה
 .היא נראתה כחדשה

ניגשתי לכיוון . בדרכי חזרה שמעתי באחד העיקולים מלמול מוזר
חבר , גיליתי את אברהם סלוצקיו, הרחש כדי לברר את פשר הדבר
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יושב מכורבל בכוך , 'אביוניה'שעלה איתנו ב, הגרעין מארגנטינה
כאשר . מתוך מילון עברי לתלמידמילים קרקעי ומשנן הת־ת

 .המוזות חוגגות – התותחים אינם רועמים

12  
פעמיים הגיעו אלי .  הופרה עם חלוקת הדוארהשגרה. שעמום

מאז שאני מכיר אותה היא . (ימייםקצרים ואופט, מכתבים משושנה
שמחתי שהיחס אליה יפה ושלומה ). רואה רק את חצי הכוס המלאה

שהיה דף משוכפל , יומן קרב, 'קול נגבה'מדי פעם קיבלנו את . טוב
. 'גבעתי'עם ידיעות של נגבה ושל חטיבת , כתוב במכונת כתיבה

 .עם תרגום צמוד לספרדית, קראו אותו בקול

הדבר היחיד שהפריע לי הוא שלא . תי למצבאיך שהוא הסתגל
אפילו אולר לא . הייתי היחיד שהסתובב בלתי חמוש. היה לי נשק

והוא הבטיח לטפל , מפקד העמדה, ו'שוחחתי על כך עם איצ. היה לי
ּו ובידו רובה אנגלי וחגורת 'יום בהיר אחד הופיע איצ, ואכן. בעניין

 על שם, bandoleiraבברזיל קוראים לחגורה כזאת (כדורים 
התרחקנו ). שודדי הדרכים הנושאים אותה על כתפיהם, bandosה־

ו טיפס 'איצ. לכיוון מטע הבננות, כמה עשרות מטרים מהעמדות
התקרב בזחילה לעמוד הברזל של גדר התיל והניח , החוצה מהתעלה

שני כדורים בלבד הקציבו . עליו קופסת שמורים ריקה שהביא עמו
איך , הדגים איך מזינים את הרובה עם הכדוריםו 'איצ! לו לשיעור

כשהוא , איך מכוונים, דורכים את הנשק ומצמידים אותו לכתף
ומדגים בפרוטרוט כל צעד , מסביר ביידיש מתובלת בשפת סימנים

 אבל כמורה הוא ,לא פגע. הוא ירה כדור אחד לכיוון הקופסה. וצעד
, ור שירהק מהרובה את מה שנותר מהכדַרהוא ָפ. היה לא רע

. היה עלי לחזור על ההדגמה. 'שלי'והעביר לידי את הרובה והכדור 
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, הצמדתי את הכת לכתף, דרכתי את הרובה, טענתי את הכדור
בדיוק כפי , כיוונתי למטרה כשאני עוצם את העין הבלתי מכוונת

... אט על ההדק ו־לחצתי אט, עצרתי את הנשימה, שלימד אותי
 .הקופסה עפה

בטפיחה חברית , ו חגיגית' הכריז איצ"! אתה חיילעכשיו! יופי"
 .על כתפי

 * 

, להערכתי הזהירה. חגורת הכדורים והרובה נשארו אצלי
בכל הקרירה . הטירונות שלי כולה הסתכמה בחמש או שש דקות

הצבאית המפוארת שלי אני יכול לרשום הישג דומה רק עוד פעם 
כבר חבר בקיבוץ בהיותי , כעבור שנה: ומעשה שהיה כך היה. אחת

שיספקו להם ,  למשקי הסביבה'ההגנה המרחבית'הודיעה , רוחמה
מקיבוצי נשלחה . נשק לפי הצוותים שהמשקים ירכיבו להפעלתו

ואני , קבוצה גדולה של בחורים לקורס המיוחד למשקי הדרום
עקב התמצאותי הטובה . 81הופניתי לאימון במרגמה . ביניהם

מינה אותי  – 'פילוס'ה – ת המרגמהבפעולה המסובכת ביותר בהפעל
ביום הרביעי . המדריך כעוזרו לתרגול החניכים בכיול המרגמה

, המדריכים, והאחרון של הקורס העמיסו על משאיות את החניכים
הקצינים ושתי המרגמות של הקורס והסיעו את כל הכבודה להצגת 

 התחמושת מכסת. גובריןבית־אש חיה בשדה אימונים בסביבות 
 ובמקביל, בשטח התארגן צוות מדריכים. ה שישה פגזים בלבדהיית

 לצוות החניכים 'מכוון'כאשר היה צריך לבחור . נבחרת חניכים –
 כי הרי "!נחום, נחום": קראו כולם במקהלה, חיילי המחלקה שלי

 . הייתי המומחה לפילוס
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 באזורכאשר צוות המדריכים נמצאים , התמקמנו בתוך וואדי
המטרה הייתה חבית עם . בגיא, החניכים, ון ואנחנוהמוגבה של המדר

לאחר . המדריכים ירו שלושה פגזים. אבנים בטווח של כמאה מטר
מהעמדה שלנו . כל ירי כיילו את המרגמה והפגיעות התקרבו למטרה

שעלינו לכוון את , כל החוכמה היא. לא יכולנו לראות את החבית
 .המרגמה שלנו לפי מרגמת המדריכים

. כיאה לבעל מקצוע,  את המרגמה בסבלנות ובקפידהטיווחתי
רחוק יותר עמד . החיילים ישבו במורד מאחורינו כמו באמפיתיאטרון

זים " ומא,עם פמליה של קצינים, ל שטח מוגבה אלוף פיקוד הדרוםע
 .שמתי לב שהקצינים כבר ענדו דרגות. של הקיבוצים

ית לפי הנחי. הפגז הראשון שירינו נפל די קרוב לחבית
הפגיעה התקרבה : ושוב ירינו, הצופה שיפרתי את כיול הכליל־החיי

 – ירי, שוב כיול ממושך וקפדני! שקט מתוח. עוד יותר למטרה
על כל , עלל־ לתוך החבית והעיף אותה א'בול'והפעם נפל הפגז 

, החיילים קמו על רגליהם בצעקות פראיות ומחיאות כפיים. אבניה
מרוב טפיחות על . ון במשחק גמר הגביעכאילו הכנסנו את גול הניצח

אלוף הפיקוד בכבודו ובעצמו ניגש . כמעט מעכו לי את הגב, הכתף
, כל הכבוד", ובתקיעת כף חזקה אמר לי, אלי לברכני על ההצלחה

 .פסק, "ט"כעת אתה רב".  הערתי לו שאני חייל פשוט"!ט"רב

 – מנדל נחום'בתלוש שקיבלתי היה רשום . השתחררנו בערב
גם , אגב. היחיד בקורס שקיבל דרגה – הייתי גאה בעצמי. 'ט"רב

שמרתי בנאמנות על אני )... corporal(טוראי ב־נפוליון התחיל כר
תתי ריַש: למען הדיוק(ל "עד שהשתחררתי משורות צה, דרגתי

 ). חודשים ועוד מספר ימים7,  שנים32במשך בסדיר ומילואים 
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13  
 .יום רדף יום

גם אינני ! ?)טרנזיסטור(כיס ־ בלי מקלטאיך יכולנו להסתדר
, חדשות הגיעו אלינו מפה לאוזן. זוכר עיתון בימים הזוחלים ההם

 . כמו רכילות

 – עם באטא וחברי הקיבוץ, עם חברי הגרעין דיברתי בספרדית
. יצחק דיבר אנגלית רהוטה. באנגלית, שמואל־עם יצחק מגן. ביידיש

התעניינתי בו . ן ופיקחהוא היה בחור נבו. אהבתי לשוחח עמו
סיקרן אותי . הראשון שהכרתי – במיוחד משום שהיה צבר בן קיבוץ

מה הן השקפותיו ואיך , לתהות על קנקנו של בוגר החינוך המשותף
מה הם בשבילו ; של הקיבוץ ושל המדינה, הוא צופה את עתידו שלו

ן הוא מצדו התעניי. מה יחסו אל הערבים; סוציאליזם, ציונות, יהדות
דרכי בילוי חלופיות . לא חסרו לנו נושאים לשיחה, בקיצור. בברזיל

 .ממילא לא היו

שמכנים אותם כך משום שהם , כל מה שידעתי על הצברים הוא
כל שליח שהגיע . שקליפתו קוצנית ותוכו מתוק, כמו פרי הקקטוס

בארץ שמעתי גרסה (לברזיל חזר על המימרה הזאת כמוצא שלל רב 
 לצבר משום שבהיותו  כךקוראיםש: וברי יידישתפורה לד, אחרת
 .)' קאקטוס,אוי'תינוק 

ההסבר לחספוסו של יליד הארץ הוא יותר פרוזאי ופחות , לדידי
הצברים הם דור שגדל ללא ! הוא נובע פשוט מחוסר נימוס: שנון
הם לא קיבלו דוגמה מאבא ואמא איך מתייחסים להורים ; סבים

ה להתנהגות היוצאת דופן של דור זאת אולי גם הסיב. ולמבוגרים
גם להם לא היה . דור נפילים המסרב להזדקן – המייסדים בקיבוץ
 .ממי ללמוד זאת
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אחת החוויות המרנינות בחיי הייתה כאשר בני הבכור עמרי חזר 
הוא נכנס לביתנו ובראותו את אחותי בסלון . אמריקה־מטיול בדרום
 אותה בהתלהבות ותקע חיבק, "? דודה ורדה,מה שלומך", ניגש אליה

רק כדי לזכות באירוע . לא האמנתי למראה עיניי. לה נשיקה בלחיה
בשעה שהוא , כזה היה כדאי לחיות בחרדה ודאגה במשך שנה וחצי

על פסגות הרים ובאיים , במדבריות, ונגלים' בגmochileroכ־הסתובב 
  .גבל־תרמיא וה  Mochila.נידחים ביבשת

עם החיבוקים , ופייני לברזילכמי שגדל בחום האנושי הא
טפיחות רעשניות על כתפי מכרים ונשיקות , הלוהטים בין חברים

קשה היה לי להסתגל , )אחת בכל צד(מצלצלות בלחי הגבירות 
איננו מברך לשלום , שאיננו מושיט יד, לקרירות של הישראלי

אבל נדמה לי , 50 ה־כך בשנות. (ואיננו יודע לקוד קידה נימוסית
 .)  יפה גם לצעירי הקיבוץ היוםשהתיאור

תמיד קשה היה לי להבין איך אפשר לקום בסיום הצגת תיאטרון 
בלי לגמול לשחקנים ולמנגנים , או קונצרט ולברוח בדהירה מאולם

כאילו אנחנו בחדר האוכל בקיבוץ בעת הקרנת סרט , במחיאות כף
 אילו מבטים של תימהון היינו מעוררים שושנה ואני אצל. קולנוע

כאשר התהלכנו במדרכות ,  יוצאי פולין ורומניה,ותיקי הקיבוץ
איזה צחקוקים גרמתי לבריות בהושיטי את ידי ! שלובי זרוע

 !לשושנה לסייע לה לרדת במדרגות האוטובוס
,  בקיבוצי געש'ברך את חברך לשלום'בזמנו הייתי בין יוזמי מבצע 

, ניד עפעףמאחר שהיה נהוג אצלנו לחלוף על פני האנשים בלי לה
, יבבקשהימילים כמו . כאילו מדובר בחפץ המונח בצדי השביל

עדיין .  לא היו בנמצא במילון של חבר הקיבוץ המצוי'סליחה'ו 'תודהי
.  כשאני פוגש מכר בדרכי'רואה ואינו נראהיכמפריע לי לחוש 

, כדי לבחון איך יגיב החבר, "שלום"לפעמים אני מתחצף ולוחש 
 ,להפריע את המחשבות הנשגבות של צעיריםמשום שלא תמיד אעז 
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שאני מכירם מאז זחלו , בני שכנים וידידים מזה עשרות שנים
 .בחיתוליהם

כל זה מטרתו להכניס את הקורא לאווירה הפילוסופית שאפפה 
, לאחר ימים רבים של גשמים טורדניים, אותי ביום שמש סתווי
. למקלחותסוף רשות לגשת ־קיבלנו סוף. באחת ההפוגות במלחמה

אחרי המקלחת והחלפת הבגדים עליתי רענן על כיפת העמדה ליהנות 
, התיישבתי בניחותא כשגבי למשטרה. להשתזף קצת, מזיו השמש

יתר חברי . כמנהגו, ינהלידי ישב יצחק וניגן באוָקִר. כולי רוגע ושליו
כזקנים , רבים התהלכו בנחת מחוץ לעמדות. העמדה הלכו למקלחת

 .ום חגבגן ציבורי בי

הפניתי מבטי כדי לזהות . כשל דבורה במעופה, זמזום – לפתע
הנה חולף מטוס . אבל השמש סנוורה את עיניי, רשרושאת מקור ה

המטוס חג סביב ). הוא נראה לי כמטוס תובלה קטן(מעל ראשינו 
הוא , וכאשר השמש הייתה בגבו מצד הצופים מהמשטרה, המשטרה

, קרובב־התקרב קרו, תרסק בהצלל על המשטרה כאילו התכוון לה
. בהמטירו אחריו צרור של פצצות, ואז פנה בזווית חדה כלפי מעלה

הקרקע . ראינו אותן נופלות לתוך המבצר בהתפוצצויות אדירות
 .רעדה מתחת רגלינו

אצל סבא (זאת הפעם הראשונה שראיתי מטוס בשמי ישראל 
 חומה ורצנו כולנו להסתתר מאחורי, הלפגוט שמענו פעם אזעקה

. שעקפה את הכניסה לבניין הקומות שמעבר לרחוב, בנויה שקי חול
עד , ם כחצי שעהעשרות דיירי הסביבה הצטופפנו שיחד עם 

 .)מטוסים לא הופיעו. לצפירות הארגעה

ענן שחור סמיך התרומם . המטוס חזר על התרגיל עוד פעמיים
 האנשים במקלחות יצאו החוצה *.מעל המשטרה וכיסה אותה

אבל המשכתי לעמוד , שמעתי שריקות באוויר. קות גילבצע
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ולהסתכל על המחזה המבדח של אנשים עירומים מקפצים ומנופפים 
יצחק קפץ לתוך . שלפתע פתאום החלו לרוץ לכל הכיוונים, במגבות
ולפני שהתחלתי להבין מה מתרחש הוא תפס את ידי ומשך , התעלה

והייתי מנפץ , ת הידבלית ברירה זינקתי בעקבו. אותה בכוח אדיר
 .את ראשי בקרקעית התעלה אלמלא ריכך יצחק את נחיתתי

הועיל לספק , 'המוזיאון הפתוח של מורשת נגבה'מנהל , מאיר מינדל
התקפת המטוס על  – לי מידע על האירועים שאני מספר עליהם כאן

 מאת 'עליונות אווירית'הוא שלח לי קטע מתוך הספר . המשטרה
ני יכול שלא להעתיק שלוש פיסקאות המספרות על ואינ, אהוד יונאי

 למשימה 'נידב'אהרון רמז : 1948 באוקטובר 18אשר התרחש ביום 
אך באותו לילה פרץ מתנדב קנדי בן עשרים , ח"טייס מיוצאי הפלמ

. 'הירקון'אוויר במלון ל־וחמש באיומי אקדח לחדרו שבמפקדת חי
נים קודם לכן את שהפיל שלוש שוהוא , ט'שמו היה ליאונרד פיטצ

לטייסים ". המטוס הגרמני האחרון שהושמד במלחמת העולם השנייה
הם ייהרגו בלי שיצליחו . אבל לא ניסיון, הישראלים שלך יש אומץ
אני היחיד כאן שיכול לבצע את ".  אמר",להכניס את הפצצות למטרה

אחרי , למחרת בבוקר. רצון לתת לו לנסותי־ רמז הסכים בא."זה
פיירים הפציצו את המבצר וביצעו יעפים להורדת ראשי ששני ספיט

ובמיומנות , ט לבדו' של פיטצ'בֹופייטר'צלל מפציץ ה, המגינים
למרות , הוא חזר בשלום. השחיל את מטען שלו לחצר המצודה

מתעקש , לא יהודי, למה דווקא אתה". שאחד המנועים נפגע באש
ר שלאחר  שאל אותו רמז בתחקי,"?לבצע טיסת התאבדות כזאת

 ענה ",אידיאלים הם הדבר היחיד המבדיל בין אדם לחיה". המשימה
כבר איננו , האידיאלים שלואדם שלא מוכן למות למען " ,ט'פיטצ

 באוקטובר חזר 20ב־. ..סואידן טרם נפלה־ אבל עיראק."אדם חי
 הפעם נפגע. ת יחד עם טייס המשנה והנווט שלוק על ההתקפה'פיטצ
יחד ,  ונחת מאונס בשטח שהמצרים שלטו בו מתותחי המצריםהמטוס

עונו ונרצחו בידי , השלושה נתפסו. עם טייס המשנה והנווט שלו
 . כפריים ערבים
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, נו התפוצצות מחרישת אוזנייםעל־ידבעודי מעופף באוויר שמעתי 
טיפות . התיישבתי על קרקעית התעלה. וחשתי צריבה ברגל הימנית

חשתי שתופסים . לי הימניתדם בצבצו משריטה דקיקה לאורך רג
נפגעתי כנראה מרסיס של . אותי בחולצה וגוררים אותי לתוך העמדה

הכל התרחש מהר . העצם לא נפגעה, התברר שהפצע שטחי. פגז
 .ממילא לא חשתי כאב. שלא הספקתי להיבהל, כל־כך

הזמן . אבל ברורה למדי, משך שנים הייתה לי ברגל צלקת קלה
. ם לא ענדתי אותות או סמלים כלשהםמעול. וחבל – טשטש אותה

אף לא הלכתי לקבל את ). ויש לי כאלה(גם לא התהדרתי במדליות 
האותות שהוענקו לי על השתתפותי במלחמת הקוממיות ובמלחמות 

 – אפילו טבעת נישואין אינני נושא. האחרות שבהן השתתפתי
לאחד המבצעים , תרמתי אותה בזמנו לוועדת החברים בקיבוץ

 ...על הצלקת ההיא דווקא הייתי מוכן לשמור. ים שלההחברתי

 

14 
שיגרת , שוב שקענו במשטר קפדני של רביצה בתעלות ובעמדות

בעת שהיה תורי להביא מהמטבח את המנות . המלחמה הסטאטית
 מקלט המפקדה בקבוצת על־ידהבחנתי , והמרק לארוחת הצהריים

הם לא ענדו  (לפי התנהגותם ניחשתי שהם קצינים חשובים. חיילים
 "!זהו גבעתי"הבחור שהלך עמי הצביע על אחד מהם ). דרגות

ידענו שבלילות . הבנו שמשהו עומד להתרחש). שמעון אבידן(
 ?אולי הם דנים במשלוחים האלה: מעבירים חיילים ונשק דרומה

או לתקוף את המצרים , אולי מתכננים לכבוש את המשטרה
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 ובחנו בנושא בכובד ראשעסקנו בעמדתנו ? ה'המתבצרים בפאלוג
 .את המהלכים האסטרטגיים האפשריים

. חושים מוזרים בגרון וקולי הלך ונעלםילקראת הערב חשתי מ
ר דולפאנו הסתכל לתוך פי ולפי עווית בפניו "ד. ניגשתי למרפאה

, שמע נחום". גזר בפסקנות, "רינגיטיסאל". הסקתי שהמצב ביש
, ה זאת מדבקת מאודמחל. אתה מסוכן בשבילנו יותר מהמצרים

הוא החיש שליח . "!אל תתקרב לאיש: ואסור לך להימצא כאן
הוא אף לא הירשה לי לגשת . שחזר עם צו לפנות אותי, למפקדה

שישמרו על , ה'כתבתי פתק לחבר. לעמדה כדי לקחת חפצים
 אך עברו מספר שנים ,ל הנשק האישי שלי עד שוביהמזוודה וע

 .טובות עד שביקרתי שוב בנגבה

קומנדקר צבאי עמוס לעייפה התקרב עד מקלט המרפאה כדי 
התמקמתי בין הארגזים , איכשהו טיפסתי עליו. לאסוף אותי

בתקופה ההיא לא הוצבו עדיין רמזורים . לדרך – והחבילות ויאללה
הרכב . הגענו לגדרה במהירות הבזק. טייס – וכל נהג ישראלי, בארץ

הוא ממהר ואין לו  – רדתנעצר בכניסה למושבה והנהג הורה לי ל
 "?לאן". עלי לגשת אליו בעצמי. החוליםבית־פנאי להסיע אותי עד ל

מן הסתם הסתמך על הפתגם .  ענה והסתלק"!תשאל", שאלתי
החולים בית־קל וחומר ל, "מגיע לרומא, המי שיש לו ֶפ": הידוע

 .אבל צרוד ללא יכולת להשמיע צליל, ה היה ליֶפ. הצבאי בגדרה

שתי בדרך הינחו אותי בתשובה הקלאסית של כפריי אנשים שפג
חציתי את המושבה שתי וערב בכל הכיוונים . "פה תיכף" – ברזיל

 כך שלא יכולתי שלא להיתקל בבית שבו שכן, האפשריים
. חום גבוה הרעיד את גופיו חשתי סחרחורת. החולים הצבאיבית־

ציץ ובפתח ה, הדלת נפתחה במקצת. המתנה ממושכת. נקשתי בדלת
. הצגתי לו את פתק הַהְפַניה מהרופא. ראש עגלגל מעל חלוק לבן
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.  אמר וטרק את הדלת,"הקבלה בשעה חמש". הוא לא הביט בה
כל גופי בער . התיישבתי על מפתן הדלת ונשענתי על המשקוף

או שמא היו אלה , עפעפיי כבדו וזיעה קרה כיסתה את מצחי. מחום
, הייתי אדיש לכל. יכפת לילא היה א? טיפות הגשם שהחל לטפטף

 .פרט לרצון לישון

15 
הפשיטו . רגשתי שמרימים אותי וסוחבים אותי לתוך הביתה 

הלבישו אותי כותנת לבנה והשכיבו , ממני את הבגדים הרטובים
. שלא הצלחתי לעלות עליה בכוחות עצמי, אותי על מיטה גבוהה

מבלי בדקו אותי . הדבר היחיד שאני זוכר הוא תשוקתי לישון
תקעו לי זריקה ,  כדורים ומיםאחר־כךדחפו לי מדחום לפה ו, שאגיב
 .לשנת הישרים המיוחלת, וסוף סוף הניחו אותי לנפשי, בישבן

16 
קיפצו . החולים ירדו ממיטתם. יללות וצעקות צהלה. לילה

: מישהו ניער אותי בחוזקה וצעק לתוך אוזני. כמטורפים
הסתובבתי לצד השני , טתי פל,"יופי". "!סואידן נפלה־עיראק"

 .והמשכתי לישון

י על־יד,  בערב16:00ב־, 1948 בנובמבר 9ב־המצודה נכבשה 
 . המשוריינת של יצחק שדה8חטיבה 

* 
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השעה הייתה ארבע לפנות . התעוררתי. מדחום – משהו היה בפי
כוחותינו כבשו את : תפסתי את משמעות האירועים. בוקר
משך שבועות ארוכים רבצתי ב! המשטרה בידינו. סואידן־עיראק
אחרי , דווקא בלילה שיכולנו לה למפלצת. כולי חרדה וציפייה, מולה

דווקא בלילה הגדול ההוא הייתי , כל ניסיונות הנפל והקורבנות
בגלל סתם דלקת במיתרי , חולים צבאי בגדרהבית־שקוע בעילפון ב

 ! הקול

וכל שאחרי הא, אחות הביאה מגש עם ארוחת הבוקר והודיעה לי
חייבים לפנות מיטות לפצועים מהקרב . אני משוחרר: עלי להתלבש

 בבוקר כבר 6:00בשעה . רטובים עדיין, לבשתי את הבגדים. בנגבה
 'גימלים' של שלושה 'פס'עם , עמדתי בכביש הראשי לבקש טרמפ

 .לשושנה, השופטעין־פניי היו מועדות ל. בכיסי) ימי חופשה(

17  
משם המשכתי . הצומת לקיבוץ דליהנסעתי בטרמפים שונים עד 

ומצאתי את שושנה במועדון של , השופט בערבעין־הגעתי ל. ברגל
. כשראתה אותי פרצה בבכי חרישי. לבדה, אמריקני־הגרעין הצפון

 ",אני בהריון". עמדתי נבוך. זו הפעם הראשונה שראיתיה בוכה
 .הצלחתי להציל מפיה

 .  אותההרגעתי, "לא לבכי, זאת סיבה טובה לשמחה"

כי ,  שושנה סיפרה לי"!בגלל מצבי לא רוצים אותנו: אינך מבין"
. הלכה לרופא והתברר לה שהיא בהריון, לפני שבוע חשה בחילה

השתנה היחס כלפיה והודיעו לה , כשנודע הדבר למזכירות הגרעין
הם עומדים לצאת להתיישבות ואינם : שמפסיקים את האורחּות שלנו

 .וקותמוכנים להסתבך עם תינ
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ששמתי לב כי בגרעין , הערתי לו, מזכיר הגרעין, בשיחה עם וילי
הוא ? אז מה זה משנה אם תהיה עוד אחת, 'שמנות'יש עוד בחורות 

אבל הרוב במזכירות בדעה שאין , שהוא עצמו באותה דעה, ענה לי
 .להוסיף

והוא הודה בפניי שהם , כעבור שנים פגשתי את וילי באקראי
היו מעטים , שם התיישב הגרעין, רים של סאסאהילדים הבכו. טעו

ומשפחות רבות , חברתית מינימליתית־מכדי להוות מסגרת חינוכ
 .ממייסדי הקיבוץ עזבו מסיבה זו את הקיבוץ

וכאשר , 'עד יעבור זעם', אהרון אפרת הציע לנו מקלט בקיבוצו
, הייתי מוכן לקבל את הצעתו. נחליט מה לעשות, אשתחרר מהצבא

לא הסכימה להישאר במחיצת חברי הגרעין , בגאוותה, האבל שושנ
 .ההוא אפילו דקה נוספת

 שומר־הצעירה־הצטרף לתנועת ,חבר כנסת בכנסת השמינית, אהרון
לין ורכז  והיה חבר ההנהגה הראשית בפו.עשרה־בגיל שש בלוצק

ופעיל במסגרת העליה ' החלוץ' חבר מרכז ;מחלקת העליה שלה
הנהגה העולמית העליונה של  חבר ה;ולגלית של־הבלתי
עבד בפרדסים , 1936־שראל בי־ עלה לארץ;הצעיר בוורשה־השומר

 .השופט־ץ עיןדרה והיה בין ממיסדי קיבובח

: בוץוץ לקיגם מח, פעלים ומילא תקפידים רביםב־אהרון היה איש ר
 מזכיר .ה הסוציליסטית בחיפהגהצעיר והלי־מזכיר מפלגת השומא

סתדרות ואחראי על המדור של הה רכזתמעדה הו חבר ה;ם"מפ
ורכז ' כימיקלים לישראל' חבר מועצת המנהלים של ;החברתי

 .'על המשמר'יון של הדירקטור

 של ספרי זה וביוזמתו הוא בתב כתב־חידשלחתי ליעונו את 
 כי עקב מחלתו הקשה כגר לא היה מסוגל להשתמש –ידו ־בבכת

 .וא לספר את המב– הביבמכנת כת
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נחפזנו . אביב במשאית המשקל־ הסעה לתסידר לנואהרון 
הם כבר ידעו . למחלקת החברה בקיבוץ הארצי כדי לברר מה הלאה

 – השופט באופן זמניעין־וגם הם הציעו שנישאר ב, מה התרחש
לא היה סיכוי למצוא קיבוץ שיקלוט בחורה . הצעה שלא קיבלנו

 – ולכן נשקלו כל מיני פתרונות ביניים, בהריון כאשר הבעל בצבא
בינתיים אולי . ששושנה תישאר אצל הסבים עד אחרי הלידה, כגון

אז לא יתקשו למצוא לנו מקום , תיגמר המלחמה ואני אשתחרר
אנשי מחלקת החברה הביעו את נכונותם לממן את החזקתה . מתאים

בכל . אך גם להצעה הנדיבה הזאת לא יכולנו להסכים. של שושנה
הם .  מקום חדש אם לא נלך יחדאין טעם לנסות, הסבירו לנו, מקרה

והוא הציע להשיג , התייעצו עם איש מחלקת הביטחון של התנועה
מסרתי לידיו את התעודות .  מהצבא'חופשה ללא תשלום'עבורי 

 .שברשותי

18 
לשם הועברה , ציונה־ניגשתי לנס.  לנגבה כבר לא חזרתי

עם מכתב של מחלקת החברה , האוכלוסייה הבלתי לוחמת של נגבה
והבטיח שמזוודתי ,  לשבוע ימים'פס'הוא רשם לי . ל מזכיר הקיבוץא

 .אביבל־המפורסמת תועבר למשרד הקיבוץ הארצי בת

אמנם בתקופתנו . היה לי חשוב ללמוד את השפה העברית
אבל היינו מודעים לכך , הראשונה בארץ שיפרנו את היידיש שבפינו

 הספרים בחנות. שבלי שפת המדינה סיכויינו להיקלט קלושים
דקדוק 'קניתי את , 'הרצליה'מול גימנסיה ,  ברחוב הרצל'מסדה'

אוסף  – 'שיחון'ו, עם הסברים באנגלית,  מאת נאור'השפה העברית
משך מספר ימים למדתי את המשפטים . משפטים שגורים בעברית

, בפגישה השנייה עם חברי המחלקה לחברה, ואחרי שבוע, פהל־בע
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זו הייתה עברית עילגת . השתוממותםלמרבה , דיברתי עמם עברית
, סילקנו את הספרים והחוברות בפורטוגזית! אבל עברית, ומגומגמת

. והתעקשנו לדבר עברית, Palestinian Post ה־הפסקתי לקנות את
 .גם בשיחות בינינו, מהר מאוד עברנו שושנה ואני לעברית

המחלקה סידרה לנו אירוח לחודש היכרות וניסיון במחנה הארעי 
. נתקבלנו באדיבות. מול אביחיל, על חוף נתניה, של קיבוץ שובל

שיכנו אותנו בחדרון גדול מספיק כדי להכניס בו מיטה זוגית לא 
בעינינו נראה . שולחן וארון, ששימשה לנו גם ככיסא, רחבה במיוחד
בתושייה אופיינית ובחוש , עם המעט שהיה לנו. החדר כארמון
חדרנו הראשון מאז  –  החדרהפכה שושנה את, אסתטי מפותח

!). ארבעה חודשים(באו לקצם הנדודים . לקן חם ונעים – נישואינו
 .חשנו שקשרי משפחה אמתיים נרקמים בינינו: היינו מאושרים

19  
: בעבודה היחידה שידעה) מחסן בגדים(שושנה עבדה בקומונה 
 – אותי סידרו לסניטריות. חוט ומחט, תיקון גרביים בעזרת צלוחית

. הכיסא ושטיפת המקלחות הציבוריות־נהור לניקוי בתי־שון סגיל
ברים וחברות  ח:התאמצתי וזכיתי לשאוב נחת מעמלי, עבדתי קשה

 ".כעת נעים להשתמש בשירותים"  – לא הסתירו את הערכתם

פרש עליי את , אפריקה־בחור צנום וגבוה מדרום, דויד החצרן
משום , זה הציל אותימעמד . ובמהרה נהייתי המשנה לחצרן, חסותו

וכמעט שבקתי שם , לשתילת חלקת גזר, שפעם לקחו אותי לשדה
גמאו את השורות , חקלאי ספר־חלקם בוגרי בית, ה'החבר. חיים

חזרתי הביתה . להשיגם ןואני הוצאתי את נשמתי בניסיו, כאיילות
ביום ההוא נגמלתי מכל חלומותיי . עם ידיים חבולות וגב דואב, רצוץ

למזלי . שאני וחקלאות לא הולכים יחד, והגעתי למסקנההחקלאיים 
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ושוב לא , דויד החצרן לא היה מוכן לוותר עליי בשום פנים ואופן
נכון שלא ליקקתי .  שלי'ענף הקבוע'המשכתי ב. סודרתי לשתילה

לא עוד זחילה שפופה על ! אבל לפחות עבדתי בקומה זקופה, דבש
 .הברכיים

ביקשנו עזרה בלימוד . עבריתשושנה ואני השתדלנו לדבר רק 
שלא נראה נלהב , בחור בשם יהושע, וקבעו לנו מורה, השפה

בכל זאת סחטנו . תמיד היה עסוק בדברים חשובים יותר ולמשימה
 .שקידמו מאוד את התערותנו, ממנו שיעורים אחדים

ששמה היה , 'בוכנוואלד'יצרנו קשרי ידידות עם חברים מקבוצת 
הם בעצמם היו בשלב . ישבו בגרמניהעל שם מחנה הריכוז בו 

צלם , בין הוותיקים התעניינו וטיפלו בנו גדעון. ההיקלטות בקיבוץ
הקשר עם החברים האחרים היה . ושולמית הסנדלרית, חובב

 .קורקטי

אבל מצבה של שושנה לא , חשתי שיש הערכה לחריצותי בעבודה
 ממחושיםוסבלה , היא לא חשה בטוב. היה שפיר כלל וכלל

היא התייצבה : לא שמעתי על כך מפיה. שהלכו והחריפו, ותניהבמ
מיום ליום הסתגרה . ולא שוחחה על כך עם איש, בדייקנוּת לעבודה

 .נתונה כולה בתיקון הגרביים, ישבה שותקת בפינה, יותר ויותר

קבעה לה ביקור אצל רופא , רכזת ועדת הבריאות, הדסה
ק את שושנה ביסודיות הוא בד. והלכנו אליו שלושתינו, באביחיל

עקב הריונה קשה לטפל . יש לה עודף אלבומין בכליות: ומצא
אוכל  – המלצתו הייתה. כי אסור לרשום לה תרופות, במחלה

 מילת הקסם בארץ בשנות(תוספת פירות והרבה סבלנות , מלחל־ד
אחרי : והרופא הרגיע אותנו, הדסה התעניינה לדעת מה יהיה). 50ה־

 '!יהיה טוב' טיפול באנטיביוטיקה והלידה שושנה תקבל



 

 

 

  

 

 

282

רק כעבור כמה ימים הבנתי את התעניינותה של הדסה בשלומה 
כי על סדר היום בשיחת , על לוח המודעות קראתי: של שושנה

עם תום חודש , הקיבוץ רשום הסעיף על מועמדותנו לקיבוץ
 .האורחות

. ואיש לא התעניין בדעותינו, איש לא בא לשוחח עמנו על כך
 –  שלי'ענף'רת השיחה חיפש אותי שאול המזכיר ומצא אותי בלמח

שיחת הקיבוץ החליטה : הוא ניגש ישר לעניין. שטפתי את המקלחת
לא חשנו . ההודעה הפתיעה אותי .נקודה.  שלנו'אורחות'להפסיק את 

. בהתנהגות החברים כלפינו שום רמז שאין אנו מוצאים חן בעיניהם
תל בניסיון להתחמק מתשובה שאול גמגם והתפ. שאלתי מדוע

אבל שושנה אינה , שממני הם מרוצים, לבסוף אמר. ישירה
טיפוס 'היא אינה . ולעולם לא תסתגל לחיי קיבוץ, 'חברותית'

הם פשוט אינם : השבתי שהם טועים בהערכתם את שושנה. 'לקיבוץ
אין לשפוט אותה במצבה . את שושנה האמתית, מכירים אותה
אחרי הלידה ירפאו אותה . ה הקשה מדכא אותההריונ. הנוכחי החולף
הרי . והיא תשוב להיות עליזה וחיונית כמקודם, באנטיביוטיקה

 .הרופא אמר זאת בפירוש

 סיכם "!אפשר להיות בטוח שכך יהיה־אבל אי, נכון שהוא אמר"
 .שאול את השיחה

* 

והייתה מוכנה לאסוף את החפצים ולעזוב , שושנה נפגעה מאוד
 להרגיעה ושכנעתי אותה שקודם שננקוט צעד השתדלתי. מיד

באותו יום נסעתי . כלשהו נפנה למחלקת החברה בקיבוץ הארצי
והיו , הם הופתעו מהחלטת הקיבוץ: אביב למחלקת החברהל־לת
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מוכנים לפנות למזכירות כדי להופיע בפני שיחת החברים בדיון 
לא נישאר במקום שאין אנחנו : הסברתי שאין טעם בכך. החוזר
בכל זאת הציעו למצוא מוצא כדי שנוכל לשהות בקיבוץ עד . רצויים

לא רצוי לטלטל , הרי בהתחשב שבמצבה של שושנה. ללידה לפחות
המחלקה הייתה מוכנה להחזיר לקיבוץ את כל ההוצאות . אותה

 .שיהיו לו על שושנה

אמרתי לו שאין . בערב מסרתי לשאול את הצעת מחלקת החברה
אך עקב , חלטתם לא לקבל אותנו למועמדותאנחנו מערערים על ה

שושנה .  שלנו עד הלידה'אורחות'הנסיבות אני מבקש להאריך את ה
וקשה להניח שנוכל , אין לנו לאן ללכת. אינה במצב המרשה טלטול

, אמרתי לו. למצוא קיבוץ שיסכים לקבל אותנו במצבנו הנוכחי
, ושנהשמחלקת החברה מתחייבת לשאת בכל ההוצאות שיהיו על ש

שביררתי , גם סיפרתי. ואחרי הלידה תדאג המחלקה לסידור עבורנו
הודיעו לי שהנושא . ל"במחלקת הביטחון בעניין שחרורי מצה

אבל ייקח עוד חודש לפחות עד שאקבל את , בטיפול מתקדם
שמא , ועד אז המליצו לי לא להסתובב בעיר, התעודות המתאימות

 .אתפש ללא תעודות ואסתבך

, למחרת עמדה להתקיים ישיבת המזכירות. ן ולא ענהשאול האזי
 .והוא אמר כי יביא אליה את הבקשה

החלפתי , גמרתי את העבודה. הישיבה התקיימה אחר הצהריים
שאול יצא לקראתי . בגדים וחיכיתי מחוץ למשרד לסיום הישיבה

אם נישאר תקופה . לא נוכל להמשיך כאן: למסור את החלטתם
 .  אותנו'לשלוח'ויהיה להם קשה ,  אלינונוספת החברים יתקשרו

  "!אנחנו עוזבים מיד", הגבתי, "אם כך"
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. סירבתי לקבל ממנו דבר. שאול הציע לי כסף להוצאות הדרך
 .בלי להיפרד מאיש, תוך חצי שעה ארזנו את חפצינו ויצאנו לדרך

יששכר  ('סוכער'הדוד , למזלנו הטוב היה לשושנה דוד באביחיל
ביד אחת סחבתי את . הלכנו אליו. כור של אמההאח הב, )עזריה

את הכוח לשאת את המשא : המזוודה ובשנייה תמכתי בשושנה
 .שאבתי מהזעם שבער בלבי

, לא עברו שנתיים ורוב חברי המזכירות המחמירים: צחוק הגורל
סולקו בעצמם מקיבוצם , שפסקו שאין שושנה מתאימה לקיבוץ

. ם אינו חי היום בקיבוץאיש מה. 'אנשי סנה'בתור , ומהתנועה
התכונה הראשונה , לפי השקפתי. אין זה מקרי ,לעניות דעתי

אלא קודם כול , להתאמה לחיי קיבוץ איננה הקנאות האידיאולוגית
מה ערך להטפה לאחוות עמים ותיקון העולם בפי . קורטוב אנושיות

 ? שאין בלבו רגש אל הזולת'מהפכן'

ון לבואנו לקיבוץ זכינו בערב הראש: ועוד בשולי אותו עניין
הוא בא להדריך אותנו בפסיעותינו . לביקורו של רכז ועדת החברה

תוך כדי הרצאה . הראשונות בחברה המושתתת על שיתוף ושוויון
הוא הבחין כי בכיס הקטן של , על הכללים והנורמות בקיבוץ שובל

הוא ביקש לברר מה . חולצתי מבצבץ בכל תפארתו עט נובע פארקר
הספר התיכון בית־הסברתי לו שזהו העט שלי מתקופת . ברפשר הד

, רכז ועדת החברה הסביר לי. שחרוט עליו שמי המלא, והראיתי לו
ופריט כזה , )'ף" אלקומונה'מה שנקרא (שנהוג אצלם שיתוף מלא 

 . עדיין לא חולק לחברים

 ".אחביא אותו במזוודה", אמרתי, "בסדר"

  !"יחזיק ברשותו רכוש פרטי שמישהו ואין זה מקובל אצל! לא" 
שכן באנו (למרות שהייתי במעמד של אורח ,  את העט'הלאים'והוא 
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, העט נמסר לשימושו של הגזבר). להיכרות הדדית, 'אורחות'לחודש 
 .שללא ספק היה זקוק לו יותר ממני, מנדלסון

שאיש לא נזכר להחזיר לי את העט כאשר יצאנו , למותר לציין
מראשי , לא ידוע לי אם הגזבר.  זכרתיגם אני לא. מהקיבוץ

מסר את העט , הלוחמים הנחושים נגד המשך שהותנו בקיבוץ
 ?'אנשי סנה'כאשר הוצא מהקיבוץ עם קבוצת , למחליפו בתפקיד

20 
בצריף הדל בן החדר האחד המט , שוב אנחנו אצל סבא הלפגוט

 ... שימוש משותף בחצרבית־ועם , ללא מקלחת, ליפול

בשוק :  לסתום את הקיבה הריקה'פטנט'המצאתי . נעוהימים ימי צ
והיא הספיקה , קניתי חבילת חלבה בפרוטות' ורג'ברחוב המלך ג

, האוכל לשושנה היה בעייתי יותר. לאיזון הקלוריות לימים אחדים
. מצבה הלך ורע. למרות שהסבים השתדלו למענה מעבר ליכולתם

ט הציע להזמין סבא הלפגו. היא קיבלה חום שהלך ועלה מדי שעה
 'זמנהוף'ניגשנו למרפאת . חולים־בית של רופא מקופת־ביקור

סבא סיפר לו שנכדתו מברזיל . ר שור"ד, לרופא מכר שלו, הסמוכה
הרופא הבטיח לבקר אותה בתום . בהריון והיא שוכבת עם חום גבוה

 .שעות הקבלה

. ונתן הנחיות מדוקדקות איך לטפל בה, הוא בא ובדק את שושנה
והציע לאשפז אותה , בדק אותה שוב, ת חזר מיוזמתולמחר
הוא המליץ לקחת אותה . כי אין כאן תנאים לטפל בה, חולים־בבית
חולים למחלות ־זהו בית. סבא נבהל. כץ־החולים פרדס־לבית

ר שור "ד. דיפטריה והשד יודע מה עוד, דיזנטריה, טיפוס – מדבקות
 בבית־החוליםבידוד תנאי ה – שאין לחשוש מהידבקות, הרגיע אותו
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מובטח לה , מצד שני. ולא נשקפת שם סכנה לשושנה, מעולים
היא רק . הוא בטוח שאין לשושנה שום מחלה. שתקבל טיפול נאות

,  במשהו מסוכן'לחשוד'אך הוא חייב . בהריון עם עודף אלבומין
 ובאחרים אין טעם לנסות, החולים הזה־אחרת לא יקבלו אותה בבית

במכתב ההפניה רשם . ידי פצועים מהמלחמה־לכולם תפוסים ע –
עם , 'מלריה'והוסיף בסוגריים , 'חשד למחלה אקזוטית': ר שור"ד

 .סימן שאלה מודגש

למשרד , ברגל, מצוידים במכתב הרופא מיהרנו סבא ואני
המשרד שכן . החולים־להשיג את הטופס הדרוש לבית, הבריאות

ברחוב השחר , 'על המשמר'בבניין ישן ליד הדפוס הראשון של 
משם המשכנו ברגל . 'הרצליה'מאחורי גימנסיה , אביבל־בדרום ת

בקצה הצפוני של , ברחוב הירקון, לבקש אמבולנס בקצין העיר
שהוציאה אותי , הקצין התייחס לכל העסק בשאננות מפליגה. העיר

ומהיכן לקחתי את , אינני זוכר באיזו שפה השתמשתי. מהכלים
כנראה שהצעקות והאיומים שלי . 'שמחעשיתי שם 'אבל , האומץ
וכתב לו , משום שהקצין יצא מהמשרד וחזר עם חייל נהג, השפיעו

 .החולים־צו להסיע את שושנה לבית

* 

 אותה על קומנדקר צבאי 'העמסנו'עטפנו את שושנה בשמיכות ו
להגן מפני הרוח , כשאני סוכך עליה בגופי, כץ־ונסענו לפרדס, פתוח
 .והצינה

 .לי לא נתנו להיכנס לבניין.  לאשפוזהיא נתקבלה

21 
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לא נתנו לי אפילו לעבור . "היום אין ביקורים". חזרתי למחרת
בביקורי הראשון , עוד לפני החתונה .את מפתן דלת הכניסה

על כישרוני בהמצאת (חיברנו שריקה מיוחדת לשנינו , באהייהב
 שעד, זה היה מין לחן מסתלסל). לחנים כבר סיפרתי בפרק קודם

. המוכר גם לבנים ולנכדים,  המיוחד שלנו'האות המוזיקלי'היום הוא 
, גדול ומלבני, בניין בן קומתיים גבוה, התהלכתי סביב הבניין

. אבל ברור, חלש אומנם, עד ששמעתי מענה, ושרקתי את האות
הסתכלתי לכיוון שממנו הוא בא וגיליתי את שושנה מאחורי 

בקושי יכולתי לראות את . נההסורגים של אשנב קטן בקומה העליו
שלומה טוב , היא סיפרה שחומה ירד. אבל שמעתי אותה היטב, פניה

התופעות המציקות לה . בחנו בה שום מחלהלא ִא. והטיפול בה מצוין
ישחררו אותה . בתוספת בעיות בכליות, הן תוצאות לוואי להריון

 .בעוד ימים אחדים

* 

 לא סיפרתי .ביקרתי במחלקת החברה של הקיבוץ הארצי
. גם כך היה להם קשה לסדר לנו קיבוץ מתאים. ששושנה מאושפזת

הם ישלמו את כל . הציעו לנו להישאר בבית הסבים עד אחרי הלידה
כדי שנוכל להסתדר , ועוד יוסיפו לנו דמי כיס, ההוצאות הקיום שלנו

 .עד שיפנו אותנו לקיבוץ מתאים

 הציג אותו רציאּוש, בפרוזדור נתקלתי באחיו של אהרון אפרת
, )יעקב אפרת(יאשקה . בזמנו לפניי כחברו הטוב מימי הקן בלוצק

זכר אותי וניגש , 'משקי הנגב'שהיה פעיל ב, חבר קיבוץ רוחמה
, הוא התעניין בקורותיי. שהיה אז ברוחמה, אּורציש מ"למסור לי ד

לדעתו אנחנו . וכששמע מה מצבנו הציע בו במקום שנבוא לרוחמה
 'השלמות'ברוחמה יש . מנוסה יותר, וץ כמו רוחמהזקוקים לקיב
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. הסכמתי לבוא לניסיון, לא יכולתי להיות בררני. גדולות בגילנו
ושושנה תצטרף , סיכמנו שתחילה אבוא רק אני להכין את הקרקע

ממילא רוב הנשים וילדי הקיבוץ מפונים עדיין . כך־אלי אחר
יוטבו , עייםשבו־וכשיחזרו הביתה בעוד שבוע, ספר בעיר־בבית

 .התנאים לקליטתה של שושנה

22 
הוא . מזכיר הקיבוץ, ידי יוסף שמיר־נתקבלתי ברוחמה על

, וסיפר משהו על אורחות הקבוץ, שאל שאלות, התעניין בקורותינו
היו בו רק . ערך לי סיור קצר במשק והראה לי את חדרי בצריף

 .אבל הוא היה די מרווח, מיטה ושרפרף

אדמת רוחמה היא ( לי בגדי עבודה ומגפיים במחסן הבגדים נתנו
סודרתי לעבודה ). ובגשם הקל ביותר היא נעשית בוצית, 'לס'אדמת 

לא ידעתי מה מצפה לי ,  בשובל'סניטריות'אחרי ה. באינסטלציה
, רכז הענף, בבוקר פגשתי בחדר האוכל את עלי... 'אינסטלציה'ב

חפירת : דהשהציג אותי בפני שלושת הבחורים שעמם יצאתי לעבו
 .תעלה בשדה להנחת קו המים הראשי לרישות החלקה

יוסף . היה מוצק וחסון, שנראה המבוגר שבהם, )?משה ('ַמְצָרה'
. היו בעלי מבנה גוף אפרוחי כמוני, שניהם בערך בגילי, ועמוס

) ?הצעיר־השומר(שלושתם היו בוגרי תנועה ציונית חלוצית 
שלושתם . דר שקיבלתיצמוד לח, והתגוררו בחדר אחד, במצריים

ובמשך שנתיים של שכנות טובה נוצרה בינינו ידידות , התחבבו עלי
. אבל לא השתלבו בקיבוץ, חרוצים וחביבים, הם היו שקטים. עמוקה

אם לא , דומני ששושנה ואני היינו ידידיהם הקרובים ביותר
נפגשתי עם יוסף . הם עזבו אחרי שאנו עזבנו את רוחמה. היחידים
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וממנו נודע לי כי , ל"שאליו בא כקניין צה, אורה של געשבמפעל הת
 .שלושתם הקימו משפחות והסתדרו יפה בעיר

* 

למי שכלי העבודה הכבד ביותר שהשתמש בו מימיו היה העיפרון 
לחפור תעלה בעומק של מטר בקרקע , )בברזיל עבדתי כשרטט(

ביום העבודה הראשון לא יכולתי . בוצית היה מעבר חריף במקצת
 יוסף ועמוס נראיתי על־ידלמרות ש, הדביק את הקצב של חברייל

כשחזרתי לצריף . עם הארבעים ותשעת הקילוגרמים שלי, כאתלט
משכתי את . כדי לא ללכלך אותו בוץ, לא רציתי להיכנס לחדר

והשארתי את רגליי , השרפרף עד לפתח הדלת והתיישבתי עליו
תר בי כוח לחלץ לא נו. במגפיים מלאי הבוץ מעבר למפתן הדלת

התכוונתי . וידיי היו מלאות בועות. לא הרגשתי את עצמותיי. אותם
אבל העייפות הכריעה , לנוח קצת לפני המקלחת ולפני ארוחת הערב

 .נרדמתי. אותי

לא הצטרכתי לא . ומיהרתי לעבודה, התאוששתי עם עלות השחר
 .להתלבש ולא לנעול מגפיים

23  
לא פעם ירד , מלאכת החפירהבמשך החודש שהתמחיתי ב. חורף

מילאו את התעלה על גדותיה ומוטטו , המים הציפו את השטח. גשם
שכן , לא היה זה אותו דבר. הצטרכנו להתחיל הכול מחדש. אותם

וכך , מטבעי אני בעל המצאות. לחפור בסחף החולי היה קל יותר
עשינו . הצעתי להניח מדי יום את הצינורות בקטע שהספקנו לחפור

כדי , וכיסינו את הקו באדמה, וסתמנו את קצה הצינור בפקקזאת 
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מי יודע מתי היינו , לולא זאת. שלא יצוף אם התעלה תתמלא במים
 .מסיימים

הבועות . העבודה חישלה את שריריי והגבירה את כושרי הגופני
בכפות ידיי נעלמו כליל ובמקומם צמחה יבלת אחת עבה על כל שטח 

הנעתי את הידיים : 'חפור מבלי להתאמץאיך ל'פיתחתי שיטה . היד
, כמו מטוטלת של שעון קיר, בתנועות קצובות ונמרצות

כל פעם נגסתי בקצה של ֵאת החפירה . שתייםת־אח, שתייםת־אח
, חופן אחר חופן, מנה קטנה שטוחה של אדמה והשלכתי הצדה

כאילו אני מתעמל לצעדה לצלילי מנגינת , בתנועה קשתית ואלגנטית
ואני , סיון והמיומנות שרכשתי בחפירה מועילים לי עד היוםהני. לכת

משתמש בה כאשר שושנה מחליטה שצריך להפוך את הקרקע 
. שושנה ממונה גם על תיק החקלאות, בין תפקידיה במשפחה. בגינה

אני המוציא ; בדרך כלל שושנה מנהלת ביד רמה כל תיקי המשפחה
 . ועילהאבל מ, לדעתי החלוקה אולי לא צודקת. לפועל

. העבודה הפיסית בחיק הטבע הגבירה גם את התיאבון שלי
סבלתי . המכשול הקשה ביותר במסלול קליטתי בארץ היה התזונה

אלא מפני שהתפריט המצוי לא , מרעב לא בגלל משטר הצנע החמור
אורז בשעועית שחורה עם נתחי בשר . התאים להרגלי האכילה שלי

לא היו ) ם השתמשו בבשר חזיר הגוי– המאכל הלאומי בברזיל(בקר 
, גוריון בבורמהבן־אורז הגיע ארצה רק אחרי ביקורו של (בנמצא 

שעועית . נוו־וקשירת היחסים המיוחדים שלו עם נשיא בורמה א
בשר היה רק בצורת . 90 ה־שחורה הופיעה בשוק רק בשנות

 .) לחם80% עם, קציצות

תרתי ,  קשותאבל תוצאות אכילתן היו,  היו בשפעגויבות? פירות
היו לתינוקות  – זול ואהוב עלי, פרי ברזילאי עממי, בננות. משמע



 

 

 

  

 

 

291

או כאשר התרנגולות , בשר עוף קיבלת רק כאשר היית חולה. בלבד
 .צמחוני מובהק כמוניי־אבל לא לאנט, ירקות היו. היו חולות

? לבניה ומרק נטול ירק, כמה זמן אפשר להחזיק מעמד על לחם
ל שליתי ממנו בקפדנות מדעית כל סימן וזכר אב, מרק תמיד אהבתי

רק בבואנו לגעש גיליתי את . עד שנשאר צלול כמי מעיינות, של ירק
מעודפי צבאות , ממרחי דגים (Other Fishהצנצנות הגואלות של 

 שהציפו את השוק בראשית שנות, הברית במלחמת העולם השנייה
 ).50ה־

רגה לאכול הרעב שהציק לי קשות אילץ אותי להתרגל בהד
אני רואה בעיני רוחי את מבע ההשתוממות של אמא בעת . ירקות

אני מניח שהיא . קריאה במכתבי על התמורה בהרגלים התזונתיים
 .החלה להאמין כי במדינת ישראל אכן מתחוללים נסים

24  
עליזות , לקראת בואה של שושנה לבש הקיבוץ אווירת חג

ברוכים ' וסיסמת ,השער הראשי קושט כולו בפרחים. ושמחה
כל יושבי המקום עמדו על הכביש וציפו .  התנוססה עליו'הבאים

כאשר הופיע . אביבל־בדריכות לאוטובוס המיוחד שהסיע אותה מת
לא . פרצו צעקות צהלה ומחיאות כפיים, האוטובוס בפיתול הדרך

, ועמו עוד שניים נוספים, שכן באוטובוס הזה. היה גבול להתלהבות
 הנשים והילדים שבילו חודשים ארוכים – המפוניםחזרו לקיבוץ 

 ...אביבל־בגולת ת

* 
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, מתוך התחשבות בכך ששושנה הגיעה כאשר כרסּה בין שיניה
קיבלנו את . 'לסדר את החדר ולהתארגן'העניקו לה שבוע ימים כדי 

שתי מיטות ברזל : הציוד הראשוני שהיה מגיע לנו כעולים חדשים
 'תנובה'מארגזי .  עם שני שרפרפי עץ'ותסוכנ'ושולחן , קש יעם מזרנ

אבל פאר , שאספתי בחצר ושני בלוקים מבטון בניתי כוננית במו ידיי
שהרכבתי , יצירתי באותה תקופה היה ללא ספק ארון הבגדים

רהיט זה היה בתחילה מכוסה וילון . מחתיכות דיקטים וסרגלי עץ
מרצועת עור , אבל עם הזמן הוספתי לו דלתות על צירים, מסדין לבן

עדות מוחצת , הארון הזה. של חגורה ישנה שיצאה מהשימוש
 !שירת אותנו בנאמנות שבע שנים תמימות, לכישרוני הטכנולוגי

סידרו . לעבודה במחסן הבגדיםביום ראשון התייצבה שושנה 
הושיבו אותה מול סל גדוש .  שלה'מקצוע'ה – אותה לתקן גרביים

שושנה נטלה לידיה את כלי . יקוןגרביים פעורי חורים הזועקים לת
עד , והתמסרה כולה למלאכה) מחט וחוט תפירה, צלוחית(העבודה 

וניגשה אליה לשאול , שזהרה הקומונרית שמה לב לחיוורונה
וליוותה אותה , היא הציעה לה לחזור לחדר לנוח קצת. לשלומה

מאז לקחה זהרה . דאגה שתשכב במיטה והלכה לקרוא לאחות, לשם
הוותק של שושנה במקום  ('העובדת שלה'את האחריות על על עצמה 

ומדי יום ביומו באה לשאול , )עבודתה הסתכם בקושי בשעתיים
 .לשלומה

תושב בקיבוץ דורות ־רופא, ר סנדלר"האחות חזרה למחרת עם ד
הוא הורה לשושנה על . קיבוץ רוחמה היה בתחום טיפולו. השכן

טיפול ' חברה שעבדה במדי יום הביאה לה. שמירת הריון מוחלטת
דאגה לכל מחסורה ואפילו שטפה את , ארוחת בוקר וצהריים, 'חולים

קיבלתי , שעבדתי כל היום בחוץ בחפירת תעלות, אני. רצפת החדר
לאחר , מצד שני.  כדבר מובן מאליו בקיבוץ'טיפול חולים'את ה
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נראה לנו היחס שזכינו לו , השופט ובשובלעין־התנסותנו בגרעין ב
שהרופא הודיע , רק כעבור שנים גיליתי. ה כחלום ממשברוחמ

; כי לשושנה יש הרעלת הריון ואלבומין בכליות, לאחות המרפאה
 .חייה בסכנה והסיכוי שתלד תינוק חי קלוש למדי

 .לי לא גילו דבר

25  
נסענו . והרופא שלח את שושנה לבדיקות ברחובות, חודש חלף

אותנו עד לשער הכניסה שלומקה הנהג הסיע . במשאית של הקיבוץ
הוא רשם את הכתובת של סבא שפילברג . היולדותבית־של 
שם היינו אמורים להמתין לו כשיבוא לקחת אותנו חזרה , אביבל־בת

שהתמנה , גניקולוג מפורסם, הרופא שקיבל את שושנה. לקיבוץ
חישב ומצא שחסרים לה עדיין , 'קפלן'החולים בית־ למנהל אחר־כך

נסענו . והזמין אותה לביקור חוזר בעוד חודש, חודשיים ללידה
 .והתארחנו בביתה של דודה שרה, באוטובוס, אביבל־לת

* 

 לברר מה עם 'משקי הדרום'אחר הצהריים ניגשתי למשרדי 
מזג האוויר היה סגרירי והחל לטפטף גשם דק . החזרה לקיבוץ

ועקב מזג האוויר , שלומקה סיפר שהמשאית תקועה במוסך. וטורדני
הוא ביקש שנמתין . כפך הוא החליט לדחות את הנסיעה למחרתההפ

 .הוא יבוא לאסוף אותנו – בסבלנות

גיסתה . הכאבים בגב הלכו וגברו. בערב שושנה לא חשה בטוב
היא שמה לב . הזדמנה לביקור, מקיבוץ דליה, רעיה, של דודה שרה
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שושנה . ששושנה מתכווצת לפעמים מכאבים ושאלה אותה על כך
רעיה הציצה מדי פעם . יא סובלת מהם כבר חודשיםאמרה שה

מחזוריות הכאבים : והביעה דעתה שנחוצה בדיקה של רופא, בשעון
דודה שרה הזמינה מונית ולקחה את שושנה לרופאה . חשודה בעיניה

 . שפת היםעל־יד, פרטית ברחוב גאולה

הרופאה בדקה את שושנה ביסודיות וקבעה שהלידה יכולה 
לרוחמה , בכל מקרה... או בעוד שעתיים – דשייםלהתרחש בעוד חו
בשמירת , היולדותבית־עליה להימצא בקרבת . אסור לה לנסוע
 .הריון מוחלטת

התייעצות קצרה בין . והכאבים תכפו וגברו, ק חזרנו הביתהר
, שוב הזמנו מונית ונסענו. לא להמתין עוד: והחלטה – הנשים

, ותנו במשך כל הדרךגשם שוטף ליווה א. לרחובות, שושנה ואני
הנהג נסע . ובקושי אפשר היה להבחין בכביש דרך השמשות

הוא הוסיף לחיצה על , עם כל אנחה של שושנה. במהירות מסחררת
והשארתי , היולדות בפחות מחצי שעה־הגענו לבית. דוושת הדלק
 .שם את שושנה

משפחת  – סבא שפילברג צייד אותי במכתב לידידים ברחובות
 השעה המאוחרת הם הסבירו לי פנים והציעו לי מקום למרות. פרנס
ונתבשרתי שחצי שעה אחרי , היולדותבית־בבוקר ניגשתי ל. לינה

 .בואה ילדה שושנה בת

26  
ידענו . היולדות לבקר את שושנה־סבא שפילברג הובא לבית

. שהוא בא לבקש מאיתנו שנקרא את התינוקת על שם אשתו המנוחה
נו מתכוונים לקרוא לתינוקת על שמה של שאנח, הקדמנו ואמרנו לו
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כי איננו רוצים שם , אבל ברצוננו לעברת את השם, סבתא אטל
והעביר , הוא חיפש בעצמו שם עברי בעל צליל דומה לאטל. גלותי

שבו ביקש שנקרא , היפה והמדויק להפליא, לנו פתק בכתב ידו
תליה טוב שלא ידענו מה היו עלילותיה של ע. הסכמנו. לילדה עתליה

ההולם לדעתנו את , שכן אנחנו אוהבים את השם המלכותי, כית"התנ
 .היא אינה מרשעת כלל וכלל. הבת

, שכיון והתינוקת היא פג, רכזת ועדת הבריאות ברוחמה אמרה לי
דבריה נראו לי . מוטב שמטפלת מנוסה תלווה את האם הביתה

ביא התינוקות נסעה לרחובות להבית־ועובדת בכירה של , הגיוניים
אבל הקדמתי לסיימּה , אני הלכתי לעבודה כרגיל. את שושנה
נדמה היה לי , כאשר הגעתי לצריף ופתחתי את הדלת. בצהריים

על  – בכל מקום פנוי בחדר. הוא דמה לחנות פרחים: שטעיתי בחדר
עמדו עשרות צנצנות  – סביבב־על השולחן ועל הרצפה סבי, הכוננית

על החלונות היו וילונות . ליהפרחים עם פתקי ברכה להולדת עת
 .כיסוי חדש – על המיטה; חדשים

לא העזתי . נחתי בחדר של שכן. הלכתי להתקלח ולאכול צהריים
 .שמא אקלקל משהו, להיכנס לחדר

עם , באוטובוס גדוש לעייפה, שושנה והמטפלת הגיעו לפנות ערב
, מטפלת התינוקות, גיטה. עתליה בת השבוע עטופה כולה בצמר גפן

אז עדיין לא . התינוקותבית־מתינה בתחנה ולקחה את עתליה ישר לה
אפילו לא , היה מקובל בקיבוץ להשאיר את הרך הנולד בחדר האם

התינוקות להיניק בית־שושנה הלכה כל כמה שעות ל. ביום הראשון
 ).היה זה חורף גשום וקר(בכל מזג אוויר , את התינוקת

ונודע , בר על שושנהכאשר הבנו לאשורו מה ע, אחרי־כןשנים 
חשבנו איזה מזל היה לנו שהגענו , ר סנדלר"לנו על אזהרת ד
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. חודשיים לפני המועד, לקיבוץ רוחמה ושעתליה הקדימה להיוולד
. הבנו גם את פשר שפע הפרחים והיחס החם שבו פינקו את שושנה

הרעיון , אגב. לתומי חשבתי שכך נוהג הקיבוץ לקבל פני כל יולדת
 !איננו רע

27  
כה פעוטה , בימים הראשונים לא העזתי לקחת את עתליה לידי

מדי : אבל מקטנותה גילתה את רוחּה הספורטיבית, ושברירית נראתה
היא . את כל השיאים בעלייה במשקלבבית־התינוקות שבוע שברה 

כאבא . התפתחה לשביעות רצונן של המומחיות שטיפלו בה
שעתליה הייתה ילדונת , אובייקטיבי ובלתי משוחד אני יכול להעיד

ופרט לפעם , עליזה ומלאת מרץ, פיקחית, יפהפייה עם תלתלי פז
 .ידענו רק נחת בגידולה, כאשר הבהילה אותנו כהוגן, אחת ויחידה

גשמי זלעפות בלתי פוסקים השתוללו . בחורף, ה קרה בפעוטוןז
מעניין לשים (אין יוצא ואין בא  – בחוץ וניתקו את הקיבוץ מהעולם

 עתליה .)החוזרים מפקידה לפקידה בסיפורי, מהו תפקיד הגשמיםלב 
המטפלת והחברים בחדר החיו אותה והזעיקו את . התעלפה בידיי
 .אחות המרפאה

עיניה היו נפוחות והחום . חלפו יומיים ומצב התינוקת לא השתפר
למרות ! רגועה מדי – רגועה, היא נמנמה כל העת. עלה בהתמדה

 . לא היינו שקטים,  של המטפלותהדאגה והטיפול המסור

רכז הנגרייה שהיה גם רכז ועדת , חיפשתי את חיים. חצות
אמרתי לו . הוא היה שומר לילה ומצאתיו מסייר בחצר. הבריאות

להשאיר יצור , אפילו במזג אוויר קשה כזה הפוקד אותנו, שלא ייתכן
, האחריות גדולה. רך במצב של עתליה ללא רופא וללא תרופות
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או , החוליםבית־להביא אותה איכשהו ל – ים לעשות משהוחייב
שהייתה , להזעיק עזרה באמצעות תחנת הרדיו הצבאית לשעת חירום

הוא הרגיע אותי והבטיח שמחר השכם בבוקר ינסה להביא . בקיבוץ
 .את הרופא מקיבוץ דורות השכן

, בבוקר רתם לייבוש החצרן את הסוסה לעגלה והם יצאו לדרך
בגדיו נוטפים מים וספוגים , לאחר שעה חזר בגפו. תלקיבוץ דורו

משמו גזרו את השם (ממה 'כאשר ניסה לחצות את ואדי ג: בבוץ
הוא . הזרם גרף את הסוס עם העגלה, זה היה מוצף במים, )'רוחמה'

 .אינני יודע אם מצאו את הסוסה או את העגלה. נחלץ איכשהו

ואחרי , שרשרות של הקיבוץל־ע־הפעם שלחו את הטרקטור
שישב על כנף המושב של , ר סנדלר"שעות אחדות הוא חזר עם ד

היא . הרופא קבע שעתליה לוקה בדלקת ריאות בשלב מתקדם. הנהג
שוב . תרופה די נדירה אז – חייבת לקבל פניצילין מהר ככל האפשר

להחזיר את הרופא ולהסיע אל הכביש הראשי , יצא הטרקטור לדרך
 . כדי להביא את התרופהאביב ל־חבר שנסע במיוחד לת

אחרי ימים אחדים החלימה עתליה : פלאות אכן חולל ןיליהפניצ
 .לא חלף שבוע והיא התרוצצה כאילו כלום לא קרה. כליל

 * 

מגיל רך ביותר נהגה לאסוף מיני מציאות . עתליה התפתחה יפה
. שבלולים ועוד חפצים מעניינים, אבנים קטנות – בטיולי הקבוצה

רבקה המטפלת . יינה וסידרה אותם בקופסת קרטוןהילדים מבית־ב
וכך יצאה , הזמינה במתפרה תרמיל בד שתלתה אותו על צווארה

נטייתה ... כמו קנגורו קטן עם כיס גדול על הבטן – עתליה לטיולים
, בולים, עלים מיובשים, דגמי אבנים: לאיסוף ולמיון לא פגה
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עצמה את הדאגה בקיבוץ געש לקחה על ... קטעי עיתונים, מטבעות
בו , חביבהת־והגיעה עד ארכיון התנועה בגבע, לארכיון הקיבוץ

 .יופעילותקיטלוג של תעודות הוא חלק מהמיון וה

28 
. אבל השלום המיוחל לא הגיע, המלחמה אמנם באה לקצה

ושמענו על פגיעות גם , פשטה במדינה) הפדאיון(פעילות חבלנים 
הורתה לקיבוץ לבצע סיורים  'ההגנה המרחבית'. ים באזורנויישובב

לרוב ערבים שניסו לעבור מעזה , לא פעם נתפסו מסתננים. ומארבים
 .או שבאו לגנוב בשדות ובמשקים, או להיפך, לחברון

הוא צלצל בפעמון .  שמר פעם לילה וראה צלליות חשודותאּורצי
והזעיק את ) צינור פלדה גדול שהיה תלוי מול הכניסה לחדר האוכל(

אבל המליץ לו בפעם הבאה לא , ז שיבח את ערנותו"מאה. הקיבוץ
בבוקר מצאו במחסן הרפת . להזדרז להעיר את החברים משנתם

). שאריות פיתות ודברי מאכל אחרים(עקבות ברורים של אנשים 
וחברים התלוננו שחפצים ,  הרפת נתגלתה פירצהבאזורבגדר התיל 

שאיר בארון כולל רובה שאחד השומרים ה, שונים נעלמו ממרפסות
 .חוץ בגמר המשמרת שלו

ונעלם עם העדר , חבר הגרעין האיטלקי יצא לרעות כבשים
אחרי שלושה ימים . גששי המשטרה לא מצאו עקבות. באופן מסתורי

סביר . מסתננים ערבים חטפו אותו: חזר הבחור וסיפור בפיו
אולי משום שפנה אליהם , אבל חסו עליו, שהתכוונו להרוג אותו

אחרי יומיים שהחזיקו אותו כבול ? או מי יידע מדוע, באיטלקית
, בלי הכבשים – שלחו אותו לחופשי, בחורבה בכפר נטוש, ברגליו
 .כמובן
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. פעם אחרת תפסו הפלחים מסתננים על גמל והביאו אותם למשק
ואת המסתננים , שלא יברח, קשרו את רגליו האחוריות של הגמל

שושנה . וק מהצריף שלנוהושיבו על שמיכה באוהל שהקימו לא רח
אני הרהבתי עוז בנפשי וניגשתי . פחדה אפילו להציץ מהחדר

. נכדתו כנראה, זקן נפחד ומבוהל אימץ אל חיקו ילדה קטנה: לראות
הערבי הראשון שפגשתי בארץ . הם היו לבושי סחבות ונראו עלובים

, מה לאכול־ריחמתי עליהם והלכתי להביא להם דבר! פנים אל פנים
וכאשר חזרתי מצאתי על , הודים רחמנים הקדימו אותיאבל י

למחרת בבוקר באו שוטרים . השמיכה לחם וקערת ירקות וֵפירות
לא אשכח את מבע העיניים . שבע ולקחו אותם ואת הגמלר־מבא

 .הבוהה והמתחנן של המסכנים האלה

אבל את הניסיון הקשה ביותר של מפגש עם ערבים עברתי 
לפי , שהקיבוץ הוציא מדי פעם, ביםכשהגיע תורי לצאת למאר

עקב ידיעות ששיירות מסתננים עוברות , 'ההגנה המרחבית'הוראת 
הסיע , ז הקיבוץ"מא, משה ויינר. היינו ארבעה איש. בין עזה לחברון

השאירו .  שבו שוכן היום קיבוץ דבירלאזוראותנו בשעת ערביים 
ד התמקמו במדרון אח. אותנו על גבעונת חשופה הצופה אל הוואדי

שבידיהם , )איש גידולי שדה, אברהם(עם סגנו , מפקד הפעולה, אלי
, במדרון השני שכבנו יוסף קליגר. מקלע וכמה רימוני ידת־היו ת

שכל , טוראיב־החייל האמיץ בעל דרגת ר, ואני, השכן שלי בצריף
ניסיונו הקרבי בנשק שאחז בידיו הסתכם ביריית כדור אחד ויחיד 

ולא הזדמן ,  מאז לא אחזתי רובה בידי ולו פעם אחת).כזכור, בנגבה(
היו רובים אנגליים וחגור , ליוסף ולי, לשנינו. לי לתרגל ירי במטווח

 .עם צמדות של חמישה כדורים

ואם , עלינו לשכב כל הלילה: משמעיתחד־קיבלנו פקודה ברורה ו
אות לפתוח  – אלי ישליך רימון. להמתין עד שתתקרב, תופיע שיירה
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. שכבנו מחופרים בקרקע. החושך ירד. כל העוצמה שלרשותנואש ב
אבל לא הבאנו עמנו , מרוב מתיחות הרגשתי רעב מציק. לא דיברנו
בחצות . הלילה הארוך ביותר שאני זוכר – הזמן לא חלף. כל צידה

לא הרמתי את הראש . שמענו ממרחק קולות שהלכו והתקרבו אלינו
הדבר (מור היינו על הרכס כי כא, לא להתגלותעל־מנת , להסתכל

שבלילה תופסים עמדה , ל על מארבים הוא"הראשון שלמדתי בצה
שאפשר יהיה לזהות את הצלליות על־מנת , כמה שיותר נמוך בשטח
 !).באופק מבלי להיחשף

. האנשים בתוך הוואדי התקרבו עד כדי מטרים אחדים מאיתנו
רימון בשבריר רגע של הבוהק מהתפוצצות ה. אלי השליך רימון

לחצתי על . המקלע של אלי החל לטרטר. הבחנתי בדמויות בורחות
אבל , ניסיתי את כל הפעולות שידעתי. אבל הרובה לא ירה, ההדק

זיעה . לכל הכיוונים, המקלע ירה בצרורות! הרובה סירב לפעול
 בקרבתישמעתי , ברגע שהמקלע נעצר והושלך הס. ניגרה ממצחי
, ששכב צמוד אליי ללא תנועה, סףפעימות הלב של יו – רשרוש קל

לקחתי את הרובה שלו ויריתי את . הוא לא ירה כלל. כאילו התעלף
הזנתי . חמשת הכדורים לכיוון צללית שהתנועעה על הרכס שממול

סגרתי את הבריח והתכוונתי , את הרובה בעוד חמישה כדורים
. לא הצלחתי לפתוח את הבריח. אבל הרובה שּותק, להמשיך בירי

רק ... הבליעהבית־קר גילינו שהפחית נושאת הכדורים נתקעה בבבו
 .עד שכילה את התחמושת, המקלע ירה

ז בא לאסוף אותנו "המא. המשכנו לשכב בלי זוז עד אור הבוקר
משום שלא היו לנו אמצעי , הוא לא ידע על התקרית בלילה. יפ'בג

 .מלא רסיסי הרימון – מורה הדרך כנראה – מצאנו הרוג. תקשורת
נעלמו ) יכולנו לשמוע אותם; היו ביניהם נשים וילדים(יתר האנשים 

, הלכתי לבדוק בכיוון שאליו יריתי. כאילו האדמה בלעה אותם
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הוא היה פצוע . ומצאתי שם חמור רובץ ומניע בראשו כמטוטלת
 .ירו בו כדור חסד. וגסס

,  בערך20-18בני , סרקנו את השטח וגילינו שני בחורים צעירים
בעל עיניים כחולות , אפילו קצת אדמוני, הם בלונדיניאחד מ
כי הם היו משותקים מרוב פחד , לא הצלחנו לחקור אותם. ובהירות

הבנו מהבלונדיני . הם התקשו לדבר. ובקושי הוציאו הגה מפיהם
הובילו אותם . תושב עזה במשך שנים רבות, שאביו גרמני

 .שבע ומסרו אותם לממשל הצבאיר־לבא

 שמצאנו פזורים בשטח הסקנו שזאת הייתה שיירת לפי החפצים
אני בטוח שלא . שניסו לעבור מעזה לחברון, אנשים בלתי חמושים

, למרות השנים שחלפו. כך אני רוצה להאמין בכל לבי. פגעתי באיש
. המארב הזה מכביד על מצפוני, ואף על פי שנהגתי בהתאם לפקודות

ות ערביות לעבור מדוע מדינת ישראל הצעירה לא אפשרה למשפח
מדוע לא פתחה אז ? תחת פיקוח, באוטובוס, בשטחה בין שתי הגדות
צעד הומניטארי כזה היה תורם להפגת ? 'מעבר כמו הגדר הטובה
 .המתח בין שני העמים

שהעם היהודי לא למד , אינני יכול להשתחרר מהתחושה הקשה
ומהשואה שפקדה אותו במלחמת עולם , לקח מאלפיים שנות גלות

הפכנו : עם הקמת מדינת ישראל הגשימה הציונות את יעודה. שנייהה
 .להיות עם ככל העמים

29 
עקב תנאי מזג האוויר , העבודה באינסטלציה התקדמה בעצלתיים

אלמלא תפנית , וייתכן שהייתי ממשיך בה עוד כמה חודשים, ההקש
בין שני גני ילדים חפרו .  בתי הילדיםבאזורבחיי בעת יציקת מקלט 
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דיפנו אותו בשתי שורות מקבילות של פחים מגולוונים , ר גדולבו
,  חבריםעשריםכוליציקת הבטון במרווח ביניהם גייסו , לכיסוי גגות

עד לתבניות ) טעפעלע(כולם רצו מהמערבל הקטן . אני אחד מהם
, מנשה.  בשתי ידייםאני בקושי גררתי אחד. עם דלי בטון בכל יד

למלא דליים :  אחר'תפקיד'יל עלי והט, שם לב לכך, רכז הבניין
אבל לפחות לא , בגלל הקצב הנדרש, גם בזאת התקשיתי. בצמנט

 .הצטרכתי לסחוב משקל

לא היה כדאי . בגמר היציקה התפזרו כולם לעבודתם הרגילה
לכן נשארתי לעזור באיסוף , לענף שלי, שאלך עד לשדה המרוחק
גם הוא , בוץמזכיר הקי, יוסף שמיר. הכלים ובפירוק הפיגומים

 .כדי לשוחח עם מנשה, נשאר

יוסף פתח במסע מייגע של שידולים לשכנע את מנשה לקחת על 
עצמו את הכנת השטח לחיזיון של חגיגת חמש שנים לעליית הקיבוץ 

 – הוא עמוס מדי בתפקיד – מנשה עמד בתוקף בסירובו. על קרקע
השתדל רפה ממנו ויוסף לא ִה.  פועלי בניין על ראשו70מ־למעלה 

דחפתי את אפי , הסקרן ללא תקנה, אני. להלהיבו בתיאור המחזה
סיפרתי . מנשה התעניין מה ניסיוני בנדון. לשיחה ושאלתי על פרטים

הנה האיש ". לו שהמחזתי מערכונים במושבות הקיץ של התנועה
ספק ברצינות ספק , יי פנה מנשה ליוסף בהצביעו על"!שאתה מחפש

 .בלעג

אם הוא נאחז , עריך את גודל מצוקתו של יוסףהיום אני יכול לה
עדיין לא שהיתי חודשיים (שהכיר בקושי , עולה חדש צעיר – בי

יוסף הזמין אותי לראות את המקום . כטובע הנאחז בקש – )בקיבוץ
המקום לא מצא חן . ונתבקשתי לחוות עליו דעה, המיועד להצגה

לי שנראה , פתוח ורחב יותר, הצעתי ואדי אחר. בעיניי
אבל נרתע , יוסף היה מוכן להסכים עמי. כאמפיתיאטרון טבעי
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מהעבודה הרבה הנחוצה לפינוי השטח מגדרות תיל ומהצמחייה 
זוהי הזדמנות טובה לנקות את ". הסבוכה והקוצנית בגובה אדם

האם אני מוכן לקחת על עצמי את . טענתי לעומתו, "האזור
 !מוכן לנסות – ?המשימה

. לפירוק הגדרות, עם בחור נוסף לעזרה, למחרת סידרו אותי
וענני ברחש טורדניים , הימים ימי חמסין. עבודה היתה מפרכת

 .התנפלו עלינו מכל עבר וחדרו לתוך האוזניים

, ראיתי בה אתגר. בכל כוחותיי, התמסרתי למלאכה בהתלהבות
ידעתי שהשטח היה . ממוקשים – חששתי רק מדבר אחד. מבחן אישי

למרות ההבטחות שהמוקשים , א הייתי הכי רגועול, ממוקש בזמנו
כיצד נודע לי על . ידעתי שחבר רוחמה נהרג ממוקש. פונו כולם
נהגתי , לפני בואה של שושנה, בימים הראשונים בקיבוץ? המקרה

שבו , הקברות של הקיבוץבית־וכך הגעתי ל, לטייל להכרת הסביבה
מצבה . ההוטמנו לקבורה זמנית חללי המלחמה שנפלו בסביבגם 

ותאריך , 'ל"שמואל קליימן ז'היה חרות עליה . יטרייה צדה את עיני
הייתכן שזהו  – קפאתי במקום. אחרי יציאתי מנגבה – הפטירה

בזמנו הגיעה אלי שמועה שרכב צבאי ? שמואל מגרעין העלייה שלנו
אבל פרטים , עם חיילי נגבה עלה על מוקש בסביבת רצועת עזה

, סמי,  נודע לי שמדובר בחבלן המשקבמשק. נוספים לא ידעתי
שמצא את מותו בעת פירוק מוקשים שהונחו ליד גדרות התיל סביב 

 .הקיבוץ

30 
בימים ההם התחילו לשפץ את שביל העפר החוצה את השדות 

לשם כך הביאו . שבע העובר דרך שובלר־מרוחמה עד הכביש לבא
נוצרו . ווהמפעיל התגורר בחדר בצריף שלנ, )מוטוגריידר(לסת ַפְמ
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כאשר סיימתי את פירוק הגדרות שכנעתי אותו . בינינו יחסי שכנות
הוא . לפנות את הצמחייה, שיבוא עם המפלסת אחרי עבודתו בכביש
 . לכל דבר'תיאטרון רומאי'עיבד את השטח בטראסות והפך אותו ל

 הוא שהה בקיבוץ .פעמייםם־עם מחבר המחזה נפגשתי פע
 – את סיפור ההתיישבות במקוםמנת לכתוב שבועות אחדים על־

י על־ידחידוש הנקודה , רוחמה הישנה בתקופת העלייה השנייה
הוא תיאר לי . המצור הבריטי לחיפוש הנשק, המתיישבים הנוכחיים

ציונים סמליים : את תמונות המחזה והסביר את התפאורה הדרושה
הייתי בדעה כי בשטח . צריפים וכיוצא באלה, באר – של העצמים

הצעתי לבנות . הציונים הסמליים בטלים בשישים,  רחב ידיים,פתוח
ובכל תמונה להאיר בזרקורים את הפריט , את הפריטים באמת

שאמורים , אבל מה עם הצריפים – הוא התלהב מהרעיון. השייך לה
, הרי מבנים כאלה קשה להסוות? להיראות רק בתמונה האחרונה

להתגבר על הבטחתי . ויבחינו בהם בשטח במשך כל ההצגה
לתדהמתי המחבר אישר את תוכניתי ואף העניק לי יד . המכשול
 !חופשית

. נגריית רוחמה עבדה בעשיית צריפים בשביל הסוכנות היהודית
כלומר קירות חזית עם , השגתי בהשאלה חזיתות של שני צריפים

רות הורכבו והונחו על סָגהִמ). רצפת עץ עם גגון(הדלתות והמרפסת 
סנוורו הזרקורים ,  הקצרה לפני התמונה האחרונהובהפסקה, הארץ

אחת את ת־ איש בפקודתי הרים בחשכה בב30את הקהל וצוות של 
 – לא היה זה הפעלול היחיד. בעזרת קרשים וחבלים, כל הצריף

ההצגה התחילה בהופעה מרשימה של אורחת גמלים שירדה לאיטה 
, עשבר־השגנו את הגמלים אצל בדואים בסביבת בא. מהמדרון

 .חבר רוחמה לשעבר, שבער־בעזרת המושל הצבאי של בא
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31 
משפחות וידידים מכל :  אורחים חזו בהצגה2,000מ־למעלה 
ובמיוחד משלחת גדולה מפועלי נמל , מנהיגי התנועה, רחבי הארץ

 .שבו עבדו חברי הקיבוץ הוותיקים לפני עלייתם על קרקע, חיפה

על , ו היו חלוקותהדעות עלי – לא אחווה דעה על המחזה עצמו
אבל התפאורה . חבר הקיבוץ, אף הבימוי הנאה של יצחק גרוצקי
לילה עלו מניותיי והרקיעו בן־. והפעלולים עוררו התפעלות כללית

להכנת השטח והתפאורה הייתי רשום בסידור העבודה בענף . שחקים
, מנשה שיתף פעולה באספקת העצים והחומרים האחרים. 'בניין'

ובמיוחד עקב , בעקבות הצלחתי. עזרה שהצטרכתיוהושיט לי כל 
צורפתי . לא חזרתי יותר לאינסטלציה, הקשרים שנוצרו בינינו

והתמדתי בו עד יומי , באופן טבעי לענף הבנייה כעובד מן המניין
 .הקשר שלי לבניין ממשיך עד היום. האחרון ברוחמה

עבד ברוחמה , יהודה, )קמהבית־כיום (בחור מקיבוץ ספיח 
, פעם בשבוע. יין כדי להכשיר את עצמו לריכוז הבנייה בקיבוצובבנ

מנשה צירף . היה מנשה מרצה בפניו על תורת הבנייה, אחרי העבודה
משום שעזב את , יהודה לא התמיד זמן רב. אותי לשיעורים האלה

אבל מנשה המשיך לקיים את השיעורים השבועיים תקופה , קיבוצו
ממנו . הכניס אותי לרזי המקצועכך . התלמיד היחיד, ארוכה עמי

האדריכלי , שמעתי לראשונה על עקרונות הבנייה ועל יסודות התכנון
ספר ערב בית־כי הרי סיימתי , קריאת תוכניות ידעתי היטב. וההנדסי

ואף הספקתי לעבוד שנה כשרטט , מקצועי לשרטוט ולגרפיקה
 .במשרד של אדריכלים

משה : יבוץ ותיקיםבענף הבנייה ברוחמה עבדו שלושה חברי ק
.  הנצחי'הפועל הפשוט', ציון גלרבן־קו הבנאי וֶּב, רודיק הברזלן

ועבד רק , ציון סירב בעקשנות לעסוק בעבודת בניין מקצועיתבן־
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הגשת בלוקים , הובלות, פריקה, העמסה, חפירה: בעבודות גופניות
, אלא מטעמים אידיאולוגיים, לא מחוסר כישרון – וטיט

 .הוא היה בעל עקרונות עקבי ועקשן. 'גורדוניסטיים'

, המתהדר בשפתו העברית הצחה, איש הרוח והקולמוס, ציוןב־
, בזמנו ערך את עלון הקיבוץ. היה המברך הנצחי באירועי הקיבוץ

אחרי שראה פעם מודעה שהכנתי , וגייס אותי כמאייר, 'הדי רוחמה'
תנדב הוא ה. וזו מצאה חן בעיניו, על לוח המודעות בחדר האוכל

ופעם בשבוע פתח בפני שושנה ובפני אשנב , ללמד אותנו עברית
, 'הטור השבועי'עמו סקרנו את . ביאליק ואלתרמן – לשירה העברית

עד היום המלה . תוכניים וצורניים, עם פירושים וניתוחים מעמיקים
שיעור שלם הקדיש להמחשת . ציוןבן־ קשורה בזיכרוני ל'חתחתים'

 .משירי ביאליקמובנה של המילה באחד 

, קיבלנו מורה לעברית, בתחילת צעדנו בקיבוץ, ציוןבן־לפני 
שלא הירפה עד שהכניס לראשנו , י נמרץ וחביב'ינג'ג, אליהו כנען

. הספר לעולים חדשים ללימוד השפה העברית, ' מילים1000'את 
בשקידה נדירה הקפיד מאז . מפעל חייו של אליהו היה גנזך הקיבוץ

גם בגלגוליו הקודמים , סוף כל תעודה של הקיבוץראשית הקבוץ לא
הוא ). י מתיישבים רוסיםעל־יד 1912ב־רוחמה הוקמה לראשונה (

החומר התיעודי . 'רוחמה'שמר כל פיסת נייר שבה מופיעה המילה 
, הרב שריכז הוא הבסיס לאתר ההנצחה המעניין שהוקם בקיבוץ

 .בסביבת הבאר העתיקה ששוחזרה

32  
ללא , אבל גולת הכותרת הייתה, רבים ברוחמהעשיתי מבצעים 

המבנה שבו שכן מפעל המברשות שהקיבוץ . הרמת גג המפעל, ספק
כאשר הצטברו הזמנות רציניות והיקף . היה צר מלהכילו, רכש
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לשיפור תנאי העבודה היה צריך . ממש נחנקו בו – העבודה גדל
עליתי ה. להגביה את הגג כדי להגדיל את נפח החלל באולם הייצור

והתנדבתי לבצע , בלי לפרקו, את הרעיון להרים את הגג בשלמותו
עם ניסיוני , במבט לאחור, כיום. שוב סמכו עלי. את תוכניתי
שכן על אף כל . אינני מבין איך קרה הדבר, השניםב־הקיבוצי ר

ונוסף על כך , הפטנטים המוצלחים הייתי בסך הכול טירון בבנייה
 .עברית עילגתשעדיין דיבר , מועמד צעיר

הקמנו , הטפסן הראשי בין עובדי הבנייה מרחובות, נחסבעזרת פ
ציק המסגר 'אהרונ. פיגום קרשים צמוד לקירות הפנימיים של המבנה

, חתך ברתכת את הברגים שחיברו את הגג לחגורת הבטון העליונה
אט את הפיגום שנשא עליו ־הרמנו אט) ק'ג(ובעזרת מגבה ידני לרכב 

, כשאנחנו עוברים מעמוד לעמוד, מטר אחרי סנטימטרסנטי, את הגג
הורם לגובה נוסף של מטר ) הפיגום יחד עם הגג(עד שהמבנה כולו 

שהכין , המסגר ריתך במירווח שנוצר עמודים מצינורות פלדה. וחצי
בעת . יציב וחזק, ולקראת הערב עמד הגג על כנו החדש, מראש

, בודתם השוטפתביצוע הפעולה הזאת המשיכו עובדי המפעל בע
משגה זה מבחינה בטיחותית היה . כאילו כלום לא מתרחש סביבם

 .אני גאה בהישגאבל , חמור ובלתי נסלח

מעמדי כבעל מקצוע התבצר ללא . במבצע הזה קניתי את עולמי
שהייתה בעלת סמכויות , צורפתי לוועדת הבנייה של הקיבוץ. עוררין
השוק ... וגם , וניהלה באותה תקופה בנייה מוגברת, רחבות

י מכירת על־ידחלק מהבנייה מומן  (ומרי בנייןלבן של ח־כךל־כ־לא
,  פועליםחמישיםכ בבנייה עבדו .)עודפי החומרים שהוקצבו למשק
, מקצוע מרחובות־ בעליעשריםכו, שהובאו מדי יום ממעברת שדרות

עזרתי למנשה בסידור העבודה ובפיקוח על כל . שהתגוררו בקיבוץ
כאשר מנשה קיבל על עצמו את הפיקוח על סלילת . המנגנון הזה
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נשארתי בפועל , כביש הגישה מאספלט מקיבוץ גבים עד לרוחמה
 .רכז הבנייה בקיבוץ

33 
ברוחמה הייתי עד לאחת התהפוכות החברתיות בתנועה 

כאשר . שאת משמעותה קלטתי רק כעבור שנים רבות, הקיבוצית
זה . 'נכנסו לחדר משפחה'אלא ,  בקיבוץ'התחתנו'לא , הגעתי ארצה

ואצל רוב הזוגות שהכרתי בקיבוץ האישה , היה הנוהג המקובל
איש . גם אחרי שנולדו להם ילדים, שמרה על שם משפחתה הקודם

ולהזמין רב , לא העלה על דעתו להעמיד בקיבוץ חופה וקידושין
 פנה לוועדת החברה 'להתחתן'זוג שהחליט . לעריכת טקס הנישואין

 .ללא מסיבות וללא טקסים, חדרוביקש לקבל 

וכל אזרח קיבל פנקס , במדינה הצעירה הוכרז על משטר צנע
זוג שהתחתן היה זכאי . תלושים לקניית המצרכים המוקצבים

. בערך של מאתיים נקודות, פעמית של תלושיםחד־לתוספת 
לחתן בטכס : הקיבוצים המציאו פטנט מתוחכם להשגת אלפי נקודות

 !המצאה גאונית... שלא היו נשואים כהלכהדתי את כל הזוגות 

כל זוגות הקיבוץ התייצבו לפני הצריף הקטן של הנהלת , וכך
אינני זוכר האם למזכיר או למזכירות היה אז מבנה או (החשבונות 
כאשר , לפי שיטת הסרט הנע, ונכנסו למשרד ולחופה, )חדר מיוחד

גבר תחת לחץ הביקוש המו. אותן הטבעות עוברות מזוג לזוג
. והעסק זרם בקצב ובקיצור, לא דקדק הרב בפרטים, לשירותיו

הנוכחים . ואחד הרווקים החליף אותו בטכס, הגזבר לא היה בבית
 .בתעלול הסתירו בקושי את חיוכיהם
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 הילדים. כי היה להם יום כלכלי מוצלח – הגזבר והרב. כולם נהנו
 – יבוץהק; שהציצו דרך החלונות וראו איך אמא ואבא מתחתנים –

 .שהשיג בדרך זאת אלפי תלושים נוספים

, הרב, חדרו לקיבוץ החופה, בהיסח הדעת וברוח מבדחת, כך
האורתודוקסיה סדקה את החומה : בקיצור – הכתובה, שבירת הכוס

. אולי לעולמים, הנהגת החתונה החילונית נדחקה. וחדרה לקיבוץ
 .הקיבוץ מכר את בכורתו בעבור מאתיים נקודות

34 
 של יוצאי  תקופה קצרה התקבצה ברוחמה קהילה קטנהבמשך

כי הרי , השומרל־קיבלתי צו להתייצב למרפאה הצבאית בת .ברזיל
המחוג הראה : התפשטתי ועליתי על המאזניים. גויסתי על תנאי

לא שמו לב  (עברתי את משקל החסימה. חמישים ואחד קילוגרם
ירות שלי את מחק בילקוט השהרופא ! ...)עלייםשלא חלצתי את הנ

ובמקומו רשם , הנוגע לחוסר משקל, )כושר לקוי (1ל־"כהסעיף 
 .'97פרופיל '

, בשער הכניסה למחנה פגשתי בלא אחר מאשר ידידי משכבר
 על־ידאוהל מגודר  – 'חד גדיא'שישב לו לבטח ב, אמנון ימפוסלקי

, אביבל־בת, בפעם האחרונה שפגשתי אותו! הביתן של שומר השער
נדר במדי קצין וסיפר לי שעקב שירותיו המיוחדים הוא היה מגו

, בדיעבד נודע. הועלה לדרגת סרן, שהשתיקה יפה להם, ל"לצה
הוא נתפס מתחזה . שפשוט התחשק לו לעשות רושם על הבריות

ובשל כמה סרטים עלובים על הכתף נשפט לעונת הבראה , כקצין
 .באוהל המגודר הנזכר לעיל
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שמצבו , נון הצליח לרמוז ליאבל אמ, הירשו לנו לשוחחלא 
כאשר , הזמנתי אותו לבקר אצלנו ברוחמה. כך טובל־בגרעין לא כ

 .יתפנה מהתחייבויותיו הנוכחיות

רוחמה מצאה חן בעיניהם . אשתו אכן באו) רוזה(מנון ושושנה א
בתקופה זאת התגלגלו לרוחמה עוד . והם פנו להתקבל למועמדות

, פייגלמןנח ; ציוןבן־, לופאוסאן־בחור מ: אמריקניםם־כמה דרו
י 'ינג'ג – מיכאל ממקסיקו; שעלה ארצה עם אשתו ושתי בנותיהן

הקיבוץ גם קלט שני . פרופסור מפוזר, מתמטיקאי, אינטלקטואלי
 .נערים ברזילאים במסגרת עליית הנוער

הקיבוץ היה . יאשקה ואשתו שרה יצאו לברזיל בשליחות התנועה
והתעתד להוות כתובת לעולים , נומעוניין כנראה לפתח את החוג של

 .נוספים מהיבשת החדשה

  :כמה מילים על הדמויות שהזכרתי

דובר עברית שנונה , בחור נאה: אמנון הרשים בהופעתו
. המזכירות נסחפה בקסמיו ובנתה עליו גדולות ונצורות. ומשכנעת

הרינונים עליו גברו והמוניטין . דיוקיםי־בינתיים הוא נתפס בכמה א
כי הרי שושנה שלי הייתה , הייתי מעוניין בקליטתו בקיבוץ. דשלו יר

 .זקוקה לחברים בני גילה

ביום בהיר אחד שושנה ואמנון לקחו את החפצים : סיום הפרשה
למעלה , לא נפגשתי עם אמנון מאז. מבלי לומר לנו שלום, והסתלקו

משהו ביניהם . מנשהת־הם עברו לקיבוץ רמו. מארבעים שנה
,  מגידת העתידותהתנבאותבהתאם ל( נתפרקה השתבש והמשפחה

כל אחד מהם הקים משפחה ). עליה סיפרתי באחד הפרקים הקודמים
 . שתי המשפחות החדשות עזבו העירה. אחרת
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והיה  – לחיות בקיבוץ –  הגשים את חלומותיופייגלמןנח 
הוא עבד בנגריה בחריצות וחש סיפוק רב . המאושר באדם

כשמו . וע הנגרות עוד בהכשרה בפוליןהוא רכש את מקצ. במלאכתו
אבל , הוא היה שמח בחלקו ונהנה מיחס אוהד בקיבוץ. נוח – כן היה

בביקורי . והחזירה אותו לברזיל, ה חשבה אחרת'אשתו חנצ
, אחרי מלחמת יום הכיפורים, כעבור שלושים שנה, פאולוסאן־ב

מתגעגע לתקופה הקצרה שבילה , פגשתיו בחנותו הקטנה למזכרות
אבל , הוא איננו שלם עם מצבו. ומתוסכל מחייו האפורים, רוחמהב

 .משלים עמו

, בחור פשוט ללא יומרות. נהג משאית הקיבוץ. ציון היה רווקבן־
הוא התקשר אלינו ואהב . כיאה לברזילאי גזעי, שהתיידד עם כולם
הוא עזב לאחר שאנחנו עזבנו והסתדר בנתניה . לפנק את עתליה
אבל בגלל הסתבכות נכלא מספר , התחתן. מבולנסכנהג מונית ונהג א

. עם שחרורו חזר לחיים שלווים בחיק משפחתו. הסוהרבית־שנים ב
 .שמעתי שנפטר

ונהגתי לבלות עמו שעות , מיכאל המקסיקני התקרב אלינו
. הוא נשא אישה מטופלת בילדים.  ועל מדעמתמטיקהבשיחות על 

ופעם , ך שם כשורהלא הכול הל. נדמה לי שהיה גם מורה בקיבוץ
חרף , הדבר לא הסתייע. הוא הופיע בגעש וביקש להצטרף

 .הצטערתי על כך. לא היו לנו אז כיתות לכל ילדיהם; השתדלותי

חבר , אחיו הצעיר של אבי, דודי, אּורצי: אחרון אחרון חביב
פיטר פן  – עליז ואופטימי, דמות מעניינת של פעלתן נצחי. וידיד

אבל היה זקוק להיות ,  במספואאּורציה עבד בתחיל. המסרב להתבגר
והסב את מקצועו לנהג המשאית של , לפגוש אנשים, בין הבריות

לא עבר יום מבלי שידידיו בקיבוץ יזמינו . הכול חיבבו אותו. הקיבוץ
 עם המנדולינה היה למוסד מוכר ואורח רצוי אּורצי. אותו לחדריהם
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לא העריכו אותו אבל לדעתי , בכל מסיבה ובכל מפגשי חברים
לשכנע את מוסדות הקיבוץ למנותו , ללא הצלחה, ניסיתי. מספיק

כדי לנצל את , לרכז הקניות של הקיבוץ או קניין ונציג המפעל
 . כישוריו המסחריים הטבעיים

אך , בזמנו חיזר אחריה; וא חזר לברזיל כדי להתחתן עם פרידהה
ו מצא קרקע פאולסאן־ב. היא לא הייתה מוכנה לבוא עמו לישראל
מצד אחד הוא פעל למען . פורייה לפעלתנותו הפוליטית והחברתית

, מגייס תרומות למימון מפעליו, שומר־הצעירם ותנועת ה"מפ
מצד שני הקדיש ממרצו . אחיסמך ואחיעזר לכל שליחי התנועה
היבראיקה '' הממייסדיי. ציבור ומזמנו לפעילות חברתית מסועפת ב

)Hebraica( ,ן היהודי העשיר והחשוב בכל דרום כיום המועדו
 נויים מ30,000(וייתכן שגדול המועדונים היהודיים בעולם , אמריקה
בתור הרכז הראשון של המדור לתרבות היהודית ). 70 ה־שנות

הרצאות  – 'האוניברסיטה העממית היהודית' את אּורציבמועדון יזם 
את המפעל שנים רבות ריכז . על נושאים יהודיים בימי ראשון בבוקר

בעסקיו . היהודי בעירציבור נכס תרבותי של הלשהיה , הזה
הפרטיים הצליח כסוכן של חברות מסחריות ומתווך בעסקות 

והוא הקדיש , אבל תעסוקה זאת הייתה תמיד משנית בעיניו, בנקאיות
. לה רק את הזמן הנחוץ כדי לפרנס את המשפחה ברמת חיים נאותה

מעולם לא קיבל . בהתנדבות, סקנות קודש לעיוזמנו ומרצו ה, לבו
 .  העניפהתגמולים כספיים על פעילותו הציבורית

הוא נבחר : התמדה והמסירות זיכו אותו בהכרה ותמורה מוסריתה
 יהה. ם במשלחת המערך לקונגרסים הציוניים בירושלים"כנציג מפ

 התארגן 70בהגיעו לגיל .  הבינלאומית'מכבי'חבר כבוד בהנהלת ל
, עירמוסדות הציוניים והיהודיים ב של נציגים מחשובי הועד ציבורי

שסוקרה , מסיבה מפוארת רבת משתתפים: כדי לחגוג את המאורע
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אבל הרבה יותר , מסיבה דומה. בכל כלי התקשורת היהודיים בעיר
י הארגונים היהודיים בעיר בהגיעו לגיל על־ידהוקדשה לו , מפוארת

יגי המוסדות הציוניים י נצעל־יד הוכרז פה אחד 85בגיל . 80
הוא גם . פאולוסאן־ של הפדרציה הציונית של מדינת Presidenteכ־

במסיבה , 'פאולוסאן־יקיר הקהילה היהודית ב'הראשון שזכה בתואר 
כולל נציגי , ומי בעיר־שבה השתתפו כל המי, מפוארת לכבודו

 . אין שכר הולם יותראּורצילאדם כמו . הממשל

 

35  
 מילים על חברים נוספים שעמם יצרנו מתבקש שאוסיף כמה

אדלג על החברים הוותיקים הרבים שעמם נרקמו . קשרים מיוחדים
שכלל חמישה , אזכיר רק את שכנינו בצריף הארוך. קשרים מגוונים

 .ומרפסת משותפת) דירות(חדרים 

ויוכבד אשתו הגיעו לרוחמה יחד ) זאב שרון(ק שטראכמן 'וופצ
 עוד מהקן השומרי בעיר אּורציד של הוא יליד לוצק וידי. עמנו

טיפוס , ק'וופצ. למרות שהם מבוגרים מאיתנו, התיידדנו. מולדתם
הביא עמו את הלהט והסגנון של תועמלן פוליטי , של פוליטרוק

הוא יצר סביבו , 'מהפכנית'על אף שלעגו לו על פעלתנותו ה. מקצועי
ו ועברה המשפחה עזבה את הקיבוץ לאחר עזיבתנ. קצת מתח רעיוני

 .ם המקומי"ק פעל בסניף מפ'שם וופצ, לחולון

מלבד . נפגשנו שוב, לאחר שלושים שנה ויותר שלא התראינו
לא , שערותיו שהלבינו ופעילותו החדשה בקרב ארגון יוצאי וולין

 !אותו מהפכן נצחי. ניכרו בו אותות השנים
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מהות , ק היה פרטנר לדיונים וויכוחים פוליטיים'אם וופצ
לבסוף (הם היו ללא ילדים .  עם יוכבד הייתה ידידות טהורההקשרים

כל פעם שנסענו . עתליה בתנו התחבבה עליהם). אימצו ילדה
ציון ושלושת שכנינו בן־כאשר , מהקיבוץ השארנו אותה בידי יוכבד

ארטאניאן 'ד: משמשים כשומרי ראש, עמוס ויוסף, הָרְצַמ, המצרים
 .המוסקטריםושלושת 

גרעין של פליטי , 'במאבק'תו רוזה היו שייכים ליוסף קליגר ואש
 . השואה מפולין שהשלימו את קיבוץ רוחמה

אין לי הסבר ליחס המועדף , עם כל ניסיוני רב השנים בחיי קיבוץ
. טבעי בהחלטלנו   היה שנראהיחס ,זכינו בושושנה ואני שבקיבוץ 

עלם שהתפורר ונ, 'במאבק'לכן קשה היה לנו להבין מה אירע לגרעין 
מחנות , השואה – שעברו את כל מדורי הגיהינום, אנשיו.  עינינולנגד

היו  – גירוש לקפריסין, המועצותית־ריכוז או גלות במזרח בר
הם . ולא מצאו אותם בקיבוץ הקולט, כמהים קודם כול לבית ולחום

למרות שבתקופת הצנע לאחר מלחמת הקוממיות , עזבו בהמוניהם
.  לא הציע להם גדולות ונצורותהמצב הכלכלי מחוץ לקיבוץ

 –אחייות והוריהם ,  חמולה של אחים–ועוד משפחה אחת הקליגרים 
 .יו יחידים מהגרעין נותרו בקיבוץה

מאמץ .  לא ידע לקלוט50 ה־שנותשל הקיבוץ , לפי הערכתי
ועליו היתה מוטלת חובת , הקליטה רבץ כולו על שכמו של הנקלט

ת המועמדות הייתה דרך ייסורים תקופ. ההוכחה שהוא ראוי להתקבל
פה ושם לא נעדרו גם טרטורים מצד . 'פקק'דיור ועבודה כת־של ת

קשה לי להגדיר במילים מה חשתי נוכח התרחשויות . הוותיקים
כאשר החלה תנופת השיקום והפיתוח של : למשל. שהייתי להם עד

לפיו יקדיש , הציעה ועדת החברים ברוחמה תקנון לרהיטים, הקיבוץ
, יבוץ את כל השקעותיו בתחום הצרכני בשמונה השנים הבאותהק
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 יתחילו באספקת אחר־כךורק , להשלמת הריהוט בחדרי הוותיקים
בינתיים יצטרכו אלה להסתפק . רהיטים להשלמות ולנקלטים אחרים

 .(!)בריהוט הראשוני שקיבלו מהסוכנות היהודית כעולים חדשים
הדי 'הגבתי עליה במאמר בו, הצעה זאת נראתה בעיניי בלתי צודקת

 .המאמר הראשון שכתבתי בארץ: עלון הקיבוץ, 'רוחמה

בשנות "ב מתחתי ביקורת על כי 'הדי רוחמה'בכתבה זאת ב, גבא
ובתכנון ,  עדיין בונים דירות ללא שירותים"20ה־ של המאה 50־ה

הטלפון , בקרוב בימינו יהיו המקרר"הבית אין לוקחים בחשבון כי 
כמו הכף החשמלית ,  שכיחים בבתי החבריםכךכל־והטלוויזיה 

דברים אלו . )הקומקום החשמלי היה אז עדיין בגדר חריג ("בימינו
 .כשהטלוויזיה הייתה עדיין בגדר חידוש בעולם, 1951כתבתי בשנת 

עשרים שנה לאחר שעזבנו את רוחמה פגשתי בסמינר 
 מרצה, מזכיר הקיבוץ שקלט אותנו, חביבה את יוסף שמירת־בגבע
חיבק אותי , אותיזכר הוא .  דיאלקטיםומאטריאליז במרקסיזםבכיר 

, דע לך שיש לי כבר מקרר, נחום": בחמימות ואמר לי בשובבות
 ".טלפון וטלוויזיה

 שינה את גישתו של הקיבוץ אל 'במאבק'כישלון בקליטת הגרעין 
שהיה מורכב מצעירים מארצות , 'אילון'גרעין , גרעין ההשלמה השני

 לצרפת והתארגנו שם שבסוף המלחמה נקלעו, שונותאירופה 
בקליטת הגרעין .  השתפר מאודיו אכןלאהיחס ו כגרעין עלייה

: במושגי הזמן ההוא, הקיבוץ ממש יצא מגדרו, האיטלקי, השלישי
, לפני עלייתו ארצהעוד הקיבוץ מינה מדריך שיצר קשר עם הגרעין 

, דה קבועיםלמקומות עבו, לימי עיון מסודרים, דאג למטפלת
אבל חדשים , אם כי בצריפונים קטנים, ולשכונת מגורים מרוכזת

 .ומרוהטים
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שיעור החברים שנשארו בקיבוצים : התוצאות מדברות בעד עצמן
בשנים הראשונות של המדינה הוא בדיוק כמו המאמץ שהקיבוץ 

אין לרשותי כלים סטטיסטיים ומחקרים . השקיע בגרעין שלו
אינני . אה לי שהיא איננה רחוקה מהאמתאבל נר, להוכחת הנחתי

,  הרבה אנשים שבאו לקיבוץכל־כךפעם יתברר מדוע י־בטוח שא
, אולי משום שאין טעם בלקחיה, תופעה זאת לא נחקרה. עזבו אותו

 .היא לא ניתנת לתיקון בעתיד, כי להבדיל מעזיבת בנים
 כפי שהייתה העלייה בסוף שנות, העלייה ההמונית שפנתה לקיבוצים

לדידי היא ; פעמית בתולדות הציונותחד־ הייתה תופעה 40ה־
, י הקיבוץ הארציעל־ידובמיוחד , י התנועה הקיבוציתעל־ידהוחמצה 

אסתפק בציון . לא ארחיב בנושא. עקב השקפתו האליטיסטית
שמקרב שני הגרעינים הגדולים הראשונים של התנועה , העובדה
ניכים שצמחו בתנועה שהיו מורכבים ללא ספק ממיטב הח, מברזיל

 איש נשאר בקיבוץ 100ל־מתוך קרוב , שומר־הצעירהחינוכית ה
לא אסתכן . נגבה רק פרכטמן ובקיבוץ גת נשארו כמה מוהיקנים

 !אבל איזו החמצה, בהשערות על סיבות הכישלון

עוז היא סיפור הצלחה ת־קליטת הגרעין הברזילאי בגבע, עם זאת
 .ים בודדיםגם ביסעור נשארו חבר. יוצא דופן

36 
היו גם הם , אברהם ומאירה פסח, השכנים בקצה הצריף שלנו

, ממוצא רומני, אברהם. עולים חדשים שהגיעו לקיבוץ יחד איתנו
לעתים קרובות חקרתי . המועצותית־הסתתר במשך המלחמה בבר

הוא סיפר לי איך . במיוחד על היהודים שם, המועצותית־אותו על בר
כלומר סחבו תוצרת חקלאית , וקההם הסתדרו בתקופות המצ

כדי למכור אותן בשוק , מהקולחוז וסחורות ממחסני הממשלה
שזה היה , ולא קיבלתי את הסבריו, מעשים אלה קוממו אותי. השחור
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גיניתי אותו בחריפות . כורח המציאות ונורמה מקובלת כדי לשרוד
. אם בדרך הזאת גמל למשטר הסובייטי על הצלת חייו, ושאלתיו

. מהפכן ועוד כינויים מהלקסיקון השמאלני הידועי־תי לו אנטקרא
. אבל משהו השתבש בינינו, המשכנו בשכנות טובה וידידותית

שלא העזתי להודות בהם ואף לא , למרות פקפוקים בתוך תוכי
, המועצותית־עדיין סגדתי בתקופה ההיא לבר, לבטאם בקול

נוסף לכך הרי . והאמנתי בתפקידּה כמובילה בתנועה לשחרור העמים
, ישראל וסייעה להת־במדינ de-jureהייתה הראשונה שהכירה 

 .עדיין הייתי סטאליניסט שרוף. במלחמת הקוממיות

שחזה את , מאמרו המפורסם של יעקב ריפתין בעל המשמר
התפשטות הסוציאליזם במזרח התיכון והרחבת השפעתּה של 

 הדליק "!יםהנה הרוסים בא"בבחינת , המועצות על האיזורית־בר
את דימיוני וסחף אותי בגל הגואה של שמאלנות ששטף את הקיבוץ 

לראשונה . משה סנה הלהיב אותי. 50 ה־הארצי בראשית שנות
עוד בהיותי שם במחנה הזמני של , שמעתי אותו בקולנוע בנתניה

למרות שלא הבנתי בדיוק מה , הופעתו כבשה אותי. קיבוץ שובל
 .ברית באותה עתעקב ידיעתי הקלושה בע, אמר

בהיותי ברוחמה התכנס בקיבוץ שובל כנס של אוהדי 
... האזנתי להרצאות ו, יום שלם ישבתי. השתתפתי בו. ריפתיןה־סנ

בערב חזרתי . הרצאתו של ריפתין ניפצה את אשליותיי! התאכזבתי
 . שדרכם איננה דרכי, הביתה עם הרגשה פנימית

 גט הגירושין תעם מאסרו של מרדכי אורן נתתי לשמאלנות א
אבל ,  סלאנסקי בריגול הביכה אותיאם האשמת. הסופי והמוחלט

הרי מאסרו של מרדכי , עדיין התלבטתי במסקנות שעליי להסיק
עד היום . צפרדע זו כבר לא יכולתי לבלוע: אורן הגדיש את הסאה

שבמשך חודש ימים לא הגיבה על , ם"אינני משלים עם שתיקת מפ
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שהגדיר ,  מאמר מערכת מתחמק'ל המשמרע'עד שפורסם ב, המאסר
 ."כתם בשמש"ו, "טעות טראגית"את הפרשה 

 של המפלגה הקומוניסטית 20 ה־וב בוועידה'גילויי חרושצ
.  שלי"מחלת הילדות"הסובייטית ניפצו את השרידים האחרונים של 

. שכני לשעבר, חשתי צורך עמוק להתנצל בפני אברהם פסח
 הוא נפטר לפני שהזדמן לי לפגוש אבל, התכוונתי לעשות את זאת

 .אותו

37 
עברתי . יוסף שמיר היה רכז גינות הנוי בקיבוץ וחבר המזכירות

 :הוא עצר אותי.  בתי הילדיםבאזורו כאשר טיפל בשיחים על־יד
אותו ספסל שעליו ישבנו לפני , התיישבנו על ספסל. דבר לו אלי

ת הבמה לחג כאשר הציע לי להכין א, אחרי יציקת המקלט, שנתיים
יוסף מסר לי שהועלתה במזכירות הצעה לשלוח . החמש של הקיבוץ

ורצה לשמוע מה דעתי על , אותי לטכניון בחיפה ללמוד הנדסת בניין
 .רעיון זה

אבל , בלבי חשבתי שאתפקע מרוב גאווה? מה אומר ומה אדבר
מדוע חייב (אבל , עקרונית ההצעה נראית לי: עניתי בהתאפקות

בתנו תינוקת ... העיתוי איננו מתאים) ?"אבל"התמיד להופיע 
... אינני יכול להשאיר את שושנה לבדה כל ימי השבוע... עדיין

 .אשקול בדבר כאשר הילדה תגדל
 לא היו 'לימודים אקדמאים'ו 'השתלמות'המושגים , 1951 בשנת

יציאה של מטפלת או עובד ענף . עניין פשוט בלקסיקון הקיבוצי
כים במאבק איתנים בשיחת והיו כראחד ודד כלשהו ליום עיון ב

לא ציפיתי !) ואני דווקא יודע לחלום(בחלומי הנועז ביותר . הקיבוץ
בעת שנשלחתי , כבר התנסיתי בחוויה דומה, עם זאת. להזדמנות כזאת



 

 

 

  

 

 

319

חביבה ת־עם הקמת גבע: לחודש ימים לקורס הרעיוני הראשון בתנועה
בו או  וער אם להשתתףהזה התפתח בקיבוץ ויכוח ס ופתיחת הקורס

, לניניזםם־שהירצה בסמינר על תורת המארקסיז, יוסף שמיר. לאו
. והוחלט לבסוף לשלוח חבר אחד, לחץ בשיחה שישלחו אליו חברים

 .נבחרתי ברוב מוחץ. י המזכירותעל־ידהייתי בין המועמדים שהוצעו 

38 
כאן המקום . אבל התירוץ היה רחוק מהאמת כולה, לא שיקרתי

שבינתיים יצא , האמריקאים־שמאז נפרדנו מהגרעין הדרו, רלהזכי
לא היה לנו עמם קשר , מנגבה להכשרה בקיבוצים אילון ומעברות

עד שיום , לא ידענו דבר על החברים שלנו ומעשיהם. או מגע כלשהו
בהיר אחד הופיע פתאום אברהם לבנדובסקי לביקור ועדכן אותנו 

על עלייתו של גרעין מההכשרה ממנו נודע לנו . בחדשות וברכילויות
המיועד להשלים את קיבוץ , הצעיר בברזיל־הראשונה של השומר

. הגרעין הופנה לקיבוץ מעברות לקבלת הכשרה לחיי קיבוץ. געש
והיא התחילה , ידיעה זאת עוררה געגועים כמוסים אצל שושנה

משום שברוחמה אין לה חברות בנות , ללחוץ עלי שנצטרף אליהם
 .גילה

היו בני גילנו ויצרנו  – 'אילון'גרעין  –  ההשלמה של רוחמהחברי
אבל בתהליך הגיבוש החברתי שבו היו , עמם יחסים קורקטיים

וניסיונותינו להשתלב במסגרתם , אמותיהם' הם הסתגרו בד, נתונים
ומרגע , גם חברי ההשלמה האיטלקית היו בני גילנו. לא נשאו פרי

אולי משום שפתם הדומה , בואם לקיבוץ נוצר עמם קשר יפה
אבל מוקדם היה . התרבות הלטינית המשותפתמשום או , לפורטוגזית

קשרי ידידות נוצרו אצלנו . לרקום עמם קשר ידידות עמוק יותר
 עשרה-בחמשבהמבוגרים מאיתנו כמעט , דווקא עם ותיקי הקיבוץ

מצבנו . שהיו נקלטים כמונו, כמובן לשכנינו בצריףנוסף ב, שנה
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היא הייתה : אבל שושנה לא השלימה עמו, ה לרוחיהחברתי הי
 .זקוקה לחברות בנות גילה

 ,לאחר הלידה היא התאוששה. האירה לה פניםההצלחה בעבודה 
היא . והיתה פעלתנית וחיננית כפי שהכרתיה במיטבה, חזרה לאיתנה
ניקוי החדרים ושטיפת ( בבתי ילדים 'עוזרת' ו'מקימה'התחילה כ
.  מטפלות4-3 של 'מחליפה'ההנקה נתמנתה כועם הפסקת , )הרצפות

פעם החליפה . היא אהבה לעבוד עם פעוטים והילדים נקשרו אליה
וההורים היו מרוצים מעבודתה , מטפלת שיצאה לחודש השתלמות

,  והשיגו הסכמה מוועדת החינוך'הפיכת חצר'שעשו , עד כדי כך
 .ששושנה תמשיך כמטפלת הקבועה של הקבוצה

, עבודה כלבבה – ל לכאורה היה אצלה שפירהכ. שושנה פרחה
אבל היא היתה  – סביבה חמה ואוהדת, הערכה לפועלה כמחנכת

 . בנות גילהזקוקה לחברות

39 
, קבוצה של בוגרי ההכשרה הראשונה בברזיל שעלו ארצה

גלאט התנהג כאילו כלום . הופיעה ברוחמה לביקור, ביניהם גלאט
וניסה להתקרב , )"עשי ילדות מ– מה שהיה היה"(לא התרחש בינינו 

לא נכנעתי לדבריו . אחרי מה שעולל לי, נדהמתי מחוצפתו. אלי
המשקע אצלי היה טרי מדי ועמוק . החלקלקים ונמנעתי מלהשיב לו

 .מדי

, משה גלאט עזב: לא חלף זמן רב והגיעה אלינו ידיעה מרעישה
 ונר'זא־דה־בריו: הוא עוד הוסיף חטא על פשע. ירד בחזרה לברזיל

, הוא הוציא דברי בלע על הקיבוץ והתנכר לכל מה שהטיף לו בעבר
: לשון אחר – הוא נכנס למסחר בתכשיטים. ציונות וסוציאליזם
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פנה ללימודים , כאשר מצבו הכלכלי התבסס. הברחות של אבני חן
שמעתי שהוא יועץ לחברות ענק ואף . אקדמאיים ולמד כלכלה

 . לממשלה הברזילאית

רזיל אחרי מלחמת יום הכיפורים נתקלתי בו אשר ביקרתי בבכ
הוא התלהב כאשר ראה אותי . במסיבות אצל קרובי משפחה, פעמיים

, הגבתי לשאלותיו בקרירות ונתתי לו להבין; וניסה לדובב אותי
גלאט התלונן בפני מארחיי על שאני שומר . שאין לי עניין לדבר עמו

. פני עידן ועידניםל, לו טינה על מעשים שהתרחשו כשהיינו צעירים
ייתכן . סירבתי. 'סולחה'הוא ביקש מהם לתווך בינינו ולעשות 
אני עדיין . אך לא בעיניי. שבעיניו כל מה שאירע היה משחק ילדים

מאמין באמונה שלמה בדרכי ומגשים בקיבוץ ובארץ את שאיפות 
אבל שוקל אדם על פי , אני מעריך מאוד הצלחה במקצוע. נעוריי

 . פי מעמדו הכלכלימעשיו ולא על

40  
, מול לחצה העקבי והמתמיד של שושנה לחזור לגרעין שלה

שלעולם לא אוכל לחיות תחת קורת גג , התבצרתי מאחורי הטיעון
נשמט מידי קו ההגנה , כאשר עזב. אחת עם טיפוס כמו גלאט

כעת אין לך סיבה ": שושנה הגבירה את מסע לחציה. המכריע שלי
. ננה מהיריבים שניתן להתגבר עליהם בנקל שושנה אי."!לא לחזור

היא . בעמידה על דעותיה ודבקותה במטרה אין היא נופלת ממני
לא היה לי סיכוי  – לא היה טעם בהתמודדות הזאת. לעולם לא תרפה

 ".יהיה זה אני – אם אחד מאתנו חייב לסבול": נכנעתי. לנצח
 . אחראבל לא ראיתי מוצא, בשבילי הצעד הזה היה קשה ומשפיל

41  
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בו , ציון בשרוןבני־מחנה ליד מושב , קאסםכפר־שושנה נסעה ל
לפני עלייתו על הקרקע על , באופן זמניאמריקני ם־הגרעין הדרושכן 

מטרתה היתה לברר האם . להקמת קיבוץ געש, לאבי'אדמות ח
, דב בראומפלד, רכז ועדת החברים. מוכנים לקבל אותנו בחזרה

. שיביא את פנייתנו למוסדות הקיבוץביקש לשוחח גם איתי לפני 
היה המבוגר מכל , ילה שנקלט בקיבוץ'ם בצ"חבר מפלגת מפ, דב

ועקב חילוקי , ם"הוא פעל בברית העולמית של מפ. חברי הגרעין
עזב לבסוף את המפלגה ואת , דעות פוליטיים עם הנהגת התנועה

ולבסוף , י"הוא נטה להתקרבות ואף להתמזגות עם מפא. הקיבוץ
 .טרף למפלגה זוהצ

החלטתי לחזור : הייתי כן עמו. ניהלנו שיחה ממצה וממושכת
אני מוכן לכל הקשיים  – אבל אם כבר החלטתי, בגלל שושנה

, לאחר שבועיים קיבלנו מדב תשובה חיובית. הצפויים בהסתגלותי
 .ואז הודענו למזכירות רוחמה על החלטתנו לעבור לגעש

ולם לא עמדתי מול מכבש מע. אין בכוח עטי לתאר מה התרחש
גם מי שלא היו , עשרות חברי קיבוץ. אדיר כמו זה שהופעל עלינו

שנשקול שוב , באו לשכנע אותנו שלא נהיה פזיזים, לנו קשרים עמם
נוסף להזמנה לישיבת ? מדוע ללכת, הרי טוב לנו ברוחמה, את צעדנו

הוקדשו שתי אסיפות , )שושנה לא הסכימה להשתתף בה(המזכירות 
אחרי שנדחינו פעמיים . ברים לניסיון לשכנע אותנו שנישארח

חדיר כדי ־הייתי זקוק לעצבי פלדה ושריון בלתי, י קיבוציםעל־יד
. בתוכי נקרעתי לגזרים. "רוצים אותנו"לעמוד מול עוצמה זאת של 

אבל לא הייתה דרך ,  לתאר עד כמה רציתי להישאראינני מסוגל
 .חזרה

נחושים בעמדתנו ואין טעם המזכירות השתכנעה שאנחנו 
רכז ועדת החינוך בא וביקש משושנה . להמשיך במאבק עמנו
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למצוא מטפלת אחרת לקבוצה של על־מנת , שנישאר עוד חודשיים
למרות , הסכמנו. שושנה ולהעביר אליה את הקבוצה באופן מסודר

ההתנהגות ההוגנת . שהיינו מעדיפים לקצר את תקופת המעבר
דווקא , שלא השתנתה במשך כל הזמן, לפינווהחברית של הקיבוץ כ

לא יכולתי . התהלכתי עם תחושת אשמה וכפיות טובה: הכבידה עלי
 .להצדיק את עצמי בעיניי

, זהרה:  קטנה ממחישה את יחסו של הקיבוץ כלפינוהאפיזוד
 מה באה לברר עמנו את, שהתנהגה תמיד כאפוטרופסית על שושנה

שושנה אמרה . סנאית בגדיםבתוקף תפקידה כמח, שאנחנו צריכים
אני . יש לנו כל הציוד הדרוש לנו – לה שאין אנו זקוקים לשום דבר

הייתי , שאילו היו שואלים מה אני רוצה, פלטתי בבדיחות הדעת
כמו זה שהגזבר לובש בנוסעו ) מעיל קצר(מצביע על באטלדרס 

מלבד הגזבר לאיש . אבל אני מבין שפריט כזה איננו בתקן, העירה
אף לא הייתי בטוח , זהרה לא הגיבה! היה עדיין מעיל דומהלא 

ערב יציאתנו היא באה להיפרד מאיתנו ונתנה לי . שקלטה את הערתי
לתפירת , אביבל־פתק הזמנה לחייט מעילים ברחוב נחלת בנימין בת

 ."ז"הדוגמה והבד לפי בחירת המוכ", מעיל קצר

42 
שאית עמוסה ציון ליד הצריף שלנו מבן־השכם בבוקר העמיד 
, המזוודות: הנחנו עליהם את כל חפצינו. שקי גרעינים עד הסולמות

ארון  – ואחרון חביב, השולחן ושני השרפרפים, המיטה והמזרן
עם , שושנה התיישבה בתא הנהג. הבגדים מעשה ידיי להתפאר

גבוה על הארגז ־טיפסתי גבוה, כמנהגי מכבר, אני. עתליה על ברכיה
זה  – מה שלא יהיה: ידעתי בלבי.  החבילותמאחור והתמקמתי בין

 !לא יקרה שוב
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חברים שהזדמנו בדרך נפנפו . בדרך אל השער חצינו את הקיבוץ
הרגשתי  – אינני זוכר אם החזרתי להם את הברכה. לנו לשלום

 ...מדוכדך, עצוב, מבויש, קפוא

הוא ליווה . בשער המתין לנו טרקטור השרשרות של הקיבוץ
החורף היה עדיין בעיצומו . בכביש הראשי, גביםאותנו עד לצומת 
ובקטעים , כביש הגישה לרוחמה עדיין לא הושלם. וגשם ירד בלילה

, גלשה והתפלשה בבוץ, היטלטלה, בוציים רבים המשאית שקעה
מאבק זה . אבל הטרקטור החזק גרר וחילץ אותה, מסרבת להתקדם

ה על המשאית עלת. חזר על עצמו שוב ושוב עד לכביש הראשי
הצמיגים . בהגבירה את המהירות עד דהירה, האספלט ופנתה צפונה

 .והתיזו אותו לכל עבר, התנערו מהבוץ שדבק בהם

: לכיוון הדרום, אחורלהראייה שלי רק ־ממקום מושבי היה שדה
המבשרות את , עטור כתמים אדומים של כלניות ונוריות, נוף מוריק

, מיטשטשים, עשים קטניםהולכים ונ, העצמים היו מתרחקים. האביב
יכולתי לצפות רק . לא ראיתי, קדימה, את כיוון הנסיעה .נעלמים

 ...במה שאני נוטש

 
 ף ו ס
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 באחרית דבר

 

 

הצעיר שומר־מהמרכז לתיעוד וחקר של ה, ל"יחיאל הררי ז
הצעיר שומר־שכנע אותי למסור עדות על תולדות ה, גבעת־חביבהב

מהרגע שהתחלתי להעלות .  ובכתב,הבטחתי לו לעשות זאת. בברזיל
שבקושי הספקתי  ,הם זרמו בשטף כזה, על הנייר את זיכרונותיי

 ,חבויות שלושים שנה ויותר ציפושהיו חוויות . לרשום אותם
אך  – כתבתי את הכל משך שבועיים.  רק לאות כדי לפרוץ,כנראה

עד שהרגשתי שהוא מוכן , שיפוצו ועריכתו, היד־עיבוד כתב
 .רשו ממני מעל לעשר שניםד, להדפסה

איננו דבר בספר זה ! אמיתיים – כל השמות והפרטים בספר זה
שהרי , אם היה לי ספק במשהו. השומר הוא איש אמת  – בדוי

להכניסו ציינתי את זאת במפורש או ויתרתי , כתבתי הכל מהזיכרון
השתדלתי לשלוח לעיונו של כל , למנוע כשל כלשהועל־מנת . לספר

לא אם אלא  – אודותיו הרלבנטיאת הקטע  ותב עליומי שאני כ
 .הלך לעולמוש ואיכולתי לאתר אותו 
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כתבתי את . סגנוןה עללא נתתי את דעתי על הייצוב הספרותי ו
י לשפוט אותם על פי בלי לנתח ובל, הזיכרונות כפי שזרמו

 .עכשביותהשקפותיי ה

 ?יצד הייתי מסווג את הספרכ

את , את האמת"היא מזכירה לי ; הגדרה זאת אינה לרוחי? עדות
  .ולא אתיימר שנצמדתי לצו זה כלשונו, "כל האמת ורק את האמת

  .לא רשמתי את האירועים בעת התרחשותם? יומן 

  .לא פשפשתי בנפש הדמויות עליהם אני כותב? רומן

בשלב . מסמכים ואינני מנתח אותםלי נצמדתלא ? מונוגרפיה
" קומדיה שומרית ברזילאית": המסוים כמעט הוספתי לספר שם משנ

  .מטעמי צניעות, אבל נמנעתי ממנה –

סיפור עלילותיו של 'אעדיף לכנות את פרקי זיכרונותיי פשוט 
משום שאיני , )'אישי'והדגש על (זהו סיפור אישי . 'חלוץ מברזיל

כפי , אני מספר כאן את מה שזכור לי. על אובייקטיביות טוען כלל
 .אני רק מספר איך חייתי אותה –  היסטוריה אינני כותב .שזכור לי

 
, כאיש העוסק בתכנון? דיכך יש לו ערך תיעול־האם לסיפור אישי כ

תך ח! על המבנה כולו להסיק ך אחד כדישלפעמים די בחת יודע אני
 .זה הוא מיוחד ויחודי

 חשובות עדותם של , מה התרחשיןלהבכדי  , תאונת דרכיםלאחר
 לא פחות מהן חשובות עדותם של ך א,הכל המערבים בשל  והנהגים
באירועים רבים בספר זה אחזתי  .אורח שחזו בתאונה באקראיי־עובר
וישנם מאורעות שנקלעתי אליהם מבלי , באחרים נסעתי ברכב, בהגה

 הבנתי לאשורו ולרוב גם לא, שתהיה לי שליטה או השפעה עליהם
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מבלי , תי את הדברים כפי שחוויתי אותםכתב. מה מתרחש באמת
 .בזאת ערכו של הספר. לטייח ומבלי ליפות

אין הסבר למשקל : עלי להודות, אם להיות ביקורתי במקצת
הפרופורציה ביניהם חמקה . השונה שנתתי לתיאורים השונים

נתתי לספר לכתוב . גם לא ניסיתי להכניס בהם סדר והגיון .מבינתי
רים כך ייתכן שקימצתי בפרטים מסוימים ובאח־משום, את עצמו

 .הרחבתי יתר על המידה

, פורטוגזית ובעבריתב,  כנף ביידישאמרותשרבבתי בסיפור 
אינני משתמש בהם בדיבורי . שהיו שגורות בעת התרחשות הדברים

זה  .הן משקפות את הסביבה והתקופה שאני מתאר אבל, ובכתיבתי
גם תפקידם של הפרטים הקטנים ושל בהערות על אישים ועל 

. גום החופשי של בביטויים הלועזיים לעבריתושל התר, מאורעות
 מבזקיםאבל הם   ,יכולתי לדלג עליהם מבלי לפגוע בשטף העלילה

 .אוטנטיים של התקופה

להשגת הגרעין ממנו מפיקים את : אני חש כחקלאי המגדל תבואה
הסיפור שלי הוא . שרובו קש וגבבה,  לטפח את הצמח כולוישהקמח 

 להחסיר ממנו דבר מבלי לפגוע שאין, בעבורי מכלול אורגאני
. לבור לעצמו את חופן הגרעינים המעניין אותועל־מנת . בשלמותו
 .הקורא להשליך בעצמו את המוץ יהיה על

ם ייחסתי חשיבות בגלל השפעתם לה – חלקים מסוימים בסיפורי
, כיום. יעוררו בקוראים חיוך סלחני – חיי ועל עיצוב השקפותייעל 

מעשי , אולם... למסקנה שהצדק עימםהגעתי , ממרחק השנים
,  הרחוקהבברזילהצעיר שומר־כאשר יסדנו את תנועת ה – נעורינו

הצעיר שומר־וכאשר עלינו ארצה להקים את הקיבוץ ה
 ?משחק ילדיםהם היו  האמנם – )כיום געש(' אמריקאי או־הלטינ
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* 

ם ע, לא התכוונתי לחיבור מדעישל כתיבתי שבשום שלב  אף
ירתי בארכיונים בחיפוש אחר תעודות שיעזרו לי סי השלמת הספר

 שתיארתי מהזיכרון ולא הייתי בטוח  לאמת ולעמת פרטים, לרענן
מכון לתיעוד ולמחקר ה( 'יד יערי'כך הגעתי ל.  הכרונולוגיהםבעיתוי

מכון לחקר 'לבתל־אביב ו, לגנזך הציוני בירושלים, )גבעת־חביבהב
בית ' ו'בית הסופר'  ולארכיונים של'ש פנחס לבון"העבודה ע

 .'בוטינסקי'ז

. דף שם, מכתב פה: תעודות מעטות שהועילו לי מצאתי בהם רק
לעומת זאת גיליתי בכל המוסדות האלה שפע רב של רצון טוב 

 .נהניתי מאוד ממלאכת הנבירה! ושרות נאה

אמנון גור : אסיים באזכור כמה מידידיי שסייעו לי לסיים אותו
) מקיבוצי געששתיהן ( ציקמן ופנינה טמים חווה, )קיבוץ עמיר(ל "ז

עשו להערכתי מלאכה נאה בהגהת ש ,ודודי מנחם עזריה
את ) קיבוץ רשפים( ערך אברהם שרון 1983בשנת .כתב־חיד
 הייתה עבודתו;  של הספרהראשונה של הגרסה כתב־חיד
 .קורס לשיפור הלשון העברית בעבורי

אם ספר זה היה ספק , לולא ותיקי רוחמה: אחרון אחרון חביב
 .נכתב

 מ"נ
  1993  בנובמבר 6, קיבוץ געש
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גמרתי לערוך  6-11-1993ב־. 1983ב־כתבתי את הספר 

 שלומית .2000בשנת  ,גבעת־חביבה, 'יד יערי'לותו אמסרתי  .אותו
אני חב לאנשי ,  צאדאביאסף עשתה לו עריכה לשונית מקצועית

 . בדליה את הליטוש האחרון'מערכת'
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