
  פגישה לאין קץ
  

  :סיפר אריה ברזלי, עם אברהם עמית אחרי המלחמההגורלית על פגישתו 
  

  .נפגשנו באנטוורפן שבועות מספר אחרי תום המלחמה
של שלשום פשטתי את בגד הפסים - תמול–ואני היהודית מדי חייל הבריגדה היה לבוש באברהם 

אחרי  קשה היה להאמין ש. זה בעיני זהנרעשים ונרגשים התחבקנו והסתכלנו .בלזן-אושוויץ וברגן
עולם  – ולפנינו ,ולם אתמול ע–רינו ומאח.  ובנסיבות כאלה–שבע שנים הפגיש אותנו הגורל שוב 

 פסענו.  פרץ גל של שמחה,כשהלב מלא עד גדותיו, אחרי דומיה קצרה.  שאינו מבשר טוב,מחר
ברחובות אלה ידענו . ה מיהודיהקנואשר התר, שכה היטבנו להכיררחובות העיר בלאיטנו פסענו 

 קדחתנית בתנועת הנוערה נו פעילות במסגרתאושר נעוריםהתלהבות סוחפת ו של יו ימיםיחד
ראינו עין בעין את רעיונות השיתוף , ישראל- יחד חלמנו על עלייה לארץ". הנוער הציוני"החלוצית 

  .והשוויון בחיי קיבוץ וחלמנו על חיי עמל בחברה צודקת
  

פליט מגרמניה שהחזיק בסרטיפיקט החליט להישאר .  הצליח אברהם לעלות ארצה1938בשנת 
על סיפר , בארץמה שעבר עליו אברהם סיפר לי על . ועלה, אברהם החליף עמו ניירות. בבלגיה

, הכבידה עליומפרכת  לא העבודה ה– בקיבוץ הנוער הציוניהקשים שעברו עליו חבלי הקליטה 
 ולמד לאחוז )גפירים(שורות הנוטרים איך התגייס לסיפר . חברההבתוך הגדולה בדידות אלא ה
 ועל האקדח שהצליח להעלים מעיניים בולשות 'ההגנה'לארגון איך הצטרף בהמשך , בנשק

 –דורו - צעד שהתחייב לדעתו מכל בן–התנדבותו לצבא הבריטי סיפר על לבסוף  .ולהבריח ארצה
  .בארגון ההצלה של יהודים מאירופההיהודית שבמסגרתה פעל ריגדה ואיך הגיע לב

  
את המציאות באוזניי  תיארהוא .  ותקוותינואברהם רצה כנראה שאתפכח קצת מחלומות נעורינו

.  וכואביםבלי ליפות כלום ובלי לדלג על מצבים מרים, הקשה בארץ ובקבוצה אשר כבדה עליו
כל שאיחלתי לעצמי . כמשאת נפש, אגדהסיפור ניי הגיעו דבריו כזאו אל –הדבר לא עלה בידו 

להיות , במסלול שהוא עברצעד -צעדלעבור , מקום שהוא הגיע הלאלהגיע  יהכששמעתי אותו ה
חיילת מנרתיקו תצלום של הוציא אברהם סיפורו בסוף  . ולוחם יהודיו חלוץ בארץ ישראלתכמו

אה לו ששני, יהבת מושב מרחב, זאת רעייתו מריםת שוחגיגיאמר לי בובמדי הצבא הבריטי 
כי , שהוא טרם ראה אותובמרחביה אלא נולד לו בן ש, עוד סיפר לי. בעיצומה של המלחמה

אברהם סיפר . התרגשתי מאוד. לא ידוע מתי תוחזר ארצהעדיין היחידה שלו נודדת באירופה ו
  .יבנה במושב בית למשפחתו, שכאשר יחזור

  
מושב  את אברהם בביקרתימדי פעם . וןעליתי לארץ והגעתי לקבוצת השרכעבור כמה חודשים 

נדבך על ,  במו ידיו הניח אבן על אבן: פשוטו כמשמעו– בונה את ביתו וזכיתי לראות. מרחביה
חינניים הילדים ה. ת הבית מתמלא חיים חדשיםראיתי אכך - אחר. הניח רעפים, וריצףיצק , נדבך

אהבתי את . בין עגלות ושקתות, תבין חבילות חציר וירק לבהמו, ת וסוסיםמבכירו בין הסתובבו
הוא מאבק ומתיש ולבי כאב כשראיתי כמה קשים חייהם וכמה תובעני , המשפחה מאוד

וכי אם יצטרפו , חשבתי שחיי קיבוץ יכולים להתאים להם מאוד. ההישרדות הכלכלית שלהם
  . ייצאו שני הצדדים ברווח גדול, אלינו

  
זו  היתה – מקטן ועד גדול –כי לכולם , כון לכך את העיתוי הנ,לדעתי, המעבר ליפעת היווה

ידידי , אברהם. החליטו לנסות, לשמחתי. והחברה היתה בראשית התגבשותה, התחלה חדשה
ועד מהרה נעשו , עם הפרות והסוסים וכל הרכוש, רעייתו מרים וילדיהם באו אלינו ליפעת, הטוב

  .חלק בלתי נפרד מנופה של יפעת
  
  


