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 שהתקרבתי מרגיש אני בינינו, שהחלפנו הרבים המכתבים מתוך אבל הזה. בעניין לי
 אהיה שאני לאדם זקוק אהיה חופשי אדם שוב אהיה שאם יודע ואני מאד, עד אליך
הזה.״ האדם ואת לי. שייך ושיהיה לו שייך

 מארלים הגברת דודתי״ את שלחה יותר: עוד עשתה היא הויזה. את עבורו השיגה הלגה
 והתרשמנו לרמלה נסעתי עמה יחד ממנו. ותתרשם צ׳פניק את שתפגוש לישראל, פאלוטאי,

עצמו. את להוכיח ומיכולתו מכנותו
★ ★ ★

א, בוו* ^ שי  על שהשתלטו וסערת־הרוחות המתיחות׳ את לתאר לבן־תמותה קשה הנ
mJ מה לטובה? ממנו התרשמה האם פאלוטאי. הגברת של ביקורה לאחר צ׳פניק אברהם 

בו? תרצה עוד האם הלנה? לו תכתוב מה להלגה? עליו תדווח
 תתממש האם רמלה. .בכלא האסיר בלב שליבלבו התקוות את לתאר שבעתיים קשה

הקגה? אל להפליג ויוכל הכלא שערי בפניו ייפתחו האמנם האוזנר, מר של הבטחתו
 ראה כמעט כבר הוא בית־הסוהר. שלטונות לידי להעבירה נתבקש והוא הגיעה, הויזה

 שום הגיע לא קרר״ לא דבר שום וחודשים. ושבועות. ימים, עברו אבל בחוץ. עצמו את
המשרדים. באחד אבדה פשוט היא הויזה. את קיבל לא שאף הסתבר האוזנר? ממר מכתב

 אברהם של ״עניינו הבאה: התשובה את אלי שלח והוא האוזנר, למר בעצמי פניתי
 הבטחתי ז. ש. בינואר לאחרונה כשראיתיו בבתי־הסוהר. ביקורי מאז לי ידוע היה צ׳פניק

 לעיונו. המשפטים שר בפני הדבר את אביא לגרמניה אשרת־כניסה לו תהיה כאשר כי• לו,
 הנשיא, בפני חיובית להמלצה השר את יניע זה דבר כי להבטיח כמובן יכול אינני

לבקשה.״ ייענה המדינה נשיא כי או
 ההעתק את קיבלתי לאיבוד. הלכה אשר הויזה, של העתק שתשיג להלגה מיד כתבתי

 התפטר האוזנר גדעון מר מדי. מאוחר זה היה צ׳פניק של לאסונו אבל — מאד מהר
משפטי. כיועץ מתפקידו בינתיים
 בירושלים. הדסה בבית־חולים ושכבתי שניה מהתקפת־לב סבלתי הויזה, העתק הגיע כאשר

 ממנו בבקשי יוסף, דוב מר המשפטים, לשר מכתב רחמניה לאחות הכתבתי מיטתי מעל
 הבא: הקריר המכתב את קיבלתי האוזנר. מר החל שבו הטיפול את יפסיק לא כי

 דעתו ונתן הנדון בעניין מכתבך בתוכן עיין המשפטים שר כי להודיעו ״נתבקשתי
 אברהם של עונשו הפחתת על להמליץ מקום רואה הוא אין אך המיוחדות, נסיבותיו על

המשפטים.״ שר לשכת — ברוידה זאב רב, בכבוד צ׳פניק.
 הבטחתו כי לצ׳פניק, או להלגה להודיע כדי הדרוש אומץ־הלב מצאתי לא היום עד

תתקיים. לא המשפטי היועץ של
 אך אליו, פניתי אכן, בפיו. עצה תהיה שמא האוזנר, למר שוב לכתוב לי יעצו ידידים

 איפוא, לי נותרה לא זו. בפרשה כלשהי בצורה לטפל יוכל לא לצערו כי לי ענה הוא
 רוח לכל כמנוגדת לי הנראית המשפטים, שר של העמדה נגד משהו לעשות דרך כל

מעלתך. להוד פניה על־ידי אלא והיהדות, ההומאניזם
 יכול אינו המשפטי היועץ כי יודע אינו צ׳פניק כבודך: לפני שטוחה פנייתי והרי

 הוא בבית־הסוהר. לעולמו שנכנס ביותר הגדול האדם האוזנר מר היה בשבילו לשחררו.
 ואת הממלכתיות את החוק, ואת הצדק את מוסדותיה, ואת המדינה את בפניו ייצג

 של הסכמתה את יקבל אך אם להשתחרר, לו לעזור הבטיח האוזנר ומר השלטון.
 צ׳פניק אברהם של אהבתם ואכן למדינה. מחוץ חדשים חיים לו ולאפשר לו להינשא הלגה

 שני חיי — בחייהם חדש דף ולפתוח להתחתן רוצים הם במיבחן. עמדה בולד והלגה
לרסיסים. אותם הרסה אך אותם, חיסלה לא אמנם שהשואה יהודים, יתומים

 את למלא יכול אינו ישראל ממשלת של המשפטי היועץ כי יודעת אינה הלגה גם
 לחיים תיקוזתיה את בנתה כן על הישראלית. בפוליטיקה דבר מבינה אינה היא הבטחתו.

צ׳פניק. אברהם עם
★ ★ ★

*v ק, כרד!פ פני  מסור קצין על־ידי■ צלם־אנוש מאובדן ניצל הגבול״, על ״האיש צ׳
£  נעלם, הרוצח נעלים. רגשות בו מפעמים שוב מחבוש שנות 11 אחרי בבית־סוהר. \

 אל היאוש, אל חזרה יושלך והוא תקוותיו כל עתה יירמסו האם חדש. אדם נולד במקומו
״הגבול״? אל האופל,

 לאיש לבה את פתחה שלא האשד, השנים, כל חולה שהיה האומלל היצור — והלגה
 תשוסע שוב האם זו? תקוזה ממנה תינטל האם התקווה. אל פתח מצאה לבסוף ואשר
החלימה? עתה שאך נפשה

 הנאצית. הזוועה של הבאושים קרקע מתוך צמחה אשמתו אך אשם. היה צ׳פניק אכן,
 שיוכל אדם אותו הפכו הרחוקה הלגה של והאהבה הסוהר, בית בתוך פגש שהוא היחס

טובים. מעשים לעשות ואף בחברה מקומו את לתפוס
 כ״בין הגדירוהו, שהרופאים במצב נתון היה המצער המעשה לאחר שבועות מספר
 ונרצחים. רוצחים רק הכיר הוא בילדותו השכלית. והבנתו הנפשי במצבו והסדן״, הפטיש

 יחסו ומה בדמיונו, ראה מה יובן מכאן נפשו. על להילחם לימדו המר החיים נסיון
לצבא. להסגירו שאיים לאדם

 עונשו את שקיבל צ׳פניק, אברהם של הגדול מזלו עצמו. מהעונש גדול מהעונש הפחד
 הסוהרים מאותם חדקא — אנושית בהבנה לראשונה נתקל שם רמלה, בכלא לשבת

 על להשקיף אפשרות לו נתנה חיים של זו חדשה הבנה עונשו. ביצוע על השומרים
יותר. חיובית מחזית החיים

 התנהגותו אנושיים. יחסים הישראלי במאסר למד מסביבתו מתמיד בפחד חי אשר הנער
 הדדיים יחסי־אמון התפתחו שונות. והקלות לשבח בציונים אותו זיכתה במאסר הטובה

בו. האמין זה באשר באדם האמין הוא אותו. הסובבים לבין בינו
 השואה, בתקופת החיים של משמעותם את והבין השואה בבעיות צלל אשר האוזנר, מר

 לא שאם חוששני צ׳פניק. בלב לפעם חדשות תקודת החלו ומאז לשיחרורו. לפעול הבטיח
 צ׳פניק שהאדם לחשוש יש אטום, בקיר ייתקלו צ׳פניק של ותקוזתיו ההבטחד״ תבוצע

בכלל. לאנושות כאדם יאבד
 זכות זוהי היהודי. העם מתרכז שבה המדינה ראש הוא אתה הנשיא, כבוד אנא,
 את היהודיים, החיים את ולטפח לשמור חובה: גם בר, כלולה אבל לאדוני. גדולה

 הוא אם אפילו — ואחד אחד כל כלפי גם אלא הכלל, כלפי רק ולא הפליטה. שארית
בבית־הסוהר. יושב
 חג גם יהיה למען עשה הנשיא, כבוד אנא, החרות. חג זהו ובא. קרב הפסח חג

גולה ד,לגד. של והאושר צ׳פניק, אברהם של החרות
ובהכנעד״ בכבוד
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 ביתיהסוהר מפקד לו הודיע נשיא־המדינח, אל מכתבו את ברנד יואל ששיגר אחרי יומיים

 הודיעה בישראל, גרמניה ענייני על הממונה בחיפה, הבריטית הקונסוליה מחרידה: הודעה
הסבר. כל נתנה לא היא בוטלה. לגרמניה שלו אשרת־הכניסה כי לצ׳אפניק
 פשוטה היתה הסיבה האשרה. בוטלה מדוע לברר כדי חקירה, ערכה הזה העולם מערכת

 שיטור ממנו ביקשה לצ׳אפניק, מכתב שלחה הבריטית הקונסוליה כי הסתבר אימה: עד
 ״מר הכתובת: על־פי שלחה המכתב את לו. המצפה האשרה עניין את להסדיר לחיפה,
רמלה.״ ..........ד ת. צ׳פניק, אברהם
 בית• למשרד הגיע הדואר זאת. ידעה לא הקונסוליה אך בית־הסוהר, כתובת זאת היתה
בתו הבריטית, לקונסוליה הוחזר לצ׳אפניק שנועד המכתב הפקידים. על־ידי■ נפתח הסוהר,

לבוא.״ יכול אינו — אסיר ״הוא ההערה: ספת
 בית- מפקד עצמו. צ׳פניק אברהם לבית־הסוהר: רמלה מדואר הדואר את שהביא האיש
לרמלה. חופשית לנסוע לו מרשה שהוא רב, כה אמון לו רוכש הסוהר
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