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ה מחנה הקאצט, ראשונה. פדאכטזז
 המקווקוו הבגד אושוויץ. וההשמדה ריכוז

 מיספר אותו ,135633 המיספר שלט שעליו
 ה־ עם ההתמודדות הזרוע. על המקועקע

היים.
 מירוץ ארוכה, בריחה מהמוות. הבריחה

 מן להתרחק הצליח פעמים חתחתים. מלא
 המוות נשף יותר קרובות פעמים המוות.

עלרפו. על
רוט בשדרות ספסל שניי־ פיאנטה

 ששימש הראשון, הבית בתל־אביב. שילד
ההת בארץ־ישראל. הראשונה כמיטה גם

 אש־גיה* המבעירים הזיכרונות עם מודדות
בכתי רק אפשר ש־לשככה אש בנשמה, נום
כפויית־שד. כתיבה בה•

 בריחה לזכור. המסרב העולם מן בריחה
 בתי- של העולם היומיומי. השאנן, מהעולם

 צעירות של העולם שפת־הים, על הקפה
ו והגזוז הגלידה של העליזות, תל־אביב

היה שלא הלבן הלחם פרוסת של אפילו
להשכיח. המנסה העולם מן בריחה שם.

 ה- האלגנטי. הבית שלישית. פלאנטה
ה ליאור. הבן דניאלה. הבת נינה• רעייה,

והמאורגנים. המסודרים חיים
 צריף אל פעמים מכולן. הגדולה הבריחה

 חדר- תור אל פעמים פרדס. בתוך בודד
 כשהוא ולילות ימים הסתגר שם העבודה,

 קולות־אנוש. לשמוע לשתות, לאכול, מסרב
 הברי- רגילה. ישראלית ממישפחוז הבריחה

בחוויות לחלוק התובעת הרעייה, מן חה

 הדורשים הילדים, מן הבריחה היומיומיות.
 אל חזרה מטורפת ריצת־אמוק תשומת״לב.

 הקא־ אל האושווינצ׳ים, אל המוזלמאנים,
להשכיח. להרשות לא לשכוח, לא — פרם

ה אייכמן. סט2מי- ראש־נה. פלאנטה
 הצורם, הקול בעל השחורה, בגלימה איש

 הפלאג־ כל את לחבר כוחו בכל משתדל
 של זו אושוויץ, של זו את לחבר טות.

 מוני לואיסון, דוקטור גברת הארי, פיפל,
 דניאלה עם יחד אז של דניאלה פרלשניק,

שוט שופטים, האוזגר, גירעון עכשיו, של
ועכ אז של אייכמן אדולף בית־העס, רים,
 ירושלים, ,1961 אייכמן מישפט — שיו

ישראל.
 חזרה העבר. וניצחון ההווה נגד מירוץ

הראשונה. לפלאנטה
 מן בכוח השליפה רכיעית. פלאנטה

 :הכל יודעים לפתע המגוננת. האלמוניות
 של בעלה די־נור: יחיאל הוא צטניק ק.

 ליאור. של אביו דניאלה, של אייה נינה,
 תל- 6 פינלס רחוב בת״א. 8 מגידו רחוב
 עוד אי־אפשר חיפה. ,6 הם רחוב אביב.

 על התכופות הנקישות בפרדס. להסתגר
 נינה מנוח• נותנות אינן חדר־העבודה דלת

 דניאלה עויינת. ציבורית בפעילות עוסקת
 ליאור לכלא. ונשלחת החוק עם מסתבכת

 נהרגת שבה בכינרת, בתאונת־סירה מעורב
צעירה.

לחדל, ממסעותיהם באחד די־נור ויחיאל נינהבצעירותו הזוגנ
 מישפחת עדיין היתה תקופה באותה .1958 בשנת

 לאחר היום בית. באותו התגוררו וליאור, דניאלה וילדיהם, ויחיאל ענה מאוחדת. די־נור
בהודו. הפעם — שוב לנסות הזוג החליט המישפחה, זהתפרדח שבעיקבו^ע משבר
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לברוח. לאן אין מתפוררת. הפלאנטה
 הגורו־מא־ הודו. חמישית. פלאנטה

 ששרף האלוהים שלו. ותורות־הנסתר חרישי
הספ של האלוהים מת. — באושוויץ והציל

 נינה של בתל־אביב, רוטשילד בשדרות סל
 את איתו יחד שכתב האלוהים והילדים.

 הבובות, בית פיפל, לו קראו סלמנדרה,
 הזה האלוהים — לראש מעל אשר השעון

 רחוקה. ארץ־ישראל רחוקה. אושוויץ מת.
בינ רק אולי נסתיימו, והבריחה המירוץ

 ביוגה, בהגות, הודו, של במיסתורין תיים,
ובבלתי־נודע. בנסתר

די ויחיאל נינה עזבו כחודש פני
/  לידידיה להודו. בדרכם הארץ, את נור ׳

 לטיול נוסעים הם כי נינה סיפחה הרבים
ודי נינה את שוב יאחד ״אשר ממושך,

 שלהם ידידים היו לא די־נור ליחיאל נור״.
זאת. לספר יוכל

 בתל־ 6 פינלס ברחוב שבבית השכנים
ל הארץ את עזבו השניים כי ידעו אביב,

 לא אולי שנים, לכמה ״אולי :ארוכה תקופה
האח בשנים התגורר בפינלם ארצה.״ יחזרו
 ברחוב שבבית השכנים די־גיר. יחיאל רונות

 את עזבו השניים כי ידעו בחיפה, 6 הס
 וכה כה בין הדירה ״אבל :לצמיתות הארץ

ב לדעת שאי־אפ-שר כך שלהם, היתה לא
 בשנים התגוררה שבחיפה בדירה בירור.״

די־נור. נינה האחרונות
ה רחבי בכל מתפשטת החלה השמועה

 ה־ שיצירותיו האש סופר־השואה, ארץ:
 ה־ בעוצמתן השוו כימעט־אוטוביוגרפיות

 —ודוסטוייבסקי דאנטה של לאלה סיפרותית
 פיפד, סלמנדרה, של ובנם אחיהם אביהם,

 מעד אשר והשעון העימות הבובות, בית
הארץ. מן ירד — הראש
 מכחיש צטניק וק. נינה של בנם אך

 כתב עם בשיחה מכל־וכל. אלה שמועות
 המתגורר ליאור. השבוע סיפר הזה העולם

 ואבא שאמא מאמין לא ״אני :ברמת־השרון
 של הקשר מה יודע אתה מהארץ. ירדו
 חמשי דור כבר היא ואמא למדינה, אבא

 ורק בהודו, עכשיו גמצאים הם *. בארץ
מתגע שהיא מיכתב מאמא קיבלתי היום
 לסאן־ אולי ייסעו הם הודו אחרי געת.

 להתעסק אמא מתכוונת שם פראנסיסקו,
מת היא בהם ופרחים, צמחים של בנושאים

האחרון. בזמן עניינת
 אפילו לארץ יחזור שאבא חושב ״איי

חוד במה תוך אולי יחזור אבא אמא. לפני
 יקח זה אמא ואצל כמה, יודע לא אני שים׳
 אמא של הדירה יותר. או שנה זמן, יותר

 •עניין היה לא לכן שלה׳ היתה לא בחיפה
 בתל־אביב הדירה לא. או אותה למכור של
לפ אני יודע. שאני. כמה עד נמכרה, לא

בה.״ משתמש אפילו עמים
 ובשאג־ בקלות. מתייחס 2ה־ד בן ליאור

 מה- הוריו ירידת על לשמועות רבה. נות
 שלי ההורים אם ״אפילו :אמר לחבריו ארץ.
חופ מדינה זו ו האסון מה הארץ. את עזבו
 איפה ולגור לעזוב׳ יכול אחד כל שית•

 לחת־ רוצים ואבא אמא אם רוצה. שהוא
להם.״ יבושם הגורו. של העניין עם עסק

 שנגרם העמוק הזעזוע את להבין כדי אך
די־נור, ויחיאל נינה את שהכיר מי לכל

 מישפחתו של הוותק לגבי טועה ליאור *
 ואמה, הארץ ילידת אומנם היא נינה בארץ.
 של הוריה אך הארץ, ילידת היא אף מלכה,
 נולדו וילנר, ואסתר משה־שמואל מלכה,
 דור היא די־נור שנינה כן בווילנה, שניהם

בארץ. בילבד שני

 ומי — האיש של ספריו את שקרא מי לכל
 לכל — ז מהם אחד לפחות קרא לא בארץ

 של דבריו את הישיר בשידור ששמע מי
בעי קראם או אייכמן, במישפט צטניק ק.

 מיש־ של תולדותיה את להכיר צריך תונים,
טר ויגון, סבל רצופים תולדות — זו פחה
 סמל מעין יהודית, במהדורה יוונית גדיה

העם. של לקורותיו

הצלה
ח ה בכו ב ה א ה

 כשהוא בחיים, נותר די־נור *חיאל
 על־ יצר־קיום בכוח מאושוויץ נפלט

ועוב עירומים כולנו היינו ״כאשר אנושי•
הסלק את •שערכו הרופאים על־פני רים

 ישר להם מביט ״הייתי פעם, סיפר ציה,״
כש מדדה לא ושפוף, כפוף לא בעיניים.

 להם מביט אלא — באדמה כבושות פני
 כל את מכנים הייתי ובמבטי לעיניים. ישר

 על לגבור השבועה כל את לחיות. החלטתי
אושוויץ.״

 רופא־ השבועה. בו בגדה אחת פעם אולם
 רגע באותו התבונן לא מנגלה יוזף המוות
 גל־עצמות בגופו, אלא צטניק ק. של בעיניו

לרשי — לשבט גורלו את וקבע מזה־רעב,
למוות. המובלים מת

 המשאית את הנאצים קלגסי פרקו כאשר
 תאי־הגא־ פתח ליד די־נור, הועמס שעליה

 ממנה. המורדים בין הוא נמצא לא זים,
ב מונח •שהיה בארגדפחמים הסתתר הוא

וניצל. משאית,
 בכל גילגולים לאחר המילחמה, תום עם
 מחופש כשהוא לארץ הגיע אירופה, רחבי
 היה ארוכים שבדעות משך בריטי. כחייל
 בתל-אביב. רוטשילד בשדרות ספסל ביתו
 תלושים דפים לו שימשו למרא־שותיו ככר

 ספר סלמנדרה, סיפרו את השלים •שעליהם
במחנה-הריכוז. עוד החל כתיבתו שאת

 רבניצקי, המו״ל לו הירשה יותר מאוחר
 את הוציא אשר דביר הוצאת־הספרים בעל

 אשר ביתו, במרתף להשתכן לאור, סלמנדרה
כמיקלם. שימש

 המר־ של האמות בארבע הסתגר די־נור
 האילמת, בדרכו מתחנן, כשהוא תף־מיקלט

 .ולכתי־ לנפשו יניחו כי כולו העולם בפני
שו של המוצלים האודים שאר בעוד בתו.

 להיס־ ונלחמו לשכוח ביקשו אירופה את
 חמימות ולמצוא חדש בית להקים תדר,

להס להתנזר, רק די־נור ביקש מישפחתית,
 מסך- את לקרוע ולהזכיר, לזכור תגף.

 על לרדת — ומאיים — שאיים האדישות
 הסתתר הוא כך לשם בשואות. הנוראה
 שהיה שם *, צטניק ק. השם מאחרי בספריו

 ואת סוד־מדינה, כמעט אייכמן למישפט עד
 הסיט־ מקורביו רק ידעו האמיתית זהותו

די־נור. של רותיים
 דרך- בהגשמת מצליח היה כי להניח יש

 גורמים: שני לולא בחר, שבה החיים
לה היה אי־אם־שר אשרמן. ונינה סלמנדרה,

 חומר־נפץ- מיטען עולם של לחללו טיל
העו מן ולבקש סלמנדרה, •של מסוגו מרסק

רח מכל מטילו. של מזהותו יתעלם כי לם
 דביר להוצאת־הספרים מגיעים החלו תבל בי

 ממלכים, ואישי־רוח, מסופרים מיכתבים
האל לסופר הודו אשר ומדינאים רוזנים

אותו. ובירכו מוני
מקור אחת היא אף היתד. אשרמן נינה

מנערות אחת אז היתר. היא סלמנדרה. אות

 ״מחנה־ למונח מקובל קיצור קאצט: *
הגרמנית. ה3בש ריכוז״


