מבטיחים .הרעיון שעמד בבסיס הקמת הפרויקט ששמו וורקדורף היה ,לאפשר הסבה מקצועית לצעירים לשם
הגירה לארצות שמעבר לים .אם הכוונה הייתה ,כבדרך כלל ,לארה"ב ודרום אמריקה ,אזי הסבה נוסח וורקדורף
לא בהכרח עשויה לסייע למהגר היהודי ,נקודה בה יזמי הפרויקט לא טרחו להתעמק ,כי הם עדיין חיו בעידן
איק"א ,בה האמינו בתפישה המוזרה והלא מבוססת ,שיהודי כחקלאי או כבעל מלאכה יעלה את קרנו בעיני
הגויים .יהדות המערב לא הייתה כל כך מוכנה לתמיכה רחבה ופומבית ברעיון הציוני ,ולא רק בגלל אי הוודאות
באשר לאפשרויות לעליה .היה בזה משהו מהפחד ,שהכרה עקרונית ברעיון של מדינה יהודית עתידה לסכן את
מעמד היהודים בארצותיהם.
בתחילה הייתי די בודד; לא כל כך ידעתי כיצד לפנות לאנשים ,ובשותפים לחדר לא היה לי הרבה עניין.
ערב אחד שמעתי מוסיקה מאחד החדרים שבבניין חדר האוכל; השמיעו תקליט ,חמישיית דג השמך ,ששמעתי
לא מכבר בקונצרט קאמרי בחורף ,בשטטין .נכנסתי .סביב פטפון (מהסוג המכאני ,המתקפל) ישבו חבר'ה
והקשיבו ,באווירה רגועה .איש לא שם לב אלי .הרגשתי בנוח ,איכשהו שייך ,אבל ידעתי שבלי הכרות קרובה עם
אנשים יהיה קשה .
למחרת ,בשעות הצהרים ירד מהאוטובוס זוג צעיר ,שניהם שזופי פנים כברונזה; הבחורה צעדה קדימה
וכאילו סחבה אחריה בחור ,מעין ספינה המושכת סירה הקשורה לה בחבל לא נראה .שניהם היו עמוסים
בתרמילים ומזוודות  -ומעל הכל ,כל אחד נשא על כתפו זוג מגלשיים (סקי) ,כאילו ירדו זה עתה מהאלפים .וכך
היה :בתשובה לשאלות הסובבים (ביראת כבוד הולמת) ענו שניהם פה אחד "משווייץ" .זאת הייתה אנמי פוזנר,
לימים מרים מיש ,שהקשר שלה לבחור המזדנב היה כנראה מקרי בלבד .היא החליטה להמר על אפשרות עליה
מהולנד ,ולא מהכשרה במקום שכוח-אל בסקנדינביה .דמות אחרת שבלטה לי מהתחלה ,הייתה אישה צעירה,
שנכנסה לחדר האוכל במגפיים ומטפחת ראש אדומה ' -הרפתנית' ,הסבירו לי .כל הכבוד ,חשבתי ,הכשרה לשמה!
אלא שבמשך הזמן למדתי ,שאמנם זכויות האישה לשוויון מקצועי היו שרירות קיימות ,אך כורח המציאות הביא
את ההנהלה לדאוג קודם לעובדות במטבח ובמחסן; מי אמר שוורקדורף לא הייתה קרובה למציאות הקיבוצית?
אכן ,קרלה הצליחה לעבוד את שלושת החודשים שלה ברפת .אבל בדרך כלל עבודת בחורה באחד מענפי
החקלאות הייתה תמיד מלווה ב-אה! ו-אוה! ,ז.א - .יוצאת דופן.
יום אחד פגשתי באיש ,מבוגר ממני בשנים ,שהסתובב במחנה כמוני ,קצת חסר תכלית .התחלנו לדבר .הוא
אמר לי שהגיע רק אתמול ,ולא כל כך מוצא את דרכו בסביבה הזרה לו לחלוטין  -באווירה הקיבוצית
כביכול ,מעין מחנה נוער  -ואין לו עם מי לדבר .התברר שהוא פליט מגרמניה שחי באמסטרדם כשלוש שנים
ללא אפשרות של עבודה ו פרנסה .לאחרונה משטרת הזרים ההולנדית התחילה להתלבש על פליטים ללא ביסוס
כלכלי ולחצה עליהם לזרז את הגירתם מהולנד .מאחר וה"פליטים" בהולנד ,בימים ההם ,היו רובם ככולם יהודים
שמוצאם מגרמניה ,היו השלטונות מוכנים לאשר המשך שהות בהולנד ,אם נחוצה המתנה להשגת אשרת כניסה
לארץ אחרת .הצטרפות לוורקדורף נראתה כדרך טובה ,אם לא יחידה ,לעיכוב הליכי גירוש ,ואולי סיכוי כלשהו
להגירה .כך המליצה ועדת הפליטים היהודית באמסטרדם ,שהסדירה את קבלתו בוורקדורף .הוא סיפר לי
שבמקצועו הוא רופא ,בוגר אוניברסיטת ברלין ובעל תואר  ,MDאך לא הורשה לעבוד כרופא בהולנד.
מאורעות אפריל  1933בגרמניה הכריחו אותו לברוח מברלין יחד עם הוריו ,שהתפרנסו בברלין ממתפרה צנועה
לקונפקציה .הריו חזרו לברלין כעבור חודשים מספר והמשיכו בעסק שלהם  -ונספו בשואה .הוא עצמו לא היה
מסוגל לחזור אחרי החוויה הטראומטית שעברה עליהם ,והחליט לקדם תוכניות להגירה ברשות עצמו ,בין היתר
גם לבירוביג'אן שבבריה"מ; היו לו נטיות לכוון זה בעבר ,אם כי לא התרשמתי שהיה לו ביסוס אידיאולוגי
מרקסיסטי כלשהו .בכל אופן  -העניינים ,כתמיד ,לא התפתחו כמקווה ,והחודשים בהולנד הפכו לשנים של אפס
מעשה .לבסוף גם הוא ראה בפתרון "וורקדורף" מוצא יחיד מן הסבך ודרך לעליה לארץ .הוא היה מוכן לדרך
זו .הוא הציג עצמו :ארנו גולדשמידט.
לארנו לא היו בעיות תקשורת .חיש מהר הכיר את כולם  -ודרכו עשיתי גם אני קצת הכרות עם אנשים.
כמובן ,הוא היה רופא ולא הסתיר עובדה זו מאף אחד .הוא ניגש לחדר החולים ולחדר הקבלה של הרופא
המטפל ,עשה הכרות עם ה"אחות" רוזי ,ולמחרת ראיתיו שם לחבוש פצעים לחבר'ה .כעבור יומיים הציג עצמו
בפני הרופא האחראי מווירינגר -ווארד ,גוי בשם ד"ר דה פריס ,שאישר את מעמדו של ארנו כ"עוזר" לאחות;
1937 - 1939
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