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 :ליאוועוד כמה מילים על 
 
 :ידידתו של כהן ותלמידתו, ו הרץ'ג
התפילה של ליאו הוציאה אותי מתחושת האפסות שבה שקעתי עם תפילתי  "

הרגשתי קרובה יותר  . ושבגינה לא יכולתי לדבוק בתפילה ולו רק כדי להבין אותה
דבר לא הרחיק אותי מהם אלא אותן שאלות שערערו אותי במשך , לכתובים

ליאו ? איך יכול אלוקים לתת לכל כך הרבה אסונות להתרחש: שנים רבות
הוא הגשים  . לאו היה החסיד הראשון שראיתי... התקשר לדבר שהכרתי ואהבתי

ענה לשאלות שאת התשובות להן חיפשתי בתוכי  , את מה שקראתי בספרים
לראשונה  . קרוב אלי, צעיר, נטול ביקורת, היה ידידותי, ובספרים ויחד עם זאת

 ." במובן המשפחתי של המילה" אח"חשבתי על המילה 
 

 :פרדריק המל
ואינם יודעים דבר על מצבם  " בני טובים"הצופים היהודים הצרפתים הם במקור "

ליאו כהן מלמד אותם כל מה שגטו יצר בתחום  ... העגום של יהודי מזרח אירופה
הוא צבע אותם בצבעים של  . כל הבעייתיות היהודית, הזיקה לארץ ישרקאל

 ..."יהדות
 

 כהןכתבי ליאו 
    שהוציא ליאו כהן ובו סקירה קצרה של העבודה החינוכית  ח "בדו 
מורים  בין  אנו למדים על ערב שבו התקיים דיון סוער , בניהולושבוצעה  

      וכך  ". הפתרון הסופי"תאוצה  וזאת כשבחוץ צובר ,  ומרצים על מהות האושר
  מה  –מחשבותיי ושאל את לפתע מישהו קטע : "ליאוכותב                     

 ?  דיונים כאלה בעת הזאתיועילו                         
 אז הבנתי כמה מועילים ואף נחוצים  : "כהן המשיך וכתבליאו                         

 לא רק למקור של מסורת כי אם [ הם יהיו. ]האלה" דיונים"ה                          
 כולם מכירים את האתיקה היהודית  . משואהידליקו                             

 בעת משבר על היהודים לשמור על  . בגנים שלנוהטבועה                             
 דיונים  . צדק ואמת, על רעיונות של חירות, חסד, מוסר                            

 מאפשרים לכל אחד מאתנו לשמר מסורת מושרשת  אלה                              
 החלומות והאוטופיה  , של חירות המחשבהעמוק                              

 זהו בסיס התרבות שלנו שאיננו רוצים  . הלאהולהעבירה                               
 ."בהיעלמהלראות                               



 :  פלסטינה, תל אביב, אל משפחת כהן, 1942בפברואר  16, מליאו כהןמכתב 
אני  ". ... הכשרה"מתנהלת כאן מעין . 1942אנחנו כאן בלוטרק מסוף ינואר "

אנו פועלים במסגרת האירועים המזעזעים את ". האתר"המנהל הרוחני של 
,  יש בינינו חמישה זוגות)צעירות וילדים , אנו מונים כחמישים צעירים. עולמנו

 800ואנו מעבדים שטח של ( שמונה ילדים שחמישה מתוכם מתחת לגיל ארבע
 .אנו פועלים גם כבית ספר וגם כמעין קיבוץ. דונם שחלקו ננטש במשך דור

* 
זאת אומרת בזמן שאינו מיועד לעבודות חקלאיות ולעבודת  , בשעות הפנאי שלנו

כללים  , (כימיה, פיזיקה, חקלאות)יש לנו שיעורים בנושאים טכניים  –כפיים 
(.  היסטוירה ומחשבת ישראל, עברית)ויהודיים ( 'היסטוריה וכו, טיפול בתינוקות)

הופענו  . אותן אני מנהל, מקהלה וקבוצת תיאטרון, יותר נכון הקמתי, הקמנו
מטרת בית הספר שלנו להכשיר  . ... מרסיי ובמונפלייה, בהצלחה רבה בטולוז

 . צעירים שיוכלו לתפעל או להיות אחראים לתפעולה של חווה קטנה
* 

הכנת השיעורים והחוגים  ... מעבודתי איני יכול לומר שאני לגמרי שבע רצון 
שאני מופקד עליהם ופעילויות השבת מעסיקות אותי עד כדי כך שאיני חקלאי 

וכמובן  , אני שקוע רוב היום בספרים ובניירת. ... אלא לפי הגדרתי, או איכר
בגלל המחסור הקבוע באנשים משכילים ומנוסים בקרב הצופים  . ... במוסיקה
אני ממשיך לעבוד עם הנהלת התנועה שעושה עבודה ראויה לשבח , היהודים

 .מאז ההסכם להפסקת האש, כבושה-במרכז צרפת הבלתי
* 

 אין לנו אפשרות לבקר בספרייה ציבורית או לגשת  , בחווה המבודדת שלנו
 אבל אתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה אנו . ספר מחברלשאול                  

 בעיקר כי אנו . להתמסר לעבודות הללו, בימים אלהשמחים                             
 כי כך מתכוננים לעלייה לארץ ישראל וכי עם שוך  מקווים                             

 .                       נוכל להצטרף אליכם שם, הסערה                       
                             * 
  ,  "הנשמה היהודית של התנועה... דגול יהודי מחנך                             

 .שלמה איינהורן, מתלמידיוכך בעדות אחד   
 

 
   Mémoire Vive  -  כתב העת של עמותת עלומים , (2009דצמבר ) 45גיליון–    
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