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 מורשת "בית בהוצאת יוצא שבער״ ״התפוז

 גרינברג צבי אורי של שירתו להנחלת אצ״ג"

 ההגות והניגונית, העמוקה הליריקה משורר -

 משורר הכל: ומעל והאוניברסלית, הקיומית

 ישראל. ומלכות ירושלים

 בישר נבואית, בסגולה המתייחדת בשירתו,

 את - שהתחוללה לפני רבות שנים - אצ״ג

קין החרות, לוחמי של מלחמתם  הסיקרי

 והלוחמים לעמם באהבה היוקדים היהודיים

 בארצם. השולס הבריסי נגד

כותב מרור״, יהודה היום ״יהודה הנבואי בשירו

גרינברג: צבי אור׳
// _

 - תליות עבים, בתי-כלא רואה אני
 ופני - בעכו ביפו, בירושלים,
 למיתה. נדמים ?הודים סיקריקין

 למל?ה הולכים הללו איך רואה אני
פניהם. בשעות ושחרית־ירושלים

 / /

 ,1936 תרצ״ו, באב-אלול לראשונה פורסם
 ביאליק, מוםד בהוצ' כתביו כל מתוך

188 ׳עמ ג', כרך

4



 של בחללה היהודית ”׳׳התקוה שירת עלתה - 1947

 התקוה״” צלילי קרעו אחת פעם ועוד פעמים שבע ארץ־ישראל;

 הכבוד: כסא את והרעידו השמים את הגביהו הרקיע, את

 השירה עלתה תש׳׳ז, ניס! חודש בשלהי פעמים, ארבע

 גרונר, דוב ־ האצ״ל לוחמי ארבעה של מפיותיהם ובקעה

 כשהם - אלקחי ומרדכי קשאני אליעזר דרזנר, יחיאל

 שלוש עכו; בכלא הגרדום במעלות זה אחר בזה מועלים

 מפיותיהם ובקעה השירה עלתה תש׳׳ז, אב בחודש פעמים,

 חביב אבשלום ווים, יעקב - האצ״ל לוחמי שלושה של

 הגרדום במעלות זה אחר בזה מועלים כשהם - נקר ומאיר

 ״התקוה׳׳, התרוננה תש׳׳ז, אייר ב-ב׳ אחת, ופעם עבו; בכלא

 שפתותיהם על ירושלים, בכלא המוות בצינוק אחד, פה

 פיינשטיין, ומאיר לח׳׳י, איש ברזני, משה המלכות הרוגי של

 הבריטיים שוביהם שהתכוונו לפני אחדות שעות אצ״ל, איש

 ומאיר, משה שהניחו לפני אחדות דקות לגרדום, להעלותם

 וממית, חי רימון רצוף שתוכו תפוח-זהב חזותיהם, בץ

 את שקיפד הרימון פתיל את הבעירו לב-אחד, אליו נצמדו

השמימה. האדומה 1אש עם עלו הלבנות ונשמותיהם חייהם,
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תש״׳ז נתשב = אחת פעם ועוד פעמים שבע
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ברזני משה



ייןטפיינש מאיר
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 הגבורה מעשה בהשראת אלתרמן, נתן של משירו עטק

(25.4.47 תש״ז, באייר ה׳ ב״דבר", בחני)פורמם ומשה ןטיינשייפ מאיר של

ההתאבדות ליל
1947.
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תפחידונו־ לא ׳׳בתליות
 ביותר הגדולה השנה היתה למניינם, 1 947 תש״ז, שנת

 - האצ״ל - הלאומי״ הצבאי ״הארגון מחתרות של במלחמתן

 ששלס הזר הבריסי בשלסון הלח״י, - ישראל״ חרות ו״לוחמי

 צבאיות רכבות מוקשו, וסלגרף סלפון כבלי ישראל: בארץ

 הבריס׳ הצבא מחנות נהרגו, ובלשים חיילים עשרות פוצצו,

 ובתי בערו נפס וצמרות זיקוק בתי הותקפו, משסרה ותחנות

 נפרצו. המחתרת, לוחמי כלואים בהם סוהר,

 בארץ מקום, בכל כמעס יום, בכל כמעס שנעשו הפעולות

 להסיר הברימים את אילצו בעולם, הבריסי השלסון ובמוקדי

 תמים מנדטור של הכסיות את לזרוק המסווה, את מפניהם

 את ולגלות היהודי לעם לאומי לבית היסודות את פה המניח

 הגאזים, מתאי ניצולים אלפי זר: כיבוש שלטון של הסלפים

 היו הארץ, לחופי רעועות בספינות מאירופה מגיעים שהיו

 - ומגובשים באלות מוכנעים מדמיע, גאז בפצצות מותקפים

 - ואם בגרמניה התופת לנמלי הזרה - אם לקפריסין, - אם

 אורח עוברי יהודים ים; במצולות ספינותיהם על מוטבעים

 מצור, ועוצר, משתוללים, בריסים מכדורי ברחובות נהרגו

 שכונות על גם יום. שבכל מעשים היו נשק וחיפושי מצוד-אדם

 הסחריססים, של לקן הבריסים חשבו אותן ירושלים, של העוני

בא. ואין יוצא אין צבאי: מצב ימים אותם הוטל

 ישראל בית שכונת האלה, הירושלמיות העוני משכונות באחת

 שמונה בחני: משה הנער של משפחתו גם מתגוררת הישנה,

 כשהאב, בתינוקות, מטופלת כשהאם אחד, בחדר נפשות

בידיו מסורת - ובקבלה "הזוהר" בספר בלילות עוסק אברהם,
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 מזוזות כתיבת על בימים פרנסתו וכל - בבגדד אביו מבית עוד

תורה. וספרי

 בלאסרון המעצר במחנה והושם נעצר הגדול שהאח לאחר

 לעזרת ברירה, באין משה, נחלץ סרור, בפעולות כחשוד

 כך ימים, כך בנערים. נער עוד והוא לעבודה, ויוצא משפחתו

 מקדיש הלילות את בלילות: לא רק תש״ז. בימי גם כך שנים,

 ישראל", חרות "לוחמי מחתרת של הקודש לעבודת משה

לשורותיה. הצסרף כבר לא שזה

 כשאביו הצבאי, המצב מלילות אחד למרס, 9ה- בליל גם כך

 חישובים הנר, לאור ומחשב, הקדוש "הזוהר" ספר על רכון

 מביתו חרש משה לו מתגנב הגאולה, ובוא הגלות קץ על

 במחתרת, מפקדיו עליו שהסילו המשימה את למלא ויוצא

 החולפים הבריסים משורייני רק לילה. - והלילה בכיסו. ורימון-יד

 מבזיקים העוצר, למקום הסמוכה ברוך" "מקור בשכונת ביעף

 המתגודדים השכונה, תושבי של עיניהם תוך אל עויינים אורות

 מדי להיבלע משה הנער את ומקפיצים הבתים, במבואות

 מנת על לא מביתו יצא משה אבל החצרות. באחת פעם

 שבריגדיר רחוב, סיממת לאותה להגיע מנת על אלא להיחבא,

 היה צריך בירושלים, ימים אותם הבריכוי הצבאי המושל דייוים,

 סיממה לאותה משה שהגיע שלפני אלא מלוויו. עם בה לעבור

 של קלגסיו משה, אל אליו, הגיעו - חי עוד שבכיסו והרימון -

 משוריינת במכונית שיצאו חיילים שלושה בריגדיר: אותו

 הרים משה .hands up מאחור: עליו פקדו בסביבה, לשוסס

 ובתוך כיסו, בתוך עוד נתונה היתה השנייה ידו אחת, יד רק

 משה היה יכול בריגדיר אותו על במקום הרימון. היה כיסו

אבל הוא. ח״ו את ולהציל חייליו לעבר הרימון את להסיל
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הנער ברזני, משה
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 גם לפגוע היה יכול והרימון ריק, היה לא הרחוב היסס: משה

 השתגעתי ״לא הבתים. שבמבואות השכונה מתושבי באחד

 לבקרו שבאה לאמו, מכן לאחר משה אמר - יהודים״ להרוג

מעצרו. לאחר בכלא

 החיילים בידי עכשיו, איפוא היה בכיסו, נצור שנשאר הרימון

 מאחור. לו כבולות משה של ידיו ושתי

 הוא בירושלים, צבאי למשפס משה הועמד שבוע כשלאחר

 לפניו למשפס שהועמדו הלוחמים, חבריו מסורת את המשיך

 האשים - להתגונן ובמקום סניגור, עזרת על וויתר הוא -

שופסיו: את הנאשמים מספסל

 אנו במולדתו. זר ושלטון אויב בכם רואה העברי ״העם

ם ישראל, חירות לוחמי חמי  המולדת. לשחרור בכם לו

 לשפוט רשות לכם אין אך בשב״כם, נפלתי זו במלחמה

 עמי תצליחו! לא ולהשמידנו תפחידונו לא בתליות אותי;

 שלכם באימפריה ״לחמו לכם, המשועבדים העמי□ וכל

חורמה״. עד

 עיין כיפה, לראשו שם וישב, משה חזר דברו את כשסיים

 הספסל אבל במשפס. חלק נסל לא ושוב הספרים, בספר

 כסא אלא נאשם, של ספסל עוד היה לא עתה, עליו שישב

 הבריסיים, השופסים ואילו שופט, של תובע, של מאשים, של

 הם שלראשיהם, הנוכריות בפאות הדוכן, על למולו שניצבו

הנאשמים. ספסל על עתה שישבו

 ובעוד גרדום! - מוות גזר-דין עליו גזרו שהשופטים לאחר רק

 לעבר שוב קרא בשלשלאות, רגליו את כובלים השוטרים

 האולם: את שמילאו הרבים והבלשים הקצינים השופטים,

תפחידונו". לא "בתליות
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 מוכנס למוות, נידון של האדומים בבגדים עכשיו לבוש כשהוא

 לגורלם: ומחכים אדומים בבגדים יושבים בו הצינוק לתא משה

 על האצ״ל בהתקפת הבריסים על-ידי שנשבה גרונר, דוב

 אליעזר דרזנר, יחיאל - חבריו ושלושת גן, רמת משמרת

 ההלקאות״, ״ליל בפעולת שנאסרו אלקחי, ומרדכי קשאני

 על כגמול בריסיים וסמלים קצינים הולקו בה תגמול פעולת

 יצסרף אחדים ימים בעוד בשבי. שנפל האצ״ל חבר הלקאת

 בינתיים השוכב פיינשסיין מאיר גם המוות, צימק אל אליהם,

 הרכבת תחנת פיצוץ מפעולות פצוע הממשלתי, החולים בבית

הלאומי". הצבאי ה״ארגון ידי על בירושלים שנערכה המרכזית,

הרכבת פיצוץ
 בנסיגה, לאחריה, רק אלא עצמה, בפעולה נפצע לא מאיר

 כשידו הפעולה. למשתתפי שהמתינה למכונית שנכנס ברגע

 ממשיך דם, שותתת הבריסים, מכדורי שהתרסקה השמאלית,

 המכונית את להתניע מצליח בהגה, לאחוז ימינו ביד מאיר

 מהעיר רחוק לא פיה, משה. ימין לשכונת עד עמה ומגיע

 לפעולה, חבריו עם עכשיו משומם הוא נולד, בה העתיקה

 לבקש כדורים, אחד-עשר נקוב שגופו אזולאי, דניאל ביניהם

 רופא שמגיע לפני אבל הבתים. באחד ומקלס ראשונה עזרה

 עקבות אחרי שעקבו שומרים, הבית סביבת אל מגיעים -

 וגוררים הבית אל פורצים הם הבחורים. מפצעי ששתת הדם

 מאיר. את ביניהם הבחורים, את עמם

 היא זאת השמאלית. ידו את הרופאים קוסעים החולים בבית

החוויה לא אבל באצ״ל, מאיר של הראשונה הדם טבילת
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בירושלים הרכבת תחנת פיציץ
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טהמשפ לבית באזיקים, וו־סא מובל )מימין(, ייןטפיינש מאיר
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 שנים, שלוש לפני כבר כחייל: שלו הראשונה המלחמתית

 בתעודת גילו את מאיר זייף אביבים, ששה-עשר בן רק והוא

 מילדות, עוד שלו, החלום הבריטי. לצבא והתגייס הלידה

 - דעתי", על עומד עדיין ״אני הסייף: לא הספר, דווקא הוא

 - מותו לפני ספורים ימים לבקרו שבאה לאמו מאיר אומר

 יש לחלומות בדרך אבל סופר". הימים מן ביום ״להיות

 הנאצית, בגרמניה מלחמה לעשות וכדי מלחמות, לפעמים

 אבל מלכותו. הוד צבא בשירות וחצי שנתיים מאיר משרת

 ישר אלא הביתה, משתחרר לא הוא - משתחרר כשמאיר

 מארץ-ישראל ולגרש להלחם כדי הפעם, האצ״ל; שורות אל

 הטביע בנאצים, מלחמתו כדי שתוך גופו, בריטי צבא אותו

 מאיר הנאצים. של המוות ממחנות שניצלו מעפילים, ספינות

 שלושה עם למשפט קטוע-יד, ומובל, נשבה נפצע, נלחם,

 ביטון. ומטעוד הורוביץ משה אזולאי, דניאל - לפעולה מחבריו

 אינו ולמאסר, לשבי לו שקדמו המחתרת חברי ככל מאיר, גם

 כופר למאשים, מנאשם הופך המשפט: במהלך משתתף

 בוטח ובקול אותו, לשפוט הבריטיים השופטים של בזכותם

שופטיו: באוזני מטיח הוא

שטר הכיבוש! צבא ״קציני שטר זהו תלייה, עצי של מ  המ

ש שנועדה זו, בארץ להשליט רוצים שהנכם שמ  מגדל ל

ת אור שו  מניחים הנכם האווילית ברשעותכם כולה. לאנו

טר ידי על כי ש  העם עמנו, רוח את לשבור תצליחו זה מ

 נתקלת□ כי תיווכחו טעיתם! לגרדום... לו היתה הארץ שכל

ת - פלדה בפלדה. של ח ת מ שנאה, האהבה באש ה  וה

פלדה - ולפולש לשעבוד השנאה ולדרור, למולדת האהבה
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 עוורונכם, רב מה תכוו. ידכם את תשברוה. לא היא; בוערת

 נגדכם התייצב מי עדיין השגתם לא וכי - בריטיים עריצים

 תפחידו אותנו העמים? בתולדות דוגמה לו שאין זה במסע

ק האזנו שנים שבמשך אותנו, במוות? תו תק  גלגלי של ל

 לשחיטה עמנו, טובי את אחינו, את שהובילו ההם... הקרונות

 ששאלנו אותנו, האנושית? בהיסטוריה דוגמה לה שאין

מנו את שואלי□ והננו  מהם, אנו טובים במה יום: יום עצ

 ואיתם ביניהם להיות יכולנו הרי זכינו, במה אחינו? ממליוני

הגסיסה? וברגעי הפחד בימות

 תשובה במצפוננו ישנה וחוזרות, הבאות אלה, לשאלות

 שעבוד, של בתנאים לחיות בכדי לא בחיים נשארנו אחת:

 חיים, להבטיח כדי בחיי□ נשארנו חדשה; טרבלינקה של

מנו, לנו וכבוד חופש  דורות. לדורי בנינו ולבני לבנינו לעצ

 ומה שם שארע מה עוד יישנה שלא כדי בחיי□ נשארנו

 הבגידה, שלטון שלטונכם, תחת כאן לקרות ועלול שקרה

 - למדנו למוד להפחיד. אין אותנו כן, על הדמים. שלטון

 ממוות, הגרועים חיים ישנם כי - למדנו חינם קרבנות ובאלו

 החזיון את הבינות□ לא עדיין ואם החיים. מן הגדול מוות ויש

 שעבודה, כבלי זולת להפסיד מה לה שאין האומה של הזה

ק של פרספקטיבה זולת  הוכיתם כ׳ הוא אות חדשה, מ״דנ

 ההשגחה מורידה שממנה הבמה מן שתרדו בכדי בסנוורים

 אשור, לכלותו. הנצחי העם על הקמים אלה כל את העליונה

 אתם אך לכם, קדמו - וגרמניה ספרד רומא, יוון, בבל,

 לכם, לומר רציתי זאת הוא. עולם חוק בעקבותיהם. תבואו

 אנכי שבוי - לי ובאשר ולשולחיכם. לכם בריטיים, קצינים

מלחמה״. שבוי כאל יחם דורש והנני
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ירושלים בכלא הגרדום בחדר התליה תבל
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למוות הנידון של לרגליו הנפערת הגרדום חדר ברצפת הדלת
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 הבריסים, בידי הוא הזאת, בארץ הגם הכוח שבינתיים, רק

 אזולאי דניאל ועל פיינשס״ן מאיר על גוזרים הם זה ובכוחם

 מחוסר משוחררים ביטון ומסעוד הורוביץ משה מוות. גזר-דין

 ברזני, משה על המוות דין גזר לאחר כשבועיים הוכחות.

 אותה בירושלים, צבאי משפם בית אותו של בחללו נשמעת

ושסנית: צינית אימית, נוסחה

 ומשם הסוהר, לבית הדין מבית שתובא יהיה שלך ״העונש

ם תצא עד שם ושיתלון־ נגדך הדין פסק שיוצא למקו  ש

תך שמ נשמתך״. על ירחם הרחמים ואלוהי נ

 לא הזה, המשפס בית באולם עיניו, לנגד רואה לא מאיר אבל

 רואה רוחו, בעיני הוא, התלייה. חבל את ולא הגרדום את

 ותמרות-עשן אש רואה בחוץ, הלוחמים חבריו את רק מפה

 הישנה; אבותיו מלכות ונצרפת עולה מתוכם איך וחוזה

 עם ופה-אחד קם, הוא הדין, גזר את בשומעו אשר-על-כן,

 השופמים: כלפי ממים הוא אזולאי, חברו

תקום״. יהודה ואש בדם נפלה, יהודה ואש ״בדם

 מועבר למוות, נידון של האדומים בבגדים עכשיו לבוש כשהוא

 אחדים, ימים אחרי משם, עכו; לכלא חברו, עם יחד מאיר,

 לגורלו ומחכה יושב בו המוות, צימק לתא לירושלים, מוחזר

 קשאני אליעזר דרזנר, יחיאל גרונר, דוב לבדו. ברזם משה

 המחתרת חברי בעוד שכן, עמו. היו לא כבר אלקח׳, ומרדכי

 מנת על בירושלים, בית-הסוהר על התקפה מתכננים בחוץ

 בית-הסוהר שלטונות הקדימו למוות, הנידונים את לשחרר

 מכן, לאחר ימים שלושה לעכו. הארבעה את בחשאי והעבירו

מחליף תלייתם לאחר אחד יום לגרדום. הארבעה מועלים
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למוות הנידונים של האדומים הבגדים המוות, צינוק
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 אזולאי דניאל של המוות דין גזר את הבריסי הצבא מפקד

 מאיר של המוות דין פסק את מאשר אבל עולם, במאסר

ברזני. ומשה פ״נשס״ן

שמשון של בדרכו
 ממילים בירושלים, הברימי עכשיו שמציב התלייה, עמודי שני

 הפעולה ושיתוף כולו, העברי היישוב על פחדם ואת צילם את

 המאורגן העברי היישוב מוסדות בין אז עד שהתנהל האידיאלי

שלת לבין  בארגונים חורמה מלחמת לשם בריסניה, ממ

 כדי מוסדות אותם ראשי ידי על עכשיו מנוצל ה״פורשים״,

 מאיר של חייהם על חנינה הבריסי העליון מהנציב לבקש

 הבריסים לפני להתחנן מצידם המסרבים בחני, ומשה פ״נשמ״ן

נפשם. על ולבקש

 על להתחנן כשסירבו ומאיר, משה חסו האישי כבודם על לא

 מנהיגיו ביקשו בה הדרך אבל עמם, כבוד על אלא חייהם,

 של חייהם את להציל ימים, אותם היישוב, של הרשמיים

 במכתבם עמם; בכבוד גם הנידונים בכבוד גם פגעה השנ״ם,

 אל הלאומי הועד הנהלת יו״ר ושל הסוכנות הנהלת יו״ר של

נאמר: העליון, הנציב

 אולם המרור, כנגד תנופה מלחמת מנהלות ההנהלות "שתי

 נוספת תלייה וכל הרוחות, להשקמת אמצעים אינן תליות

הפורשים". מדורת על שמן היא

 ההסתדרות נשיא העליון, לנציב במכתבו אחריהם, החזיק והחרה

הציונית:

ברצוננו שיש האחרון הדבר הרי בארץ כיום המתוחה "באווירה
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 השם. קידוש בתהילת יוכתרו שהטרוריסטים זה הוא לראות

 בידם. לסייע אסור זה. לדבר בדיוק מנהיגיהם מצפים אל-נכון,

 בנפשי עוז מרהיב הנני במדינה, השלום ולמען זה, מסעם

 מתן לבטל לאפשרי שתמצא כבוד, הוקרת מתוך לבקשך,

אלה". דין גזרי

 להשיב ימים, באותם המחתרת, של איומיה אם הועיל: ללא

 - הגזירה את לבסל הועילו לא מידה, כנגד מידה לתליינים

 - טובה היתה כוונתם אם גם ומצסדקים, כנועים מכתבים

שכן. כל לא

 - אמא" אותי "תביני ואחות: אח ואם, אב תחנוני לא גם

 טוב אני ״במה - הסורגים מבין הדומעת לאמו משה אמר

ת אחד מכל יותר ש ש  מבלי למשרפות שהלכו המיליונים מ

 תנינה?...״ לבקש אפשרות לו שהיתה

 על לחוס בו שהפציר בנימין, לאחיו מאיר אמר - ״חנינה?״

עמי?״ בני על רחמים בלבם שאין מאלה ״ממי? - חייו

מוחלט־ הכל ־אצלנו
 ליטא, לגלות עד ברזני, של הוריו הולדת מקום בגדר, מגלות

 אבל וימים, יבשות מפרידים פיינשטיין, של הוריו הולדת מקום

 אחד: גורל של מעגל בניהם על סוגר המוות, בצינוק פה,

 האדומים, בבגדים גם ובריח, סורג מאחורי גם ומאיר, משה

 גם אך שוביהם, לפני מתרפסים אינם לוחמים לוחמים. הינם

 את ליטול דרכים מבקשים לוחמים לגורלם. נכנעים אינם

 ומאיר משה בין המתנהל המחתרתי, בדואר בידם: גורלם

הסמוכים בתאים היושבים השפוטים, האםירים חבריהם, לבין
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 ומאיר משה להם מודיעים - בירושלים המרכזי הסוהר בית של

 כשקיבלו עזרתם. את ומבקשים שמשון, מות למות כוונתם על

 ״העיתונות״, בפיהם שמכונה המחתרתי, בדואר ומאיר משה

להם: להשיב מיהרו חבריהם, של החיובית תשובתם את
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 שמחים ואנו לנו, ברור הכל ה״עיתונות״. את קבלנו יקרים! חברים רב ״שלום

ת על ם זו אחרונה הזדמנו תני ת לנו שנו ח ת חלק לק מ ק  חברינו. ארבעת בנ

 הנכונה. ובצורה במידה בעדנו ינקמו ארגונינו כי בטוחים אנו - לנו באשר

 גם לנו שיכינו בחוץ בקשו ולכן לעכו, בהעברה אותנו שיפתיעו יתכן אולם

 רב. שלום חזקים. אנו זאת. עושים שאנו בטוחים שנהיה כך כזה, דבר בעכו

ברזני.״ מ. פ״נשטיין, מ.

 למות עליך נגזר אם לאמור: שמשון, של בדרכו ללכת הרעיון

 זה רעיון - האו״ב, במחנה חללים והפל לחם כלוחם, מות -

 שעל אימת כל ולח״י אצ״ל מחתרות אסירי בין ועלה חזר

למוות, הנידונים הספיקו לא כה עד מוות. דין נגזר מהם אחד

 דינם שגזר משום אם אותו, לממש ואצ״ל, לח״י אסירי מבין

 יחיאל גרונר, דוב של במקרה כמו - ואם עולם, במאסר הוחלף

הבריטים, הערימו - אלקחי ומרדכי קשאני אליעזר דרזנר,



 להוציאם והקדימו בחוץ חבריהם ואת הנידונים את הטעו

להורג.

 ומאיר משה והקדימו הטעו - הזאת הפעם לא. - הזאת הפעם

התליין. את וחבריהם

הסמוכים, שבתאים ולח״י, אצ״ל אנשי ניגשו כאב בהרבה

היסום, בלי גם אבל וברזני, פיינשט״ן של בקשתם אחרי למלא

 משה של במקומם הוא שלו אל-נכון, ידע מהם אחד כל שכן

 בקרב למות האחרונה: בקשתו היתה כזאת רק ־ ומאיר

 להיות לא ורק המוות, בצל גם המלחמה את להמשיך כח״ל,

 רק האויב; של לאיד השמחות לעיניו אין-אונים, לגרדום, מובל

כך... לא

 המחתרתי בדואר ומאיר משה מאיצים - מוחלס״ הכל ״אצלנו

האסירים: חבריהם את
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 שלחתם שלא על טוב לא עשיתם אם כי זה אין רב! שלום "אחים,

 תתנו נא אל מאוחר! יהיה לא הבוקר אור עד אם יודע מ׳ זה. את לנו

 מה כל מהר. שיותר מה זה את לנו שלחו היה, כלא לעבור לזמן

 מוחלט. הכל אצלנו מהר. שחלפה סערה רק היה זה לכם שסופר

אנחנו". וגם חזקים, היו לכולם, שלום דרישת

שני הם אלו - זה" "את מהר". שיותר מה זה את לנו "שילחו

פמליית כל ועל תל״ניהם על ומאיר משה יטילו אותם רימוני-נפץ,



 הצינוק מן לקחתם בבואם אליהם, שתילווה הגבוהה הקצונה

 המוות. דין גזר את בו לבצע כדי הסמוך, הגרדום תא אל

 משה את כזאת, אותם פקדה אכן, - לרגע? הדעת חולשת

 ואהבת היצר חולשות כל עם הם, ודם בשר לא וכי ומאיר,

 סער - אבן לב לא - לבם עלומיהם? באביב שנ״ם של הח״ם

 המיית על גבר - ברזל - רצונם רק בלבטים, והתייסר ורגש

 לחבריהם: ולהבטיח לשוב ומאיר משה יכולים על-כן, אשר הדם;

ת סערה רק היה זה לכם שסופר מה "כל שי  שחלפה נפ

מהר".

 הסוהר שבבית האסירים שחבריהם רק

 אצ״ל ממפקדות לאישור עכשיו ממתינים

 האצ״ל למפקדי היה קל לא שבחוץ. ולח״י

 משה של לבקשתם ולהיענות למהר והלח״י

 היה להכריע להם שעזר מה ואולי ומאיר,

 שהועלה גרונר, דוב של האחרון מכתבו

 בכתב דוב, שלח אותו מכתב בעכו, לגרדום שבוע באותו

במילים: דוב סיים ושאותו בגין, מנחם האצ״ל, למפקד ידו,

f t * !



 עומדים שנוגשינו לפני שעות 48 האלה השורות את כותב "אני

ם, אין אלה בשעות רציחתם. את לפועל להוציא שקרי  והריני מ

 באותה בוחר הייתי - מחדש להתחיל הברירה לי היתה שלו נשבע

בשבילי". האפשריות בתוצאות להתחשב בלי בה שהלכתי הדרך

 ממפקדת האישור הסוהר, בבית איפוא, נתקבל, בו ביום,

 לא ומאיר, משה של לבקשתם להיענות לח"׳, וממרכז האצ״ל

ירושלים, בכלא ואצ״ל לח״י אסירי על האחראים עוד התמהמהו

 ידי בעל בן-עמי, אליעזר לח״י, לאסיר להורות מיהרו ביום ובו

 לגשת עדינות, ומלאכות נפץ בחומרי לטפול הנוגע בכל הזהב

 אצ״ל, איש זנד, אליהו הוא יהושע, גונדר של בעזרתו לעבודה.

 להכנת בן-עמי אליעזר ניגש יפו, בכיבוש מכן לאחר שנהרג

הרימונים. שני

זהב תפוחי שני
 הרימונים, להרכבת הדרושים אביזרים ושאר נפצים חומרי-נפץ,

 לבית הוגנבו מספיקות: בכמויות האסירים בידי נמצאו אלו

 בדרכים ואם כפולות-תחתית ריבה בקופסאות אם - הסוהר

 ממש, של רימונים שני אלו מכל להרכיב איך אבל אחרות,

 לשני להעבירם יהיה שניתן כך להסוות יהיה אפשר אותם

 הנבדק בתאם, להחזיק הנידונים שני יוכלו ושאותם הנידונים

 הבעייה. מעתה היתה זו - הסוהרים ידי על ביום פעמיים

 היתה המוות לצינוק מחתרתי דואר להעברת היחידה הדרך

מהמטבח מקבלים למוות הנידונים שהיו המזון מצרכי דרך



28

ירושלים בכלא היהודיים האסירים מתאי אחד



 אליעזר נתן הסמוכים. בתאים השפוטים חבריהם של הכשר

 הבשר, הלחם, - המזון במצרכי עיניו את לח״י, אסיר בן-עמי,

 בהם הפך - המזון סל את ממלאים שהיו ופירות ירקות ושאר

 בעיני בהם וגילגל עיניו את ועצם חזר ולכאן, לכאן בעיניו,

 תפוחי על עכשיו אלו נחו עיניו את ופקח מששב אך רוחו.

 ״נשלח - זנד אליהו האצ״ל, לאסיר בן-עמי אמר - "זהו״ הזהב.

תפוחי-זהב"... שני לבחורים

 יד של בתפילין אלהים, לי יסלח להיעזר, חשבתי "בתחילה

 שבתי מיד "אך - בן-עמי אליעזר מספר - ראש״ של ותפילין

ת שכן הרעיון, את וזנחת׳  היה שאפשר הנפץ חומר כמו

 שברתי מאוד. מיזערה היתה הקטנות העור לתיבות להחדיר

 אותו לי מילאו שפתאום עד עד... הראש את לי ושברתי לי

 שתוכם אדם, ידי מעשה תפוחי-זהב, שני תפוחי-זהב... שני

ץ רצוף יהיה פ רי-נ מ ת. ורסיסי חו תכ  ולא תפוזים שני מ

 עמו לפוצץ ואחד, התליינים, פמליית על להטיל אחד אחד:

עצמם..." את

 את להעביר הבריטים יכולים רגע כל יקר: רגע כל מעתה,

 לפני שעשו כשם עכו, לכלא ירושלים מכלא הנידונים שני

 מוסיפים, ומאיר משה וחבריו. גרונר דוב עם אחדים ימים

 ומגולגלים טואלט ניירות על כתובים פתקים, להריץ איפוא,

 מהרו!" "אנא, בחבריהם: ולהאיץ המזון, סל של הנצרים בין

 כשחבריו התאים, באחד להתבודד איפוא, מיהר, עמי בן אליעזר

 של הבולשות מעיניהם עליו בשמירה מתחלפים האסירים

 ולנפצים. הנפץ חומרי לאספקת דואג זנד וכשאליהו הסוהרים

 הרכבת למלאכת עמי בן ניגש נסיונות של יומיים לאחר

הרימונים:



ן התפוז הפיכת תהליך מו י לר

בדופן  הרסיסים השקעת הכפה הסרת
התפוז  קליפת של הפנימי התפוז של

ה־מותז״ הראש החזרת הנפצים החדרת
עץ  קיסמי בעזרת התפוז לגוף לתפוז



ה׳׳דמה" תפוז הוכח עליו ,18 מם׳ היהודיים האםירים בתא המדף



 על וקרביהם, הותזו התפוזים שני של הזהובים ראשיהם

 בהם שהמתבונן כך כפית, בעזרת הורקו והגלעינים, הפלחים

 פעם אי נחתכו הללו שהתפוזים כלל להרגיש היה יכול לא

 הבחורים, אחד הכין כבר שעה אותה מתוכן. ריקים ושהם

 בלע״ז, "נימים״ מתכת, שברירי הכלא, בית במסגר״ת שעבד

 תוך אל הושקעו ה״ניסים" הרימון. של רסיסים להיות שנועדו

 הכדורי החלל לתוך התפוזים, של הרכה הפנימית קליפתם

 ולתוך הדינמיטים, ממשפחת נפץ חומר הודחם תפוז כל של

 המחוברים נפצים שני ההדלקה: מערכת הוכנסה הדינמיס

 הוכנס לתוכם קמעא, נפרמו, הפתילים שני פתילים. לשני

 לחות, חדירת למנוע דק, בגומי נעטפו הם פלאסטי, נפץ חומר

 ניתן אותו אחד, הדלקה בראש והסתיימו תפירה, בחוט נכרכו

 בוערת. סיגריה של רשף ע״׳ להבעיר

 ראשו"המותז" את כנו על ולהשיב לשוב אלא עתה נותר לא

 עץ קיסמי בעזרת התפוז גוף אל מחדש שהוצמד התפוז, של

 וראשו, התפוז גוף בין כסיכות שהודקו גפרור, חלקיקי דקיקים,

 בוצע שכאן כלל להכיר היה ניתן שלא כך כיוונים, מיני בכל

 את להרים היה שניתן כך, כן: על יתר "ניתוח״, שהוא איזה

 בלבד. בראשו מחזיק כשאתה כולו, התפוז

 רסיסים. ללא רימון"דמה", שלישי, תפוז גם הכין שבן-עמי אלא

 אסירים בתא מדף על הונח הוא לבחורים, נשלח לא זה תפוז

 אחר יעקוב שהלה מנת על בן-עמי, גם ישב בו התא ,18 מם'

 תהליך התפוז, קליפת של וההצטמקות ההתייבשות תהליך

 להזהיר ויוכל - בה שנעשה החתך את ולהסגיר לחשוף שעשוי

הנידונים. שני את מועד מבעוד כך על



33

בפינה וה״קרדל" הרצפה, על )"בורשים"( מזרונים אסירים: חדר



 למוות, לנידונים מזון סל הבחורים העבירו וערב צהרים בוקר,

 נוסף הרימונים, הכנת על עבדו ויהושע שבן-עמי מיום אבל,

 וברזני "פ״נשטיין תפוזים: מלא שני, סל - הרגיל המזון לסל

 עובדי היהודיים, האסירים אמרו - זהב" תפוחי על ׳מתים'

 לנידונים. הסלים את מעביר שהיה הבריס׳ לסמל המטבח,

 לערער או להרהר שבעולם סיבה שום היתה לא הבריטי לסמל

 שהולכים שניים של גם מה וברזני, פיינשטיין של טעמם על

למוות.

 בית במשרד נבדקים האוכל טלי היו וערב צהרים בוקר,

 היא - קלה היתה האחרונים בימים שמלאכתם רק הטוהר,

 מלב חשד כל להוציא כדי הבחורים: בידי כבר נעשתה

 היו הבדיקה, במלאכת להתרשל אותם להרגיל וכדי הסוהרים

 בשר, לחם, - המזון מצרכי את מעתה שולחים הבחורים

 התפוזים לקליפות מסביב ואילו לחתיכות, חתוכים - וכו' נקניק

 הסוהרים עיני גם הזמן במשך חתכים. לסמן מעמיקים היו

לחדור... פחות העמיקו

 רימונים: הרצופים התפוזים שני נשלחו בו יום באותו גם כך

 והמבט מאוד שטחיים החיתוכים היו אלה של קליפתם על גם

 עם הטל מאוד. מרפרף - הםוהרים-הבודקים של הבולש

 אצ״ל, איש סודיט אליעזר הוא ידי"קבצן", על שהוכן התפוזים,

 הביקורת את כחוק ערב אותו איפוא, עבר, המטבח, על אשר

 המוות. לצינוק הפליליים האסירים אחד ידי על והוכנס

 אותו היתה שמחה איזו הד, גם: אבל - שמחה לאותה אוי

 של המוות בתא וגם ולח״י אצ״ל של האסירים בתאי גם ערב

 אז או כרצונם, לחיות לא אם חורין. בני שוב הם ומאיר: משה

כרצונם. למות



 אחת של בגבעולה ותקוע מגולגל קסן, פתק - החוזר בדואר

 האסירים מסבח אל המזון שיירי שאר בין שהוחזרו הבננות

לחבריהם: ומאיר משה כתבו -

הבננה בגבעול המחתרתי הדואר

 באשר רוחכם תישבר ואל האחרונה ברכתנו את קבלו רב! שלו□ ״אחים!

שלמי□ אנו ת את ננקום אולם בחיינו. מ מ ק  השפוך, אחינו ארבעת דם נ

תנו, אותנו יזיז לא בעול□ כוח ששו□ כשם  כוח ששום נקווה כן מעמד

 אשר עד והמשיכו המרד נם את בכבוד נישאו אתם, אתכם. ישבור לא

המוות. לקראת בגאון צועדים אנו וניגאל. נגאל

מ.ב." מ.פ.



 נתרוקנו שכמו ספרים, דפי על גם חתומים מ.פ. התיבות ראשי

 פ״נשטיין, מאיר של במילותיו להתמלא כדי אותיותיהם, מכל

צוואות: שהן מילים

 מורמות. ידיי□ ע□ לחיות מאשר בידיים נשק ע□ למות ״טוב

מ.פ."

 שודדי לא לכן המוות, את ידענו הם, מה חיי□ ידענו "לא

 לא אך ח״, ניצוץ את יכבו ה□ במוות. יפחידונו בריטיים ים

מ.פ.״ עמי. של

 הטפרים דפי על פיינשטיין, מאיר כשכתב

 אולי האלה, הדברים את בצינוק, שקרא

 את ממשיך שהוא ידע, לא ואולי אז ידע

 שהועלה הראשון, המלכות הרוג מסורת

 שלמה תרצ״ח, בסיוון ב-ל׳ הבריטים, ע״י

 הצינוק חדר קירות את שמילא בן-יוםף,

 חייו בשעות שקרא הטפרים דפי ואת ישב, בו עכו בכלא

 מהמנון השבועה זו כמו שבועות, שהן בסיסמאות האחרונות,

 שאין הווידוי, זה כמו או ההר״, את לכבוש או "למות בית״ר:

 טובים יותר שרוצים ״אלה ממנו: גבוה ואין ממנו פשוט

שיכולים״. מאלה

 כל כמו הוא, מות. עד רצה תום, עד רצה בן-יוםף שלמה

 באקראי החרות מלחמת אל הגיע לא אחריו, המלכות הרוגי

 מבית, יריביהם עליהם שהעלילו כפי הרפתקנות, יצר מתוך או

 דן תש״ז, בניסן - מוח״? ״חמומי מוח"... "חמומי אותם שכינו

 בית-צורי, ואליהו חכים אליהו את: למוות המצרי המשפט בית

השר מוין, הלורד של בחייו להתנקש לח״י במצוות שיצאו

בן-יוסף שלמה



בית-צורי אליהו

 בקהיר שממפקדתו התיכון, למזרח הבריסי

השואה; פלימי ספינות את להטביע ציווה

 לפני בית-צורי אליהו שנשא הנאום את

במילים: פתח הוא המצריים, שופטיו

 על ללחיץ אצבעי על פקד ״כשמוחי

 זה רק - המותן מן שליפה לא ההדק..."

 הם - והיוקדת הנחושה האמונה זו רק והחושב, הקר המוח

ההדק. על ללחוץ בית־צורי אליהו של אצבעו על שפקדו אלה

תמיד מואר המוות צינוק
 את שיבשו לא הפעם, הפתיעו לא הטוהר בית שלטונות

 נפשם - עכו לכלא ומאיר משה את העבירו ולא התכנית

 הבריטים שהפעם אלא, בירושלים! גם גרדומים להעמיד יצאה

שיופתעו... אלה יהיו

 טיולם את תש״ז, בניסן ל׳ של בבוקרו ומאיר, משה כשטיילו

 שהלילה ידעו לא שומריהם, בליווי הטוהר, בית בחצר היומי

האחרון. לילם הוא

 גם עמם נטלו ממנו היעדרם בשעת בתאם חיפוש מחשש

 שלושה אחד כל - ושלשום אתמול כך שעשו כשם - היום

 ואת - תפוז-הרימון ביניהם - בכיסיהם שמו שניים תפוזים:

 מופגנת, בצורה ממנו נוגטים כשהם בידם החזיקו השלישי

 תפוזים... על "מתים" הלא ומאיר משה טוהריהם: לעיני

 בתאם חיפוש-פתע בניסן, ל' אותו של בבוקרו אכן, נערך, לו•

 גם מתגלה אולי היה - שם עוד והתפוזים - ומאיר משה של

שקליפת בן-עמי, אליעזר גילה עצמו יום באותו שכן, סודם:



הסוהר בית חצר



 השלישי, היום כבר זה עוקב הוא אחריה ה״ז־מה", תפוז

 מדאיגים... הצממקות סימני לגלות מתחילה

 "אשלח - בלבו אומר בן-עמי איפוא, גמר, - בבוקר" "מחר

 להיפטר וכיצד הרימונים את לפרק כיצד הוראות לבחורים

 אותם". יגלו שהסוהרים לפני מהם

נשלחו: לא למחרת שההוראות רק

 את והצמית הסוהר בית כותלי את הרעיד לילה באותו עוד

 נפץ קול - האסירים חבריו לבות ואת בן-עמי אליעזר של לבו

אדיר.

 התכנית, בסוד שהיו ולח״י, אצ״ל אסירי של לבם למעשה,

 בית לחומות מעבר כששמעו ערב, לעת כבר רעות להם ניבא

 העיר. בירושלים עוצר על המכריזה סירנה צפירת הסוהר,

 האסירים התלחשו - מה?" שום על - ערב לעת זה "עוצר

 להוציא התליינים מתכננים אולי "או - בפליאה לבינם בינם

 הזה והעוצר ומאיר משה של דינם גזר את הפועל אל הלילה

 לשחרר שבחוץ חברינו מצד נסיון למנוע מנת על אלא בא לא

 הלילה?... הוא הזה הלילה האומנם הנידונים?... את בכוח

 שזהו אל-נכון ידעו כבר הם עוד, שאלו לא ומאיר משה אבל

 כדי מדי, "אדיבים״ הבריטים היו הזאת הפעם האחרון. לילם

 שחר, עם השלישית, שבאשמורת כחוק, לנידונים, להודיע

 בשעת כמו שלא - והפעם הפועל, אל דינם פסק יוצא

 בחשאי, לעכו שהועברו וחבריו, גרונר דוב של תלייתם

 מוודה רב ובאין רואה באין יודע, באין שניתלו הלילה, בחשכת

 נוכח שיהיה רב הסוהר בית אל הבריטים הזעיקו הפעם -

התלייה. בשעת



 בפני ביתו דלת את ערב, אותו גולדמן, יעקב הרב כשפתח

 כבר באו. מה לשם ידע - עליה שנקשו הבריחים הקצינים

 יצחק לישראל, הראשי הרב אליו פנה לכן קודם אחדים ימים

 וברזנ׳ פיינשס״ן של תלייתם בשעת נוכח להיות ובקשו הרצוג,

 בתי של רב אמנם הוא גולדמן הרב ווידוי. עמם לומר מנת על

 המרכזי הסוהר בית של לא אבל הלאומי, הוועד מטעם הטוהר

 המרכזי הטוהר בבית היהודים האסירים של רבם בירושלים.

 הידוע לוין, אריה ר׳ הוא שני, לו שאין אחד היה בירושלים,

 ר׳ האסירים". "אבי בשם וה״הגנה״ לח״׳ אצ״ל, אסירי בפי

 ומאיר משה עם "ווידוי" לומר היה שאמור זה הוא לוין אריה

 עכשיו נשבר לבו - לוין אריה ר' אבל האחרונה. בשעתם

 חורף ולילה, יום רגליו, משרך היה שנה שעשרים הוא, מצער.

 להרעיף כדי למוות, ונדונים שפוטים אצל ובשרב, בשלג וקיץ,

 שישועת להם ולהבטיח אמונה בהם לנסוך אהבה, עליהם

 של במחיצתם לעמוד כוחו בו עמד לא - עין כהרף השם

האחרון. בלילם וברזני פ״נשטיין

 "ווידוי״ ולומר לבוא הטוהר בית שלטונות איפוא, אליו, כשפנו

 אריה: ר׳ להם אמר לגרדום, העלאתם לפני ומאיר, משה עם

 וכי חטאו? הם וכי להתוודות? לה□ יש מה על וכי "ווידוי?

 למען לגרדו□ העולים מאלה בעולם גדולי□ צדיקים יש

 רגליו את כיתת אבל יסף, ולא - וישראל?..״ השם קידוש

 מהרב שיבקש לפניו להתחנן מנת על הרצוג, הרב של לביתו

 בניו?״ של במותם לחזות אב יכול "וכי במקומו: שילך גולדמן

דומעות... בעינים הרצוג לרב אריה ר' אמר

התשיעית בשעה גולדמן הרב אליו כשנכנס מואר היה הצינוק



האסירים אבי לוין, אריה ר׳



 הלילה: וכל היום כל תמיד, מואר המוות צימק הלילה. של

 מעששית - בלילה החרכים, דרך השמים מעם האור בא ביום

 המוות בצינוק בצינוק. הגובל הצר בפרוזדור הדולקת חשמל

 תנועה כל אחרי לעקוב אפשר שיהא צריך חושך, שיהיה אסור

 למות אחרת דרך לבקש חלילה, ינסה, שלא למות, ההולך של

החוק. לו שהועיד מזו בה

 שגם אלא הימים, שבעת של אור-התמיד זה לא - תמיד אור

 מסנוור. עכור, אפל, משלו: אור-תמיד יש לשסן

 הרב את בראותם ומאיר, משה של המופתעות עיניהם אבל

 לו: כשאמרו אמיתית, בשמחה אורו לתאם, נכנם גולדמן

ת לא אם לנו '׳סלח א צ  חשבנו כהלכה, לבושי□ אותנו מ

לישון". ללכת הערב להקדים

 חליפה אותה היה לבושם כשכל - כהלכה?..." לבושים "לא

למוות? הנידונים של אדומה

 האדום הצבע - ומאיר משה שבעיני אלא

 שלא כפי והמוות, הדם צבע דווקא היה לא

 אליהו הגרדום, עולה של בעיניו כך היה

 אליהו נעצר התלייה, עמוד אל בדרכו חכים:

 המוות בחליפת התבונן לרגע, חכים

 וכשמהאדום שעליו, והקמוטה המרופטה

 המלכות, ארגמן צבעי כל עכשיו אליו נזדהרו שבה, האדום

 המצרי לתליינו חכים אליהו פנה - לחם ולמענה חלם שעליה

חיי..." בימי שלבשתי ביותר היפה החליפה ״זוהי ואמר:

 יודע ואינו דומע לבו משהו, מתלחלחות עיניו - גולדמן הרב

הרב, של מבוכתו את שרואים ומאיר, משה שיתחיל. במה



גולדמן יעקב הרב



 - הבית בני שלום על בשאלות ופותחים עליו להקל מנסים

האחים: אמא, אבא,

 שלא רק כולם? של שלומם מה - אות□ ראית ״בודאי

 והצער. הסבל על סליחה בשמנו, מהם, בקש אנא, יצטערו...

 - שעשינו מה והלא יבינו, בוודאי הם שיבינו, מהם בקש

ת כל למען ח שפ  עשינו... בה, חברים שכולנו ישראל, עם מ

 האחרים, גם אולי יבינו... הם גדול... בצער ישראל עם והלא

ם מאחינו אלה  תגיד יבינו... - דמים שופכי אותנו המכני

שמנו, להם  שאם להם תגיד נקיות, שידינו להם תגיד ב

 אלא בעינינו, הפקר גויים של שד□ משום לא זה דם, שפכנו

 ששה בעינינו... הפקר איננו יהודים של שדם משו□ רק

 פה... הבריטים מתנכלים ולשאר ש□ שרופים יהודים מיליון

 טרוריסטים, לא אנחנו, חרות לוחמי שאנחנו להם תגיד ועוד

 תגיד עשינו... ישראל לכלל אהבה מתוך - שעשינו ומה

יבינו...״ אולי טועים, שה□ להם

בגדדב התייר פרי
 ומאיר, משה - זה בתוך זה זה, אחרי זה - דיברו וככה ככה

 צימק יכול איך משתאה בינותם, עומד גולדמן הרב ובעוד

 וגבהות האמונה עוצמת כל את להכיל הזה והנמוך הצר המוות

 ומאיר משה בו מאיצים וכבר מהשניים, עכשיו הקורנת הדעת

 ימים זה אותנו שמטרידה ״שאלה אחת, שאלה על להשיב

 על חנינה לבקש השתדלנו שלא העובדה האם אחדים:

ת  של כחטא הרב, כבוד לנו, תיחשב חיינו את להציל מנ

לדעת?״ איבוד



 שאלתם, על כפעם, הרב, חוזר - לדעת?״ איבוד של "חטא

 מצפונם על להקל לידיו שבאה ההזדמנות על ששמח וכמי

 בקול אומר, הוא חטאו, כאילו טפק-טפיקא מלבם ולהוציא

ש מסירות ״לא! הלכה: פסק פוסק, של ת למען נפ  הצל

 וחז״ל לדעת, איבוד משום בה אין וכבוד-שמי□ ישראל כבוד

 מליפול חרבו על למות שבחר המלך שאול את אפילו שיבחו

ם בידי שתי די ולגרום הפל  מלך של כבודו חילול כך על-י

בישראל".

 היה יכול איך - ידע ולא שהשיב, מה לתומו, הרב, השיב כך

 לבקש סירובם לגבי ומאיר משה של ששאלתם - לדעת?

 כך, כל לשמה היתה ולא כך כל תמימה היתה לא חנינה,

 מעשה על בישראל רב מפי מוסמך היתר קבלת לשם אלא

 הלילה... עוד פה לבצע מתכוונים שהם השמשוני המוות

 פניהם עכשיו קורנות איך כשראה אבל ידע, לא גולדמן הרב

 מכל המלכות הרוגי על להם וסיפר הוסיף ומאיר, משה של

 יורד המוות מלאך ולא בעצמו שהקב״ה זוכים שהם הדורות,

 הכבוד... כסא לפני לפניו, אותה ומעלה נשמתם את ליטול

 טמירים רזים ומאיר משה באוזני מגלה גולדמן הרב בעוד

 מאיר, פתאום אומר חכמים, ממדרשי מופלאים ומאמרות

 לשיר פירוש חיבר סבי ״ג□ משהו: ומהורהר מצטנע בקול

השירים״...

הרב שמח - לקוהלת" פירוש גם השירים, לשיר רק "לא

 טבך של הספרים "שני - מאיר של לבו את לשמח גולדמן

שלי". בספריה נמצאים

ת בשם ספר... חיבר שלי דוד׳ "גם ח מנ שבתאי על , יהודה ׳

את "אבל - משהו ביישני בהיסוס משה עכשיו נזכר - צבי"



 על ספר זה בבגדד... עוד היה זה קרא... לא הרב בוודאי זה

הנסתר..." וחכמת ׳קבלה׳

 משה, אל קולו את הרב ומצהיל צוהל - קראתי!!״ ״קראתי!!

 אחד "סיפור הוסיף: מלהאמין, משה נפעם איך וכשראה

ת בספרו דודך מספר מופלא ח מנ  אחד על סיפור , יהודה ׳

 הוא ובעוד בבגדד, תמרים, בשדה אחד יום שהילך המקובלים

 אדם, של קולו קול, בת שמע - אחד תמר לקטוף ידו מושיט

ת ׳בתוכי לאמור: העץ, שעל התמר מפרי יוצאת תגלגל  מ

תו שמ  תיקונה. את היום עד מצאה שלא העזתי נתן של נ

- תיקון תביא - ברכה עלי ותאמר אות׳ תאכל א□ תי׳ מ ש  לנ

 עליו, בירך התמר, את קטף - דודך מספר - מקובל אותו

תו תיקון כך והביא אותו אכל שמ העזתי". נתן של לנ

 של נשמתו גלגול לפלא עדיין נתון היה שלבו גולדמן, הרב

 בער דרכו שבתחילת צבי, שבתאי של "נביאו" זה העזתי, נתן

 הרב - זרה באש ונשרף לשמד יצא אבל ישראל, לגאולת

 פרי בפרי: נגע פרי בצינוק, כאן לעיניו, איך ראה לא גולדמן

 בסל המונח הירושלמי, הזהב תפוח בפרי מבגדד התמר

 משה השניים, עכשיו שומעים וממנו הצינוק, שבפינת הפירות

קול... בת אליהם יוצאת ומאיר,

 ממנו וביקש גולדמן הרב אל מאיר פנה בו הרגע היה זה אולי

 סליחה. - האסירים רב לוין, אריה מר׳ בשמו שיבקש

 אריה ר׳ ידע: מאיר אבל מה, על סליחה ידע לא גולדמן הרב

 ומורה: רב גם אלא האסירים", "אבי רק לא למאיר היה לוין

 הישיבה ח״ם", "עץ בישיבת כתלמיד מאיר בילה שנים עשר

רבן. בית לתינוקות תורה לוין אריה ר' הרביץ בה
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 המחתרות, במחיאום שהוקם הכנסת בית
האסירים רב לוין, אריה ר׳ ע״ש ירושלים, בכלא



 שהוא - השימשוני גם ולו - ההתאבדות שמעשה ידע מאיר

 לרוחו יהיה לא אחדות, שעות בעוד לעשות עומדים ומשה

 אד□ ימנע אל צווארו על מונהת חדה כשחרב "ג□ רבו... של

 מפקד רענן, למרדכי לוין אריה ר׳ אמר - הרחמים״ מן עצמו

 המוות דין גזר אישור לאחר מיד אליו שבא בירושלים, האצ״ל

 לברר ביקש כביכול, סתמית, ובשיחה וברזני, פיינשס״ן על

 לדעת. אבוד מעשה אל היהודית ההלכה של גישתה מה אצלו

 על מפורשות אריה לר׳ לספר בנפשו עוז מצא לא רענן

 לוין אריה ר׳ זהירות: מחמת לא אך השניים, של ה״תכנית״

 אלא המחתרת, אסירי של ולצערם לכאבם רק לא שותף היה

 רק עליה לו סיפר לא רענן מסודותיהם... לרבים גם שותף

 נפש את שידע האסירים", "אבי אבל לצערו. רצה שלא משום

 לרעיון: נפשו בכל והתקומם דבר מתוך דבר הבין "ילדיו",

 כהרף ה׳ ״ישועת מוכיח, בקול גער - עין" כהרף ה׳ "ישועת

 התחנן, - עין״ כהרף ה׳ "ישועת בוטח... בקול פסק - עין"

שבור... בקול התפלל

יופעל לא אחד '׳תפוז־
 חלפה עברה הלילה של הראשונה האשמורת נקפו, השעות

 היה אבל "ווידוי", הבחורים עם אמר לא עוד גולדמן והרב לה

 לפניהם: עכשיו שהתוודה הרב, הוא, זה

א מקנ  ווידוי׳ ה את שמים. שם לקדש שזכית□ בכם אני "

 עכשיו, עמכם אומר ׳ווידוי׳, לא לא, החוטאים... לנו תשאירו

 העולמים ריבון את נשבח יחד ... עולם ׳אדון תפילת אלא

מד אתכם שזיכה ע מ הזה". הקדוש ב



 "אבל - הרב להצעת בהתלהבות ומאיר משה רגשו - ״יחד"

ם/ ׳אדון את נאמר רק לא ל  לו יש אותו... נשיר ג□ אלא עו

עולם׳...״ אדון ל ניגון

 הניגון אך עולם', 'אדון למזמור אחד מניגון יותר אכן, לו, יש

 ה׳ רוחי... אפקיד ״בידך את מהשניים אחד כל שר בו הפנימי

 מקדשי של בפיהם אלא מעולם, כך הושר לא - אירא" ולא לי

 הדורות. שבכל ישראל שם

 שמירת על האחרונים בימים מופקד שהיה הבריסי, הסוהר

 הצר בפרוזדור ולכאן, לכאן כדרכו, מתהלך ושהיה הנידונים,

 היה כבר אכן, הוא, מקומו. על עכשיו קפא - הצינוק שלפני

 שעלו השירה קולות אבל השנ״ם, של לבם לגבורת מורגל

 הותירו לחייהם, זה אחרון בלילה ומאיר, משה של מתאם

 אל והציץ הצינוק בפתח שם עמד הוא והמום: נבוך אותו

 לפרגוד מעבר אל שמציץ כמי הסורגים, מבין ומאיר, משה

מלאכים... שמאחוריו

 האשמורת של שעתה הגיעה הסוהר של ידו שעל השעון במחוגי

 פמליית מגיעה הלילה של השלישית באשמורת השנייה.

 הגיע ומאיר משה אצל גולדמן הרב של הביקור התליינים.

 לעזוב פנה גולדמן שהרב ולפני שנדברו, בלא לקיצו. איפוא

 - הרב גם הצסרף ואליהם - ומאיר משה פרצו תאם, את

״התקווה". בשירת

 להיפרד: התכוון לא גולדמן הרב אבל

 בבית "פה, - ומאיר למשה עכשיו אומר הוא - פה" ״אחכה

שכמת עד אמתין הכלא, ת על הבוקר, לה  אתכם שאהיה מנ

האחרונים״. ברגעיכם



ירושלים בכלא הצינוק חדרי מסדרון



 ומאיר משה של פניהם אבל - נתכוון לסובה רק הרב, הוא,

 שברגעים היה שביקש כל הרב, הוא, למה. הבין לא הרב נפלו...

 הלבבות כנגד אוהב יהודי לב אליהם ידפוק לחייהם האחרונים

 הם נחרדו: ומאיר משה אבל - התליינים של הזרים, הקרים,

 האחרונים, ברגעיהם סביבם שידפקו זרים בלבבות רק רצו

 הסובבים את להמית ביקשו האחרונים, ברגעיהם הם, שהלא

שבידם. החי ברימון אותם

 לביתו. וישוב שילך רק ישאר, שלא ברב, איפוא, סיהבו, השניים

 התרגש ושרק השניים, ״זוממים״ מה ידע שלא גולדמן, הרב

 אלא עכשיו חושבים לא למות שהולכים שנ״ם איך לראות

 התעקש - לתלייה מובלים לראותם הצער את ממנו לחסוך איך

נשאר". "אני ואמר:

 לשנות - אחת דרך אלא איפוא, נותרה, לא ולמאיר למשה

 שנתכוונו זה אחד, רימון יופעל! לא אחד ״תפוז״ התכנית: את

 רימון יוסל. לא - התליינים פמליית לעבר בוקר לעת להסיל

 ומאיר משה תליין. לבין רב בין לרע, סוב בין להבחין יודע אינו

 - האחרון הקרב שמחת כך בשל מהם ניסלה ואם יודעים. -

 עוד לפניהם נותרה - לתלותם הבאים את ולהמית להקדים

הניצחון. שמחת את ממנו ליטול באו״ב: לנקום אחת דרך

 שינוי לחול עלול האחרון שברגע כך על המחשבה למעשה,

 משה את מספר ימים לפני כבר פקדה - בתכניתם זו ברוח

 עם מילים להחליף יכלו בהן ההזדמנויות כשבאחת ומאיר,

 ומאיר: משה להם אמרו האסירים, חבריהם

להורג להוציאנו שיבואו התליינים של בפמליה אם "והיה,



 רק עמנו שגמל הבריטיים הסוהרים אחד במקרה יימצא

שנה טובה, תחת רעה לו נגמול לא - רע ולא טוב  ברגע נ

ש הפמליה, לעבר רימון נטיל לא התכנית, את האחרון שתמ  נ

עצמנו..." בשביל אחד, ברימון רק

 כלפי הנה - זר בריטי סוהר לגבי ומאיר משה החליסו כך אם

 וכמה... כמה אחת על - מדמם דם מבשרם, בשר גולדמן, הרב

הרב. ואמר חזר - נשאר" ״אני

 שעמד הפירות לסל עכשיו ניגש - מאיר? זה היה ואולי - משה

 ואמר: לרב, אותה הגיש אחת, בננה ממנו נטל הצינוק, בפינת

תינו שיעלו ״לאחר מה, נשמו שמי  אכול הרב, כבוד אנא, ה

 לנשמותינו״. תיקון כך והבא ברכה עליו ואמור הזה הפרי מן

 בפינה שעמדה מפנכה, נטל - משה? זה היה ואולי - מאיר

 בתוכה, שנותרו האחרונות הסוכריות את הצינוק, של אחרת

 מסור הרב, כבוד אנא, מותנו, "לאחר ואמר: לרב אותם הגיש

ם, שבתאים חברינו לידי האלה הסוכריות את  הסמוכי

 בגללנו." כלל ״עצבו ולא יצטערו ולא לבם את בה□ שישמחו

 אוייבים כלפי - הלוחמים חבריהם נפש את ומשה מאיר יודעים

 אחים כלפי אבל בפלדה, פלדה של וערב שתי זו נפש עשויה

רחומה. שברירית, רכה, במשי, משי של וערב שתי -

ארגמן עטופות נשמות
 סיגריה השנ״ה ובידו סוכריות, וקומץ זהובה בננה האחת כשבידו

 ממנו, פרידתם לפני ומאיר משה ע" בה שכובד סיגריה בוערת,

ת ״הבה לו: באומרם ישב - אחרונה״ סיגריה שלושתנו נצי



 לבוקר. לחכות כדי הסוהר בית מנהל של במשרדו גולדמן הרב

 נתכוונו בה האחרונה, הבוערת הסיגריה בידם - ומאיר משה

 לחכות עוד יכלו לא - הרימון, של ההדלקה ראש את להצית

 בעיניו מאיר של עיניו מאיר, של בעיניו משה של עיניו לבוקר:

 של הפלאית דמותו איך - אחת עין - רואים והם משה, של

 כה עד שמילאה דמות אוייביו, את גם הפיל שבמותו שמשון,

 והולכת, מיסשטשת היא והנה בגופם, תא וכל תאם את

 הולכים ותופסים, הולכים מקומה ואת ונעלמת, מתרחקת

 כדי שמתו מצדה, קנאי של הקסומות דמויותיהם וממלאים,

 יעשו: אשר את עכשיו יודעים השניים אוייבם... בידי ליפול לא

 לבדם. וימותו בידם גורלם את יטלו הם

 אל איש להיצמד - אלא לעצמו; אחד כל לא אבל - לבדם

 תפוז-הרימון את להצמיד בשר, אל בשר עצם, אל עצם אחיו,

 למות לב-אל-לב, גו-אל-גו, חבוקים וכך, - לבותיהם בין אל

אחד. כאיש

 בה; לחבוק - ימין - אחת יד רק יש שמאל, יד קטוע למאיר,

 מאיר. את בימינו חובק משה משה, את בימינו חובק מאיר

 את מסל הוא בה - שמאל יד - אחת יד עוד יש למשה

 בין אותו מניח התפוז, כיפת את מוריד הסל, מן תפוז-הרימון

 הדלוקה הסיגריה של וברישפה - מאיר ושל שלו - חזותיהם

 לשני המחובר ההדלקה ראש את מדליק אצבעותיו, שבין

הנפצים... לשני המחוברים הפתילים,

 הארץ: על הגופות גם נשתוו בשמים הנשמות כשהתאחדו

 החזה, ופעורות הארגמן, צבע עטופות החבוקות, הגופות שתי

שמאל: יד גידמות גופות שתי היו הצינוק, רצפת על שנמצאו



 - הרימון ראש את הצית בה משה, של השמאלית ידו כף

 בפינת קסועה, ונמצאה, הנפץ מעוצמת ראשונה נהדפה

הצינוק.

 דין היה בירושלים, הזיתים הר באדמת הגופות כשהוסמנו

 דין את עצמו על לקבל מאז ומוכן עומד היהודי הקבורה

 ושתי לבד, נקברה משה של הקסועה ידו כף השמים:

לבד... - גופות-גידמות-יד-שמאל

אורלנד יעקב / לבנות נוצות

 תא־הנרונים בדומ_ית שהיתי
 הגרדם לפתח הימני,

, ירושלים כלא של
 במזרונים, הספוג הדם כתמי את וךאיתי

 — האדם מאז — והאפיר שהוריק
בעתים: ונשתכח

 המבני המטען מן בקירות הנתזים ואת
 שהעז־ה מסתורי, ״תפוז״ ״ אותו של
 - בסעךה נפשם את

 — הזוהךה הזךככותם בליל
בךזני. ואת פינשטין את

 דימתבקעת הרצפה את וךאיתי
 הצב תבל־התלןה של קפאונו־המאנך־בזמן ואת

 נשיאתם: להחניק שנועד
 לדעת במךךגות־העץ וןךרתי

 הרכב וכיצד במחשב הוכן כיצד
 גופותם, של מנגנון־הצניחה

 — בצלם־איש היצוקה בגמחת־הבטון, ונגעתי
 — צלם־אלהים שהוא

 הנפילים את לקלט שנועז־ה
 ולהעלים בשק ולתתם
ולהחריש. — המפרפרות כנפיהם מראה

 ומע?זף, נבלם יישב מלאף־המוקזתים את וךאיתי
 בהדום שעונה חרבו עם

 :עינים אלף משבצת
 מפלומת־יזפנף לבנות, נוצות ושתי
 לגךדם חוצה בוקעות שלו,

 ירושלים אור אל
 הנערים נשמות את ונושאות

 בתא גופידזם את ומותירות
 כךסום־הבעתה, ועם בדיוקנם עוית־מןץם עם

 לי הובן ושוב
 לי, שנן שמקבר מה
 — וקעתה באז כי

האךם,
p, האךם רק — 

הדברים. דתט־ הוא



תמווה קינומצ ללילה אותו שבקע הנפץ! קול
 ירושלים בני שני סופו. ועד העולם מסוף הלו בירושלים

 תהומי הוד ועונוה רזים אפופת בדרך שהגיעו מנוה, של

 העירו העולם, את הביכו מעלה, של לירושלים שכזה

 מותם שלאחר השמועה, את והולידו קדומים פחדים בו

 התא כותלי על חקוקה נמצאה וברזני, פיינשטיין של

 דניאל: שבספר המיסתורית הכתובת אותה שלהם

 החורבן בוא יום את המנבאה ,”ופרסין תקל מנא ׳׳מגא

 ישראל אלוהי יעשה בו יום בעולם, הרשע למלכות

 חטאיהם את וישקול ימנה ישראל, אוייבי עם חשבון

ממלכתם. את וישבור

שראל בארץ בריטניה של שלטונה  חבל נשבר: - י

אר, התלייה ש ש׳׳ז, באייר א׳ ליום אור שנ  תלוי ת

 בירושלים, התלייה בתא הבריטי התליין בידי אין-אונים

 סביב ויותר יותר ליום מיום פה ונתהדק ונכרך עלה

נשמתו. שיצאה עד הזר השלטון של צווארו

 של ומותם מלחמתם סיפור ־ תרצו אם

 פשוס, סיפור הוא ברזני ומשה פיינשסיין ייאיר

ל ב ו אם א צ ר א - ת ו . גם ה ה ד ג א



פינשטין מאיד
הלאומי הצבא׳ הארגון חייל

זניבר משה
ישדאל ותרח לוחמי חייל

 ידוווולים בכלא בתא־המות נשמותיה□ הוציאו
1תש״ אייר ב' ליום אוד

 נבש□ את הנותנים העם לגבור• תהלת־גצח
המולדת שחדור למען

ם מ □ ד ד ב ב י ו א ד ה פ ו כ י

המאוא־ הצבאי הארגון
«ו>די>דווו3



של לזכרם ותהלת־עולמים כבוד

  אנירזב משה
פינשטין רמאי

 של תא-המותב בגבורה שמתו
 אוד בירושלים המרבז׳ בית־־רכלא

תש״ז. באייר ‘ב ליום

 שנמם בירי כמות~לוחמים בחרו הם
הטמא. האו״ב בידי מגרדום

ם בנ ה: קר מצו

ב מות י י ו א  - ל
למולדת! חרות

תסו״ם. צוואת□
ישראל חרות לוחמי








