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ב כרך העניינים תוכן

ה״עבריות" נפתולי - התחייה״ ״עיקרי שלישי: חלק

482-427 התחייה״ ״עיקרי תשיעי: פרק
448-427 המחנה בפני ההולך הרעיון א.

 - קלעי חנוך טיוטת * עריכה מחיקות, תיקונים, - התחייה״ ״עיקרי סדנת *

 שנדחו ותזכירים מסמכים * חיב״ד" ״משנת * מחיקות. - תיקונים דיונים,

 * מותר!״ ״הכל - ׳אריה׳ של תזכירו * המהפכנית״ ״הציונות המסמך * ונגנזו

מותר". "הכל נוסח ניהיליזם של הטוטאלית הדחייה

462-448 ועיקרים ערעורים - התחייה״ ״עיקרי ב.
 הצדק" "משטר סעיפי * ישראל״ ו״מלכות ״אדנות״ המונחים לסוגיית *

 עם ה׳רומן׳ על * התיישבות. של סיפורה - יאיר״ ״נווה * השממות״ ו״החייאת

"י לח

472-462 ושכנינו״ ״אנחנו ג.
 - מקור - ושכנינו״ ״אנחנו * הערבית בשאלה לח״י של נפתוליה על *

 ידי על הזרים בעיית פתרון - הזרים משפט יד. לסעיף עוד * בצדו ו״פרשנות"

אוכלוסין חילופי

482-472 והתמורות הרציפות על ד.
 הרציפות לסוגיית * השלמה״ הגאולה לתור כסמל הבית ״בניין סעיף לסוגיית *

 האדנות לסוגיית * בדרך וגמישות במטרה דוגמטיות על * והתמורות

והמשיחיות.

520-483 המכסימליזם חותם עשירי: פרק
488-483 ומחלוקת השפעות א.

 הגנזה לסוגיית * בדורנו״ החי הכותל ״אל יורד אלדד * ופגישות מגעים *

המפתח. תקופת - לח״י של הרעיונית

498-488 רעיונית ביוגרפיה - הבריונים״ ״ברית ב.
 - אחימאיר אב״א * לימין. שמאל בין ההיטלטלות - הבריונים״ ״ברית *

 * האישי״ ו״הטרור הקומץ״ ״תורת * וחילונית. אקטיביסטית מדינית, לציונות

 וסיבות הבריונים" "ברית על אחימאיר אב״א * הזר בשלטון המלחמה רעיון

המוות" ו״זכות חיים" "מופת על * כישלונה

513-498 גרינברג צבי אורי של חותמו ג.
 * השיר ואמת המשורר של ייעודו על * רעיונית לביוגרפיה קווים - אצ״ג *

 שמיר ויצחק ילין־מור * אצ״ג של חותמו - אלדד * אצ״ג של חותמו - יאיר

ואחימאיר אצ״ג של חותמם על

519-513 מסה בימי המעשה במבחן ד.
 אמת על עוד * ליאיר אצ״ג בין - מסה בימי * המעש ואמת השיר אמת על *

והמעש הרעיון לסוגיית * הרוח אנשי של וה״פריבילגיות" השיר



577-520 ה׳עבריות׳ במבוכי אחד-עשר: פרק

540-520 רטוש של חותמו א.
 יאיר בין * השלטון״ אל נשואות ״עינינו * ביוגראפיים קווים - רטוש יונתן *

רטוש עם המחלוקת - התחייה״ ״עיקרי * המשחרר״ ״ההלם בשורת * לרטוש

מגע ניתוק - 1941 מאי *

559-540 - העבריים...״ הנחלים כל ״ ב.
השמית" "הפעולה - חדש אתגר * שלישי״ בית או החדשה ״עבר *

 ׳סימביוזה׳ * ברגסון״ ״ועדי של הכנענית״ ״עבריותם * האדומה הכנענות *

׳שמית׳ ל׳עבריות׳ כנענית ׳עבריות׳ בין * קיצוני ושמאל קיצוני ימין בין כנענית

570-559 היהודית הזהות משבר ג.
 "והכנעני * מדומה זהות - הכנעני המיתוס * התקומה בדור הזהות נפתולי *

חצות" מווידויי "פרקים - גורי חיים * קינן עמוס של עדותו - בארץ״ אז

577-570 סיכום דברי * אפילוג ד.

648-579 מחתרת של אלמוניותה רביעי: חלק

618-581 המחתרת בספרות היבטים שנים־עשר: פרק
585-581 המחתרת ספרות על א.

 * המקורות בעיית * הראשונה ההתנגדות גילוי האלם, שבירת מהפכני, מעש *

ועיוות מחיקה השכחה, על

594-585 לח״י של המחתרת ספרות לחקר ב.
 * המעורבות חובת על * יניקה ומקורות השפעות * העתיד למען הגניזה *

הנשייה מן הצלה פגישות * חצות של מסע

609-594 לח״י של המחתרת בספרות היבטים ג.
 ׳פוליטיקה׳ של הסוגיה * והמעש הרעיון של הדיאלקטיקה על * וייחוד היקף *

 - ו׳ריאלןה׳ חזון על * והמעשה. הרעיון בין בין הזיקה סוגיית * ואידיאולוגיה

וריאליזם. מיסטיקה על - ופוליטיקה״ ״אידיאולוגיה

618-609 היסטוריה כתבני של העקום״ ״בראי ד.
 * הלר? של העקום׳ ב׳ראי שטרן״ אברהם היה ״מי * העקום״ ה״ראי שרירות *

פניות׳... ׳חסר חוקר של ׳וזיזה׳ - ל׳נציונאל-בולשביזם׳ מנציונאל-סוציאליזם

648-619 המחתרת ספרות של אלמוניותה בעקבות -עשר: שלושה פרק

626-619 עלילות * רעיונות * אנשים א.
 הרוביקון ׳חציית * המחתרת ספרות של אלמוניותה * אלמונים״ ״חיילים *

האלמוניות אתגר * המהפכנית׳

639-626 יום בערוב פגישות ב.
 עם - עצובה פגישה עוד * המחתרת ספרות בחזית * כץ עמנואל עם פגישה *

 עולמו הקונה "יש * ועצוב מבודד בודד, איש - הקלע בכף * קלעי חנוך

 על * התחייה״ ״עיקרי על * ועריכתם ״במחתרת״ גיליונות על * בדמו...״

הציר מעצמות עם ההתקשרות ניסיונות לפרשת * המוות׳ על ה׳התרפקות



648-639 אלמונים כותבים - מאודם״ ״בכל ג.
 התושב בשר להתנקשות תוכניות * גפנר בנימין עם פגישה - וחייל׳ ׳פייטן *

 אליהו עם פגישות - יהודים להצלת תוכניות * בקהיר התיכון המזרח לענייני

׳אלימלך׳ - אפלבוים חיים * בשבט׳ ט״ו ל׳אגדת המציאות׳ מ׳הלם * גולומב

 - שלו מרדכי * המולדת...״ לאהבת האדם, ״לאהבת * מאודם״ ״ובכל *

בראשנו..." וטללים "ונבוא

702-649 אלמונים ארבעה-עשר: פרק

658-649 אלישע א.
 *"לשוחרי אלישע מחברות * אלישע נפל שבו היום - תש״ד אדר-ניסן ימי *

 - ׳אלישע׳ האיש חידת * עברי״ מהפכן של ״ממחשבותיו * ישראל״ חירות

אהרונסון ירחמיאל

666-658 תום עד ללכת ב.
 מקור * המהפכה׳ ׳נזירי * הסוף!...״ עד ״לחכות * אלישע של דיוקנו *

שורשים * אלישע של מחצבתו

671-666 המחתרת דבר נשיאת על הקרב ג.
 יולי אירועי * ל״החזית״ ״במחתרת״ מגיליונות - על!״ אל הדגל/ את ״הנף *

1944 אפריל-1943
681-671 ׳ברוך׳ ד.

 - ההריגה״ בעיר ׳׳ * ברוך של יומנו * אלמוני׳ ׳חייל של דיוקן -עוד ׳ברוך׳ *

 שהביאני העולם ארור * בריא עם של רגש קצת בנו היה אילו * זוועה חלום

לכך

691-681 ההסברה מלחמת ה.
 ׳בית - מחתרת...״ ״בחשכת * ראשונה חוליה - דבר־המחתרת נשיאת *

 מ׳בית * עזרא לשכונת בחולון הדפוס מבית * המחתרת של הראשון׳ הדפוס

ברחובות לבונקר ציונה בנס הדפוס׳

702-691 אלמונים לוחמים ו.
 בקפוטה "עבודה * הופיע״ הראשון ״המעש״ בשרון... אי-שם אריזה ״בית *

האלמונים. ה׳מדביקים׳ * המפיצים * האספקה * בשבת״

709-703 סיכום דברי חמישה-עשר: פרק

711 נספחים חמישי: חלק

732-713 המחתרת ספרות מחברי אינדקס א.
812-733 הערות ב.
829-813 ביבליוגרפיה ג.
845-831 ועניינים שמות מפתח ד.
856 באנגלית מבוא ה.



 - התחייה״ ״עיקרי שלישי: חלק
"עבריות" ה נפתולי

 לוחמי־ מחנה לפני ההולך האש עמוד הוא - הרעיון
החירות

תש״א. ׳המנהיג", יאיר

 נושאי כת סגולה. עם בתוך סגולה לכת להיות עלינו
 פניהם אשר ולוחמיה החירות שוחרי כת קדוש. רעיון

ובחומר. ברוח כולה האומה של השלמה לגאולה
תש״א אדר וי גיליון "במחתרת" יאיר

 חירות בעבור ההיסטורית החובה מוטלת עלינו
 ורק הוא אשר עברי, לשלטון ללחום ואדנותו, ישראל

 על הדורות שישים חלום את להגשים נועד הוא
המלכות. ותקומת גלויות קיבוץ על שלמה, גאולה

 אלא אינו חירות, של השלם, היסודי, פירושה
 לרצונו בהתאם בכל להחליט היכולת היינו: שלטון,
לרצונו. בהתאם ורק האם, של האמיתי

עברי" שלטון פירושה: "חירות יאיר,



התחייה" "עיקרי תשיעי: פרק

 נושא הנביאים; מוסר מחוקק הייחוד; דת יוצר סגולה; עם הוא ישראל עם
 באור הסבל; וכוח החיים ברצון נפש; ומסירות במסורת גדול עולם; תרבות

בגאולה. בבטחונו רוחו
העם א. התחייה" "עיקרי

 בעלי אנו העמים. שאר של מזו גבוהה והתפתחות תרבות בעל עם הוא עמנו
נבחר. עם בשם זאת כוללים יש ,יותר נעלים מוסר ערכי

מאמרותיו - שטרן־יאיר אברהם

 האידיאולוגי בתחומה וחבריו שטרן עצמם העמידו התחייה׳ ׳עיקרי בפרסום
 לכך העיקריים המאפיינים הרדיקלי... הימין של האינטגרלית הלאומיות של

 היסטורי, דטרמיניזם - ובהווה ההיסטוריה, של מיסטית תפיסה היו:
 של בבסיסה ואימפריאליזם. קורפורטיזם מיליטריזם, חכרתי, דרוויניזם

 לאומית אנוכיות הזר, שנאת עמרר בישראל׳ ה׳אצ״ל של המדינית הפילוסופיה
 ללאום, לחלוטין בכפוף הפרט העמדת המתנגדים, דיכוי קדושי(, )׳אגואיזם

מבית. ריכוזי ושלטון הדמוקרטיה שלילת ליברליזם, אנטי
.119 עמי שם, א׳, כרך לח״י, הלר,

המחנה בראש ההולך הרעיון א.
 ובעיקבות בעיקבותיהן כושלות. פעולות של בתהליך המחתרת נמצאה 1941 במהלך

 12ב־ חורבן. סף אל אותה שהביאו מוחצות, מהלומות עליה ניתכו והסגרה הלשנות
 קודרים, ימים באותם לח״י מחתרת של תולדותיה מבחינת יאיר. נרצח 1942 בפברואר

 היסודות והתבררו הונחו בו הרעיונית, דרכה נתגבשה שבו הפרק זה היה
 במהלך גם בולט בתולדותיה זה קו ׳עיקרים׳. נתכנו במקרה שלא האידיאולוגיים,

 ולהסברה הרעיוני לבירור נודע זה בשלב גם לפעולות. וכניסתה המפולת מן התנערותה

 ובאוריינטאציה, בהתייחסות שינויים ואף שונים, הדגשים שחלו אף מרכזי. מקום

 הרעיונית וההסברה והבירור בעינם, נשארו ההתגבשות תקופת של הרעיוניים היסודות

 ההתנערות במהלך מסביב, שהתחוללו לתמורות ביטוי בפעילותה, מובילה חולייה היו

והלחימה.

 וההתגבשות הרעיוניים הדיונים של הארוכים החודשים במהלך נוסף בולט קו

 עיקרים, של תמציתי בניסוח מסתכמים שהדיונים הוא, בראשיתה, לח״י של הרעיונית

 חד. לשוני וליטוש קפדנית, עריכה בירור, פרי הם ומלה משפט כל שבהם בסעיפים,

427
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 האצ״ל. הקמת עם ב׳, בארגון הפילוג בימי עוד נעשו עיקרים לניסוח ראשונים צעדים

 ובסוף יאיר, ידי על שחובר בשבועה", "לנאמנים הכרוז פורסם 1937 באפריל 23ב־

 )רטוש( שלח אוריאל יאיר, רזיאל, של בהשתתפותם מיוחדת ועדה התכנסה אפריל

 העיקרים נקבעו בה המתפלג, הגוף של העיקרים עיבוד הוטל שעליה לובינסקי, וחיים

הבאים:

המולדת. אדמת על העברי הנשק בכוח יוכרע העברי העם גורל א.

זו. במטרה התומך יהודי כל לו כבן־ברית יראה האצ״ל ב.

 העברי העם של בזכותו המכיר אחרת בן־אומה כל לו כבן־ברית יראה האצ״ל ג.
1במולדתו. לעצמאות

 הנוקשה הצבאית הגישה את רבה במידה מבטאים התמציתי בניסוחם אלה עיקרים

 מן להסתייגות ביטוי גם כאן היה אידיאולוגי. ממלל להתרחק ונטייתו הארגון של

 עד מר, לקונפליקט הזמן במרוצת שהפכה המפלגתי, הממסד מן המלל, רבי ה׳עסקנים׳

 שום מהם נשאר לא ניסוחם, במהלך ממצים ובירורים דיונים כאן גם היו אם פילוג.

 על גם ללמוד אולי ניתן לובינסקי, ידי על המובא הלאקוני מהניסוח וזיכרון. תיעוד

 הצבאי בנוסח ראו הרוויזיוניסטי הממסד אנשי בכלל. לאידיאולוגיה התייחסות מיעוט

 הצבאי, במעש ׳רק׳ ערך הרואים הארגון, אנשי של אופקים צרת לגישה ביטוי הזה,

 רעיונית, מחלוקת כאן משהיתה שיותר נראה אבל וברעיון. המדינית בפעילות ומזלזלים

 והבלתי החדשים האנשים נגד המפלגתי, והממסד המנגנון אנשי של התרסתם כאן היתה

 כחזקתם להם שנראתה המדינית, הפעילות מן גם רגליהם לדחוק שהחלו מוכרים,

 של במדיניות אלא המדינית, בפעולה זלזלו לא בחו״ל הארגון שליחי הבלעדית.

 האמינו הם במעש. מגובות שאינן ראוותניות, והסברה תעמולה ופעולות הצהרות

 מה בסיס על העברי", הנשק "בכוח המשכנעת לוחם, מעש על הנסמכת במדיניות

 בפעילותם ראו אבל בהסברה, זלזלו לא גם הם משותפים. כאינטרסים שהגדירו

 ה׳מעשית׳, לפעילותם וסיוע תמיכה להשגת אמצעי הנרחבת, הפוליטית ההסברתית

 מייחסת שאיננה הלוחם, המעש ידי על תעמולה בעיקרה שהיא בלבד, תעמולה לאמור

 שבשעות אידיאולוגית, דלות היתה התוצאה מעמיקה. אידיאולוגית לבחינה רב משקל

ודרך. עשתונות ואובדן מבוכה חוללה משבר

 של והערכית המוסרית הארגונית, ההתדרדרות שורש הזו הרעיונית בדלות ראה יאיר

 הרוויזיוניסטית, המפלגה של והכוונתה בחסותה דבר, של בסופו שהביאה האצ״ל,

 גם בה ראה הוא מתמול. חבריהם להסגרת כולל הבריטי, השלטון עם פעולה לשיתוף

 הוא רבים. שהקיפו הייאוש, המבוכה, של וטובים, רבים של השורה נטישת מקור את

 עבר, מכל ורדיפות בדידות של בנתיב גורלית, במערכה ההתייצבות שלקראת האמין

 הוא הנואשת, בעמידתם שיכריע מה כוחו, משאבי בכל מגויים שלטון מול דל, בכוח

 הקשים בימים רעיוני, ובירור בגיבוש התמקדותו מכאן והאמונה. הרעיון של כוחם

 ב״עיקרי הרעיוניים. העיקרים של בניסוחם המחתרת, של קיומה של ביותר והנואשים

 כאחד הוא", בידיו נתון העם גורל כי הרעיון "השרשת פעולת מוגדרת התחייה"

 "נשמה דרושה שם, נאמר כך, לשם והכיבוש". המלחמה בתור הארגון מ״תפקידי

חדשה".
 הישן בקונפליקט מעוגנת היתה הרוויזיוניסטית המפלגה עם האידיאולוגית המחלוקת

 קיומה שנות במהלך רחשו עצמה הרוויזיוניסטית בתנועה והמפלגה. המחתרת שבין

 "ברית־הבריונים", וסיעות: אסכולות, זרמים, הלכי־רוח, קשות, מחלוקות
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 אישים של השפעותיהם והאמונה", הקטרוג "סיעת גרוסמן, סיעת "המכסימליסטים",

 האלה המחלוקות שכל ודאי ייבין. ה. י. אצ״ג, רטוש, כצנלסון, יוסף אחימאיר, כאב״א

 השאלה אבל המחתרת. של החדשה הרעיונית ההיערכות על מסוימת במידה השפיעו

 ההשראה מקורות הם מה איננה לח״י, של הרעיונית ההתגבשות ראשית של המרכזית

 היוצרים׳ ׳זכות סוגיית לא אחר, או זה רעיון בא מקור, מאיזה מנין, לא הדומיננטיים,

 מכזדח שהתגבשו העיקרים, הרעיונות, ההשקפות, היו מה אלא אחר, או זה רעיון של

 שלהם האישית המחוייבות ומן לעצמם, שהציבו המטרה מצוויי והתקופה, הנסיבות

להגשמתה.

 של פתיחתה לקראת ראשונה חולייה וחבריו ליאיר נראתה האידיאולוגית ההתגבשות

 צבאי מארגון במעבר כאמור, שהתחוללה, הגדולה, לתמורה ביטוי היה זה המערכה.

 בסימן עומדת זה, בגיבוש המרכזית האידיאולוגית התמורה מהפכנים. של למחתרת

 ולא המנדט, בשלטון לא רעה, בממשלה לא היא המלחמה כי ההכרה את לקדם הצורך

 על לא היא בו שהמלחמה ההכרה, לאויב. שהפך זר, בשלטון אלא עוינת, במדיניות

 חירותו על עליה, האדנות על בארצו, העם ריבונות של כינונה על אלא המדיניות, שינוי

 תנועות ממסורת העברית. השחרור תנועת של העיקרית משימתה והיא ועצמאותו,

 החדרת היא השחרור, מלחמת לפתיחת הכרחי ראשון שלב כי למדו והשחרור המהפכה

 ובמחיר מהפכני במעש והוכחה המלחמה, מטרת הגדרת מעימות, מנוס אין כי ההכרה,

 בנקודות הזר בשלטון לפגוע ניתן וכי אפשרי, הוא הזה העימות כי עצמית, הקרבה

כוחו. עדיפות למרות שלו, והחולשה התורפה

 וכחבר "במחתרת", כעורך ליאיר, מאוד מקורב עת באותה שהיה אורנשטיין, יעקב

 "עיקרי וניסוח הפילוג של זאת תקופה על כותב, עליו, לחלוק גם היסס שלא נאמן,

התחייה":
 המחתרת תנועת של האמונה תמצית ניסוח על סובב ביותר המרים הוויכוחים אחד

 אבל מרים, ויכוחים התנהלו וסעיף סעיף כל על התחייה". "עיקרי לה קראו החדשה,

 חברי כל את לחייב היה שצריך הנוסח את אחד פה המפקדה אישרה דבר של בסופו

 אנשים אף והיו הוויכוחים, לכל קץ שם לא הסופי האישור שגם אלא, המחתרת.

 במיוחד שהם. כפי התחייה" "עיקרי את לקבל שסירבו המחתרת, מפקדי בין מרכזיים

 שחרור לאחר המקדש בית של מחדש כינונו בדבר הסעיף חריפה התנגדות עורר

 אנשי כמה של פרישתם היתה זה מיותר ויכוח של התוצאה הזר... מהשלטון המולדת

 בצדקת אמונה מתוך אם אחריהם, שהלכו אנשים כמה פרשו יחד ואתם צמרת,

 זכתה שלא מתנועה, לפרוש אחרונה הזדמנות בכך להם שניתנה מתוך ואם עמדתם,

 בעזרת המעצרים עם יחד זו ופרישה ההם, הימים מן היהודי ביישוב מדי רבה לאהדה

 של כמעט המוחלט לחיסולה שגרמה היא - האצ״ל מאנשי וכמה ״ההגנה״ אנשי
 2קר. בדם יאיר רצח היה ששיאה - המחתרת אנשי של דמם ולהפקרת התנועה

 של רעיוניים, דיונים של קלחת בתוך מכאן נתונה בראשיתה, החדשה, המחתרת

 של במציאות דרך, וחיפושי התגבשות הגדרה, של ראשית חבלי תהיות, מאבקים,

 מיטב של וכליאתם כישלונות, רבים, של המערכה נטישת והלשנות, רדיפות מצוקה,

 החדשה המפקדה שוקדת אלה כל בתוך ובכלא. במאסר גדירות, מאחרי האנשים

 לשם מחייבים. רעיוני מצע כעיקרי התחייה", "עיקרי של ניסוחם על יאיר של בראשותו

 עריכה העוברות טיוטות ונבחנות מוגשות וחופשי; נרחב רעיוני בירור נערך ניסוחם

 השאר, בין המבטאים, מבפנים, המחתרת חברי של ותזכירים הצעות גם קפדני, וניפוי
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 במהלכו ונפסלו שנדחו מבוכה, בימי שחלחלו ומסוכנים רדודים בוסר רעיונות הרבה גם

הקפדני. הבירור של

 עם הקרובה, הרעיונית הקשת מקצות שונים אישים עם הבירורים במהלך נפגש יאיר

 ׳חיילים־בני־דוד׳( של תיבות )ראשי חיב״ד" "משנת שחיבורו כהן, יעקב המשורר

 מאיר של הפלג של הנוער תנועת הקנאים", ל״ברית רעיוני מצע שימש ,30ה־ משנות

 היטב ניכרים חיב״ד" "משנת עיקבות הרוויזיוניסטית. המפלגה מן שפרש גרוסמן

 שימשה שירתו אשר טשרניחובסקי, שאול המשורר עם גם נפגש הוא התחייה". ב״עיקרי

 עם זה בשלב נפגש קלעי חנוך בגימנסיה. לימודיו מימי עוד ההשראה ממקורות אחד לו

 הרעיונית השפעתו אך "העיקרים", בניסוח אומנם השתתף לא אשר גרינברג, צבי אורי

 קרוב המכסימליסטים, מפעילי אחד עם גם יאיר את הפגיש חנוך מאוד. בהם ניכרת

 בנאום שנכללו המכסימליסטיים, העיקרים מסמך שלוגר. שלום המהנדס משפחתו,

 השתתפות על הבריטי המשפט בבית הנאשמים דוכן מעל ,1936ב־ שלוגר שהשמיע
3העיקרים. בניסוח עיניו לנגד הוא גם עמד הבריטי, השלטון נגד בהפגנה

 את גיבש תקופה באותה אשר רטוש(, )יונתן הלפרין, אוריאל עם גם נפגש יאיר

 המשחרר" ל״הלם בתכלית המנוגדים התחייה", "עיקרי את ראה רטוש הכנענית. משנתו

 אלא "העיקרים", מן הסתייגות הביע לא הידוע ככל מפאריס. עמו שהביא הכנענות של

 היפרדות היתה המפגש מתוצאות אחת המחתרת. בראשות מעמדו על יאיר עם ונתן נשא

 בין גילמו. ששניהם במהותם והסותרים השונים הפלגים שני בין טוטלית רעיונית

 העברי" הנוער אל ה״כתב לבין בישראל", הלאומי הצבאי "הארגון של התחייה" "עיקרי

 שליחי עם הוועד "במושב הפתיחה" ו״משא (1943) העברי״ הנוער לגיבוש ״הוועד של

 תיעוב, עד והתנערותה, הכנענות, עיקרי את המייצגים רטוש, של חיבוריו התאים",

 ב״עיקרי רבים דגשים תהום. רובצת היהדות, ומן היהודית הפזורה מן מ׳ישראל׳,

 עיקרי של המוחלטת לדחייה זו, בסוגיה השניים בין החריף לפולמוס ביטוי הם התחייה"

 ביניהם. רבה אישית הערכה של יחס שמירת תוך נפרדו בהם דרכים, בפרשת הכנענות,

 ילין־ עבר ארוכה דרך לח״י. בתוך לפכות המשיכו כנעני, גוון עם ה״עבריות" עיקבות

 דרך ממייסדיה. אחד שהיה השמית", ו״הפעולה "אתגר" ועד התחייה", מ״עיקרי מור

 עד הפתיחה", ו״משא העברי" הנוער אל "הכתב מן וחבריו רטוש גם עברו ארוכה
 4הימים. ששת מלחמת שלאחר בימים ישראל, במדינת התחייה", "מפלגת עם הזדהות

 המנשבים הרוח הלכי של בראשיתה, במחתרת המתחוללת הרעיונית התמורה להבנת

 והטיוטות ההצעות התזכירים, בבחינת לפתוח הראוי מן מבחוץ, וההשפעות בפנים,

 מן כמה נשתמרו למזלנו, בהם. שנעשו והמחיקות התיקונים היסודי, והניפוי שהוגשו,

 ניתן ארוכים, דיונים לאחר שאומץ וממה שנידחה, ממה שהוטמן. בכד האלה המסמכים

 המהפכנים". "מחתרת של הקמתה עם שהתחולל הרעיוני המערכות שידוד על ללמוד

 ניתוח יסוד. וחסרי מעוותים לפירושים גם בהם רבים, לפירושים זכו התחייה" "עיקרי

 דחייתם ואילו המחנה, בקצות שנשבו הרוחות להבנת חשיבות לו יש שנגנז החומר

 מנסחי של ואמונותיהם השקפותיהם הרוחני, עולמם כוונותיהם, על מלמדת וגניזתם

להם. לייחס אין פנים שבשום מה על גם התחייה", "עיקרי

 הדיונים, עקבות את להכיר קשה העיקרים של והחד הלקוני התמציתי, בנוסח

 השיקולים החמור, הניפוי הקפדנית, העריכה התיקונים, המחיקות, הוויכוחים,

 במהלך ונידונו שהוגשו וההצעות, התזכירים הטיוטות, בחינת הרעיוניים, והבירורים

אף אבל, המפקדה. חברי ידי על אחד פה שנתקבלו עד לשנה, קרוב ארוכים, חודשים
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 את לחקור המבקש לרשות עומדים מובנים, מטעמים נרשמו לא הדיונים הפעם שגם

 והמחיקות התיקונים וסימני טיוטות וערעורים, תזכירים הצעות, של שפע יצירתם, סדנת

 לעמוד אפשרות נותן הזה הגנוז החומר בכל העיון ב״כד". שהוטמנו בדוקומנטים בהן,

 בפנים, המנשבים הרוח הלכי על בראשיתה, במחתרת המתחוללת הרעיונית התמורה על
 יכול, איננו דור מימי למעלה לפני הוטמן אשר הזה, בחומר המעיין 5מבחוץ. וההשפעות

 מבחינת בה מעורבים שאנחנו עבר, של חיה ברקמה כאן עוסקים שאנחנו לחוש שלא

 כאמור, כך, משום תמה. לא עדיין קיומנו מלחמת כי - העתיד מבחינת וגם ההווה,

 לא בוודאי שלאחר־מעשה, חכמים של מקביעות כשופטים, מלהתייצב להימנע מחובתנו

 חובתנו ועיוות. שנאה מתוך דור, מימי למעלה שלפני בפולמוסים אישית כמעורבים

 אז. ידם, על תצפו נקלטו שהתרחשו, כפי לאירועים להיצמד האפשר במידת לנסות

 בהרחבה שנידונה התקופה של המתאר קווי אומר הווה והמקום, הזמן הוא המפתח

 נושא הם תקופה, באותה ונפתוליהם רעיונותיהם תחושותיהם, הבנת הקודמים. בפרקים

זה. מחקר

התחייה" "עיקרי סדנת

 (1940 )נובמבר ״במחתרת״ של ב׳ בגליון חלקים, בשני פורסמו התחייה״ ״עיקרי
 שהוקרא נוסח, וכן נוספים, נוסחים שני נמצאו ב׳כד׳ (.1941 )פברואר ה׳ ובגיליון
 6".,א כתבים ב״לח״י, שפורסם לנוסח, זהים אינם אך דומים "הם תש״א. באייר בשידור

 במשך .1941 פברואר עד 1940 מ־יוני־יולי החל נמשכו ניסוחם סביב והדיונים הבירורים

 בפורומים המחתרת מפקדי בקרב נוקבים בבירורים העיקרים נידונו חודשים אותם כל

 ערעור מכתב התפרסמו "במחתרת" של ו׳ בגליון ותיקונים. טיוטות הוגשו פנימיים.

 ערב של מימים אידיאולוגיים משקעים וגם רוח הלכי מבטא הפנימי הדיון ותשובה.

 התקופה. באווירת שריחפו מסוכנות רוחות של חותמן ניכר ובהצעות בתזכירים הפילוג.

 על גם אלא שנדחו, והטיוטות התזכירים של תוכנם לפי לדון אין לח"י של דרכה על

 דבר של בסופו שנתקבל במה משתקפת המחתרת של הרעיונית דרכה דחייתם. יסוד

כעיקריה.
 העלאת בלבד. ארגוני שינוי היה לא מהפכנים של למחתרת צבאי מארגון המעבר

 "הקצינים", המפקד, הדרגה, של המקודשת הסמכות ניתוץ הרעיון, של מרותו

 - העיוורת המשמעת למיניהם, הצבאיות גינוני ביטול - ו״הסגנים״ ה״גונדרים״

 של ל״מחתרת צבאי מארגון במעברו ייחס, המתפלג, שהגוף העליונה, החשיבות

 פרימט על הדגש - לרוח להכרה, לרעיון, האידיאולוגיות, היסוד להנחות מהפכנים״,

 של ההיכר מסימני היו - במלחמתה המובילה כחוליה הרעיוני והגיבוש ההכרה

 של תולדה היו לא אלה כל הישגיה. וימי התנערותה ימי של וגם לח״י, של ראשיתה

 ב׳. ארגון ימי מאז ממושכת רעיונית תסיסה של תהליך של אלא חולף, קונפליקט

 בתוך והמחלוקת הניגודים התפתחות של שיאה כאן לראות ניתן מסוימת מבחינה

 לנו המוכר והמחתרת, המפלגה בין הפנימי הניגוד הבשלת - הקמתו מראשית האצ״ל

רבות. ושחרור מהפכה תנועות של מהתפתחותן

 בתחום בה שהתחוללו התמורות להבנת ה׳מפתח׳ גם הוא המתמיד, הרעיוני הבירור

 עוד כאמור, עברו, העיקריים הרעיוניים היסודות הדרמטיים. גלגוליה במהלך זה,

 כאן היה משתנים. דגשים של ניסוח, תיקוני של בירור, של תהליך הדרך בראשית
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 לערעורים, להערות, קשב מתוך קולקטיבית, והתנסחות יצירה של תהליך בפירוש

 סופרים אוהדת, פריפריה מקרב גם אלא מלמטה, המחתרת חברי מקרב רק לא לביקורת,

 גם נמשך ופולמוס, דגשים שינויי בירורים, התנסחות, של זה שתהליך נראה רוח. ואנשי

 במהלך מבפנים שהוגשו התזכירים בכל לח״י. של ומלחמתה קיומה תקופת כל לאורך

 פנימי דיון של קיומו עצם האנטי־ממסדי. היסוד בולט התחייה", "עיקרי על הדיונים

 תוך חופשית, דעות והבעת התייעצויות, ויכוח, תוך המפקדה, ידי על המעודד אידיאי,

 לכן, קודם שהיה ארגון, של בתולדותיו חדשה תופעה היו וטיוטות, תזכירים הגשת

 מעניין נושא הוא כאן המתחולל הוויכוח עצם מוחלטת. רעיונית משמעת על מושתת

לבחינה. וראוי

 ראשית בתקופת יאיר של בסגנונו ונוצקו שגובשו זו, קולקטיבית ׳יציקה׳ של עיקריה

 הלשון כאשר גם לח״י, של הרעיוניים גלגוליה כל לאורך בולטים ובירור, ליבון של זו

 השונה לסגנון מקומה פינתה התחייה", ו״עיקרי "במחתרת" גיליונות של התמציתית,

 העיתונאית הלשון או אלדד, של המושחזת הפתטית, ללשונו וה״מעש", "החזית" של

 הסתגלות היתה אם גם ילין־מור. של ולהסברה, לקליטה הקלה בבהירות, המנוסחת

 לקחים הפקת משתנה, דגשים שימת והמלחמה, התקופה לצורכי משתנים, לתנאים

 היו התחייה" "עיקרי משתנות, טאקטיות מדיניות והיערכויות וטאקטית, פרגמאטית
 ושינוי. הרחבה תיקונים, מכן לאחר עברו שונים ניסוחים אם גם לרגליהם, נר עדיין

 זו ראשונה׳ ׳צבת של לניתוחה רבה חשיבות כן על יש ועיקריה, דרכה בבחינת

הרעיונית. בהתגבשותה

 מאוד תמציתית עדיין היא זה, בשלב ההתנסחות נפתולי את המשקפת הספרות

 היתה משהו; ׳אבני׳ מלוטש, קפדני, הסגנון לאקוני; הוא הניסוח בהיקפה; וצנועה

 קצרות; יאיר, של רשימותיו ובכתיבה; בדיונים יאיר של התנסחותו לשון בהם טבועה

 בכתיבה יאיר של סגנונו כאמור, טיח; וללא מבוכה ללא מאוד; פסקניות ממצות;

 כבושה, הלשון רב; בעמל כחצובים הרעיונות מאוד; תמציתי כבד, פוליטית, רעיונית

 ובהירות היגיון פשטות, על לשמור מאמץ כאן ניכר ופשוטה; בהירה זאת ועם נישאה,

 בהיגיון המלוטש, בסגנון כבוש הרגש וחזון; שליחות הרגשת של ברוממות מחשבתית,

 כל של הגדולים המניעים אל פונה הוא ריק; ומפאתוס ממליצה נשמר הוא הדברים;

 כתיבתו חבלי על מספר ילין־מור הרגש; ואל ההיגיון אל היסטורית, מהפכנית עשייה

יאיר: של

 מפיו שיצא פסוק בקפדנות. דבריו ומנסח הספה, על יושב או בחדר, מהלך היה יאיר

 הנוסח את מחפש אחרות, במלים הרעיון על חוזר היה דעתו. את הניח תמיד לא

 חצובים יהיו שדבריו שאף, המלים. עם נאבק יאיר מחשבתו... את בדיוק תואם שיהיה

 ממנו ללוש המסוגל היוצר, ביד כחומר שהיא כטיט, לו היתה לא השפה בסלע. כמו
7אבנית. היתה שפתו דבר. כל

 תזכירים עומדים, התחייה" "עיקרי של וניסוחם יצירתם סדנת את החוקר לרשות
8ב״כד". שהוטמנו בהן, והמחיקות התיקונים וסימני טיוטות וערעורים,
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עריכה מחיקות, תיקונים,

 המנשבים הרוח הלכי של בראשיתה, במחתרת המתחוללת הרעיונית התמורה להבנת

 ההצעות התזכירים, בבחינת לפתוח כן על הראוי מן מבחוץ, וההשפעות בפנים,

 המעיין בהם. שנעשו והמחיקות התיקונים היסודי, הניפוי של שהוגשו, והטיוטות

 יכול הסגנוניים, בשינויים ואף הנוסח, בשינויי ובטיוטות, בהצעות השונים, בנוסחים

 כגון, כביכול, ׳קלים׳ סגנוניים לשינויים גם מלה. כל כאן נשקלה כמה עד לעמוד,

 המונח הכנסת או העברי", "העם המוצע המונח במקום ישראל" "עם התיבה להכנסת

 כך חשובה. רעיונית עקרונית משמעות היתה התורה", "לשון במקום העברית" "הלשון

 היתה חלקם משמעות ישראל". "בארץ במקום: בישראל", "האצ״ל השם: באימוץ גם

 ומהלכי רטוש, של המשחרר" "ההלם מן הכנענות, מן המוחלטת ההינתקות הדגשת

 הגלות׳ מ׳יהודי מ׳שלילת־הגולה׳, הסתייגות כאן היתה "העבריים־כנעניים". הרוח

 ׳אורים׳ מיני כל של נוספים וחוגים וחבריו, רטוש שרחשו לה, והבוז בכלל, והיהדות

 העברי", "העם הביטויים: שלמרות הסיבה זוהי מחדש". כאן ש״נולדו ו׳דנים׳ ׳יונתנים׳

 בהם השתמש יאיר אשר ׳שמאל׳, ועל ׳ימין׳ על מקובלים שהיו העברית" "המלכות

 הועדף ארצו, על ישראל עם של ההיסטורית הריבונות לתחושת כביטוי ובכתביו, בשיריו
9ישראל". "עם המונח כאן

 בין כך הסופי. הנוסח של בטיוטה יאיר של ידו בכתב התיקונים בבחינת יש מיוחד עניין

 מתקן בחרב..." ישראל כבש ישראל ארץ "את במקום ומכורתו. העם ג׳: בסעיף השאר

 נאמר: שבו בקטע מתקן הוא הייעוד. ד. בסעיף "בחרב"-"בחיל". במקום ידו, בכתב יאיר

 את מבטא זה תיקון "הגאולה". במקום התחייה", "תורי הגאולה..." תורי הם "שניים

 שלב רק הוא וגאולה" ה״אדנות ותור יותר, ושלם רחב מושג היא עו״התחייה" ההנחה,

 תנועת של הנס סביב כולו העם "איחוד נאמר: בו אחדות. ו. בסעיף ממנה. וחלק

 העם איחוד "הדרך", התיבה: את במקומה ושם "הנס", התיבה את יאיר מוחק התחייה..."
 במקום מתקן הוא זרים... מידי בחיל הארץ כיבוש כיבוש. י. בסעיף הדרך...". סביב כולו

10היא?" חדשה ארץ "כלום ידו: בכתב ומוסיף "המכורה", "כיבוש - הארץ״ ״כיבוש

 בסעיף מופיע בשידור, שהובא בנוסח וכן ב׳, גיליון ב״במחתרת" שפורסם בנוסח

 כתבי עורכי ידי על שפורסם ב׳כד׳, מכן לאחר שנמצא נוסף בנוסח ;העברי העם :העם

 שלב "באיזה שטרן, אמירה מציינת ברור", "לא ישראל". "עם זה בסעיף מופיע לח״י,

 הקשר את בעיקר המבטא ישראל" "עם הביטוי התחייה" ב״עיקרי והשתרש התקבל
'1ישראל". לארץ

 על מעיד ישראל", "עם לבין עברי" "העם בין הנוסחים, בין זה שבלבול נראה

 של התגבשותם במהלך יאיר ניתק שמהן ׳הרטושית׳", "העבריות השפעות עם נפתולים

 ואלדד ילין־מור אצל שגור העברי" "העם שהמונח היא, עובדה התחייה". "עיקרי

 כלל. כמעט מופיע איננו "יהודים" המונח ואילו המחתרת, בספרות כתיבתם בכל כאחד,

 עם עם מסוייגת בלתי הזדהות של ל״עבריות" נוסף ביטוי לתת יאיר ביקש בתיקוניו

 ל׳עבריות בניגוד ישראל. תפוצות ועם והרוחנית" ההיסטורית "עצמותו עם ישראל,

 ישראל. וגאולת ישראל לתחיית כיסוד "עבריות" של ברורה הבהרה בהם יש הכנענית׳

 ביטויים מצאו והם בלח״י, להתקיים המשיכו עבריים׳ ׳כנעניים עיקבות זאת עם

 אצל מכן ולאחר צורי, בית כאליהו כנעניות השקפות בעלי של במחתרת בפעילותם
12ישראל. מדינת תקומת שלאחר בתקופה בעבר, לח״י מחברי וכמה ילין־מור
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מחיקות - תיקונים דיונים, - קלעי חנוך טיוטת

 יאיר של ידו בכתב התיקונים בבחינת מיוחד עניין יש התחייה" "עיקרי במעבדת למעיין

 ב״טיוטה" יאיר ידי על שנעשו והמחיקות התיקונים מן הסופי. הנוסח של בטיוטה

 הכי האנשים ומן המפקדה, חבר קלעי, חנוך שהגיש ל״עיקרים", הפרקים ו״ראשי

 עיניהם לנגד שעמדה כהן, יעקב של חיב״ד" ב״משנת וכן ימים, באותם ליאיר הקרובים

 חברים ידי על שהוגשו השונים, המסמכים של מדחייתם כמו - העיקרים מנסחי של

 ועל הפילוג, של הדמדומים שעת של הרוח הלכי על ללמוד ניתן ב׳כד׳, ונגנזו במחתרת

 המחתרת של האידיאולוגיים העיקרים ניסוח במהלך שהתרחשה האידיאולוגית התמורה

 במיוחד. מאלפים הם חנוך של בטיוטה שנעשו השינויים שבחינת לי נראה החדשה.

 והמליצה היסוד מונחי המחשבה, בשיגרת עדיין שרוי וניסוחיו, בהצעתו חנוך

 של מרצונו נובעת אלה, מכל התחייה" "עיקרי את ל׳נקות׳ ההקפדה הרוויזיוניסטית.

 המחלוקת מסלעי אחד שהיתה הרוויזיוניסטית, המורשת מן ההינתקות את להבליט יאיר
 ונידחה שנמחק ממה 13לפילוג. הסיבות ואחת לפילוג, שקדמו בשנים הממושך בפולמוס

 ההתייחסות בתחום גם הגדולה הרעיונית התמורה על ללמוד ניתן זו, טיוטה על בדיונים

׳שמאל׳. שהוגדר ולמה העבודה, לתנועת ליישוב,

 את המשקפים הבאים, הסעיפים את מוצאים אנחנו חנוך טיוטת של הפרקים בראשי

 נאמר לדת היחס ובשאלת העם בנושא הרוויזיוניסטי. המחנה של ה׳ימנית׳ המסורת

כאן:
 כנען, כובשי צאצאי את ההולמים כבוד, לחיי חינוך :העמים מכל בחרתנו אתה ט.

 כרע ושלא בפיזורה, גם כביר כוח שמהווה הנצחית, התרבות נושאת האומה את

 ירושלים, ליעוד גולה שנות אלפי במשך התכחשה ולא רודפיה בפני מעולם ברך

היהודית, המלוכה עיר

 כל על תגובה הישראלי. העצמאות ברצון מתנקש לכל ושילם נקם ׳. חמתך שפוך י.

אדמתו. על ישראל בכבוד פגיעה

 האומה בין הקשר על השומרת הדתית ליהדות וכבוד הוקרה יחס .ישראל רוח י״א

 הכרת אצורה שבהם הישראליים, הדת ולערכי ישראל, צבאות אלקי קונה, ובין

וגאולתה. ירושלים של הנצחי היעוד

 שינוי האלה הסעיפים עוברים ותיקונים( עריכה לאחר הסופי )הנוסח התחייה" ב״עיקרי

משמעותי:

 דת יוצר סגולה: עם הוא ז.א.( - ישראל״ ״עם אחר )בנוסח העברי העם העם. א.

 הגבורה במסורת גדול עולם; תרבות נושא הנביאים, מוסר מחוקק הייחוד,

וכוח־הסבל. החיים ברצון הנפש, ומסירות

 של הסופית בעריכה הדתי. הצד להדגשת יותר בולט ביטוי ישנו חנוך של הצעתו בנוסח

 חמתך!" ו״שפוך בחרתנו" "אתה הסעיפים ותיקון. עריכה עוברים אלה סעיפים גם יאיר

 השונים והניסוחים התיקונים וגם המחיקות, ישראל". "רוח הסעיף גם נמחק כך נמחקו.

 כך: משמעותיים. יאיר של בעריכתו

נאמר: הייעוד בסעיף חנוך בהצעת
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 את המכין והשחרור, הכיבוש צבא חלוץ הוא היהודי היישוב היישוב. ייעוד י״ב.

לכך: בהתאם הראשונות. הכיבוש עמדות

 הגאולה לחזון הנאמנות ואת הצכאית־ה,לאומית הרוח את בו לטפח יש (1

והמלכות.

 הכרתו את שטשטשו והמתעים הזרים האידיאלים פולחן את ממנו לעקור יש (2

מטרה. וללא רעיון ללא לעדר והפכוהו

 מלשון נקיים הבאים, הסעיפים סופי( )נוסח התחייה" ב״עיקרי באים אלה במקום

הרוויזיוניסטית: השיגרה

 תקומת אין האומה: תחיית .3 המלכות. תקומת .2 הארץ. גאולת .1 הייעוד. ד.

המלכות. תקומת בלא האומה תחיית ואין הארץ, גאולת בלא המלכות

 הנצחיים. לקנייניו קנאית נאמנות וטיפוח החירות לאהבת העם חינוך חינוך. ח.

 נתנו והספר "הסיף ההכרה חידוש הוא. בידיו נתון העם גורל כי הרעיון השרשת

ח׳( ל״ח, רבה, )ויקרא השמים" מן מכורכין

 ההיסטורית עצמותו חידוש העם. כל בפי העברית הלשון החייאת תחייה. י״ז.

התחייה. בכור הלאומי האופי צירוף .ישראל של והרוחנית

:חנוך של בהצעה מוצאים אנחנו השלטון בסוגיית

 של לחיי-הכבוד שידאג ותקיף, מרוכז לאומי שלטון הקמת לאומי: שלטון ה.

 כלפי רעתה ומסיחות האומה את המשסעות המפלגות, לנכלי קץ וישים האומה

שווא. ומטרות שווא אידיאלי

 המתכחשים גופים, עם והסכמים ומתן למשא מקום וכל גשר וכל קשר כל אין ו.

זרים. ובאידיאלים זרים בדגלים והדוגלים האומה של השלמה הגאולה לייעוד

 הסעיפים באים ובמקומו הרוויזיוניסטי המלל כל נמחק סופי( )נוסח התחייה" ב״עיקרי

הבאים:
הגאולה. הארץ על העברית האדנות חידוש אדנות. י״א.

 פרייתם המיליונים, לעליית השממות והחייאת החורבות בניין השממות. החייאת י״ג.

ורבייתם.
ישראל. במלכות שלם גלויות קיבוץ גלויות. קיבוץ ט״ו.

 ראשון וכלכלי תרבותי מדיני, צבאי, גורם להיותו העברי העם האדרת שלטון ט״ז.

התיכון. הים ובחופי במזרח במעלה

 ההצעה" וב״טיוטת פרקים" ראשי - חנוך ב״הצעת נעשו מאוד משמעותיים שינויים
זו: בסוגיה נאמר חנוך של הפרקים" ב״ראשי החברתיות. קואלות הנוגעים בסעיפים

 נגד פושעים מיגור כולה; האומה לטובת המדינה ע״י חברתי משטר קביעת החוקה.

 מבנהו והשבחת העם בריאות על שמירה ומודרנית. צודקת עבודה תחוקת האומה.

 לדור שווה חינוך לזקנים. פנסיה בנים. ברוכות למשפחות ממלכתית תמיכה הגופני.

 בסולם העלייה - האומה לטובת כשרונותיו את לפתח נער לכל אפשרות מתן הצעיר.

ובכשרונותיו. המוסריות בסגולותיו רק מותנה למדינה השירות

נאמר: חנוך של ב״הצעה" ואילו
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 תפקיד ממלא יצרן, או איכר, או פועל אם ביישוב, אדם כל למעמדיות. הקץ י״ג.

 לשים יש לכן מחנה־השחרור... חלוץ בתור היישוב, של העמדות בביסוס חיובי

 התלות מן החלוץ־הפועל את לשחרר יש המהרסת. המעמדות למלחמת קץ

 נייטראליות עבורה לשכות הקמת ע״י המפלגתית, "במזכירות־הלשכה"

 סכסוכי כל את לפתור יש יהודי. הוא באשר יהודי לכל עבודה והבטחת

לאומית. בוררות ע״י עבודה

 מהמורשת להינתק יאיר של לשאיפתו כהמשך בא, סופי( )נוסח התחייה" ב״עיקרי

 הנוסח במקום ב׳שמאל׳, ומפלגתית מעמדית כיתתית, מלחמה של הרוויזיוניסטית

שונה: נוסח חנוך, שבהצעת הרוויזיוניסטי

 במשטר הנבואי; והצדק ישראל מוסר ברוח חברתי משטר הקמת הצדק. משטר י״ב.

 האומה, בני כל וחירות כבוד אחווה, חיי יחיו בו ומובטל, רעב יהיה לא זה

לגויים". ומופת אות בניה, הם באשר

 של פועלם שילוב של הסינטזה את אפילו מוצא אתה הלאקוניים התמציתיים בניסוחים

 ההמונים. של המהפכני ולהטם מעורבותם במסירותם, ההיסטוריה, גיבורי היחידים,

 החייאת י״ג. "סעיף הוא והגאולה" האדנות ב״תור נוסף סעיף שם( אחדות. ו. )סעיף

 ימצא זה סעיף המיליונים". לעליית השממות והחייאת החורבות בניין - השממות

 של הרוויזיוניסטית מהשלילה התנערות של במהלך לח״י, של העתידה בדרכה ביטויו

 השממה, וכובשי הבונים על העבודה, תנועת על אוריינטציה לקראת ההתיישבות, דרך

 במארס שנערכה הלוחמים, מפלגת בוועידת והבניין. ההתיישבות דרך של חיובה תוך

 ניתנת בלתי שהיתה התהום לציון שמיר יצחק חזר המחתרת, של התפזרותה לאחר 1949

שמיר: אומר זו בסוגייה בוויכוח ללח״י. הרוויזיוניזם בין לגישור

 הזאת, התנועה דרך את הקובעים אנשיהם, עם אחת בכפיפה להיות לי נזדמן הנה

 שהגדיר הזה שהדבר מכיוון ובינם. בינינו תהום שיש ראיתי יום־יומי מגע ומתוך
 אורגני( באופן בו כלול החברתי שהשחרור לאומי, שחרור של )רעיון שלו, החבר

 השם את להם מזכיר אתה שכאשר מתבטא, זה ואם להם. משותף ואינו לנו, מיוחד

 של גמורה האפלה כדי עד שנאה, של אינסטנקטיבית עווית רואה אתה רוסיה,
14אישי. לעתיד בתוכניות או הכושי, למשרת לפועל, ביחס מתבטא זה אם ההיגיון,

חיב״ד" "משנת

 משנת של חותמה כאמור, בולט, הסופי, ובניסוחם התחייה" "עיקרי ניסוח סביב בדיונים

 כמסכת כהן, יעקב המשורר ידי על (1934) בתרצ״ד שנתחברה דוד( בני )חיל חיב״ד
 בהם המעיין עיקרים. ק״ב כוללת חיב״ד" "משנת 15הקנאים". "לברית רעיוניים עיקרים

 שהועתקו ובסגנונם, רבים אידיאולוגיים עיקרים ברוח לשון, במטבעות להבחין יכול

 שאומץ וממה שנדחה ממה התחייה". ב״עיקרי ושינויים, עריכה ניפוי, תוך זה ממקור
 יאיר בישראל". "האצ״ל חברי של הרעיוניות עמדותיהם על רבות ללמוד ניתן זו ממסכת

 במסגרת התחייה", "עיקרי על הדיונים בזמן עימו והתייעץ כהן יעקב עם כידוע נפגש
בחר במקרה לא בהשקפותיהם. קרובים לו שנראו אישים עם וההתייעצויות הפגישות
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 ממשמעויותיו אחד היה הרוויזיוניזם מן הניתוק שהרי לשעבר, הרוויזיוניזם ממנהיגי בו,

 בימי ומשפחתו, תהומי אברהם של במחיצתו להיפגש נהג כהן יעקב עם הפילוג. של

מכן. לאחר וגם ב׳ ארגון

 ורמזים קווים ראשי אלא אינה זו "משנה נאמר: חיב״ד למשנת המבוא בדברי

 הציונות של השלם..., העברי האדם של האידיאולוגיה היא החיב״דית, לאידיאולוגיה

 אלה: כנגד השאר, בין מכוונת, שהיא שם, מצויין ועוד הסינטטית". הגדולה

 רוצים ואינם ורואים, פרטיה, לכל הגלותית היהדות של המסורת בשמירת "המתחזקים

 כנגד, וכן מאחריהם"; אותם מניחים המתחדשים הלאומיים החיים איך לראות,

 שמים אינם או מרגישים ואינם החוץ, מן שאולה בהשקפת־עולם סיפוקם את "המוצאים

 שם: נאמר אלה", כל "כנגד מתחתיהם". ונשמט הולך הרוחני הלאומי היסוד איך לב

 לא וכמה כמה אחת ועל קיפאון, לא ויתור, לא סתירה, לא ואומרת: זו משנה באה

 גדולה עם, של המדינית עצמאותו גדולה אחת! ושלמות סינטזה אלא עיוור, חיקוי

 על לשמור ישראל תחיית באה )לא התקדמות, ויש התפתחות, ויש הרוחנית. עצמאותו

 באה לא אף אותה... ולהבליט להגריל אלא למחקה, שכן כל לא דמותו, עמעום

 להיפך, אלא הדורות, כל נפש כיליון השלימה, הגאולה מן להתייאש ישראל תחיית

כאחת. ורוחנית המדינית היקפה, מלוא בכל ולהגשימה לקרבה

 אשר היחידים מן מישראל. אדם ולכל - ליחידים יעודה זו ״משנה ::שם נאמר ועוד

 המחבר בעם". ביותר רחבים לחוגים הקווים יעאו נפשם, להמיית ופשר הד פה ימעאו

 ומוסיף: בישראל", מפלגה עוד לייסוד דחיפה כאן לתת הכוונה ש״אין ומדגיש, חוזר

 מוכרת יותר שתיראה עת, בוא עד זו משנה לגנוז המחשבה היתה בגלוי: "וייאמר־נא

 כשלעצמו שפרסומם אמונה, מתוך אלא באה לא אחרת, ההחלטה היתה ואם לקליטתה.
 מתבטאת האלה הדברים של השפעתם 15לכך" המוכשרת עת אותה לקרב הרבה יועיל

 של ציפייתו כולל הדברים, של רוחם יאיר. ידי על התחייה" "עיקרי המונח טביעת בעצם

 הקווים "יצאו מהם, אשר נפשם", להמיית ופשר הד פה ימצאו אשר ל״יחידים, מחברם

 עת אותה לקרב הרבה "יועיל שפרסומם ואמונתו בעם", ויותר יותר רחבים לחוגים

 של לניסוחם כבסיס חיב״ד" "משנת של אימוצה הם, גם אולי מסבירים לכך", המוכשרת

 ציפה לבואם אשר "יחידים", אותם ארגון, אותו של האידיאולוגיים העיקרים
 רבים סעיפים משווים כאשר במיוחד, בולט וסגנונם אלה עיקרים של חותמם 16המשורר.

התחייה". "עיקרי של הסעיפים י״ח עם חיב״ד", "משנת של הסעיפים בק״ב

נאמר: חיב״ד" "משנת של א׳-ח׳ בסעיפים

 קיום ושל ישראל גאולת של עליון בסמל - בן־דוד דוד. בן חיל ר״ת - חיב״ד א.

הימים". "באחרית הנביאים חזיונות
 המטרה שמירת עם ויסמנו ילכו ותפקידיו רבים לדורות עניין ככה הוא חיב״ד עניין ב.

העיקרית... הגדולה

 גאולת עניין עומד ייעודיו, שאר עם קשר בלי לא כי אף חיב״ד, של תפקידיו בראש ג.

.ישראל

 והסילוף הליקוי ומן הגלות מן העם שחרור כל: קודם משמעה ישראל, גאולת ד.

 הנורמאליים היסודות החזרת אחרות: במלים ברוח. וגם בחומר גם הגלות, שבחיי

החופשית. ולהתפתחותה האומה לקיום

 ליקוי - לאומית חירות לשון, ארק, הם: אומה כל קיום של הנורמאליים היסודות ה.

הגלות. שבחיי והקלקול הצער כל מקור הוא אלה שלוש
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 העברית האומה של החופשית והתפתחותה קיומה לשאלת הרדיקלי היחיד הפתרון ו.

 בארץ וריכוזו העם של ובניינו מניינו רוב של שלם... גלויות קיבוץ אפוא הוא

 הכיוון עם - הלאומית בלשונו וריכוזו העם רוח של גלויות קיבוץ גם כן ,מכורתו

שלמה. לאומית לחירות והברור הטבעי

דדן שכן דווקא, השבדית, הלאומית, והלשון ישראל, ארץ מכורה, אדץ להדגיש: ויש ז.

למקורות. התשובה - התחייה ודרך הלאומית התחייה ררך היא הגאולה

 ולא ד־ח־ט״ו־י״ז, בסעיפים התחייה" ב״עיקרי תמציתית נכללים האלה הסעיפים כל

 של התחייה"( )ב״עיקרי בהעמדתו בעיקר בהדגשים, והשוני ההקבלה על לעמוד קשה

 אלה הבדלים תחילה. הארץ, על השלטון לאמור המלכות, ותקומת הארץ גאולת עניין

שונים. סעיפים של בהשמטתם אף אלא שונה בניסוח רק לא מתבטאים

התחייה": ב״עיקרי מנוסחים הם וכך
האומה... תחיית .3 המלכות. תקומת .2 הארץ. גאולת .1 היעוד. ד.

 הנצחיים... לקנייניו נאמנות וטיפוח החירות לאהבת העם חינוך חינוך. ח.

ישראל. במלכות שלם גלויות קיבוץ גלויות. קיבוץ ט״ו.

 ההיסטורית עצמותו חידוש העם, כל בפי העברית הלשון החייאת תחייה. י״ז.

התחייה. בכור הלאומי האופי צירוף ,ישראל של והרוחנית

 זכות להגדרת הנוגעים בסעיפים הוא ובשינויים, דומה, בניסוח המופיע נוסף עניין

ח׳-י״ב: בסעיפים נאמר חיכ״ד" ב״משנת וגבולותיה. הארץ על הבעלות

 לעם והיה והתפתח צמח עם שאותו בעובדה, היא ארץ על עם של הבעלות זכות ח.

ישראל. בארץ לו, ורק ישראל, לעם לו יש זו זכות ארץ: באותה

 תוכל ולא פקעה ולא היא מוחלטת ישראל ארץ על ישראל עם של הבעלות זכות ט.

לעולם... לפקוע

 שמות י״ח־י״ט; ט״ו, )בראשית הקודש בכתבי המפורשים היעודה הארץ תחומי י.
 וכל עליהם, חלה הבעלות שזכות התחומים, הם הם ד׳( א׳, יהושע ל״א, כ״ג,

 כגזילת הוא המופלגים, הקרקע עשירי השכנים, לטובת בהם סירוס וכל קיטוע

הרש". "כבשת
 הלאומי הייעור את קובעים הקודש, בכתבי המסומנים היעודה, הארץ תחומי י״ב.

 מצע בהיותו הרוחניים, לייעודיו בערכו שווה - ישראל עם של הטריטוריאלי

 על ואשר היום עד מלאהו לא טכניות, וגם היסטוריות, מסיבות אשר - להם

למלאותו. התחייה דורות

סעיפים: בשני אלה עקרונות מנוסחים התחייה" ב״עיקרי
את נתתי )לזרעך בתורה המפורשים בתחומיה ישראל ארץ היא המכורה המכורה. ב.

 ארץ היא י״ח( ט״ו בראשית פרת, נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ

כולו. העברי העם לבטח ישכון בה החיים
 בלבד ובה לעם היה בה בחרב. ישראל כבש ישראל ארץ את ומכורתו. העם ג.

 זו זכות .ארץיישראל על הבעלות זכות לו ורק לישראל יש לפיכך לתחייה. ישוב

לעולם. תפקע ולא פקעה לא היא מוחלטת. היא
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 "המפורשים ותחומיה הארץ על הבעלות זכות ובעיקרון לשון במטבעות הדימיון

 שיתפרש החיים ארץ ומושג הכיבוש זכות בהדגשת הוא והשוני ביותר, בולט בתורה",

 הנוסח את אהב לא שיאיר לציין יש החיים. בצורך הארץ תחומי כהגדרת מכן לאחר

 ציון קול הלוחמת, ציון "קול של בשידור "בחיל". ידו בכתב כאמור ותיקן, "בחרב"

 זה מונח מסביר הוא התחייה", "עיקרי של משמעותם להסביר שנועד המשוחררת",

 תחיית העברי. העם של החיוניים צרכיו יקבעו הארץ של גבולותיה "את כי: בקביעה

 השיעבוד ומחיי הגולה מן וברוח בחומר והמוחלט, הגמור שחרורה משמעה: האומה

 כולה, הארץ על העברית האדנות ב״חירוש זאת מתנה והוא הגולה..." שבחיי והזרה
 אבל לזכות, המקור אינו זאת בתפישה הכיבוש 18כולה" ישראל בארץ המדינה ]ייסוד

 החזון למימוש המוטלת והחובה הדרך בניסוח גם קיים רב דימיון לתוקפה. ערובה הוא

והזכות.

השממה: והפרחת הבניין בחובת העוסקים בסעיפים נאמר חיב״ד" ב״משנת
 רק לא שלה, המדברות והפראת הביצות ייבוש השממות, החייאת הארץ, בניין י״א.

עליונה. כגזירה ישראל עם על המוטלת לאומית, חובה גם אלא היא, זכות

י״ג: בסעיף זה נושא בא התחייה" ב״עיקרי

 פרייתם מיליונים, לעליית השממות והחייאת החרבות בניין השממות. החייאת י״ג.

ורבייתם.

 האדנות בתור התנועה "תפקידי בפרק נכלל הוא וענייני, תמציתי הוא כאן הניסוח

 )של "והגאולה" הארץ( )על האדנות" "בתור המיליונים" "עליית לקראת והגאולה",

 עם על המוטלת "גזירה" או "חובה, לא לאמור החירות. השגת לאחר כלומר העם(,

 בשלב מחתרת, לוחמי על לאמור "התנועה", על המוטל "התפקיד אלא ישראל,

 ועקרוני יסודי הבדל עמד הזה השונה הניסוח מאחרי ישראל. גאולת של ההגשמה

 כהן יעקב השלטון. ותפישת ה״חירות" "האדנות", של המרכזית הסוגייה על בהשקפה

 הרוויזיוניסטית, בהנחה לדבוק המשיכו הרוויזיוניזם, מן שנתפלגה המדינה" ו״מפלגת

 להשגת הכרחי, תנאי הוא בארץ יהודי רוב שיצירת בכללותו, הציוני הממסד של וזו

חיב״ד: ב״משנת מוצאים אנחנו כך משום לשלטון. והתביעה השלטון

 על הלאומים חבר מטעם מנדטורי זמני שלטון כרצוי ולראות להניח יש י״ט. סעיף

 לארצו ישראל עם לשיבת לעזור היא זה של העיקרית תעודתו אם ארץ־ישראל,

 משטר להיות איפוא צריך זמן באותו השלטון משטר המדינית: עצמאותו ולהקמת

רפאטריאציוני.

 המדינית והציונות חיבת־ציון ציונות של מהשלב זה בשלב רחוקים כבר היו וחבריו יאיר

 ציונות היא ציונותם זה בשלב והצהרותיהם. ידידותם חסד־לאומים, על הסתמכות של

 של וכיבושו המנדאטורי, הזר השלטון של סילוקו על המלחמה שרק הגורסת, לוחמת,

 שחרורו תחייתו, חזון והגשמת הציונות של מימושה לאפשר עשויים מידיו, השלטון

היהודי. העם של וגאולתו

 על ישראל, עם של הרוחנית", "עצמאותו על בהרחבה עומדת חיב״ד" "משנת

 הקשור שלה, המיוחד המוסרי "האידיאליזמוס רוחו", ילידת היהדות, של "תכונתה
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 חיים ייעודי שלה, המוסריים הייעודים הם והלא ביותר, ונאצל צרוף רליגיוזי ברגש

 שלעק של האידיאל הוא העולמית, ההרמוניה אל כשאיפה כולם המתרכזים ופעולה,

 בחרתנו" "אתה על מושתתים הללו - שם( כ״ה, )סעיף בעולם״ המוחלט והצדק האמת

 כולו, לעולם כללית מוסרית אנושית ותעודה שליחות תודעת על צרוף, מוסרי

 של ואצילותו נבחרותו של בקביעה - סעיפים!( ושמונה עשרים - כ״ו־נ״ב )הסעיפים:

 רוחנית־ אצילות וו, ישראלית אצילות ספק: "ואין היתר: בין נאמר שבה ישראל, עם

 לחיזוק גם אלא העם של קיומו לשמירת רק לא לא־אכזב, חיוני מקור בה יש מוסרית,

 מעלה: היא בלבד, זו ולא שם(. ל״ט, )סעיף לשחרורו..." הדרושים הגדולים, הכוחות

 היהדות, של יסודיות בשאיפות המתגלמת סגולה... עם שבמושג המוסרית "התביעה את

זו: את זו המשלימות
החיים. מחייב הפעיל, המוסרי האדם האדם: של עליון טיפוס בטיפוח א.

 )סעיף המוסרי האיריאליסמוס עיקרי פי על החברה של עליונה צורה בפיתוח ב.

שם(. מ״ב,
 )האנושי(. הכלל ובין )הלאומי( הפרט בין הניגוד "פתרון גם טמון שם, נאמר בכך,

 הכפולה "השאיפה את המשקפת והאוניברסאליות, הלאומיות בין בסינטזה הוא הפתרון

 ב. לאומית. מוסרית באינדיבידואליות אומה של עליון טיפוס בטיפוח א. היהדות: של

 האידיאליסמוס עיקרי על מיוסדת עמים כחברת האנושי הכלל של עליונה צורה בפיתוח

שם(. מ״ב־מ״ד, )סעיפים המוסרי"
 ל״גאולת היהודית, התחייה תנועת של האוניברסלי הייעוד על הרמים הדברים כל

 המוחלט והצדק האמת שלטון של הנשגב האידיאל להגשמת הרע", מן כולו העולם

 מן שעברה התעודה תורת ברוח נושאת שהיא העולמית ההרמוניה בשורת ;בעולם״

 "הבריונים", שיר את עלומיו בימי שחיבר מי של צ״ה־צ״ז(, )סעיפים העולם

 החזון ממרומי ירידה תוך ו׳מוצבים׳, התחייה" ב״עיקרי ונדחים ׳מצטמצמים׳

 העם, א. בסעיף הפותח, בסעיף קצרים סעיפים בשני הנשגב, העולמי האוניברסאלי

:ד׳יישזד ד. בסעיף
 נושא הנביאים. מוסר מחוקק הייחוד. דת יוצר סגולה. עם הוא ישראל עם העם. א.

 רוחו. באור הסבל. וכוח החיים ברצון נפש. ומסירות במסורת גדול עולם. תרבות

בגאולה. בבטחונו

 תקומת אין האומה. תחיית .3 המלכות. תקומת .2 הארץ. גאולת .1 הייעוד. ד.
המלכות. תקומת בלא האומה תחיית ואין הארץ, גאולת בלא המלכות

 הישנה הציונות בין המחלוקת כל נפרשת הייעוד, ד. סעיף של הקצרה בהשלמה

 בלא המלכות תקומת "אין התחייה". "עיקרי של המהפכנית הציונות לבין השמרנית

 העצמאות, ולכינון לשחרור התנאי היא הארק גאולת לאמור כאן, נאמר הארץ", גאולת

 גם הוא ארצו, על העם אדנות הארק, על השלטון כיבוש לאמור המלכות, כינון ואילו

 "מגילת בין מבדילות שנים כשש רק גלויותיה. וקיבוץ לגאולתה האומה, לתחיית התנאי

 כהן, יעקב ביניהם. מפריד שלם עידן כאילו ונראה, התחייה", "עיקרי לבין חיב״ד",

 מלחמה לדרור לארצנו, מלחמה !״מלחמה (:1903) תרס״ג משנת בשירו עוד קרא אשר

 תשפוט!/ החרב לו - בארק אין משפט אם \! הנקמה תחי - לעד מת הדרור ואם /-

 יהודה ואש ובדם יהודה/ נפלה ואש בדם נשקוט/. אנחנו לא - געש הרי ישקטו

 המאה, בראשית "השומר" דגל על נחקקו שהדברים לאחר דור כימי נתון, תקום!",

 לבטח׳. אבל לאט, הטוחנות ההיסטוריה ׳טחנות של לאט׳, ׳ההולכים של בהלוך־רוח
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 התנאי לדידו הארצית. לגאולתו קודמת הרוחנית, העם תחיית עניין את רואה הוא

 עדיין רואה אף והוא התעודה. תורת ברוח המוסרית ההכשרה הוא המלכות" ל״תקומת

 גאולת להיות אוניברסאלית, אנושית לשליחות בהכשרתו הגלות", באסון עמוק "טעם

 הדוחף... הכוח שחרור ובעיקר גם אלא בלבד, מסבלותיו עם שחרור רק "לא ישראל:

 לחזון מכאן מפליג הוא כן, על יתר האנושות". של המוסרית להתפתחות המרכזי אולי

 גם המשיח של דמותו מרתפת השעבוד מן גאולתו דבר על העם "בחזון ורואה המשיחי
 היסודות כל נדחו התחייה" ב״עיקרי 19הרע" מן כולו לעולם גאולה כנושא

 חיב״ד", מ״משנת שנידחה וממה שאומץ, ממה האלה. והמשיחיים "התעודתיים"

 צל או רמו, כל של התחייה", ב״עיקרי המוחלטת הדחייה על ללמוד השאר, בין ניתן,

אוניברסאלית. תעודה ותורת מיסטיות למשיחיות, רמז של צלו

שנדחו ותזכירים מסמכים

 המנשבים הרוח הלכי של בראשיתה, במחתרת המתחוללת הרעיונית התמורה להבנת

 והטיוטות ההצעות התזכירים, את לבחון גם כאמור, חשוב, מבחוץ, וההשפעות בפנים,

 המערכות בשידוד בהם, שנעשו והמחיקות התיקונים היסודי, הניפוי את וכן שהוגשו,
 ב׳כד׳, שנמצאו המסמכים אחד המהפכנים". ל״מחתרת במעבר שהתחולל הרעיוני

 שליוו הרוח הלכי אח מבטא המהפכנות", "על לאקוני, כמעט אלמוני, תמציתי, תזכיר

בו: נאמר וכך מהפכנית. למחתרת צבאי מארגון המעבר את

 דרך אין דמוקראטיים, באמצעים )זר( מדיני שלטון לבטל או לשנות שאין במקרה

 מרצונה פעם אף מוותרת אינה זרה אומה מהפכניים. באמצעים לאחוז אלא אחרת

 האומה של ההקרבה ויכולת הכוח הרצון, באמצעות רק שלטונה. על הטוב

 אומה של מלחמה שלטונה. על לוותר הזרה האומה את להכריח אפשר המשועבדת,

 אנשים מהפכניים. הם ואמצעיה לאומית שחרור מלחמת בשם מכונה כזו בצורה

 פועלים החכמים ההנמקה. בכוח ובוטחים הזרים של היושר רגש על סומכים נאיביים

עובדות. ויוצרים
מוקדמים: תנאים שלושה דרושים שם, נאמר המהפכה, של לביצועה

קנאים. מהפכנים של מסוים מספר א.

וצנטרליסטי. מלוכד ארגון ב.

ההמונים. בקרב עמוק מהפכני רוח הלוך ג.

 בתוקף המסוגל העם, המון הוא המהפכנית המלחמה של האמיתי שהנושא לו, ברור

 השלטון על לגבור המהפכנית, וההכרה השלם, ברעיון המוחלטת האמונה הפיזי, הכוח

 מהפכנים ההמונים, בתוך להחדיר אמורים המהפכנית וההכרה האמונה את אבל הזר.

 מחבר ומשפחתיים". סוציאליים אישיים, סנטימנטים מכל "משוחררים היסוסים, חסרי

 האמורים המהפכנים, מקומץ הנדרשות התכונות תיאור אלמוני. כאמור, הוא, התזכיר

 ל״קאטכיזם דומה ההמונים, בקרב המהפכנית ההכרה את ולהחדיר המהפכה את להוביל

 כמוהו. אכזרי איננו אבל נוקשה, הוא ונייצ׳אייב. באקונין של חיבורם המהפכני",

 "המהפכנות כאן. נאמר ועמדתו", בפעולותיו ועצמאי נמרץ, גאה, להיות חייב "המהפכן

 וקנאית חד־צדדית מוחלטת "בדבקות ודוגלת האויב", עם ושיתוף פשרה כל דוחה

 קונספיראציה "מחייבת המהפכה הכשרת ואילו הסופית". ובמטרה היסודי בעיקרון
20לגאליות". בלתי ופעולות עמוקה
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 "רצון של ברוסיה, המהפכה תנועת של המהפכנית המסורת מן הושפע שהמחבר נראה

 ונייצ׳אייב. באקונין של המהפכני" ה״קאטכיזם את גם שהכיר ייתכן והס״רים. העם"

 על ההמונים; על אוריינטציה תוך המהפכנית העלית של תפקידה על הדגש שימת

 את "להביא המכריע שהאמצעי ההנחה וההכרה. האמונה של הרעיון, של הדומינאנטיות

 האומה של ההקרבה ויכולת הכוח "הרצון, הם: שלטונה" על לוותר הזרה האומה

 הלאומי, והשחרור החברתית המהפכה תנועות של משנתן מיסודות היא המשועבדת",

 למניעים ביטוי הם החדש. העידן במהלך בעולם הקידמה מחנה של המחץ חוד שהיו

 של האידיאולוגיים ההשראה מקורוות על ומצביעים הפילוג, ביסוד שעמדו הרעיוניים

 נחלתם היו אלה ההשראה ומקורות רעיונות התחייה". "עיקרי ניסוח בימי יאיר, של הפלג

 של העצמי הדימוי את אחת במלה להגדיר נדרשתי "אילו בציונות. רבים פלגים של

 בוחרת הייתי העבודה, בתנועת הקשורים אלה ובמיוחד ופעיליה, הציונית התנועה מנהיגי

 מה את להתוות באה זו "הגדרה ומוסיפה: שפירא, אניטה כותבת "מהפכנים", במושג

 למציאות ובהתייחסותם עצמם, את דור אותו בני של בראייה שבגרעין כגרעין לי שנראה

 "היה וטוענת, ממשיכה היא התנועה", מנהיגי של זה עצמי "דימוי התמודדו". שעמה

 ראו במהפכנים חיים... כדרך באקטיביזם בעיקר התאפיין אך והיתרים, לאיסורים מקור

 של המוסר בעקרונות שראו כאלה אף ביניהם נמצאו למיניהן. ממוסכמות פטורים עצמם

 של לאתוס ואשר הקיים." העולם סדר את להנציח שנועדו כבלים - הקיימת החברה

מוסיפה: היא דור, אותו של נחלתו הוא גם כנראה שהיה האמיתי". "המהפכן

 ואינו האישית טובתו את המטרה השגת למען מכפיף גרסו, הם כך אמיתי, מהפכן

 להביא עתידה המטרה שהגשמת מכיוון זולתו. חיי או חייו את למענה להקריב מהסס
 21הבאים. הדורות למען אחד דור הקרבת מתירה היא לעם, או לעולם גאולה

 מקורות. מאותם השראתו ושאב שינק דור של עצמי דימוי היתה המהפכנות גם לאמור

 הציוניות הנוער לתנועות השראה מקור היה בז׳וזובסקי של כ״להבות" שספר העובדה

 של חדירתה מקרית. איננה לח״י, ואנשי "עקיבא" ועד הצעיר" מ״השומר החל

 טוענת החלוציות, הנוער תנועות של החינוכית המסכת אל הההיסטורית הרומאנטיקה

 של החינוכיים לתכנים אלה, של החינוכיים התכנים בין הדימיון את הגדילה שפירא,

מציינת: היא זאת", "עם לח״י. ושל האצ״ל של בית״ר,
 הנוער תנועות של זו לבין ולח״י, אצ״ל נוסח הרומאנטיקה אופי בין שוני היה

 אצל זאת לעומת הממשות. יסוד את חסרה הרומאנטיקה הימין, אצל השמאליות.

 הנמצא משהו להשגה, !?(,למישוש) הניתן למשהו נתרגמו מיד המיתוסים השמאל

 תפישת של טיפוסים שני אלה היו יישוב. מקומות נוף, קונקרטיים, אתרים בעין:

 של במציאות מקורה - השנייה העבר; של ברומאנטיקה מקורה - האחת אדנות.

 הקשורה ממשות, בעלת לתחושה אישוש חיזוק, תבלין, משמש העבר כאשר ההווה,

ז.א(. - במקור )הדגשה למקום.

 מיתוסים ויש ,,אישוש לשם 'תבלינים ובהם ,,למישוש והניתנים מיתוסים יש לאמור,

ההבדל. כל לטענתה, וכאן, רומאנט״בלבר... 'אופי בעלי

המהפכנית" "הציונות המסמך

 מסמך הוא ב׳כד׳, ונגנז שנדחה התחייה", ב״עיקרי לדיונים שהוגש נוסף, דוקומנט

ומוכתר: מכסימליסטיים, רוויזיוניסטיים רוח הלכי המבטא מאוד, קיצוני אלמוני,
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 של במסגרת "שתתנהל שחרור למלחמת קורא המסמך מחבר 23המהפכנית" "הציונות

 ופירושו עליה, גם יחולו זו היסטוריה של והכללים החוקים שכל העולמית", ההיסטוריה

 מעלה הוא מכאן וצבאיים". פיזיים באמצעים מהפכנית בצורה "שתנוהל דבר של

הקובעת: המהפכנית", "הציונות של עקרונותיה

 עם־ של הקדושה זכותו היא ההיסטוריים בגבולותיה ישראל ארץ של הזכות א.

 רק ותפקע בארץ היהודים התושבים של במספרם לגמרי תלויה שאיננה זכות ישראל;

האחרון. היהודי של מותו עם

 כוחותיו באמצעות ולקיימו בארץ, לשלטון להגיע הנוכחי היישוב של בידיו יש ב.

 הדרישה שחרור. מלחמת של רצון חדורים יהיו אלה שכוחות במקרה הפוטנציאליים,

עברית. ממשלה של הקמתה ידי על היהודית בסוברניות הכרה :היא חוץ כלפי

 ז׳בוטינסקי, של חזונו ברוח עקרונותיה, בין המסמך מחבר מציין הערבים, לשאלת אשר

מסכימה": המהפכנית ש״הציונות
 של הדתיים הכלכליים, התרבותיים, האינטרסים על מכסימאלית במידה ׳לשמור א.

אלה". בשטחים גדולה אוטונומיה להם ולתת בארץ־ישראל הערבים

העברית". בממשלה ערביים "?/ציגים ב.

 ענייניה לשמירת המכוון אנגליה, עם "?/נסכם :הרוויזיוניזם ברוח קריאה מעלה הוא עוד

 להימנע אין המטרה להשגת שבדרך כיוון, אך, בארץ". והאימפריאליים הצבאיים

 להיערך חובה ציוני", האנטי הממשלתי והקו האויבת האוכלוסייה נגד "ממלחמה

 ההכרה את להחדיר המהפכנית", "הציונות של חובתה כך לשם פיזית". "למלחמה

 לא "לעולם טוען, הוא זאת, הכרה של החדרתה היהודים. ההמונים בתוך המהפכנית

 מוחלטת, דבקות באמצעות אלא פשרה, ונוסחאות למחצה תביעות של באמצעות תבוא

ויומ מתמדת "תעמולה ידי על וכן, הסופית, ובמטרה היסוד בעקרון וקנאית חד־צדדית

 ה״הציונות מסמך מחבר תורתה". של קנאית והגשמה בהטפה שתתבטא יומית

 שניתן באשליה, דבק הוא הזר לשלטון ביחס הרוויזיוניזם. לעקרונות צמוד המהפכנית"

 "הציונות שגם לאמור, שלהם, האמיתיים האינטרסים הם מה אנגליה, את לשכנע וצריך

 של האימפריאליסטיים לאינטרסים ביותר הנאמנה בעלת־הברית היא המהפכנית"

שלה. האסטרטגי׳ ה׳נכס בריטניה,

 רחבה אוטונומיה מתן להבטחת כאמור, קורא, הוא הערבית לאוכלוסייה ביחס

 "המהפכני"׳ ה׳חידוש הפנימי". ל״אויב יחסו הוא כן לא ובממשלה. בשלטון ולשיתופה

 היחיד הפנימי המכשול "את להסיר: בקריאה הוא המסמך, של האלמוני המחבר של

 "מהפכניות" מסקנותיו כאן מפא״י". והיא השחרור, במלחמת לניצחוננו בדרך העומד

 המהפכנית "המלחמה ;מבפנים״ לנו שמתנגדים אלה את ולמגר ׳להשמיד פשרה... ללא

 מקום שום "אין פשרה". וללא הזמנים בכל מהפכנית בצורה תתנהל הפנימי האויב נגר

 ההמונים של כיבושם "לשם השחרור", מלחמת של הפנימי האויב עם פעולה לשיתוף

 שהוצע מה כל שלדבר, בסיכומו המסמך. מחבר כותב סוציאלי", קרבן מכל להירתע אין

 בניגוד עמדו רוויזיוניסטיות, השקפות ׳פירורי׳ של הגריסה כל זה, במסמך והועלה

 ששנאו מה כל כאן היה וחבריו. יאיר של הפילוג ביסוד שהיו ולעקרונות לדרך מוחלט

 מה לכל זכר, להשאיר כדי אולי ב׳כד׳, נגנז הזה המסמך גם ממנו. להתנער וביקשו

אריה". של "תזכירו נוסף, כמסמך כמוהו ההיסטוריה, לסל ידם על שהושלך
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" !מותר ״הכל - ׳אריה׳ של תזכירו

 של "תזכירו היה ב׳כד׳, ונגנז שנדמה, התחייה", "עיקרי מנסחי לנגד שעמד נוסף, מסמך
 ׳ניהיליסטי-נייצ׳אייבי׳, מאוד, פשטני הוא שגם זה, במסמך הדברים תוכן 24׳אריה׳".

 המובילים האמצעים כל קידוש של באמצעים, מוחלטת ברירה אי של בסימן עומד

 קורא שהוא למרות הרוויזיוניסטית, המסורת מן מאוד מושפע הוא גם המטרה. להגשמת

 הוא בחרתנו". לשלטון "אלוהים בסיסמת לדבקותו בעיקר מתייחס זה ממנה. להתנער

 את רואה הוא בו השלטון", ל״כיבוש בטרור" ב״שימוש ובן מהפכנית", ב״ציונות דוגל

 מדיני, לשחרור העצמאות, למלחמת העם את להוביל המטרה, להגשמת הראשון התנאי

 הן: זו מטרה של למימושה מתווה שהוא הדרכים החברתיות. הבעיות כל ולפתרון

 ולהכריע להחליט ליריבתה, מפלגה בין למעמד, מעמד בין הסכסוכים, בכל "להתערב

 של מופרז ניצול של סילוקם וב״אופן המסים", גובה ב״עניין ושביתות", סכסוכים בגורל

 טרור ארגון באמצעות להתייצב קורא הוא כך לשם השני". החלק ידי על העם, חלק

 ועשוק", מנושל ציבור או מעמד, לכל "כמגן טרוריסטי, הוד׳ ׳רובין כמין טרור, ופעולות

 ושלטון השפעה בעלי מפלגה, או מוסד, כל של הרע והשלטון העריצות את "לדכא

 להיות מטרתנו, את לקרב אלינו... הפועלים מעמד את "לקרב כך, ידי ועל - ציבורי״

 בפרשת מוסדותיהם". לראשי מעל העם, ידי על והמוכרת האחראית ההנהגה

 צריך המחבר, טוען למשל, יוקר, תוספת להעלאת הפועלים של הצודקות דרישותיהם

הארגון: היה
 גדולים חרושת בתי בכמה טרור פעולות כמה ירי ועל הנסתרת, מפינתו להתערב

 היינו זה ידי על לפועלים. היוקר תוספת את לשלם העכורה נותני את להכריח

 כפי הא., כלפי השלילית דעתם משנים היו פועלים אלפי א. דברים: שני מרוויחים

 שמנהיגם רואים, היו הם בפניהם... להציגנו רוצים בארץ העבודה תנועת שמנהיגי

 זאת ופעולה הארגון, והו הצודקים החיוניים ענייניהם על המגן הנכון והאפוטרופוס

 מעל העם, ידי על והמוכרת האחראית ההנהגה להיות - מטרתנו את מקרבת היתה

 פחד, מתוך רק אפילו להיכנע, יצטרכו בארץ התעשייה בעלי ב. מוסדותיהם. לראשי

 נגד גם להם להסביר יש נכונה הסברה ידי ועל הארגון, של ולרצונו להחלטותיו

 בלתי תהיה שהיא בשעה )נגדה( לפעול מוכן שהארגון ההסתדרות, - ה״מפלצת״

 - שני ומצד המונים, אהדת - אחד מצד ובכן, כסף. לארגון להביא יכול זה צודקת,

הנ״ל. בסכסוך לאומית מבחינה נכונה ועמדה נכון ניצול זהו כסף.

 ידי על - החירום מס ״גביית מונה: הוא לנקוט, הארגון על שלדעתו הפעולות, בין

 "פעולה המוסדות"; לראשי מעל זה וכל הסרבנים, על פחד והטלת טרוריסטית, פעולה

 הלשנות נגד פעולה גם כולל זה השורש"; מן לעקור יש "אותה ההלשנה", נגר מיידית

 מפקדי על )הכוונה הארגון מפקדי על האחרונה ההלשנה מספיקה לא "וכי האצ״ל.

 את ימסור ביישוב פוליטית תנועה של שמנהיג נרשה זה ולמה ז.א(, - יאיר של הפלג

 נגד תגובה בארץ(; הצה״ר ראש אלטמן, לאריה )הכוונה לרשות..." הפוליטיים מתנגדיו

 ישר להגיב "צריך התזכיר, מחבר טוען והמעפילים", "פאטריה" "בפרשת השלטון.

 "להוכיח ז.א( - מקמייכל העליון בנציב להתנקשות )הכוונה התורפה״ בנקודת

 הוא מכך, כתוצאה בארץ־ישראל". אנטישמי מושל יסבול לא שהעם לונדון... לממשלת

 ביחסי־חוץ האחרונים הקובעים הם שלו, והפוליטיקה הארגון שרק יבין "העם טוען,

המוסדות". לראשי מעל
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 במעלה והראשון העיקרי התנאי בעיניו, הוא היהודי" ברחוב השלטון "כיבוש

 מחבר וטוען ממשיך הטרור, פעולות המהפכנית". "הציונות של מטרותיה למימוש

 מכריע, אבל נסתר, כוח עליון, כוח שיש ההכרה, לידי העם המוני את "יביאו התזכיר,

 עליון כוח ומפלגות, למוסדות להזדקק מבלי העם, המוני של ענייניהם להגנת העומד

 השלטון את לעצמו לכבוש הארגון יוכל "שבה לדעתו, היחידה, הדרך זוהי ונייטראלי",

 השלטון מדיני". ולשחרור העצמאות למלחמת העם את להוביל זה וע״י היהודי ברחוב

 המכריע ברגע "שאם כיוון, ומסביר, ממשיך הוא שלנו", להיות מוכרח היהודי ברחוב

 כלום". לנו יועילו לא שלנו והנשק והגבורה ההקרבה כל אזי לצדנו, יעמוד לא העם

 תשובות לו יש כך על היהודי?", ברחוב השלטון את כובשים "איך לשאלה, אשר

:,'פשוטות
 שיסביר תעמולה בחומר מלוות יהיו )הטרוריסטיות( הפעולות שכל כך ידי על א.

הפעולות. טעם את להמונים

 ידבר כאל הארגון דברי לכל להתייחס היהודי הרחוב את שיירגילר כך ידי על ב.
25לד׳תגשס׳/׳.( צריכים פעולה או איום יכל כך, לשם השלטון׳,

 העיקרים את להגדיר התזכיר מחבר עובר והאמצעים, המטרות הגדרת לאחר

 חוץ". וכלפי עצמה כלפי המחתרת את להדריך ש״צריכים והטאקטיים, האידיאולוגיים

 אפשר "אי האידיאולוגי החינוך את מהפכנית". "הציונות מכנה הוא הזה, המכלול את

 ניתן המסמך, מחבר טוען "במחתרת", גיליונות הקראת או הרצאות, שיחות, ע״י להנחיל

אותן. המסבירות הפעולות, לאחר ותעמולה פעולות, ידי על רק להנחילה

 האנשים את ללמד תיאורטי... באופן המהפכנית הציונות תורת את ללמוד אפשר אי

 מן כבר ילמדו האידיאולוגיה את הפעולות, העברת אופן את המקצוע, את רק יש

 המחשבה. ולא המעשה הוא כולנו את המקשר החוט - לזכור עלינו אחת המעשה;

המחשבה. תתפורר המעשה יבוא לא ואם

 את מפתח הוא לו, מוכר היה לא שכנראה נייצ׳אייב, של המהפכני׳ ה׳קאטכיזם ברוח

 הניסוחים ולא המהפכני, הארגון בפעולות המעורבות שהפעולות, ה״נייצ׳אייבי, הרעיון

 אלה, כמונו". החושבים ויהודים נוער "בני הארגון: לשורות שיביאו הם התיאורטיים

 "המעש לאמור, פעולה". שיתוף מתוך אלא הרעיון, עם הזדהות מתוך לא אלינו, "יבואו

 לגשד לדעתו, הארגון, חייב זאת עם אבל המובילה. החוליה הוא הדיבור, ולא המהפכני"

 בדורות בישראל היתה לא "באשר הרוויזיוניזם, עם הקשר את הציבור, ובעיני מעצמו,

 נבע זה הרוויזיוניסטית". כמפלגה מקובלת בלתי כך וכל שנואה, כה תנועה האחרונים

 של למצוקתם קשובה היתה לא הרוויזיוניסטית שהתנועה משום, בעיקר, לטענתו,

הוגנים". עבודה ולתנאי עבודה ליום ל״מלחמתם וההמונים, הפועלים

 למפלגות הציבוריים, לגופים "ההסתננות" של טווח ארוכת לתוכנית עובר הוא מכאן

 דעת לכיבוש הדרך הבריטי. לצבא המתגייסים היהודים החיילים ליחידות וגם הקיימות,

 "תוכנית גם הכל, על השנוא הרוויזיוניזם מן התנערות מלבד לטענתו, מחייבת, הקהל

 לכל הקרובות, השנתיים במשך המתאימים, הארגון אנשי יסתננו לפיה מדוייקת

 חשובות עמדות לתפוס עליהם הפק״ם(", ועד הצה״ר )מן בארק שקיימות המפלגות

 מהם, חלק או חבריהם, על המכריע ברגע להשפיע שיוכלו "כדי החדשות, במפלגותיהם

 הארגון ספרות של מהלקסיקון "להוציא מציב, הוא כן, כמו הארגון". בפעולות לתמוך

 החיילים על השפעה לקיים "כדי זאת, הבריטי(, )לצבא להתגייסות" ההתנגדות את

 תפקיד פעם יהיה שאולי באפשרות, לזלזל לנו "שאל מפני, הצבא", בשורות היהודים
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הבריטי". בצבא היהודים לחיילים חשוב

 מוסתרת: בלתי ביומרנות התזכיר, מחבר כותב ארוך, לטווח מחושבת תוכנית דרושה

 מהלך את ולהטות העברי, השחרור של ההיסטוריה את ידינו במו ליצור צריכים "אנחנו

 לסמוך אסור לשווא. היה עמלנו כל אחרת מראש; קבענו שאנו הדרך לפי ההיסטוריה

מתאימה". לשעה או מתאימים, פוליטיים לתנאים ולחכות

 השלטונות נגד בעיקר "לפעול קורא, הוא הבריטי בשלטון המלחמה בסוגיית

 האפשר ככל ולהימנע )המנדאטורי( השלטון וראשי המשטרה כוחות גם בהם האזרחיים,

 אנגליה של מלחמתה את הציבור רואה שכיום משום זאת, הצבא". נגר מפעולות

 פעולות מעלינו". ההמונים לב את כיום עדטה דבר, לעשות לנו ו״אסור שלנו, כמלחמה

 שרוחשים כפי חמישי", ל״גייס כמו הארגון, כלפי שנאה יעוררו טוען, הוא הצבא, נגד

 מפני גם הצבא, נגד למערכה מכניסה זה בשלב להימנע יש הקומוניסטים. כלפי היום

 ארגון ביטחון, מטעמי המחתרתית, החשאיות מבחינת לכך מוכן איננו עדיין שהארגון

 יחסלו השלטונות כך, משום לרשותו. העומדים הכוח עתודות ומבחינת צבאית, והכשרה

 הארגונים כל בעזרת מספר "בימים השורה, ואנשי מפקדיו כל על הארגון, את

 את ולהעריץ הבריטי השליט את לשנוא העם את נחנך שלא "עד מכאן, היהודיים".

 המלחמה למהלך ולהפריע הצבא נגד לפעול אסור העם, מלחמת את לוחם בתור הארגון

 ׳יחנך׳ שהארגון לאחר יבוא, הצבא נגד המלחמה שלב לאמור, הבריטיים". הכוחות של

לעיל. שהותוותה הטווח ארוכת התוכנית לפי ההמונים לב את וירכוש העם את

 תוך הארגון, של הרצוי אופיו על עקרוניות, בחינות לכמה המחבר עובר מכאן

 הקובע הגורם היו ובית״ר שהרוויזיוניזם בימים הרוויזיוניסטית. מהמורשת הינתקות
 אמונה אין "מעתה ובמנהיג. עליונה בסמכות האמונה אותו איפיינה טוען, הוא בארגון,

 היתירה האמונה חייך... שאלות כל את הפותרת מפלגתית אידיאולוגיה אין מנהיג, ואין

 במלחמה האמונה המעשית, החופש במלחמת האמונה זוהי ליצור וצריך יכול שהארגון

 עברית בתנועה אחרות, במלים ומתמיד; פועל חי, כמכשיר בארגון, ובניצחון...

 המחתרת לאמור החדש, המהפכני ה׳קולקטיב׳ הארגון, יכולתה". ובכושר מהפכנית

 זרות, לסמכויות התחליף העליונה, הסמכות מקור מכאן היא מהפכנית", "הציונית

 ניסיון ולאמונה. טוטאלית להזדהות המוקד שכשלו, ומנהיגים מפלגות של לסמכותם

 של לסמכותו מכפיפות גם ומנהיגים, אישים מפולחן להשתחרר מכאן, מחייב העבר

 בהנהגה לאמונה תחליף להיות תוכל "לא כותב, הוא ביאיר", "האמונה כמנהיג. יאיר

 המפקד "׳אנשי שאנחנו: ההרגשה תהיה שלאנשים "אסור, והכזיבה". שכשלה הקודמת

 הוא הצעותיו בסיכום מחר". ישגה לא שיאיר הביטחון, את לנו נותן "מי שכן, יאיר"׳,

והן: עיקריהן את מעלה

 את לכבזש היא והארגון המהפכנית" "הציונות בפני הניצבת הראשונה המטרה א.

 על והגנה הסוציאליות לבעיות אחרת התייחסות מחייבת זו מטרה ביישוב. השלטון

בחברה. והמקופחים החלשים

 הפועלים, של הצודקות תביעותיהם למען עבודה בסכסוכי למעורבות קורא הוא ב.

 לארגון, ההמונים אהדת להבטיח לדעתו עשויה זאת מעורבות החלשים. המנוצלים,

השחרור. במלחמת ולהצלחה ביישוב השלטון לכיבוש ראשון תנאי שהיא

 הסתננות הכוללת ארוך, לטווח תוכנית להתוויית קורא הוא זו מטרה של להשגתה ג.

 הארגון למטרות אהדה ורכישת מבפנים, השפעה כיבוש למען והמוסדות, המפלגות לכל

 קורא, הוא למיניהם. והמנצלים המוסדות על טרוריסטיים לחץ אמצעי תוך ולמלחמתו,
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 כיוון הצבא, לשורות גם להסתנן הבריטי, לצבא ההתגייסות נגד לפעול לא השאר, בין

 העת, בבוא בעתיד, חשוב תפקיד למלא עשויים אלה, ביחידות היהודים שהחיילים

השחרור. במלחמת

 והמנגנון המשטרה נגד המנדטורי, כלי־השלטון נגד לפעולות קורא הוא זה בשלב ד.

 אבל העליון, הנציב השלטונית, הצמרת נגד טרור פעולות כולל האזרחי, השלטוני

 באויב הלוחם הבריטי, לצבא הנתונה האהדה משום זאת בצבא. מפגיעה להימנע

חמישי׳. כ׳גייס ומחוסלים מוקעים להיות שלא מנת ועל בגרמניה, המשותף,

 של בבליל מהפכניים, פסאודו רדודים, פופוליסטיים רעיונות של במסמך כאן מדובר

 המורשת מן בסלידה מעורבים בחרתנו", לשלטון "אלוהים של רוויזיוניסטיים רעיונות

 ניהיליסטיים־ טרוריסטיים ברעיונות גם ;המיליטאריסטיים והגינונים המלל של

 המגובבים ורדודים, פופוליסטיים ו׳שמאל׳ ׳ימין׳ עמדות מעצורים. חסרי נייצ׳אייביים,

 של מאוד, מסוכנות מאוד, קיצוניות מבולבלות, הרפתקניות, תוכניות עם אחת, בכפיפה

 מחבר המחתרת. מחברי חלק בקרב הסתננו כאלה רעיונות כביכול. מהפכנית" "ציונות

 מאנשי רבים של עמדותיהם מבטא לדבריו, עצמו, רואה הזוטר׳, ה׳מפקד התזכיר,

ריקה. יומרה היא זו הכרזה שגם ונראה השורה,

מותר". "הכל נוסח הניהיליזם של הטוטאלית הדחייה

 הרעיונות כל על התזכיר, את טוטאלית דחו התחייה", "עיקרי לניסוח וחבריו יאיר

 לכל מעל בו. הכלולות ההרפתקניות וההצעות התוכניות, הניהיליסטיים, המבולבלים,

 את שהעלה בחרתנו", לשלטון "אלהים של בתזכיר, המרכזי העיקרון טוטאלית נדתה

 הניסיון וכן, המהפכנית", "הציונות של הראשית כמטרה היישוב, על השלטון כיבוש

 דחייתם המהפכנית. המחתרת של ראשונה כמשימה הפנימי" ב״אויב המלחמה את להציב

 המשמעותיים התיקונים וכן ׳אריה׳, מסמך של והתוכניות הרעיונות של המוחלטת

 האמונה עיקרי ניסוח את המלווה עמוקה רעיונית תמורה על מלמדים קלעי, חנוך בטיוטת
 הם נדחו, בו הכלולים והרעיונות המסמך כאשר גם שני, מצד 26החדשה. המחתרת של

 הסבל, ימי והמהלומות, הרדיפות ימי הארגון. בשולי הנראה, ככל לחלחל, המשיכו

 "כיבוש רעיונות מסוכנים. פרא׳ ׳גידולי גם הצמיחו והמרירות, הייאוש והכישלון, השכול

 כולם; נגד הכל לניצול סייגים, ללא בטרוריזם לשימוש הקריאה האמצעים; בכל השלטון"

 לח״י. מחתרת שורות בשולי גם שצמחו לענה, פירות היו מותר", ש״הכל העיקרון אימוץ

 את סיכן במחתרת, שחלחל הזה, המעצורים וחסר המסוכן ה׳עורק׳ עם הסופי העימות

 בלתי וכנראה טראגי, היה כולו, היישוב על כבדים אסונות להמיט עלול והיה קיומה,

לח״י. בתולדות זה עצוב פרק מעוללות גלעדי, אליהו בפרשת לראות ניתן נמנע.

 המדוקדקת הבחינה הפילוג, מתוך שקמה המהפכנים מחתרת של הרעיוניים הדיונים

 מבוררת, בלתי באלימות הדוגלים של ודחייתם שהוגשו, השונים התזכירים של

 וערנותה המחתרת, של הבסיסי הרעיוני לחוסנה עדות הם סייגים, וללא טוטאלית,

 למימושה בדרך וגבולות סייגים כל מהסרת מהפכני, מניהליזם האורבת הגדולה לסכנה

 לאפשר נועד מהפכנים למחתרת המעבר מהם. המוחלטת והסתייגותה המטרה, של

 השלטון כיבוש לא כלשהו. פנימי׳ ׳אויב נגד ולא הזר, השלטון נגד המערכה פתיחת

 משמעות גם היתה זה למעבר הזר. השלטון סילוק אלא נפשם, משאת היה למהפכנים

 ממלל הינתקות בוסר, רעיונות של סילוקם האידיאולוגי. והבירור הגיבוש בתחום
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 מבפנים, רעיוני וגיבוש פנימי דיון אלא מלמעלה, מורידות־פקודות סמכויות לא וראווה.

והרעיון. הדרך קובעי מכאן הם וגבולות, סייגים על הקפדה תוך

 עיקרים, מאכיפת המחתרת של והסתלקותה המפולת מן ההתנערות שלאחר בשלב

 מהפכנים. למחתרת צבאי מארגון המעבר מן המתחייבים השינויים תוקף ביתר בלטו

 חבר הלוחם, מרכז. אלא מפקד עוד לא והדרגות. והמפקדים הפקודות שרשרת בוטלה

 העיון, שבתחום ובהשקפות בעמדות ואוטונומי הדרך, לקביעת שותף נהיה המחתרת

 בעלי של בהתחברותם שהתבטא לח״י, של הרעיוני הפלוראליזם והרחוק. המופשט

 לשעבר, ו״מכסימליסטים" ו״דתיים" "כנענים" של שונות, ואידיאולוגיות השקפות

 למען הזר בשלטון מלחמה שעיקרו משותף, במכנה קומוניסטים, עד שמאל ואנשי

 של דמותו והמחשבה. העיון בתחום לאוטונומיה הביטוי היה ישראל, חירות של כינונה

 בעיקבות הועמקה ועיקריו שירתו השראת מה״עיקרים". יותר זו מבחינה השפיעה יאיר
 מה כל הכוח, כל מיצוי של העיקרון הופעל המעשה בתחום ואילו האישי. המופת

 הטרור־ דרך לאחר הזעירה הלוחמה לשיטת המעבר למשל, כך, למלחמה. שאפשר,

 כשם הכוח. הצטברות פרי ובעיקר בנסיבות, השינוי פרי אלא עיון, פרי היה לא האישי,

 וההכרח המוגבלות האפשרויות החולשה, פרי רבה במידה היה הטרור־האישי שאימוץ

 ומובן ברור, שהיה למה מסביב אחדות לאותה ביטוי שבאפשר. היחיד הכוח במיצוי

 שלאחר לח״י של ב״מרכז" כל־כך השונים האישים שבין המדהים השילוב היה ומוסכם,

 שנים אותן כל שבמהלך יצויין, ואלדד. שמיר יצחק ילין־מור, של יאיר, של נפילתו

ביניהם. דעות לחילוקי סימן אין וקשות, גורליות סוערות,

ועיקרים ערעורים - התחייה״ ״עיקרי ב.
 מן ה׳סטייה׳ על לערער הבא למערכת, מכתב מתפרסם "במחתרת" של ו׳ בגיליון

 אחרי ההולכים מן שהיה לנקין, אליהו כנראה הוא מחברו הרוויזיוניסטית. המסורת

 מפקד מכן ולאחר האצ״ל, במפקדת בגין של לסגנו והיה לאצ״ל, מכן לאחר חזר יאיר,

 שמטרת .1 עיקרים: שני לו ברורים היו כה שעד במכתבו, כותב לנקין ״אלטלנה״.

 אחרת דרך שום שאין .2 כולה. ישראל בארץ עברית מדינה הקמת היא הציונות

 כך", "רק - בחרב - הזרוע בכוח הארץ על בהשתלטות אלא הזה, הרעיון להגשמת

 העם כי להזכיר, צורך היה "לא לדעתו: שלו. האידיאולוגי" "האלף־בית הם ואלה

 מספיק נורמליים בלתי בתנאים וקיים חי שעמנו העובדה עצם סגולה. עם הוא העברי

 נוספו "למה בשאלה: חותם והוא לאומית", עצמאות בעבור להילחם כדי עבורו

 כסעיף חברתיים, עקרונות של הכללתם על השאר בין מערער הוא האחרים? העיקרים

 גיליון באותו באה כך על הקרובות. למשימות ולא לעתיד השייכים הצדק", "משטר

 של ערעורו על קלעי(. חנוך של עדותו לפי - יאיר של )תשובתו המערכת״ ״תשובת

 הפילוג "מיום יאיר: כותב כך!", "רק של הרוויזיוניסטית המסורת מן הסטייה על לנקין

 ואיננו הרוויזיוניסטית( החדשה, הציונית )ההסתדרות הצ״ח מן לחלוטין הארגון ניתק

 הוא לפילוג". שקדם האידיאולוגי האלף־בית של אמותיו ב״דלת" עצמו "לצמצם יכול

 בכוח הארץ על בהשתלטות וההכרח העברית, המדינה הקמת :העיקרים שלשני מציין

 ו־ד; ג; עיקרים: עוד במקרה, לא נוספו, "בחיל"( - התחייה״ ב״עיקרי )במקור הזרוע

מוסיף: הוא סגולה כעם העברי העם הצגת על הערעור בעניין י״ח. ועד

 החירות שוחרי כת קדוש. רעיון נושאי כת סגולה. עם בתוך סגולה nJ? להיות עלינו
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 כיבוש ובחומר. ברוח כולה האומה של השלמה לגאולה פניהם אשר ולוחמיה,

 בדרך ללכת העברי העם על הראשונים. השלבים הם אלה המלכות, ותקומת המכורה

 ישראל שתאי סגולה. עם הנהו העברי העם הדורות. כל סוף עד והשררה האדנות

 מאמינים שאינם מבפנים, דמותו וממעטי הנו, דרגה נחוה כי הטוענים מבחוץ,
 עטרת עטורים המופלאים, תולדותיו הזאת. העובדה את לשנות יוכלו לא בגדולתו,

 שהיו העברית, שכינתו של הנצחיים הגילויים הגלות, בשחת ופריחתו קיומו גבורה.

 סגולה עם היותו בגלל שלא ממילא, מובן ויוכיחו. יבואו אלה כל - כולו לעולם לאור

 לכושים לו מולדתו. ארץ על עם לכל ישנה זו זכות הזאת. הארץ על הזכות לו ניתנה

 זו על לוחמים היינו אז וגם חופשית, במולדת לחיות הזכות לנו היתה אז גם דמינו,
27התלהבות. ובאותה נכונות באותה

 יאיר: כותב צדק" "משטר של החברתי הסעיף הכללת בדבר הערעור על בתשובתו

 אבל המדינה, הקמת לאחר המשטר שאלת את דחתה המדינית הציונות כי ויציב אמת

 ולבנותה ישראל מלכות את להקים הרוצה העברית החירות תנועת חדשה, תנועה אנו

 בניה; הם באשר האומה בני לכל ורעות" כבוד "אחווה, של נצחיים יסודות על מחדש

 אינם הללו ומקופח, נחות יהיה לא ומובטל, רעב יהיה לא זו שבמלכות רוצים אנו

במקור( )הדגשה מהותו את תוכנו, את אלא המשטר, צורת את קובעים

נחרצת: בצורה יאיר כאן מוסיף עוד
 ואף הללו הנאצלות לשאיפות להתנגד הימים מן ביום שיוכלו שתושבים אנשים

 כבוד לזיעה. וכבוד לדם כבוד נדרוש כיום כבר בתוכנו... מקום להם אין בהן, ללחום

 יחד, שיניחו המלכות, לבוני וכבוד המכורה לכובשי כבוד - לעמל וכבוד לחייל

הגדול. עמנו לעתיד היסודות את ובפטיש בשלח

 המרכזיות התמורות אחת כאמור, היתה, הרוויזיוניסטית המורשת מן ההיפרדות
 וההיפרדות המהפכני המיעוט של משקלו העלאת המחתרת. של הרעיונית בהתגבשותה

 כמה של בדחייתם גם בולטת בחרתנו", לשלטון ו״אלוהים הגדודים של מהקונספציה

 השלטון. מהות בסוגיית בתכלית שונה השקפה מבטאה היא שהוגשו. התזכירים מן

 השלטון של למיגורו אלא השלטון, לתפיסת מיועדים עצמם רואים אינם המחתרת חברי
 זו בסוגיה בתפיסתם ארצו. על העם של שלטונו לאמור עברי, שלטון של לכינונו הזר,

 כאן נתפס השלטון השלטון. משמעות על חדשה עקרונית השקפה גם לביטוי באה

 השלטון לכיבוש לוחם איננו המהפכני המיעוט העם. של חירותו ממרכיבי כאחד

 הוא השלטון־בידי־העם באשר לעם, ומסירתו הזר השליט מידי לכיבושו אלא לעצמו,

 הרוסית, העם" "רצון בתנועת גם בעבר ניטש זו בשאלה נוקב ויכוח החירות. משמעות

 לח״י, מחתרת ידי על זו בשאלה שננקטו בעמדות המעיין ממנה. הושפעו וחבריו שיאיר

 משיחיות, או פאשיסטיות, טוטאליטריות, תפישות מכל ההתנערות את כאן יראה

 הרעיונות כל את התוקף בכל דחה יאיר להם. להדביק באונס ניסו פניות׳ ׳ללא שחוקרים

 ההצעות מן ונופו שונים, בתזכירים שהוגשו זה, מסוג גישות של צילן צל בהם שהיה

 על להשתלטות הכלים להשחזת שקראו דברים בהם לחלוטין, ונדחו שנגנזו והטיוטות

וחדים: ברורים בדברים עמדתו ניסח הוא טרור. באמצעות למענם, כביכול ההמונים,

 עברי, לשלטון ללחום ואדנותו ישראל חירות בעבור ההיסטורית החובה מוטלת עלינו

 קיבוץ על שלמה, גאולה על הדורות ששים חלום את להגשים נועד הוא ורק הוא אשר

 במלואו. העברי הייעוד את לקיים יזכה הוא ורק הוא המלכות. ותקומת גלויות
 28ולגלות. לגולה יחסנו את גם מסוימת במידה קבע שבמוצא הזה וההבדל
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 הרוויזיוניסטית המורשת מן ההינתקות משמעות ומסביר יאיר מוסיף נוספת ברשימה
השלטון: בנושא

 נפשנו את נושאים אנו ציון, שיבת את שלה ראשון כמושכל ראתה שהציונות בזמן בו
 במכורה שלם לקיבוץ־גלויות יעבור בל תנאי כי אנו מניחים העברי. לשלטון כל קודם

 היינו: שלטון, אלא אינו חירות, של השלם, היסודי, ופירושה ישראל, חירות ...היא
 28לרצונו. בהתאם ורק העם, של האמיתי לרצונו בהתאם ככל להחליט היכולת

 של משמעותם להסביר שנועד המשוחררת", ציון קול הלוחמת, ציון "קול בשידור גם

 העם. של ולרצונו לחירות כביטוי השלטון עיקרון להבהיר חוזר הוא התחייה", "עיקרי
 ומדגיש חוזר הוא חנוך, לטיוטת בניגוד וכן ונגנזו, נדחו שהוגשו, למסמכים בניגוד

 העברי". העם לידי השלטון "למסירת אלא השלטון, לכיבוש לא נפשו נושא שהארגון

 וכן זרים", מידי "כיבושה על הוא והדגש המולדת, כיבוש הוא הארגון שמטרת ומוסיף
29הזר. השלטון של סילוקו שפירושה החירות", "כיבוש

 ב״מפגש שנים לאחר שמיר יצחק מבהיר השלטון בשאלת לח״י של עמדתה את

 פברואר־אפריל בחודשי שהתקיים והלח״י, האצ״ל ההגנה, מפקדי של ההיסטורי"

 (17.4.66ב־ השלישית )הפגישה הפגישות באחת זו לשאלה מתייחס שמיר .1966
 כבר אם לנהוג, צריכים היינו כיצד ריפטין: מר אותך ושואל עצמי את שואל אני

 מסיים לחוג מאתנו, לכמה ברור היה כן לפני ואולי 1938/39 השלושים בשנות

 יהודי רוב פעם אף יהיה לא בארץ, הבריטי השלטון יתקיים שאם יאיר, עמד שבראשו
 תהיה לא רצינית; עלייה תהיה לא היהודי; העם רוב בארץ יתרכז לא בארץ;

 מיעוט של מצב יונצח יהודי, מיעוט יהיה - מזה ההיפך אלא רצינית, התיישבות

 לקום חייב כל קודם - מכך המסקנה-הברורה ערבית? מדינה ותקום ערבי ורוב יהודי

 אלה דברים וכאשר הזר... השלטון את לסלק חייבים כל קודם עברי; שלטון פה

 במסלול נלך ואם למוסדות, נציית שאם ברור היה פוליטית לדוקטרינה התגבשו

 אנו הרי - וכו׳ ה״הגנה״ כולל - בארץ והמוסדות הציונית ההסתדרות ע״י שהותווה
 אז המרות שאלת המסקנה. את להסיק חייבים שאנו דבר של פירושו לאבדון. הולכים

 לפרוש! הפוליטי: הצו בא מכאן להיפך, ומעצור. עיכוב וכלל כלל משמשת איננה

 מן הזר השלטון לסילוק שיביאו אמצעים באותם ולנקוט לפרוש, עלינו ציווה מצפוננו

 היה היהודים לגבי אמנם בלבד. הסברה בדברי להסתפק יכולנו שלא ומובן הארץ.

 ללחום היה שצריך אויב היה פה הרי אבל ההסברה. נשק ורק אך תמיר שלנו הנשק

 באמצעים להילחם צריכים היינו נגדו בארץ. למעשה ששלט הבריטי הגורם בו,
30בחוברות. מאשר אחרים,

ישראל" ו״מלכות "אדנות" המונחים לסוגיית

 המדינית, והריבונות החירות, העצמאות, האדנות, לכיסופי כביטוי "מלכות" המונח את

 לראשונה העלה היסטוריים, שורשים חסר מחודש, מונח שהיה "מדינה", המונח במקום

 ב״העולם" שפורסם בעברית הראשון במאמרו כבר מצוי זה מונח גרינברג. צבי אורי
 פתיחת לפני ימים וכעשרה ארצה, עלייתו טרם (,1923) תרפ״ג אב ברלין, כ״ז, גיליון

וייצמן: כנגד אצ״ג מתריס במאמרו בקרלסבד. הי״ג הציוני הקונגרס
 תתפשט ישראל ומלכות אליהו שיבוא עד המחכה הפשוט, לאבי זאת סיפרתי אלמלי

 שעם נכרים, בפני לומר לעצמו שהרשה זה, בן־ישראל את מחרף היה הארצות, בכל
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 שתגיע עד תיוושע לא הציונות הקדושה... בארץ ישראל מלכות על מוותר ישראל
31למלכות. זקוק ברבבותיו העם למלכות.

 עם של התרבותית במסורת המושרש למונח מצמידות זה במונח השימוש בא אצ״ג אצל

 שפירא: אניטה כותבת והחברתית, הציונית המהפכה של הייעוד ומתחושת ישראל,

 מלכות", "כתר שונות. בווריאציות החוזר אצלו, מרכזי מושג הוא המלכות מושג

 אצלו הן סתם, מלכות או גרינברג, צבי אורי אצל מלכות" "אידיאת בית־דוד" "מלכות

 שהיא מדיניתילאומית ליישות ומתייחסת הציוני, הייעוד את לטהר הכאות קוד מלות

 בהיסטוריה שמעוגנת והווה, עבר בין המגשרת יישות זו סתם. למדינה מעבר

 בארץ־ישראל היהודים זכות תיאור קדושה. של מעמד לה מייחס הוא ואשר היהודית,

 אל והורדתו החזון בהנמכת בעיניו נראתה בארץ, ולהתיישב לבוא פרוזאית כזכות

 שימוש להנהיג ביקש הוא לאומי" "בית המושג במקום העכורה. היום־יום ביצת

 לנפשם רוחני מזון ישמשו אשר הרומנטיקה, של מדרשה מבית סימבוליים, במושגים

 שאמורה היא הישראלית, האומה של הממלכתית האידיאה בביצות. הלוחמים של

 יהודי גוף בכל משיחית אידיאה היא במהותה וזו קבע, הציונית, הפעילות את לכוון
32להכרה. מתחת

 למכתבי בתשובתו מאלפת, בהארה אבל מאצ״ג, ישראל" "מלכות המונח את קיבל יאיר

 "אדנות" במונחים השימוש לעניין התחייה", ב״עיקרי שונים סעיפים על מבפנים ערעור

 כותב: הוא יותר. קונקרטית מוחשית, משמעות למונח נותן הוא ישראל", ו״מלכות

 כמלוך במכורה העברי העם ימלוך תלה, על ישראל מלכות שכקום היא, "תקוותנו

 יש ארצו. על העם מלכות במשמעות השתמש ישראל" "מלכות במונח לאמור, מלך".
 כל 33בן־גוריון. בהם רבים, ישראל" "מלכות במונח השתמשו זו שבמשמעות לציין גם

 ב״קול במשדר גם לבו. מהרהורי ראה ׳מונרכיסטית׳, למשיחיות רמזים כאן ש׳גילה׳ מי

 רוח: באותה המלכות", "תקומת או "האדנות", לסעיף יאיר מתייחס הלוחמת" ציון

 תקומת עולם. לאחוזת זרים, מידי בחיל המולדת כיבוש פירושה: הארץ גאולת

 את כולה. ישראל בארץ המרינה וייסוד העברית האדנות חידוש הוא: המלכות

 משמעה: האומה תחיית העברי. העם של החיוניים ערכיו יקבעו הארץ של גבולותיה

 שבחיי והזרה השיעבוד ומחיי הגולה מן וברוח בחומר והמוחלט, הגמור שחרורה

 רוח ישראל. בארץ שלם גלויות קיבוץ ידי על הגולה מן ישתחרר העם גוף הגולה...

 השכינה של הנצחיים למקורותיה כולו העם של ציון שיבת ידי על לתחייה תקום העם
34ישראל. ותרבות הלאומית היצירה העברית,

 נזקק שהוא מזו, נשגבה, ופחות פשוטה בהירה, ללשון יאיר נזקק אלה הסברה בדברי

 מתכוון הוא המלכות" "תקומת שבמונח בפשטות מסביר הוא "העיקרים". בניסוח לה

 אינם כאן מדבר הוא שבהם הגבולות גם כולה". ישראל בארץ המדינה של ל״ייסודה

 היא והתחייה העברי", העם של החיוניים "צרכיו גבולות אלא ההבטחה", "גבולות
 גם 35ד,שבדית". "השכינה של הנצחיים התרבותיים למקורות כולו" העם של ציון "שיבת

 לחירות", "הדרך בחוברת "אדנות", "מלכות", המונחים את להבהיר מבקש ילין־מור

 "עיקרי על לאמור ה״מוסכמות", על שנוספו השינויים את להסביר מנסה הוא שבה

כותב: הוא עמם. שלם היה לא כנראה, שמלכתחילה, התחייה",

 להתעלם כדי לא "מלכות", או "מדינה", במושגים זו בהגדרה משתמשים אנו אין

 הציוני, בשוק בוויכוחים כמוכח אלה, שמושגים מפני אלא מהניסוח, ולהתחמק

 על מלאכותי ערפל נכון, יותר או מעורפל, תוכן על כיסוי ואמצעי נגף אבני משמשים
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 קרוב זה שמושג מפני העברית, המלכות במושג: לרוב משתמשים אנו מסוכן. תוכן

 המושג מאשר אליו, מתכוונים שאנחנו לתוכן מקורית לשונית מבחינה יותר הרבה

 אין זה, במושג פעם מדי משתמשים אנו כאשר - למעשה וזאת - אולם ״מדינה״.

 העם לו יקבע משטרו את כי וכדומה, מלך של שלטון שבו, המשטר לצד כוונתנו

 אחרים על ארנות לא כוונתנו ארנות, על בדברנו החופשי... רצונו מתוך כולו העברי

 אינה ארצו ועל עצמו על זו אדנות ארצו. על ולארנותו עצמו, על העם לאדנות אלא
36הגבלה. כל סובלת

 ריבונות, עצמאות, השגורים המונחים במקום האדנות במונח השימוש דבר של בכללו

 לארצו, העם שייכות של קונקרטית לתחושה ביטוי לתת בא הוא מקרי. איננו קוממיות

 והזדהות שייכות של ונפש, בגוף קשר של המוחשית בתחושה השוני את ומבטא

 על האדנות בתחושת בארץ, גדלו או בארץ שנולדו הדור בני של אליה, ארצית, ממשית,

 כותבת דבר, של בעיקרו האבות. דור של המופשטת הרומנטית, התחושה לעומת הארץ,

שפירא: אניטה
 האבות שלגבי מה ודה־מיסטיפיקאציה. קונקרטיזאציה פישוט, של לתהליך עדים אנו

 מציאות הבנים לגבי היה רחוקה, נפש משאת או נישא אידיאל מרומם, מיתוס היה

 ממשית היתה ישראל ארץ הבנים, לגבי למימוש... ניתנת ממדית, תלת פרוזאית,

 היא מעצמם. חלק וצמא, וזיעה מאמץ עם נעורים, חוויות עם נוף, עם מזוהה מאוד,

 תיאורטית, היתה האבות של האדנות תחושת מבשרה... בשר והם שלהם, הארץ היתה

 היסטורי... תרבותי מקשר כתוצאה שנוצר שייכות של הנפשי המרקם על מבוססת

 גדלו לפחות או בה נולדו שהם העובדה בוכות כנחלתם, הארץ, אל התייחסו הבנים
37בה. חלק מלבדם לאיש ואין ארצם שזוהי ספק של צל להם היה לא בה.

 דמותו עיצוב על התנ״ך ללימודי שהיתה הדומינאנטית ההשפעה את שפירא מציינת עוד

 הגלות מסיגי משוחרר שיהיה ממנו, שציפו החדש׳, ׳היהודי של החדש, הדור של

 ברחבי להלך נהגו השנייה העלייה אנשי מולדתו. נוף תבנית חופשי, אדם ותסביכיה,

 לא התנ״ך של "השפעתו שפירא, כותבת בכך", ספק להטיל "אין בידם. תנ״ך עם הארץ

 והזיקה הארץ על האדנות תחושת בהקניית גם אלא הנביאים מוסר בהקניית רק היתה
 העלייה בני העמק", "מלכי מאבותיהם האדנות תחושת ינק הבנים דור 38 אליה.״

 של "ערכן :ימים באותם אצ״ג זאת לתחושה שנתן כביטוי לדעת, למדו אשר השלישית,
 לתחושת הביטוי את 39הפשטות!" בתכלית לאנוש אדמה ומהי הדוות/ אצבעות עשר

 במלחמת אחיו עם שנפל גובר, צבי הפלמ״ח, לוחם נותן העמק", "מלכי בני דור

שבע־עשרה: בגיל שכתב מרגשת, ברשימה העצמאות,
 לשד־חיינו ונינק שורש העמקנו בקרקעך שגשגנו... ומאדמתך קורצנו, מעפרך

 למדונו אשר אחרים, ולא הם - שמיך !ומורה אומנת לנו, את היית ואב אם מרגביה.

 בלשד־ להניב - ושממותיך אוהבי־דרור, להיות הורונו הן צפו־יך להיות. בני־חורין

 כקרקע לנו את תום. עד שילומים ולך המכורה, יבולך, אנו שדותיהן. צחיח עמלנו
40בשרב. לשתיל וכמים לצפור, כקן לאילן,

 העצים עם הבוערים, השדות עם "המפגש שפירא, כותבת המאורעות, פרוץ עם
 הדור על הטראומאטי רישומו טבע יומיומית", כחווייה והרוגים יריות עם הגרועים,

 של המציאות האחווה, דימוי מולדתו. לנוף ואדנות אהבה של עמוקה זיקה על שגדל

 הרצח מציאות אל התנפץ האהבה", זוהר בתוך יחדיו יושבים אדם בני "שבה דימיון,

ממותקת, מיוחדת, במהדורה ילדינו למען הזה האכזרי העולם את הוצאנו "אנחנו והרס.
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 הדין את לתת עתידים אנו האין דימיון... של מציאות הפעוטות למען חיברנו מרוככה.
 41המאורעות. בימי שטיינמן א. מקונן בו?", אותם שסבונו הכחש... שום על ילדינו בפני

 שבימי היתה, האכזרי, העולם עם בעימות האשליות התנפצות של התוצאות אחת

 תנועת אל הקשור הנוער של הכוחנית ההתייחסות בין התקרבות חלה העולם מלחמת

 קמה כאשר ואילו שפירא. אניטה מציינת ולח״י, האצ״ל ארגוני של זו לבין העבודה,

 של התגובות גם שואה, שלאחר בימים האשליות כל של התנפצותן נוכח המרי, תנועת

 שונים היו לא ממנו, הבוקעים הקולות השפויה", ה״הציונות מחנה המתקראים

 יוצא הגשרים" "ליל לאחר הישנים. הפולמוסים מימי ה׳שפויים׳ של מקולותיהם

 בו לופבן, י. עורכו של עטו פרי במאמר מפא״י של הרשמי עיתונה הצעיר" ה״פועל

 לא הציונות, של הדרך מציוני אינו ומקעקע הורס ובכוח באלימות ש״השימוש נאמר,

 )?( החוץ "שכוחות זאת אין שאירע מה אירע ואם בעתיד״, ולא בהווה, לא בעבר,

 )של בכוחו שאין כזאת, במידה )כך!( אכזבה לידי היישוב את הביאו לנו... המתנכלים

 הייאוש", "מסוערי הביטוי שבתוכו." הייאוש מסוערי על ז^כשתלט שוב היישוב(

 בהם: האקטיביסטים, אצל רב זעם עורר העבודה, במחנה לאקטיביסטים כוון שהפעם

 המאוחד הקיבוץ וחברי אשכול לוי )ליבנה(, ליבנשטיין אליעזר )אביגור(, מאירוב שאול

 הייאוש" "מסוערי שהביטוי "משום שפירא, כותבת גאה", "הזעם ממפא״י. פרשו שלא
42והלח"י". האצ״ל כלפי שנקטו טרמינולוגיה הזכיר שבתוכו,

 המקורות בין גדולים הבדלים היו לא שפירא, אניטה כותבת דבר", של "בעיקרו

 את נטלו "הכל האצ״ל. ינק שמהם אלה לבין העבודה תנועת ינקה שמהם הרעיוניים

 גיבורי הרוסית. ווליה" ה״נרודנאיה מן האומה מזבח על עצמו המקריב האוונגרד רעיון

 בר־כוכבא, יאיר, בן אלעזר חלב, מגוש יוחנן גיורא, בר שמעון המכבי, יהודה האומה,

 נחשבו ו״השומר"... טרומפלדור הציוני. ההיסטורי הפנתיאון מן חלק היו אלה כל

 ההתייחסות היתה שפירא, טוענת הזה, הקונסנזוס מכלל יוצאת מודרניים". לגיבורים

 באצ״ל וממנו אצ״ג, אצל המופיעה מולכו ושלמה הראובני לדוד וההערצה ל״ניל״י",
הקונסנזוס. מן משמעותית חריגה זו ב׳תוספת׳ שאין לי נראה אולם 43ובלח"?

השממות" ו״החייאת הצדק" "משטר סעיפי

 תיקוניו התחייה"; "עיקרי על הדיונים במכלול בעתיד, החברתי המשטר בבעיית הדיון

 הצדק", "משטר הסעיף ניסוח חנוך; של בטיוטה הרוויזיוניסטיים לניסוחים יאיר של

 יצחק עם בפגישתו יאיר שהעלה והדברים לנקין, של לערעוריו יאיר של תשובתו כולל

 מימי עוד יאיר, של חוגו התנערות בסימן עמדו אלה כל - 1941 באוקטובר שדה

 בניסוח דגלה. נושא היה אחימאיר שאבא הרוויזיוניסטי, מא׳ מה׳אנטי בפולין, פעילותו

 של גרעינה לראות ניתן י״ג( י״ב )סעיפים השממות" ו״החייאת הצדק" "משטר סעיפי

 ההתיישבות של בהרחבה, המאוחרת, ולח״י בתמציתיות, העלה שיאיר סינטזה אותה

 של והבונים", "הלוחמים אחדות של החירות, למלחמת כבסיס השממה" ו״החייאת

והפטיש". ה״שלח

 והחורבן, המהלומות מן המתנערת ב״לח״י" והבשילה התחזקה זו סינטזה

 לחלק ההתקרבות למאמצי הפועלים, תנועת ועל היישוב על לאוריינטציה

 ובפרסומי "החזית" בגיליונות ביטויה מוצאת היא היישובי. שב׳שמאל׳ ,האקטיביסט

 כאן ׳שמאל׳. שניהם הם זמן באותו כאחד. וילין־מור אלדד של בכתיבתם "המעש",
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 ביסודו לעתיד. הלוחמים" ו״מפלגת לח״י של הברור השמאלי המפנה שורש כבר נמצא

 הגיבוש את שאיפיינה הרוויזיוניסטית מהמורשת מההתנערות חלק היה זה דבר של

 ׳פוליטיקה׳ ולא ׳מזימה׳ שום כאן היתה לא לנקין. חש שאכן כפי בראשיתו, הרעיוני

 ניסוח לאחר שנים יוכיח. ישראל, תקומת לאחר עד־פילוג הקשה והוויכוח לשעה,

 הרוויזיוניסטיים לערעוריו יאיר של תשובתו דברי ברוח ילין־מור, כותב ה״העיקרים"

צדק": למשטר "חזוננו על לנקין, של
 לא ולניצול; שוויון לאי ׳חופש׳ למען בעתיד גם נשפכנו ולא דמנו את שפכנו לא

 חסרי מרתפים של דולפים, צריפים של להנצחתם בעתיד גם נילחם ולא נלחמנו

 נצטרך הסחופה הצרובה, העירומה הארץ את העתיד... אל עינינו נושאים אנו שמש...

 זקוקים נהיה חרושת. עליה ולהקים להשקותה דגן... ושדות יערות מעטה להלביש

 נסבול האם אפינו; זיעת של טיפה לכל המצאה, כוח של כפיים; עמל של קורטוב לכל

 עבודה ar יחפש לא עברי שאדם הנסבול ימצאנו? ולא עבודה יום יחפש עברי שאדם

 ידרשו והעם הארץ ידיים? לחבוק יכול והוא עושר לו שיש מפני ממנה, ויתחמק

שווה. שיהיה הדין מן הקרבן עומס להפריחם. להניבם, להחיותם, כדי קרבנות

 יכתיר שלעתיד ידע )ולא לח״י" של "הקומוניזם להאשמת להתייחס בדבריו ממשיך חוא

 זאת, להאשמה בהקשר הנאציזם...(. ברוח בולשביזם" כ״נציונאל דגול' 'חוקר זאת

כאן: מור ילין כותב
 הבריטי ה״מנדאטור" בהגדרת "טירוף" היה עוד מועטות שנים לפני כי יזכור לא מי

 ברית כי להנחה ה״פקחים" נדו שנה לפני עוד כי שכח ומי ואויב? זר כשלטון

 לתמוך עתידה והיא העברי, לעם אובייקטיבי ברית בעלת היא המועצות

 "הקומוניזם" באמת מהו בכנות לדעת הרוצים ורבבות אלפים יש בשאיפותינו?...

 הסובייטי המשטר את לנטוע ורוצים ממוסקבה תורה קבלו באמת האם לח״י? של

 בשביל הצודק המשטר על דעותינו את ביושר: נשיב בכנות לשואלים זו? באדמתנו

 קיומנו של העתיד צרכי ראיית ומתוך ההווה, תנאי יסוד על עיצבנו וארצנו עמנו

 שלנו המחתרת מרתפי את זרות. לבירות נדוד להרחיק צריכים היינו לא הלאומי.

 שם העברית. והדלות העוני שכונות של חשוכים במרתפים דולפים, בצריפים קבענו

 של המצוקה את ראינו המשווע. הצדק אי את ראינו שם שוחקות... פנים לנו האירו

 מן שליש המהוות אלה, עוני לשכונות בשחפת; כלות נשים עזובים... ילדים הנוער,

 נתנו שבהם לצעירים החירות. בשורת את הבאנו בארץ, העברית האוכלוסייה

 פרי הם העלובים חייכם תנאי הסברנו: להם ולהקרבה. למלחמה קראנום אידיאל...
44הלאומי. השיעבוד

 התנועה "תפקידי המוכתר בפרק הצדק", "משטר י״ב. סעיף בעיקבות בא במקרה לא

 והחייאת החורבות בניין השממות. "החייאת הלקוני: י״ג סעיף והגאולה", האדנות בתור

 המקביל י״א מסעיף הושפע זה סעיף גם ורבייתם". פרייתם המיליונים, לעליית השממות

 והפראת הביצות ייבוש השממות, החייאת הארץ, "בניין נאמר: בו חיב״ד", ב״משנת
 ישראל עם על המוטלת לאומית, חובה גם אלא היא, זכות רק לא שלה, המדברות

עליונה." כגזירה

 התפקידים כאחד השממה" "החייאת סעיף מובא התחייה" ב״עיקרי כאמור, אמנם,
 המחתרת של הקרובה כמשימתה לא לאמור, והגאולה", האדנות בתור "התנועה של

 למפעל בהתייחסות מפנה מבטא הוא כאן כבר אבל, והכיבוש", המלחמה ב״תור

 הפרוטוקול מן גם שיוצא כפי בו, הנושא החלוצי לגורם כולל והבניין, ההתיישבות
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 שינוי של גרעינו כאן לראות ניתן שדה. יצחק עם בפגישתו יאיר דברי של הלאקוני

 לאוריינטציה הפונה המפולת, מן המתנערת בלח״י הבולט ביטויו למצוא העשוי עמדה,

 הפועלים תנועת ועל וב״הגנה", ביישוב ,האקטיביסט החלק על ההתיישבות, על

 המחתרת עיתונות של הפרוגרמאטיים במאמרים רק לא בולט זה מפנה בכללה.

 ילין־ המרכז חברי של עורכיה, של פיוטיות, אמוציונליות, ברשימות גם אלא המאוחרת,

 שנה 25 במלואת חגו״, ביום לעמק ״ברכה מור, ילין של ברשימתו כאחד. ואלדד מור

נאמר: העמק, לגאולת

 יהיו בעתם. גשמיהם השמים ירעיפו בשפע, יבולו השדה יניב ברכה: לעמק־יזרעאל
 לעמק צאנו. ועשתרות אלפיו שגר יבורכו העץ. ופרי הדג ירבה מלאים. האסמים

 הרים, יעלה ונגבה. צפונה וימה, קדמה יתפשט מתחומיו. הירק יפרוץ ברכה: יזרעאל

 לגדול ימהרו כי בניו. ירבו כי מולדתנו... באדמת קרחת פינה כל יכסה עמקים, ירד

 מעבר החמה זריחת עם ינקוה אשר נקנתה. בספר לא מולדתם אהבת אשר העמק. ילדי

 זריחת היא חוק־עולם וכאשר הכרמל, מאחורי בנטות־יום שקיעתה עם גלעד, להרי

 בניה יהפכו מולדתם־ילדתם... לזו שאיפת־החירות בלבם תהיה חוק־עולם כן השמש,

 "אויביך אם: כי בעמק־יזרעאל", ישראל קשת ו״שברתי עוד: לא לברכה. הקללה את

 "כי מפניך", ינוסו דרכים ובשבעה אליך יצאו אחד בדרך לפניך. ניגפים עליך הקמים
45יזרעאל". יום גדול

 כ׳, גיליון ב״המעש" אלדד של רשימתו מופיעה זו ברכה של פרסומה אחרי שבועיים

השאר: בין נאמר, בה יילחמו", הלוחמים יבנו, "הבונים

ילחמו. והלוחמים יבנו ...הבונים

שאננה. איננה נוחה. איננה הנגב בוני של החזית

המדבר, בפרא ולילה יומם ולילה, יומם להם מלחמה

 חלוץ־לוחם. כל כגורל והקרבה, סבל חיי

 נוחה. איננה קלה, איננה לחירות הלוחמים של החזית

האדם. בפרא ולילה יומם להם מלחמה

לוחם־חלוץ... כל כגורל והקרבה סבל חיי

העם, ייגאל במעש רק כי

הזאת. האדמה כל האדמה, תיגאל במעש רק כי

הקרב. ובמעש הבניין במעש
 הבונה. ללב הלוחם לב יפעם הלוחם. ליד הבונה יד תושט

 הארץ. את יגאלו אלה שני העם. את יגאלו אלה שני
46לבונים. לוחמים ברכת זו

 השדה, ריח ספוגה ילין־מור של ברכתו ובנוסח. בסגנון השוני בולט הרשימות בשתי

 אך בפתוס, כתובה פובליציסטית, מושכלת, היא אלדד של ברכתו ואילו והעמל, האדמה

 ברקע הזה, השוני את לי הסביר אלדד עם מאוחר בראיון השדה׳. ׳ריח את חסרה

 בבית גדל הוא שונה, רקע בעל "היה לי, אמר "נתן", שניהם. של השונה הביוגראפי

 לאדמה, לירי יחס כן על לו היה עיירה־ספק־כפר. בספק חקלאי, משק בעל שהיה סבא,

 בא הוא שונה. מרקע בא לבונים, לחלוץ־הלוחם, לאדמה, אלדד של יחסו לקרקע".
 ילין־ האלה. הרשימות בשתי ניכר אכן השוני מנעוריו. אינטלקטואלי בעל־ביתי, מרקע

 גם וידע מילדותו, השדה ריח את נשם הוא בקרקע, נטועים היו ששורשיו אדם היה מור

 של ה״יישובית" התפנית ונעוריו. ילדותו מימי והעוני הסבל היתמות, המחסור, מצוקת
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 בספרו השממה" ו״החייאת הבניין לסוגיית בהתייחסו לו. וקרובה טבעית היתה לח״י

 אדר ע״ו, ב״המעש" צדק" משטר על "חזוננו מרשימתו מצטט הוא לח״י, על המאוחר

תש״ח: א׳
 הארץ את שלנו... תהא וכולה ידיים רחבת היא ארצנו העתיד. אל עינינו נושאים אנו

 צל לה לתת דגן. ושדות מעטה־יערות להלביש נצטרך - הסחופה הצרובה, העירומה,

 עליה ולהקים להשקותה מחצביה. ולגלות רחמה לפתוח פת־הלחם. את ממנה להוציא

 ועומס ולהפריחם. להניבם להחיותם, כדי קרבנות ידרשו והעם הארץ בתי־חרושת...

 הרבה, שנדרוש הדין מן הרבה, להם שיש ומאלה שווה. שיהיה הדין מן הקרבן

 ולטובת הארץ לטובת שירוסנו הדין מן ונגד־חברתיות נגד־לאומיות נטיות והמגלים

העם.
 לפני כתבנו וכך אמרנו, "כך ילין־מור: כותב חדש", "מהלך בחינת היו לא אלה עמדות

 ההגשמה יום ובבוא העברי. הפועל אל העם, דלת אל פנינו רעיונות אותם בשם שנים.

 היום "גם ומוסיף: זו ברשימה דבריו מצטט הוא (1974) לח״י על בספרו נגשימם״.

 ואף שכתבתי, הדברים מן לשנות מבקש הייתי לא מאז, שנים יובל מחצי יותר בחלוף
47שבהם". המרירות מנימת לא

 העמקת שפתיים. מס מראשיתו היה לא התחייה" ב״עיקרי השממה החייאת סעיף

 ההתיישבות, מפעל עם השותפות תחושת ההתיישבות, בזכות המאוחרות לח״י עמדות

 לחירות הגדולה המערכה מן כחלק ההתיישבות הערכת כולל הלוחם", "החלוץ עם

 "הדרך בחוברת ביטוי לידי שבאו כפי השחרור, למלחמת ובסיס כתשתית ישראל,

 הברכות יובלו; בחג לעמק הנרגשת הברכה (;1944 אוקטובר תש״ה, )תשרי לחירות״

 ׳טקטיקה׳ היו לא והלוחמים; הבונים לשותפות הקריאה הנגב; ליישובי למנרה,

 להתיישבות, ביחס העקרונית בעמדה ואמיתי כן ערכים משינוי נבעו הם הפוליטיקה׳.

 שתחילתה הרוויזיוניזם, מן ההתנערות מן כחלק החברה, ולבעיות הפועלים לתנועת

 "מהלך היה לא שזה מדגיש, הוא כאשר ילין־מור צודק כן ועל התחייה". ב״עיקרי

ילין־מור: כותב לחירות" "הדרך בחוברת חדש".

 לעלייה המלחמה בצד והכרחי נפרד בלתי חלק היא עברי שלטון על המלחמה

 נלחם שהוא ודאי חדשה, נקודה על שעולה ומי ארעה יהודי שמעלה מי והתיישבות.

 שנלחם מי כל - מזה ההיפך את מונע זה אין אבל בארץ, העברי לשלטון וה ידי על

והתיישבות. לעלייה זה ידי על נלחם בארץ, הזר השלטון נגד

משיב: הוא זו? למלחמה סיכויים יש האם רבים, ידי על הנשאלת לשאלה,

 מלחמה בלי שלכם הסיכויים הם ומה :בשאלה היהודים כמנהג להשיב יכולים היינו

 הזמן במשך יש! וברורה: פשוטה "גויית" תשובה גם לענות רוצים אנו אולם כזאת?

 במחיר כי אף המלחמה, בהמשך מסוים זמן אחרי אפשרי. הוא הניצחון הקרוב

 במקור )הדגשה ודאי. - הניצחון בודדים, בקרבות כישלונות ולאחר גדולים קרבנות

 בזאת, מאמין אינו איש קבוצה. של טירור פעולות ידי על יבוא לא הוא אולם ז.א.( -

 הנוער מיטב את הכוללת רחבה, חירות תנועת ידי על יבוא הניצחון מכל. פחות ואנו

 יהודים... העלאת המלחמה: דרכי כל שילוב ידי על יבוא והניצחון צד. מכל העברי

 תכניתית התיישבות ההיסטוריים. בגבולותיה הזאת בארץ ונקודה נקודה לכל עלייה

 בעולם המתרחש של עמוקה הבנה מתוך עצמאית... דיפלומאטית עבודה ברורה...

 הוא, יידע למען הבריטי, בשלטון פוסקת בלתי מלחמה זאת עם ויחד הבינלאומי...

צריך לא רצינית... מלחמתנו כי כולו העולם יידע ולמען העברי, העם יידע ולמען
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 ציונות שאין - ביותר הגדול השלום לרודף ואף אחד, לכל היום כבר שברור לומר,

 של רצונו נגד בכות, אף התנאים, בכל אלה את לקיים ושיש והתיישבות עלייה בלי
48הבריטי. השלטון

 בזכותה רבה במידה שקמה, לפני כשנה ,1944 ספטמבר תש״ה בתשרי נכתבו הדברים

 מה זמן עוד כי ש״ייתכן יודע, ילין־מור (.25.10.45) העברי״ המרי תנועת לח״י", של
 ליכוד אותו להביא שלא כדי, וכדומה, ו״ימין", "פאשיזם" עלילות עלינו יעלילו

 המלחמה תהיה אלה שבמקרים מובן אליו. משתוקק הנוער שכל משותפת, למלחמה
 רב׳ ׳זמן אלא מה׳, ׳זמן שלא ידע לא הוא 48במקור(. )הדגשה תהיה" היא אך פגומה,

וכהנה... כהנה עליה יוסיפו ואף "העלילה", במלאכת ימשיכו עוד

התיישבות. של סיפורה - יאיר״ ״נווה

 במלחמה, יסודי כמרכיב השממות"( )"החייאת ההתיישבות שהעמדת העובדה,

 מוכחת שפתיים, מס היתה לא והגאולה", האדנות ב״תור במעלה ראשון ובתפקיד

 תום לאחר לצה״ל, שהתגייסו לח״י לוחמי זו, משימה עליהם לקחו שבה מהרצינות

 לוחמיה והתגייסות לח״י של הלוחמת החטיבה מסדר התקיים 29.5.1948ב־ הקרבות.

 "יאיר", ההתיישבות גרעין .82ו־ 89 לגדודים שדה, יצחק של 8 לחטיבה בעיקר לצה״ל,

 לוחמי ותיקי של קבוצה שבמרכזו החטיבה, של הקומנדו גדוד ,89 בגדוד והתגבש הלך

 כותב כך אל־חפיר. עוג׳ה בקרב שנפל הבלונדי"( )"דב גרנק, יעקב של בפיקודו לח״י,

 חווה שם הגרעין. נולד הצפוני־מערבי הנגב "בשדות הגרעין: ממייסדי אחד שלם, חיים

 בחוזר אדמתו". עם העם אחדות חוויית האמיתית... הלאומית האחדות חוויית את

 האחרונים... הקרבות להט "תוך נאמר: תש״ט, בשבט מ־י׳ הגרעין של האינפורמאטיבי

 היתה ורבה בלבם, מחברינו רבים נשאוהו מזמן כבר הגרעין. הקמת רעיון ולובן נולד

 כה". עד ידינו על חורש לא בשדה חלוצי לביטוי הנאותה המסגרת ליצירת הכמיהה

שם: נאמר ועוד
 והולכים, נכבשים משלטים במדרוני מאובקות, דרכים לצידי נפילתם עמידתם, עצם

 את לשזור להמשיך הנותרים אותנו מחייבת הנגאלת, מולדתנו שדמות על המשקיפים

 שנפלו, החברים של רוחם להנצחת המעש, לשפת ולתרגמו וחלומם, מחשבתם חוט
49רעיוננו. רעיונם להגשמת

 שחוו לוחמים של הספונטאניות מחד, - מרכזיים גורמים שני פעלו נווה־יאיר בפרשת

 האתגר שנראה במפעל יחד להמשיך הרצון שנפתחו, המרחבים הקשים, הקרבות חוויית

 החברות את לקיים והשאיפה הגבולות הבטחת השממה, יישוב - ביותר והחשוב הקרוב

 האבירות נוכח הקרבנות. ורבת הקשה המלחמה ובתלאות מחתרת, בימי שנתחשלה

 אבל, המלחמה. בשדות שנפלו לחברים המוסרי החוב של התחושה גם נוצרה הקשות,

 של ההתיישבות, למפעל הערכה של במחתרת שהתגבשה לעמדה היתה מכרעת השפעה

 בו להשתלב והרצון הפועלים, תנועת של ,האקטיביסט למחנה רעיונית אידיאית קרבה

 לגולת נווה־יאיר הפך במקרה לא והגאולה". האדנות "תור של החדשים באתגרים

 הלוחמים", "מפלגת של המחתרת, של פיזורה בעיקבות שקמה התנועה של הכותרת

 הבנייה במלאכת השתלבות לקראת הרעיוני המפנה במסורת להמשיך שביקשה

שיוויונית. חברה של והקמתה וההתיישבות,

 החברים מן בלאטביה, בית״ר תנועת יוצא )׳עמיקם׳( ורהפטיג הרצל של דבריו



ראשונה צבת - ״י לח 458

 באירופה שליחה מלטרון; במנהרה שברחו העשרים מן לח"י; שבמחתרת הבולטים

 מן גם שהיה שדה, יצחק חטיבת של הפשיטה" "גדוד מלוחמי הפליטה; שארית למחנות

 לח״י של האמיתית העקרונית, לתמורה מובהק ביטוי הם הגרעין, בארגון הפעילים

 עליהם הנחית לא איש לוחמיה. של להלוך־הרוח יותר, חשוב שאולי ומה זו, בסוגיה

 פיעמה אשר הרוח זו היתה ההתיישבות; לאתגר החדשה, למשימה להתארגן הוראה

׳עמיקם׳: כותב ד׳)פ״ו( ב״המעש, אותם. הניעה אשר בהם,
 שאם ודאי, ויודעים לדעת חייבים האלה החיילים ליישבו... צריך הנגב את שכבש מי

 סכנה קיימת הרי - וצפופות רבות נקודות יכוסו ולא ייושבו לא אלה מרחבים

 יהיו - הנגב בשטחי למאות הזרועים וקברות־החברים וניצחונותיהם שכיבושיהם

 חקלאי לעיבוד מוכשרים דונם מיליון שני בו יש מוזנח. הוא מדבר. אינו הנגב לריק....

 של מוריקים שדות שלנו ובמכוניות בזחלים דרסנו פעם לא הקרבות בימי מיידי...

 יש ונצורות גדולות כמה במוחנו: המחשבה אז חלפה פעם ולא וחיטה... שעורה

 וקומביינים טרקטורים "בגדודי" לכאן נבוא הזמן בבוא כאשר כאן, לעשות בכוחנו

 והזמן האויב... את מחצנו שבה קרב, רוח ובאותה ויעילים מודרניים בכלים מצוידים

 הליאות מן להתנער הנוער על ביקורת... למתוח מספיק לא לחכות. ואסור הגיע,

 זו: ענק למשימת המחנה בראש תמיד, שיצאו כפי ולצאת, - המדומה והעייפות

 בעריה, כולה, בארץ חדשה רוח תעבור כוחו במלוא יצא ואם לעם... הנגב כיבוש
50העולים. ובמחנות בכפריה

 ידי על וגם המיישבים המוסדות ידי על בברכה נתקבלה "יאיר" גרעין של יוזמתו

 הבאים בין הראשונה. לכנסת הבחירות לקראת אז שהתארגנה הלוחמים", "מפלגת

 צבא, מפקדי היו (11.8.49 תש״ט באב )ט״ז הקרקע על עלייתם של החגיגי למעמד

 גראנק(, )יעקב דב משפחת יאיר, משפחת המחתרות, ותיקי שדה, יצחק האלוף ובראשם

 בהזמנה הסמוכים. הקיבוצים מן וחברים הביטחון, משרד ההתיישבות, מחלקת נציגי

נאמר: הלוחמים ומפלגת נווה־יאיר מטעם הקרקע על העלייה לחגיגת

 הקרבות תקופת הזמן: והפשיטה. השריון חטיבת - ״יאיר״ גרעין של לידתו מקום

 וביניהם ושריון קומנדו חיילי לח״י, ותיקי של קבוצה היוזמים: תש״ט. בחורף בנגב

 הגרעין, של הראשונות האסיפות התקיימו לקרב קרב בין הגבוה". "הבלונדי דב,

 נועד דב, המפקד של בפיקודו הקומנדו חיילי ע״י המערבי בנגב נכבש אשר והשטח

 דרך - לפנינו ובקרב... ברב נכבש אשר את ועבודה כיבושיעמל :הרעיון להגשמת

 הקוראים שבנגב, האדמה מרחבי - הכל ועל וחברתיות, משקיות תוכניות רבה,
5,משממתם. ויגאלום שיבואו העברי, האדם להמוני

 בראשית ומעשה התלהבות של רוח התנועה. ברכות את הביאו שמיר ויצחק ילין־מור

 ואבירות אכזבות מלווה קשה, מאמץ של קשה שנה במהלך אבל הכול. את פיעמה

 לא הלוחמים מפלגת די. היה לא לבבות והכשרת טובות שבכוונות התברר בנפש,

 חוסר אותו. שפקדו קשים בפגעים לעמוד הצליח לא שנווה־יאיר כשם מעמד, החזיקה

 את שפקדו ואסונות טבע פגעי האפור, היום־יום קשיי שנים, של הכשרה וחוסר ניסיון

 גרמו דעות, חילוקי בעיקבות פעילים חברים של עזיבתם עתודות, חוסר הקטן, הגרעין

 לא זה אבל היה, רצון בלח״י: היתה לא להתיישבות חינוכית "תשתית להתפרקות.

 לרוחם נאמן וביטוי רציני, ניסיון היה הניסיון זאת, למרות שלם. חיים מסכם הספיק",
 להמשיך שניסתה התנועה של ומעורבותה בברכתה לווה הוא לח״י. לוחמי של ודרכם

קטן. מיעוט להוציא ומנהיגיה, ראשיה של המשוחררת; ישראל במדינת ודרכה מסורתה
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 היה בעתיד, ישראל ממשלת וראש בעבר לח״י מרכז חבר שמיר, יצחק התנועה, מזכיר

 של בסיומה המקום. בבחירת פעיל גם והיה לגרעין, מיוחד באופן קשור זמן באותו

 רואה ש״הוועידה ההחלטה נתקבלה (20-27.3.49) התנועה של הראשונה וועידתה

 התנועה מוסדות את וקוראת חלוצי, תפקיד והעזובים, השוממים הארץ שטחי ביישוב

שלם: כותב זו". לפעולה מאמצים להקדיש
 רקע על לראות יש ההתיישבות של החלוצי התפקיד בדבר הוועידה החלטת את

 צירי רוב לתמיכת זכה ואף בתנועה, גובה לצבור שהחל הסוציאליסטי, הכיוון

 לגולת יהפכו בפרט, ונווה־יאיר ההתיישבות, ושמיר... ילין־מור ובתוכם הוועידה

 שנה. לאחר פירוקה ועד הראשונה ועידתה מאז ונחלשה שהלכה התנועה של הכותרת

 כנקודת וישמש בתנועה, לשרור שהחלה האפלוליות את להאיר יזכה עוד נווה־יאיר
52ימים. באותם בודדה כמעט אור

לח"י עם ה׳רומן׳ על

 לא מאשליות בהצלה סכנה שיש חושבני מאשליות. הצלה על הרבה מדברים
 יעשו שלא מנת על היא מאשליות ההצלה אם עצמן; באשליות מאשר פחות

 כלל מעשים יעשו שלא כדי באה היא אם אבל ;טעם בה יש - נחפזים מעשים
.1922ב־ גולומב אליהו דברי מתוך הצלה. בה רואה איני -

 האקטיביסטי החלק מצד ללח״י, ואהדה להבנה הביאו משמעותיים גורמים שני

 האוריינטאציה זו היתה ביניהם. הדדית ולהתקרבות הפועלים, ובתנועת שב״הגנה"

 ביניהם, שנוצרה הרעיונית והתקרבות וההתיישבות, היישוב על לח״י של הרעיונית

 העובדה, וכן, קשים. דעות חילוקי למרות עקרוניות, מרכזיות בסוגיות הדברים, ברוח

 לכיבוש שאפה לא שלח״י לעובדה, מודעים היו הפועלים ותנועת ה״הגנה" שראשי

זו. מבחינה ומאיים מתחרה גורם היתה ולא היישוב, על השלטון

 שרחש האהדה על מעיד ולח״י "ההגנה" בין מקשר מה זמן שימש אשר שחם, נתן

 שבבית 17 בחדר להתייצב אחד יום נקרא כיצד מספר שחם לח״י. לאנשי גולומב אליהו

 שליחות לאיזו מצפה הפלמ״ח, מנערי נער עודנו והוא ההסתדרות, של הפועל הוועד

 עליו הטיל סוד", כמוסי ב״פנים אשר גולומב, אליהו את פגש כאן עליו; שתוטל עלומה

 אפילו בסוד, לשמור אמור שהיה תפקיד, היה זה לח״י. לבין "ההגנה" בין מקשר לשמש

 "סוף, שחם: כותב גאווה", נתמלא ולבי עשרה, תשע לי מלאו לא "עדיין חבריו. בפני

 הכפולים׳ ׳החיים צוואר... על הנרדף המחתרת איש של פסים כתונת בחלקי נפלה סוף

 ןשקה עם אחד חדר זמן באותו חלק הוא מתמשכת"; הרפתקה של מטעמה בהם היה

 שחם, כותב אב", "מורשת ;ירושלים מכלא זמן באותו ברח אשר הלח״י איש לבשטיין,

 של דמותו רועש"; ובאדום ההפלגה בערך חשיבות־יתר להעניק אותי הכשירה "לא

 גדולה לשאלה פתח היא תשובה כל שבו מבית, באתי "אני לבו. את כבשה לא לבשטיין

 באיבחת מפותל קשר שמתיר למי הערצה של ממסורת "בא לבשטיין, ואילו ממנה",

 לא והרה־סכנות, מסעיר לעניין שותף עצמו לראות רצונו בכל שחם. מציין חרב",

 מקצת "לפרוק צורך מצא כן ועל התלהבות, לעצמו "לאמץ" לדבריו, שחם, הצליח

 מצדו גולומב אליהו זו. למשימה ששלחו גולומב, אליהו על לבו, על שהוטל מהנטל"

 לח״י", אנשי של בהערכתם הטעות מן "להשיבו ביניהם, שהתפתחה בשיחה ביקש
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לו: אמר הוא שחם; מספר

 פי על ולא תכונותיהם פי על אותם לשפוט ויש הדרך מן שסטו אידיאליסטים הם

 אין ילדות; ממחלת שהחלים אדם כעל ה׳אידיאליסט׳, על דיבר הוא טעויותיהם...

 הוא ועתה הנכון, בגיל בה שלקה שמח הוא להיפך, בעצמו; בה שחלה מצטער הוא

 אמר. במקצת, מסוכן טיפוס הוא ועושה האומר אידיאליסט גרורותיה. מפני מחוסן

 איננה חכמה תנועה האמונה. תום את אצלם לשבור שצריך הדבר פירוש אין אבל

 מי לעגלתה. אותם ורותמת בפיהם, רסן לתת משתדלת היא בשכאלה, נלחמת

 פוליטית מחווה בשביל נפשם לחרף שמסוגלים בחורים, כנגד כוח להפעיל שמבקשים

 גם אחת בבת הוא ומתן... למשא רבה חשיבות יש מרה... טעות טועה שחר, לה שאין

 את ישיגו אם גורל; גזירת איננה שבדידותם תקווה, בהם נוטע וגם אותם מרסן

 מעשיהם את שירתמו מהם, חזקים בעלי־ברית ימצאו האפשרי זירת אל כוחותיהם

הגדול. למפעל הקטנים

 נערך ה׳סזון׳ מוין. בלורד לח״י של ההתנקשותה אחרי שנערך ה׳סזון׳, ימי היו הימים

 דבריו אין "מדוע שחם, שאל כאשר בהתנקשות. יד להם היתה שלא האצ״ל, אנשי על

 הוא הלח״י ואילו פוליטית, תנועה הוא "האצ״ל לו: השיב לאצ״ל״י ביחס גם תופסים

 ביום התקיימה הפגישה טהורים"; לאומיים אידיאלים חדור נוער של קיצונית תגובה

 כחרס ויבש שירים "כותב מוזר" כ״יצור עצמו המגדיר שחם, גולומב. אליהו של מותו
 במציאות אבל 53אלפא. לבית לבית, לפרוש וביקש הפלוגה במטה התייצב הנשבר",

 בין היסטורי במפגש וחותכות. גורליות תשובות דרושות היו התקופה של המפותלת

 על אוריינטאציה בזכות לח״י, של עמדתה את שמיר יצחק מבהיר המחתרות, מפקדי

 את בדבריו מדגיש שמיר והערכה. להבנה הבסיס את שיצרה פעולה, ושיתוף אחדות

 למרות בניגוד גם החיצוני, באויב מלחמה שגרסה לח״י, של גישתה בין החדה ההבחנה

 הנובעים הפנימיים, הגורמים עם היחסים בשאלת הנחרצת גישתה לבין המוסדות,

שמיר: אומר הפנימיים, לגורמים ביחס זו. מהכרעה

 השלטון את אתכם לחלוק בכלל מעוניינים אנו אין והדגש: חזור תמיד הדגשנו

 שלא מסויים חלק ללח״י היה למה יובן כך מתוך מענייננו... זה אין ביישוב, הפנימי

 המקשרת. החוליה היתה לח״י המרי"... "תנועת של בהקמתה לכוחו, בפרופורציה

 למנוע שלנו, בפרסטידה לפעמים התחשבות כל וללא מתמיד, באופן מחובתנו, ראינו

 ולהביא פורצת, היא כאשר אחים מלחמת של דליקה לכבות אחים, מלחמת מחיר בכל

 האפשר. ככל מבפנים מופרעת ובלתי מלוכדת תהיה חוץ כלפי שהמלחמה כזה, למצב
54שלנו. הצלחה מסוימת במידה המרי" ב״תנועת ראינו לכן

שמיר: שם אומר ועוד
 משמשים שאנו לנו, ברור היה הגאולה. את נביא לא לבדנו אנו לנו: ברור היה

 את מראים אנו אחרינו. שיבוא מה עם ארגוני, קשר בלי כי אם - אוונגרד

 פגיס בשום לנו שאסור זאת, גם לנו ברור היה דוגמה. מראים אנו הדרך,

 אחים שמלחמת מפני פנימית. במלחמה אחים, במלחמת להסתבך ואופן

 על המלחמה. של העיקרית מהמטרה העיקר, מן העם דעת את מסיחה היתה

 הגורמים של הנייטראליות את לפחות להשיג כדי שונות, דרכים חיפשנו כן
54והמוסדות. ה״הגנה" גורמי הפנימיים,

 גורמי עם ופגישות שיחות ההסברה, מאמצי את מונה גם הוא האלה הדברים בעיקבות

אל - זאת בדרך מאמינים אינכם אתם זאת, רק להם לומר מנת על והמוסדות, ה״הגנה״



461 התחייה עיקרי

 מה ש״זה כך, על העיר סנה כאשר הושג. זה דבר שמיר, טוען רבה, ובמידה לנו. תפריעו

 ביניים: בקריאת ליבנה אליעזר מציין והלח״י", ה״הגנה" בין ׳רומאן׳ קרא שה״אצ״ל"

 ב׳רמז רוזנפלד שלום של הערתו על היישוב". בתולדות היפים הרומאנים אחד היה יזה

שמיר: מגיב אפלטוני..." רומאן היה לא ש״זה דק׳
 היה זה ה״הגנה", עם המוסדות, גורמי עם היחסים שבמערכת התועלת לעד פרם

 - להיות צריך שהקו־המנחה העם, לתודעת להחדיר רצינו עיקרון. בבחינת אצלנו

 שלום ורדיפת לפשרות מכסימאלית ונכונות החיצוני, האויב כלפי חוץ, כלפי תקיפות
 54צד. מכל אויבים ומוקף חירותו על ללחום החייב לעם אחרת דרך אין פנים. כלפי

 העדויות אחת הם שחם, של החתום" ב״ספר המובאים לח״י על גולומב של דבריו

 "ההגנה", וראשי לח״י בין שנרקמו לפרקים, הבנה וגם הערכה, של קשר על הרבות

 ביטוי זו הבנה היתה לח״י מצד המרי׳; ׳תנועת להקמת רבה במידה כאמור, שתרמה,

 של הכוח ממרכיבי כאחד ההתיישבות על היישוב, על לח"י של הגוברת לאוריינטאציה

 הכוחות ועל לחירות, המלחמה כנושא הפועלים תנועת על ההיהודים, מלחמת

 ההבנה גם זו. במלחמה כבעלי־הברית העבודה ובתנועת שב״הגנה" האקטיביסטיים

 של והשקפות בעמדות מקרבה נבעה היא מקרית, היתה לא ללח״י גולומב של וההערכה

וההגנה. הבטחון על בשקידה מפוכח" "ריאליזם של ארוכות, שנים במהלך גולומב

 אליהו שרחש וההערכה ילין־מור, לבין גולומב אליהו בין שנוצרה "הכימיה" על

 אנחנו והטרור, המלחמה בשאלות הקשים הדעות חילוקי למרות לח״י, לאנשי גולומב

 של לאישיותו מור ילין של המקבילה ההערכה על שחם. נתן של מדבריו רק לא למדים

 לומדים, אנחנו ביניהם, שהיה והמפותל, הקשה הארוך, הדו־שיח במהלך גולומב,

 גולומב, עליו שעשה הראשון" "הרושם את ילין־מור של מתיאורו השאר, בין כאמור,

 מתוך באהדה, מתאר ילין־מור ויינשל; ד״ר של בביתו הראשונה החשאית בפגישתם

 כפי גולומב, אליהו של דמותו את ומרשימים, חדים בקווים ומעמיקה, נוקבת ראייה

 אפשרות להם היתה בעמידה, לזה, זה יד הושיטו כאשר זה. במעמד לו שהשתקפה

 ילין־מור: כותב הקובע", הוא הראשון "הרושם חטופה. סקירה השני את אחד לסקור

 דבר אילן לפניך שעומר רושם היה בכבדות. התנהל גוף, ומוצק קומה נמוך היה הוא

 מוסיף אתה באדמה, עמוק תקועים הם כי נראים, השורשים אין כי ואף שורשים,
55גבוה. יותר הרבה נראה הוא אז העץ. של לקומתו אותם

 שהיה לעובדה, קשור זה ואין צדדי חד היה לא וה״הגנה" לח״י בין שנוצר ה׳רומאן׳

 לביטוי כאן בא דבר של ביסודו כזאת. היתה התקופה רבים; במוקשים מלווה

 אביגור שאול מעלה גולומב אליהו על במסתו הצדדים. שני של המפוכח" "הריאליזם

 לשלטון הלייבור עליית עם כאשר העולם, מלחמת גמר שלאחר בתקופה עמדותיו

 את גם סוקר הוא זה בהקשר המלחמה. במהלך שטופחו רבות אשליות נופצו בבריטניה

 אליהו בלב הבהבה 1944ב־ שעוד מזכיר, הוא נמנה. שעליו ,,האקטיביסט החוג נפתולי

 אז שכתב מדברים, מצטט הוא הבריטית"; המדיניות את לשנות "שנצליח התקווה,

 הנשק. בכוח תיפתר הציונית השאלה כי לחשוב עצמנו משלים "איננו גולומב: אליהו

 דרך ופתיחת עלייה פריצת בכוח העברי. העם של היצירה מאמץ בכוח תיפתר היא

 דרוש הנשק בארצו. היהודי העם יקים אשר המפעלים בכוח תיפתר והיא לעלייה, חוקית
 התקומם "הוא אביגור, כותב שני", מצד "אבל 56האלה." המפעלים על להגן כדי רק

 ביכולתנו הזלזול "נגד זה ובכלל הרעה", תגיע לא שעדינו אשליות, נגד ונפשו כוחו בכל

בגילוי שראתה לתפיסה התנגד הפיסי, כוחנו תחומי את יפה כה שידע הוא, ובכוחנו...
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 כוח וכלל כלל נהיה לא כראוי, כוחנו את נרכז שאם האמין, הוא "הפגנה". רק כוחנו

 הפלישה סכנת בימי גולומב של מדבריו מצטט הוא עלינו"; שיוטל מאבק בכל מבוטל

 להיות ויכול ש האלה: בשאלות כופר אני כוחנו? ומה אנו מה אומרים: "יש רומל: של

בחזית." מכריע ערך להיות יכול מיואשים ולצבא-------הזאת במלחמה ליהורים ערך

אביגור: כותב לכאורה", המפוכח" "הריאליסט אליהו,

 הזהירות את ושלל המפוכחת, התפיסה של המצומצמים תחומיה את יפה ירע

 רגעים להיות וחייבים - רגעים שיש חש הוא המעשה. שלילת שפירושן והפיקחות

 בקרב מפלה כל שלא ידע, ההגיוניים. השיקולים פוסקים שבהם - ואומה אדם בחיי

 יש ובכתב: בעל־פה תכופות, זה לנושא חוזר היה אדרבא, במערכה. מפלה היא

 נכונים להיות ועלינו עתיריים... ולנצחונות להתגברות מוצא נקורת המהוות מפלות

 הכל חזות לראות בלי גם אולם ,בקורבנותינו לזלזל בלי ההכרחיים הקורבנות את לתת

 מלכתחילה, ראש להרכין המייעצת הפיקחות נגד לחם תמיד ;הקיים״ ב״שמירת

 מבחינת וגם גדולים, מתנגדים נגד לעמוד נוכל מצומצמים בכוחות גם כי האמין

 הפיקחות מן עליון, כוחות אימוץ המלווה האשליה טובה אשר יש הממשית, התכלית

 ודרכים אמצעים גם מראש פסל לא הידיים. את מרפה ורק מראש המפלה את הרואה

 דפים לפתוח עשויים כקטנים, הנראים מעשים גם כי והאמין כ״נואשים", שנראו

 עניין על ובמאבק אלימות מפני אי־הכניעה בעצם ראה העברית. בהיסטוריה חדשים

 אי־רציונאליים וחישובים שיקולים וגם שיש וחש לבוא, לעתיד תקווה סדק - צודק

והריאליים. הקולעים הם

 הם מתקיימות שנבואותיהם אלה תמיד "לא : 1922ב־ שכתב גולומב מדברי מצטט הוא

 לא מראש הצופים אשר לתוצאות המביאה היא הכושלת הזאת ההתאמצות אמת. נביאי

 מאשליות, להציל המבקשים מאלה להיזהר "הצורך על מדבריו ומוסיף מעולם", ישיגון
 הבדל היה לא שאכן היטב ממחישים האלה הדברים 57כלום". לעשות לא מנת על

 ולא דפנסיבי׳ ב׳מיתוס לא ביישוב. האקטיביסטיים הגורמים בין הכוח, בסוגיית מהותי

 ההתיישבות, הכוח, מרכיבי כל גיבוש של בדחיפות אלא כאן, דובר אופנסיבי׳ ב׳מיתוס

 הכל חזות לראות "בלי גם ההכרח, בשעת והפעלתם ורוחו, האדם כוח הנשק, הבניין,

 שזה נראה ראש". להרכין המייעצת הפיקחות "נגד התייצבות ותוך הקיים", בשמירת

 "ריאליסטים בין ה״הבנה" את שיצר המשותף" ה״מכנה סוד גם הימים ברבות היה

 מלחמת נמנעה ובזכותם המרי", "תנועת גם קמה שבזכותם הצדדים, משני מפוכחים"

אחים.

ושכנינו" "אנחנו ג.

הערבית בשאלה לח״י של נפתוליה על

 הזר, בשלטון מלחמתה במהלך רבים שינויים עברו הערבית בשאלה לח״י של עמדותיה

 המערכה וזירות המלחמה שנות של המסחרר בקצב המשתנות ההיסטוריות ובנסיבות
 גיאוגרפי מקום בבחינת ישראל ארץ "אין דרכה, בראשית לח״י של בתפיסתה העולמית.

 בידי הנמצאת מולדת זוהי - היהודים בעיית לפתרון שונים מטעמים המתאים מסוים
 היתר, בין לח״י, של השונות בתפישותיה שחלו הבולטים השינויים לשחררה". ויש זרים
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 חיצוניים, גורמים עם בפגישתה פעילות, כדי תוך באו הערבית, הבעיה את בתפיסתה אף

 הניגוד הכרת משנעשתה השנים, במהלך גטר. מרים מציינת שלום, ובמגעי קרב במגעי

 גם השתמעה לח״י, של במחשבתה המוקד לנקודת ליישוב בריטניה בין המהותי

 הערבי שאין בלבד, זו לא הרי האימפריאליזם, הוא הקובע האויב ש״אם המסקנה,
58לבעל־ברית". ליהפך אף עשוי הוא אלא מהותי, יריב בבחינת

 הארץ גאולת חזון להגשמת העיקרי וכמכשול כאויב הזר, הבריטי השלטון הגדרת

 הרוויזיוניזם כאשר העיקרי, כאויב בריטניה את זו בתפיסה העמידה האומה, וגאולת

 הערבי. ובעולם בערבים העיקרי האויב את לראות המשיכו עדיין הציונית וההנהגה

 של בריתה כבעלות למלחמה, ברית־המועצות, ובעיקר ארצות־הברית, של כניסתן

 ארץ־ישראל, גורל יוכרע שבה בזירה כיריבותיה גם אך גרמניה, נגד במלחמה בריטניה

 נגד המלחמה משמעות את והעמיקו הפכו זו, בזירה מנוגדים אינטרסים ובבעלות

 של האינטרסים עשויים שבה הבריטי, באימפריאליזם כמלחמה הזר, הבריטי השלטון

 את תאמה זו תפיסה בזירה. יריבותיה של באינטרסים להשתלב העברית השחרור תנועת

 הודות לא תיתכן, הציונות שהגשמת האצ״ל, בימי עוד יאיר דגל בה העקרונית ההנחה

 משותפים. אינטרסים על המושתתים פעולה, ושיתוף לברית הודות אלא לאומים, לחסד

 מן התנערותה בשלב לח״י של השונות בתפיסותיה לשינויים הבסיס הן אלה נסיבות

 הראשי במאמר הערבית. בשאלה בעמדותיה משמעותי בשינוי כולל המפולת,

אלדד: ישראל כותב א׳, גיליון ב״החזית"

 בה. כוחות לאבד הוא ופשע ואווילות למפרע, אבודה בגולה... לזכויות החזית

 ברורה: מטרה לה ואשר עברית, ורק אך שהיא שנייה, חזית לפתוח הוא תפקידנו

 האחרות. לכל קורמת זו חזית והאכזר. הזר השליט מירי העברית המולדת כיבוש

 כל את זו חזית דוחה כ] כמו ארענו. - הארק שערי פתיחת פירושו: זו בחזית הניצחון

 לא והגרמני, היידישאי העיתון לא פינה. לקרן זה ברגע המדומים והאויבים המלחמות

 מה .הערבי לא .ואף שחרור למלחמת האובייקט הם לא - האדום הדגל ולא ,הבורגני

 האמת תש״ג... ועד מתרפ״ט הבריטים המסיתים בידי שרת כלי לא אם הערבי הוא

 להגשמת אמצעי הוא שלטון :היא הדורות בכל השחרור של והאמת הקולוניזאטורית

 חזית לא למפעל... כמעט ערך אין זר, גורם בידי נמצא שהשלטון זמן כל הרעיון.

 חזית הציונות. של המרכזית בנקודה היא החזית אחים. מלחמת חזית ולא גולה

בארק-ישראל. השלטון

 אל הערבי, הגורם מן והעימות הסכסוך מוקד את להסיט הצורך את המנמק כץ, עמנואל

כותב: והמסוכן, העיקרי האויב שהיא בריטניה, עם העימות
 אין רבות, והפרעות קשיים לנו יהיו עוד שמצידם ספק אין המקומיים, לשכנים אשר

 חלק הפרעות של לחיסולן ולהקדיש לפרק, מפרק דם כמות לשלם נצטרך כי ספק

 לשלטון שואף הכרה, בעל תרבותי, כוח בפני יעמדו לא הם לבנו... ומתשומת ממרצנו

 סכנה זו אין ראשונה. ממדרגה טכני כושר ובעל אירופי, באורח ומצויד מאורגן מדיני,

 לחירותנו הרצינית הסכנה לחירות. לשאיפתנו הסכנה זוהי ולא הפיזי לקיומנו
59בארצנו. הזר בשלטון כרוכה ולעתידנו

 שגילם התיכון, למזרח הבריטי התושב השר (6.11.1944) מוין בלורד ההתנקשות

 אופייה תוקף ביתר הבליטה באיזור, הבריטי האימפריאליזם סמל ובאישיותו במעמדו

 מסימני כאחד אימפריאליסטי, אנטי כמאבק הזר, השלטון נגד לח״י של מלחמתה של

 בהתייחסותה תמורה גם כללה זו בנקודה ההתמקדות חוץ. וכלפי עצמה בעיני ההיכר
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 שוות אזרח לזכויות שיזכו כתושבים אלא זרים, כאל לא הארץ, של הערבים לתושבים

 אותם, גם המנצל האימפריאליסטי, השלטון של סילוקו לאחר שתיכון העברית, במדינה

 מאמץ כשהוא זה לשינוי ביטוי נותן מור נתן־ילין השכנות. בארצות אחיהם את וגם

 פולין, של החירות לוחם קושצ׳יושקו, טדיאוש ידי על שנחרתה הסיסמה, את מכאן

 פולין: של תושביה היהודים כלפי כסיסמה פולין, של חלוקתה נגד הנואשת במלחמתו

 כותב (,1945 )אוגוסט תש״ו, אלול במעש, ראשי במאמר וחירותכם!". חירותנו ״למען

ילין־מור:

 ההמונים לטובת שהיא בדרישה ולתמוך להבין עתידים והמדוכאים המנוצלים העמים

 הוא ומגוון מנומר התיכון המזרח להגשמתה. להילחם גם - הימים וברבות הרחבים,

 או ישר - לאומי מדיכוי סובלים בתוכו השוכנים העמים כל אך לאומית. מבחינה

 העם לעמוד חייב נושאת־הדיכוי בריטניה לעומת מחפיר. כלכלי ומניצול - אמצעי

 הכורדים, רק לא החופש. לקראת ילכו המדוכאים כי ספק ואין החופש. נושא העברי

 הדיכוי יסודות את תזעזע המונים תנועת עמי־ערב. אף אלא האזרבייג׳אנים, הדרוזים,
60לסגת. המדכא את ותאלץ

 (1947 )ינואר תש״ז שבט עברית״, חוץ למדיניות יסוד ״קווי בחוברת כותב אלדד ואילו
רחבה": בראייה - הערבית ״הבעיה י׳: בפרק

 ובפעולות־ מתאימה בהסברה ולחזק לבסס עתה יש המציאות, עשתה אשר את

 את הלאומי. דגלנו קיפול ללא השכנים העמים לבין בינינו קשר לקשירת מישרים,

 "דו־ של ריאלית בלתי תיאוריה ידי על ולא גניזה ידי על לא מסווים אנו אין שאיפתנו

 הן מולדתנו על הלאומיות הבעלות זכויות בפירוש: ונאמר אומרים אנו לאומיות".

 של זכויותיהם תקופחנה לא זכויותינו מימוש ידי על העברי. העם של זכויותיו

 - הלא־עברים גם - תושביה כל ייהנו בארצנו בארצותיהם... העמים ושאר הערבים

 ואין ומעושק, מאי־שוויון סבל אשר כעמנו עוד אין כי האזרחיות. הזכויות ממלוא
61אותם. שונא כמונו

 לח״י מחתרת בשם (1947 )יוני תש״ז בתמוז שהוגש ילין־מור, של עטו פרי בתזכיר,

 שיווי בזכות ברורים דברים נאמרים בארץ, אז שסיירה האו״ט מטעם המיוחדת לוועדה

 כי: לח״י אמונת מציין גם הוא כאזרחים. תרבותית ועצמאות לערבים כאזרחים זכויות

 ליהודים... ריכוז מקום שתשמש )?(, ישראל ארץ של העצמאית המדינה שתקום ״אחר

 בארץ הערבית האוכלוסייה "כי וכן: האוכלוסייה" חלקי כל בין ידידות יחסי ישתררו

 מוצא הוא זאת עם האחרות". לארצות היהודים בין פעולה לשיתוף גשר תשמש ישראל

 בשכנות לחיות ירצו לא "אשר ערבים, של מרצון אוכלוסין חילופי אפשרות לציין לנכון

שם: נאמר וכך אחרת", או זו מסיבה יהודים עם
 ממחסור הסובלות השכנות, בארצות להתיישב הטוב מרצונם יעדיפו אלה ערבים אם

 פתוחים גם יהיו הארץ גכולות לפניהם. פתוחים הארץ גכולות יהיו באוכלוסים,

 עתה החיים התיכון, המורח כארצות יהודים אלפי מאות של לכניסתם שעה באותה

 בארצות הקיימים הריאקציוניים המשטרים ללחץ נתונים ורדיפות, ניוון של בתנאים

 ארצות בין ראינו האחרונה המלחמה אחרי לחילופי-אוכלוסין דוגמאות אלה...

 פולין בין וכן ואוקראינה, ביילורוסיה של הרפובליקות לבין פולין בין כגון: ידידותיות
 מן חלק אם בארצנו, גם מועילה להיות עשויה וו תרופה הצ׳כוסלובאקית. לרפובליקה

 הארצישראלית במדינה חיים תנאי על הטוב מרצונו לוותר יעדיף האוכלוסייה

טהורה. ערבית במדינה לחיות וירצה המתפתחת,



465 התחייה עיקרי

 יובטח בארץ להישאר ותרצה שתעדיף הערבית שלאוכלוסייה ומדגיש חוזר גם הוא אבל
 כאן מעלה שילין־מור לציין, יש 62חיים. ורמת תרבותי, אוטונומי חינוך זכויות, שיווי

 אוכלוסין" "חילופי על מסתמך שהוא תוך מרצון, חילופי־אוכלוסין רעיון את בזהירות

 בטראנספר עצמן, ארצות באותן שהתבצעו בעליל, ידידותיים ובלתי כביכול, ידידותיים

 המזרחית, בפרוסיה המערבית, בפולין עצמה, המועצות בברית מיליונים של כפוי

 לרוח המשך הם זה, בתזכיר משמעותיים קטעים שני ועוד. בצ׳כוסלובקיה בסודטים

 תוכנית נגד ברורים בדברים יאיר. של במחיצתו התחייה" "עיקרי ניסוח בימי עמדותיו

ילין־מור: כאן אומר החלוקה,
 שהיא המולדת, של רובה על הבאים הדורות בשם לוותר הזה לדור סמכות כל אין

 של הארוכה בשרשרת חולייה אך הוא הזה הדור ההיסטורית. ברציפותו לעם שייכת

 מן עצמה לנתק רשאית האקטואלית החולייה אין העתיר. ועד העבר מן - הדורות

בלבד. הזה לדור לא השייך קניין על ולוותר כולה השרשרת

שם: מוסיף הוא ועוד
 הסתייגות ללא לקבל מראש מסכימים היינו אילו מצדנו, קלות־דעת של גילוי זה היה

 הזולת. של בהחלטות קיומו את להתנות בכלל יכול עם אין או״מ. של החלטה כל

 לסמוך יכולים אנו כיצד המולדת. בחירות תלוי - והרוחני הפיסי - עמנו של וקיומו

 האינטרסים מכריעים המקרים ברוב כי מוכיחה, המציאות אם או״מ, של פסקידינו על
המצפון?™ ולא

 כאשר תש״ז, אב בה״מעש" ליריב" האויב "בין המוכתר זו בסוגיה ראשי במאמר

 ילין־מור, עדיין נאחז ישראל, בארץ עברית מדינה הקמת נגד יילחמו הערבים כי התברר

 האינטרסים ראיית מתוך הבנה של בדרך הערבים עם הריב לפתרון ב״אפשרות

 של במושגים חי הוא עדיין דמים". סכסוך של להכרח להזדקק לא כדי המשותפים,

כותב: הוא והנהגתם. הערבים הארץ תושבי עם מלחמה ולא "ריב"

 הערבי הציבור דעת על עדיין החולשת הערבית, ההנהגה לבין בינינו :להתעלם אין

 זוהי הארץ. על המדינית הריבונות זכות על הוא הריב ריב. קיים המכריע, ברובו

 לדעת יכולים אנו אין מזה. יותר לא אך ריב זהו ממנה. להתעלם שאין השעה מציאות

 ההודי־ הריב כסיום אם הסרבו־קרואטי, הריב כסיום האם זה: ריב יסתיים איך היום
64הדבר. תלוי בנו לא האוקראיני־פולני. הריב כסיום או מושלמי,

 "סרבו־קרואטי", פתרון הפתרון: אפשרויות כל בחשבון כאן לוקח אומנם ילין־מור

 טבח תוך חלוקה של פתרון שהוא "ההודי־מושלמי", לאומים, של פדרציה בעצם שהוא

 דבר על כפויים. אוכלוסין חילופי תוך פתרון שהוא "האוקראיני־פולני", והפתרון הדדי,

 בריטניה, שהוא ה״אויב" בין ההבחנה על ה״קונספציה", על לוותר, מוכן הוא אין אחד

 ההבחנות כל פני על ותכה תבוא המציאות בארץ... הערבית האוכלוסייה שהוא ל״יריב"

 שהמשיך להבחנה בדומה בהן, להיאחז ניסו ולח״י שילין־מור האלה, המאולצות

 לאחר רבות שנים גם כ״צורר", הנאצית וגרמניה כ״אויב" בריטניה בין בה, להחזיק

 של החזק׳ ה׳צד היה לא בשגיאות להודות שהכישרון נראה היו. שגויות כמה עד שהוכח

לח״י. כולל גורם, אף

 לח״י של האידיאולוגי ויחסה עמדותיה את זו בסוגיה במחקרה מציגה גטר מרים

 של הפנימית הדינאמיות מן "כחלק התקופה, בנסיבות גלגוליהן בכל הערבית, לבעיה

 שינוי של אפשרות רבות, "התלבטויות כאשר, רבים", תחומים לגבי הפועלת התנועה.

 אשר התנועה לח״י. תנועת של איכותה את "מציינת כותבת, היא דוגמאטיזם", ללא
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 65מתמדת". אידיאולוגית בהתלבטות מעשיה את ומלווה במעשה, בפעילות, עיקרה

 לא לח״י של עמדותיה את המלווה ה״דינאמיות" אחת, בנקודה טועה היא בקביעתה

 במהלכה אומללות, וגם שגויות "קונספציות" על אמיתי, נפש בחשבון תמיד התבטאה

 כפי בעמדות, השינויים בכנות לפקפק הצדקה כל אין זאת עם ׳דינאמיות׳. אותה של

 הלר בלבד". מדעיות "הוכחות על האמון פניות", "ללא ההיסטוריון הלר, יוסף שעושה

 כנה ולהתלבטות פנימית לדינאמיקה השינויים את לייחס ׳המעיזה׳ גטר נגד חוצץ יוצא

 מה וכל הלר, טוען גלגוליה, בכל לח״י של בעמדותיה שינוי שום היה לא ואמיתית.

 ולא "פוליטיקה" בלבד, עיניים אחיזת בחינת היה התלבטות, או כשינוי, שנראה

 דרכה, אורך לכל סטתה לא שממנה לח״י, של האמיתית האידיאולוגיה "אידיאולוגיה".

 הרוויזיוניסטית־ האידיאולוגיה פרשנותו, לפי היתה, וקיומה, מלחמתה שלבי בכל

 ו״טירור הארץ, תושבי הערבים של בכוח מוחלטת עקירה שגרסה מכסימאליסטית,
 אומנם הוא זו, קביעה של ה׳מדעית׳ להוכחתה 66זו. תוכנית של למימושה נגדם המוני"

 העמדה שבסוגיית כיוון אותם. ומסרס מעוות הוא כדרכו אולם בציטוטים, מרבה

 ה״מדעיים" ציטוטיו ממלאכת מקצת על אעמוד כאן, עוסקים אנו הערבית בשאלה

 ההיסטוריה של מסלפת מהצגה אחד, קטע רק שהם זו, בסוגיה השרירותית ופרשנותו
 יאיר של עמדתו הצגת בפרשת מתחילים אלה כרכים. בשני בראייעקום, לח״י, של

 בשנים המצודה בגיליונות ושכנינו", "אנחנו ברשימותיו דרכו, בראשית זו בשאלה

1933-1932.

בצידו. ו״פרשנות" - מקור - ושכנינו״ ״אנחנו

 "ההגנה בביטאון ושכנינו", "אנחנו בכותרת רשימות שורת יאיר פרסם הערבים בסוגיית
 בפעולות ראה אז כבר (.1932) תרצ״ב ג׳־ה׳, גיליונות ״המצודה״ ב׳(, )ארגון הלאומית״

 יהודים על ובהתנפלויות עצים", ב״עקירות ימים באותם שהחלה שלהם, הטרור

 כלפי הערבי ההמון בקרב המפעמת עיוורת, משטמה של איתנים לכות "גילוי :בודדים

 המדבר, למוסר הפראית, לתרבות נמרץ ביטוי המולדת... את אפיו בזיעת הבונה העם
 היישוב את לעקור המטרה: את השג למען האמצעים כל את המקדשת המלחמה לדת

 ונכתב שנאמר וממה התקופה, מנסיבות מתעלם הלר 67לחלוטין". ולהשמידו משורשו

 יסוד על כאן. שנאמר ממה במאומה שונה שאיננו ביישוב, הזרמים כל ידי על עת באותה

הלר: מסכם אלה מרשימות מובאות של מעוות וציטוט ניתוח

 הרצחני אופיים כך על ויעיד תקנה להם שאין אנשים בערבים רואה ששטרן ספק אין

 באמצעות הערבי ההתקוממות" "יום את מכינים שהם גם מה עצמם. לבין בינם גם

 מעלילות עידוד השואבת ישראל שנאת שקיימת לו ברור פוסקת. בלתי נשק אגירת

 אל־ קזם כמוסה ערבים מנהיגים הצהרות לאור כביכול. מסגדים, הרס על שווא

 את לערבים להחזיר העליון הנציב מן שדרש הערבי, הפועל הוועד נשיא חוסייני,

 סן שטרן דורש חדשות, מהומות יתעוררו פן ביהודים, קשה ביד ולנהוג אדמתם

הבאות. לקראת להתכונן היישוב

צדקנית׳: ב׳פרשנות מוסיף הוא ועוד
 כך ouh לערבים. ביחס קיצונית למסקנה להגיע כדי דם שיישפך עד ממתין שטרן אין

 ומהווה נועז", טרור "מעשה הוא שאף היהודי, ביישוב שתילים בעקירת גם לו די

האמצעים כל המקדשת המלחמה לדת המדבר, למוסר הפראות, לתרבות נמרץ ביטוי
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 68לחלוטין. ולהשמידו משורשו היישוב את לעקור המטרה את השיג למען

 הרצח תרבות של לקיומה מספיקות הוכחות לשטרן לו אין ממתין..." "איננו לאמור,

 ,1932ב־ הערבים שכנינו על כאלה דברים לכתוב שטרן ד,עז כיצד אכן, שכנינו. אצל
 רצופות ורציחות וירושלים, וצפת חברון פרעות תרפ״ט, תר״פ-תרפ״א, מאורעות לאחר

 ראשית מאז וביזה, והתעללות אונס ובמעשי קר, ובדם באכזריות יהודים של

 אומנם שתילים"... "בעקירת רק התבטא שלהם הטרור כל כאשר הציונית, ההתיישבות

 שטרן של דיעותיהם בין קירבה שקיימת לציין ש״מעניי; מעיר, הוא כדרכו, בהערה,

עת. באותה גליקסון" משה ד״ר "הארץ" ועורך

 שנת של ב״הארץ" גליקסון של לדעותיו רק לא קיימת אלה בדעות שה׳קירבה׳ מסתבר,

 ו״פועלי "השומר" אנשי ושל האשליות, שונא ברנר, ח. י. של לדעותיו גם אלא ,1932

 עוד הערבים, שכנינו של רצחנותם על כאלה, ׳נוראים׳ דברים לכתוב ש״העזו" ציון",

 ברנד יצא "היזכור" ספר סביב בפולמוס כן. לפני שנים עשרות השנייה, העלייה בימי

 והשתעשעות המציאות, ייפוי נגד זמנו, של הנפש׳ ׳יפי נגד וחריפה זועמת בהתרסה

 לוויכוחים ורלוונטיים מוכרים צלילים הרבה בהם שיש אבסורדיים, עצמיים בשקרים

 להעלות זה בהקשר הראוי מן דורות. משנות למעלה שנים, עשרות שלאחר וקשים דומים

 ב״הפועל בעתיד(, שלום" "ברית )מראשי בנימין ר׳ של דבריו בעיקבות החריפה תגובתו

 עם הדו־קיום לנושא השאר, בין בנימין, ר׳ התייחס בהם ,1912 בינואר 24 מיום הצעיר״

 רווי- העימות את ב״השומר". שפשטה המיליטאנטית הרוח מן הסתייגות תוך הערבים,

 של "המקרים חולף. כחיזיון כאי־הבנה, במאמרו בנימין ר׳ הציג הערבים, עם הדמים

 הפרק אולי והם התנגשות, מקרי יש האהבה בחיי גם הרבה, אומרים אינם זמנית התנגשות
 זו, בתקופה בתדירות ביטאם בנימין שר׳ אלה, סנטימנטים 69כתב. שלהם", היפה היותר

כנגדו: מתריס הוא בו נזעם, תגובה מאמר לכתיבת ברנר חיים יוסף את דרבנו

 חיים רוח עוד שיש כמה עד שאנו, בעת שלום"... "היכלי על לדבר יש בנימין, ר׳ מה

 על אחרים ודם דמנו לשפוך אפשרות איזו לנו היתה אילו מאושרים, היינו הרי בנו,

 בנינו ואת עצמנו את למסור אפשרות איזו לנו היתה אילו יהודית, מולדת ארץ

 אם הארץ, בני לשכנינו אהבה על לדבר יש בנימין, ר׳ מה צבא. אנשי של לקסרקטין

 עם שבין ליחוסים אידיליות בכלל להכניס יש מה אויבים! כן, בנפש, אויבים אנו
 בני אנו אבל, ומעולם... מאז בכל, הוא כוזב האידילי היחס תצלח? לא והיא - לחברו

 פה גם נכונים להיות איפוא, ועלינו, חזקים, בין חלשים לגור התרגלנו כבר ישראל,

 להתקיים שנוכל בכדי החלשות שבידינו האמצעים בכל ולהשתמש השנאה, לתוצאות

 עריך כך שנאה, מלאי כן, - שנאה ומלאי שנאה, מוקפי הלא אנו, רגילים הלא פה. גם

 - כל קודם אבל לעם. נהיינו מאז חיים הננו - האוהבים! הרכים ארורים להיות!

 קאי, "קושטא ואידיאליות. סנטימנטליות בלי - כל קודם המצב, אמיתות הבנת
70יעמוד(. לא השקר תעמוד, )האמת קאי" לא שקרא

 אחרי ,1932ב־ שנכתבו ושכנינו" "אנו סוגיית על יאיר של בדבריו לגלות שרוצה מי

 זו בסוגיה לח״י של כבעמדותיה תרצ״ו־תרצ״ט", ל״מאורעות וסמוך תרפ״ט, פרעות

 קורפורטיזם מיליטריזם, חברתי, דרוויניזם היסטורי, "דטרמיניזם מכן: לאחר

 ליברליזם, אנטי קדוש׳(... )׳אגואיזם לאומית אנוכיות הזר, שנאת ואימפריאליזם...

 שנאמרו הדברים כל על התקופה, עיתונות כל על לעבור עליו הדמוקרטיה", שלילת

 שהוא להבין הציוניות; המפלגות וכל הזרמים כל מנהיגי ידי על ההיא, לעת בארץ

 של הארוכה המסורת גם בציון. היושב העם כל את זו, ב׳הבחנה׳ אלה, בתוויות מכתים
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 כתיבת לפני דיר, כימי רבות שנים דור, מימי והפולמוס נקיים, דמי ושפיכות פרעות

 שתילים"." "עקירת בעיקבות רק לפיו, היו... לא הלר, מעיני נעלמו יאיר, של רשימתו

 של וההרס הרצח תרבות את והסכנה "השנאה" את להמתין", "מבלי שטרן, חשף

 של הזאת היסוד׳ ׳חסרת הקיצונית המסקנה בהוקעת מסתפק איננו גם הוא הערבים.

 לו, לייחס מעקם ׳ציטוט׳ ידי על מוסיף, אלא ושם׳... פה שתילים ׳עקירת יסוד על שטרן

 לפתוח״בטרור ,1932מ־ זו ברשימה הקריאה, את גם השתילים׳, ׳עקירת בעיקבות

 ו״חסרות מדעיות׳ מידה ב׳אמות ה׳טכניקה׳ על לעמוד בכדי הערבים. נגד המוני"

 ברשימתו למקור. ציטוטיו את להשוות הראוי מן הדבר, נעשה שבה פניות",

השאר: בין שטרן כותב ,1933 אביב ו׳, ב״המצודה״
 ולעקור המעוות את לתקן יכולים החמור ועונשם הפושעים של מיידי גילוי רק

 הפקר,וכל - וכבודנו רכושנו שחיינו, שכנינו, קהל בקרב הרווחת הדעה את משורש

 "מהפכן הערבים, בפי לאומי" "גיבור ייקרא והוא משובח, זה הרי בנו המתעלל

 גרמה זו ורעה המשטרה. בפי "נעלם" מופ״סים, בפי הבריטי" באימפריאליזם הלוחם

 מבחינה מאורע הוא מהם ואחד אחד כל אשר השונים, הטרור שמעשי לכך,

 הטרור למעשה מסוכן תקדים בעתיד, וישמש ככר, משמש שהוא מכיוון היסטורית,

 ממשלת בפי נקרא ואשר "פרעות", בשם לכנותו רגילים בגולה אשר הגדול, ההמוני
 7‘היהודים. של השחרור מלחמת - בעתיד ייקרא ואשר ״בלבולים״, ארץ־ישראל

 במקור )מודגש ממשפט, חלק של מכוונת השמטה תוך ׳מצטט׳, הוא אחרת, ׳קורא׳ הלר

 הרציחות הטרור ]מעשי אלה "שכל אומר, כאילו, ששטרן, להוכיח כדי ז.א.( - ידי על

 אשר ההמוני... הטרור למעשה תקדים "רק הוא כה" עד שהתרחש מה שכל וההרס[,
קורא כל.....ו׳הוגן׳ וחלק, חד כך 72היהודים״, של השחרור מלחמת - בעתיד ייקרא

 ומזהיר, הערבים, של והרצח" ההרס "תרבות את המתעב שיאיר, יבין משוחד בלתי

 אלמונים" "חיילים בשירו ימים באותם הקורא המוני", ל״טרור לגלוש עלולים שהם

 של המוני" ל״טרור והרס", רצח "לתרבות כאן מדרבן איננו עד", עדי ולשמור "להגן

 "בלבולים". בעתיד היא גם שתיקרא היהודים", של שחרור ל״מלחמת אלא יהודים,

 חתימתו בדברי היהודים". של השחרור ב״מלחמת מתכוון הוא למה היטב מבהיר שטרן

 לנו אומרת "המציאות כותב: הוא ,1932 דצמבר ד׳, ב״המצודה״ זה בנושא לרשימה

 להגן מוכנים שנהיה כדי זה, קדוש לצו להישמע הכל לעשות ועלינו ׳. היכונו מלא, בפה

 שניקרא הרגע בבוא במולדת לתחייתו האחרונה העם תקוות על לשמור היישוב, חיי על
 על יסוד׳ ׳חסרי ׳דיבה׳ דברי כאן ראה רק הוא חוקרנו, מעיני נעלמו אלה כל 73לכך"

בהם... המוני׳ "לטרור וקריאה הערבים, שכנינו

הזרים" "משפט יד. לסעיף עוד

אוכלוסין. חילופי ידי על הזרים בעיית פתרון -

 לא וניסוחם עריכתם בימי התחייה". ב״עיקרי רחבה להארה זוכה אינה הערבית הבעיה

 ומכשול התחייה לתנועת המרכזי כאויב ביותר. הדחופה כשאלה הערבים בעיית עמדה

 יד. סעיף הבריטית. האימפריה שעה אותה התייצבה בית־ישראל המוני של להצלתם

 הפתרון לאקונית. בתמציתיות כן על מנוסח הערבים, לשאלת המתייחס הזרים", "משפט

 המלחמה במהלך תקופה אותה שרווח אוכלוסין, חילופי ברעיון כאן מוצג לשאלה

 ללא עולם מחזון כחלק יותר, היקף רבות רבות, לאומיות לבעיות כפתרון ולאחריה,
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 העולם מלחמת ולאחר אחת, במאה עולם מלחמת שתי לאחר לאומיים, סכסוכים

 ב״עיקרי המופיעה האוכלוסין" "חילופי בסוגיית אחרונה. שתהיה קיוו אשר השנייה,

 הנושאים "אחד זה. במצע רק לא תקופה באותה עלה שהעניין לשכוח, נוטים התחייה"

 ערביי של העברתם כלומר הטראנספר, נושא היה בילטמור על הוויכוח בעת לדיון שעלו

 לראשונה שהועלה "הנושא שפירא. אניטה כותבת ערב", ממדינות לאחת ישראל ארץ

 הלייבור, מפלגת של מצעה בעיקבות 1941 ב־ אקטואלי שוב נעשה פיל... ועדת ידי על

 ישראל ארץ ערביי בפינוי אף אלא הלבן", "הספר בביטול תמיכה על רק לא שהכריזה

 על הסתמך הזה הרעיון ישראל". ארץ שאלת מפתרון כחלק השכנות המדינות לאחת

 ליוון תורכיה בין האוכלוסין חילופי של שפירא, כותבת כחיובי, שנחשב הניסיון,

הראשונה. העולם מלחמת בעיקבות

 מחצי הטטרים ושל הוולגה, שעל הגרמנים של פינויים היה שהוזכרו אחרות דוגמאות

 גדול; מידה בקנה אוכלוסין חילופי יהיו המלחמה שבעקבות הניחו "הכל קרים. האי

 ואשר משטחיהם", הגרמנים פינוי הפולנים הסודטים, של פינויים את ידרשו הצ׳כים

 שפירא, מציינת אבל, חלוקות, היו אומנם הן העבודה בתנועת זו בשאלה לעמדות

 פוליטיות הערכות בתוקף נקבעה הטראנספר בשאלת מפא״י אנשי של "עמדתם
 יצחק גם דיברו פיצויים" ותמורת מרצון "טראנספר של פתרון בזכות 74פרגמאטיות".

 של המ״ד במועצה 8.4.41ב־ דיין ושמואל ,22.10.39ב־ הסוכנות בהנהלת בן־צבי

 יהודית־ערבית, בהתקרבות ודוגל פאציפיסט סירני, אנצו אפילו כי מסתבר ההסתדרות.

 גדולה "למדינת־יהודים עתה, מטיף והוא קטנות למדינות עתיד שאין למסקנה, מגיע
 לרעיון בחיוב התייחס כצנלסון ברל 75סטאלין" למשל, שעשה כפי אוכלוסין ולהעברת

 בעיקבות וארצות עמים של גבולות מחדש שיקבע בינלאומי מהסכם כחלק הטראנספר,

 גוריון, בן הדדי. הסכם ותוך שלום בדרכי בטראנספר שמדובר הדגיש, הוא המלחמה.

 משום זה, מרעיון 40ה־ בשנות הסתייג פתרון, בטראנספר ראה פיל ועדת שבימי

 של רבה במידה להניח "אפשר מרצון. בטראנספר האמין ולא כפוי לטראנספר שהתנגד

 של טראנספר לבצע מתנדבת המעצמות אחת היתה "שאילו שפירא, כותבת ודאות",
 יצחק ואילו 76לכך". מתנגדים הציונית ההנהגה בקרב רבים היו לא ישראל, ארץ ערביי

 זו, בסוגיה מאוד ברורים דברים ישראל ארץ פועלי במועצת 1944 במארס אומר טבנקין

שם: דבריו ואלה היהודית, וההתיישבות הארץ גבולות בסוגיית וכן

 הירדן עבר על המדינית זכותנו את אנחנו תובעים כי להכריז דרשנו לא אמנם,

 יישוב יהיה שלא זאת, עם אשלים ולא אחתום ולא חתמתי, לא מעולם אולם המזרחי.

 ישראל ארץ הירדן עברי בשני השלמה ישראל ארץ - מטרתנו בעבר־הירדן. יהודי

 להצלת יהודית, כמדינה המדבר ועד מהים סיני, ועד מהלבנון הם: שגבולותיה

 בלי ואנושית, יהודית קדושה, וכות שהיא קיומם, לנכות היהודים, לתקומת היהודים,

 אם אחד, ערבי כאלת אף הארץ־ישראלי מהנוף לנשל בלי ובזכויותיו, בערבי לפגוע

 להחליף הימים, מן ביום הערבים, ייאותו ,נישול כל ללא הסכם, של שבדרך ייתכן כי
77אחר". למקום מכאן ויעברו מושבם מקום את

 ביישוב רבים חוגים בקרב טראנספר, ואפילו אוכלוסין העברת רעיון רחש מה עד

 של ימים, חודש של סמינר מפרוטוקול ללמוד ניתן ,1943 בסוף אפילו ובהנהגתו,

 מלבד .10.10.43-10.9.43ה־ בין גבת בקיבוץ שהתקיים העולים״, ״המחנות מדריכי

 סימון. וארנסט ליבנשטיין אליעזר גם בו השתתפו וגולומב, כצנלסון ברל מטבנקין,

 שלל סימון וכאשר הטראנספר, ברעיון רב עניין גילו שהם מסתבר, הדיונים מפרוטוקול
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 אחד הגיב ביצוע, בר פתרון בו ראה שלא משום וגם מוסריות, מסיבות הטראנספר את

 אותם להביא או לשמד? בגולה יהודים להשאיר יותר מוסרי "מה בשאלה: הבוגרים
78בכוח". אפילו ערביות, ארצות אל ערבים של טראנספר ולעשות בכוח, לארץ

 רחוקה. תקופה של היסטוריות ונסיבות מציאות מבטאות אלה שעמדות ספק אין

 המובאים הדברים שנה. ששים לפני שנוסחו עיקרים הם התחייה" "עיקרי גם כאמור,

 באור להציגם כדי רק באים הם ימינו, בנסיבות כפתרון להעלותם כדי באים אינם כאן

 של והוגיה ממנהיגיה רבים של כעמדות התקופה, של בקונטקסט התחסדות, ללא נכון,

 ביותר המושמצים הסעיפים שאחד מכך, להתעלם הוגן זה אין ההן. בנסיבות הציונות

 חילופי ירי על הורים בעיית פתרון הורים. משפט "י״ר. סעיף התחייה", מ״עיקרי

 של במצע גם כאמור, הופיע, הוא התקופה. של הקונסנווס מן חרג לא האוכלוסים",

 על מדובר התחייה" "עיקרי של זה שבסעיף לציין, גם יש .1941ב־ ה״לייבור" מפלגת

 העצמאות מלחמת במהלך שאירע שמה וכן, כפוי, טראנספר על לא אוכלוסין, חילופי

 לא צדקני, עיניים גלגול ושום אוכלוסין, חילופי של מהלך רבה במידה היה ובעקבותיה,

 זו, בסוגיה וכנה אמיתית התלבטות היתה המאוחרת בלח״י זו. עובדה לבטל יוכל

 רעיון את הסברה בשיחת העלה ללח״י, שהצטרף פלמ״ח יוצא קראל, עודד וכאשר

 אמר, השואה, לאחר כי המחתרת, מן סילוקו שדרש אלדד, ישראל זה היה הטראנספר,
 חילופי ברעיון שראה הצעיר" "השומר ואילו, 79הדעת. על כזה רעיון להעלות אין

 כלפי כלשהי הסתייגות מעולם ביטא לא תוקף, בכל לו והתנגד מוסרי פגם האוכלוסין

 הדמוקראטיות וכן המועצות, ברית שביצעו מיליונים, של האכוריים הטראנספרים

 ב״עיקרי הלר מונה שאותם וכר, ל׳דרוויניזם׳ אשר אירופה. מורח מדינות של העממיות

 הרוב בקרב שרווחו בכוח, השימוש בשאלת הדיונים אחר שיעקוב הראוי מן התחייה",
80עצמם. ימים באותם וה״הגנה", היישוב של הפוליטי והמערך ההנהגה של הגדול

 מלחמת בימי שננקטו עמדות ערכית, בחינה לבחון או זכות, כאן ללמד הכוונה אין

 ימינו, של התצפית מנקודת זכות, גם לנו אין המלחמה. מזוועות כתוצאה אכזרית, קיום

 של גל עם ולמוות לחיים עימות בימי תהום, פי על שניצב עולם של מדיניות לשפוט

 והכוח, האלימות ההשמדה, בזכות הגזע, בפולחן הדוגלת כוחנית, אכזרית, לאומנות

 אי מידה, באותה האנושית. התרבות הישגי כל הרס על שאיים מותר", ש״הכל ובעיקרון

 ב״עיקרי שנוסח הוה בסעיף דבר שום היה שלא הקביעה, מן גם להתעלם אפשר

 התנועה מנהיגות של מלא כמעט מקונסנווס כאמור, שחרג, שנה, ששים לפני התחייה"

 הלאומיים, והסכסוכים המיעוטים שאלת פתרון בסוגיית האומות, ומנהיגי הציונית,

 מיליונים עשרות על שנאכפו פתרונות המלחמה, תום שלאחר העולם דמות על בדיוניהם

 של צדקנית בהוקעה מסתפק ואיננו אלה, מכל מתעלם הלר המלחמה. שלאחר בעולם

 מ״פשעי" ׳פשע׳ עוד מונה הוא אפשריים. וגינוי השמצה של ׳תווית׳ בכל זה, סעיף

 למעלה לפני לאמור השנייה", העולם מלחמת פרוץ לפני ש״כחודש העובדה, את שטרן,

 1933ב־ עוד ממנה רחוק היה שלא המסקנה, מן מנוס שטרן ראה "לא שנה, משישים
 בלבד, זו ולא הערבי", במדבר צבא כמחנה העברית המלכות תהיה רבים שידורות

 שמקדם כ״ורים" הבריטים, על לדבר שלא הערבים, את מגדיר הוא זאת "בהזדמנות
8הארץ".' תיכבש

 הפעם - ״מזעזע״ גילוי עוד ׳חושף׳ הלר ולח״י. יאיר ׳אשמות׳ תמו לא בזאת וגם

 לנאומו תגובתם מיוחד ובאופן הבריטים, כלפי לח״י עמדות גם זו בהזדמנות ׳מגנה׳ הוא

אירופה יהדות של ההשמדה מסע בימי ,9.6.42ב־ הלורדים בבית מוין של האנטישמי
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 זרם מכל יותר לח״י אנשי "שדווקא הלר, כותב הדבר", )!?( ״מאלף הסופי״. ב״פתרון

 .1942 ביוני 9ב־ הלורדים בבית מוין של מנאומו קשות נפגעו ביישוב, אחר פוליטי
 מוין, של מנאומו ...[.לגד ולא ]לחם, ביותר". להם "חרה הלר, כותב מוין, של נאומו

 החרב פליטי מאות שבע על "סטרומה" של טביעתה אדריכל הציני, האימפריאליסט

 יהודית, אומה של קיומה באירופה היהודים השמדת בימי שלל שבו הנאום שבה,

 גזעים, של ערב־רב אלא אינו העברי ש״העם כוזרי־טטרי... בעיקר שמוצאם בטענה

 ׳עם׳ )שאיננו העברי לעם אין כן ועל הטהור, השמי השבט בני שהם ערב, שבטי לעומת

 הוא בהבנה. כנראה, מוין, של טיעוניו זוכר הלר ארץ־ישראל". על זכות כל כלל...((

 מוסרית", התקוממות מתוך וכמעט התנשאות "מתוך שנאמרו: דבריו את מציין

 :,'מרעי בדיוק )לאמור, דורות 50 זה בפלשתין מתיהם וקברו חיו אשר ש״הערבים
 הטוב". מרצונם היהודים לידי השלטון ואת ארצם את ימסרו לא ז.א.( - י שנה אלפיים

 של היסוד תפיסת כנגד ברורה התרסה כאן "היתה הלר: כאן פוסק צדקני עיניים בגלגול

 בנאומו הצהיר בית־צורי שאליהו מוסיף, הוא מקרה, זה ואין לח״י...(, של )רק לח״י"

 רק אלא בארץ־ישראל, וערבים יהודים בין קונפליקט ׳שאין בקהיר, המשפט בית בפני

 לשאלה קשר שום וללא !וחלק חד שוב הבריטי״, השלטון ובין העברים הארץ בני בין

 "השאלה את בדבריו הגדיר אמנם בצורי אליהו שייך?" זה "מה הפשוטה:

 לבין הארץ, בעלי שהם העברים, הארץ בני בין כ״קונפליקט הארצישראלית"

 בהמשך היטב הבהיר גם הוא אבל הבריטי", השלטון לחלוטין, לארץ זרה ממשלה

 בדבריו בהעלותו ד,זד. בשליט למלחמה יצא שלמענם עמו, בני הם מי בפירוש, דבריו

בית־צורי: אומר כמשל, הים", "זאב לונדון, ג׳ק של סיפורו את הדין בית בפני

 החובל רב של מזו גרועה בארץ־ישראל הבריטית הממשלה של התנהגותה

 טובעים. בני-עמי כיצד נפש בשוויון והסתכל הסיפון על עמד הבריטי האכזר...

 אחדים אם הם, בכוחותיהם בדופנות־האונייה נאחזו הטובעים מן אחדים ואם
 הימה חזרה אותם דחף - הבריטי - הוא המולדת, לחופי להגיע הצליחו מהם

 לנו נשאר לא זאת, כל הרואים המולדת, בתוך היושבים ולנו תהומות. וירדו שיטבעו
82ללחום. או להיכנע, אלא

 באו לא רידק" "אין" והתוספות: המשופצים, ה׳ציטוטים׳ שכל נראה, דבר, של כללו

 יאיר עמדות מאז הערבית, בשאלה לח״י בעמדות שינויים שום חלו שלא להוכיח, אלא

 התחייה". ב״עיקרי הזרים" "משפט סעיף ניסוח ומאז כדרכו(, סילף אותן )שגם ,1933ב־

 היה, לא יותר, מאוחר בשלב לח״י בעמדות אחרת והוצהר אחרת, שנכתב מה כל

 היה לא חילופי־האוכלוסין "שרעיון מודה, הוא גם אמנם עיניים. אחיזת אלא לדבריו,

 מונה הוא בלח״י רק אבל, אימצוהו", הציוניות והמפלגות הזרמים ורוב ללח״י בלעדי

 שני, מצד קדוש"׳. ראגואיזם לאומית אנוכיות הזר, שנאת "דרוויניזם... אשמת: כך בשל

 - שתקום היהודית במדינה הערבי העם לבני מלאות אזרח זכויות בדבר ההצהרות כל

 של יותר המאוחרים בפרסומים שבאו וכר, הזר בשלטון משותפת למלחמה הקריאות כל

 יזרניצקי פרידמן־ילין, של בניצוחם לח״י ש״אנשי כיוון, אלא לטענתו, באו, לא לח״י,

 הן - יותר לפופולארית תנועתם את להפוך רצונם שאם ידעו, )אלדד( ושייב )שמיר(

 התיאוריה את שיצניעו להם מוטב - העולמית הקהל בדעת והן העברי בציבור

 מלחמת ניצחונות לאחר אולם האוכלוסין"[ ו״חילופי ]ה״זרים" זו בנקודה השטרניסטית

 היססו לא - מרצון שלא או מרצון הארץ מערביי ניכר חלק של ובריחתם העצמאות,

 של במסע פתחו שהערבים "התברר כאשר 1948 בפברואר רק זו״. לתיאוריה לחזור
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 לכן קודם גילה שלא כפי קלפיו את יגלה "לח״י הלר: טוען "אז", ורציחות", מלחמה

 של מסולפת" "תיאוריה ברשימה טענתו, לפי מתגלים, אלה י הקלפים הם ומה מעולם״.

נאמר: שבה ,12.2.48 במברק ברק מ.
 עלינו השכנים, העמים עם הבנה של ליחסים הימים מן ביום להגיע רוצים אנחנו אם

 לעולם לא הערבית האוכלוסייה שעל הערובה, בו רק כי לניצחוננו. כל קודם לדאוג

 ויוכו. יתגבשו הערבים בין כי הערובה, בניצחוננו רק כי הערבי. הוועד ישתלט

במולדתו. העברי העם עם שלום תהיה שאיפתם אשר חוגים להשפעה

 עוד מתגלה 16.2.48 במברק נוספת ברשימה הקלפים... ונתגלו המרמה נחשפה אכן

 לא ש״וודאי זאת(: מרשימה מצטט שהוא )תוך הלר, כותב כאן", מודים "לח״י ׳קלף׳;

 היהודים... נגד קודש למלחמת בלייעל, בני 30,000 ולצייד לגייס הערבים על יקשה

 הוכיחה המציאות הערבים. בין הליכוד היעדר של בחשבונות עצמנו את השלינו בעבר

 מאוחדים. הם נגדנו שלילי. באיחוד כשהמדובר להתלכד. יודעים גם יודעים הערבים כי

 !׳מתגלה׳ מה וראו צאו ו׳אז׳ פחד״, ובלי אשליות ללא הסכנות פני את מקדמים אנו

 שום עדיין קמה לא הערבים אצל כי לח״י תודה למפ״ם, "בניגוד הלר: כותב "אז",
 לכך ההוכחה לאמור 83יהודים...". עם פעולה בשיתוף לדגול שתעז פוליטית קבוצה

 היא, הערבית, בשאלה באמת התלבטה ולא עמדות, שינתה לא פעם אף למעשה שלח״י

 עמדות לשנות האומץ לה היה ואף הערבית, בשאלה בכנות התלבטה אכן שלח״י,

 היישוב הנהגת של המסקנות מן שונות שאינן מסקנות, ולהסיק בעבר, החזיקה שבהם

 הלר, של הפניות", "חסרת כתיבתו של הסתם" מן "הדגימות למפ״ם"." "בניגוד כולו,

 המדעי, היושר הדיוק, מידת על להעמיד דיים כביכול, מדעיות׳ מידה אמות פי ׳על

כרכים. בשני לח״י, על שלו הפלסתר כתב מלא שבהם וההגינות,

ותמורות רציפות על ד.

השלמה" הגאולה לתור כסמל הבית "בניין - י״ח סעיף לסוגיית

 מלפני פרוגרמאטי במסמך שמדובר לשכוח, כאמור, נוטים, התחייה" ב״עיקרי בדיון

 "שירי על במסה ובסגנונה. התקופה בשפת אמונה", "עיקרי המנסח מחצי־מאה, למעלה

גורי: חיים כותב תקופה, אותה של דת רוח היא גם הספוגה האדומה", המשיחיות

 הדת היתה הטובים בימים ופוליטית. חברתית ממהפכה יותר הרבה היתה היא

 כל בה היו עולם. זרועות החובקת אלוהים, ללא דת למיליונים, הקוסמת החדשה,

 היו הפולחן. וצורות אמונה עיקרי בה היו עוד". היתה לא "דת המאפיינים המרכיבים

 ביקשה היא האסכאטולוגית. התפישה היתה עליהם, לקום היה שחובה האויבים

 אחד על כתובת זוכר אני העתיד. מלכות את הישן" ה״עולם חורבות על לברוא

 של דברו העתיד", מקדש ייבנה שעליו הסלע "אתם העובד... הנוער צריף מקירות
 האחרת... המלכות של העזים בצבעיה בה הצטיירו העתיד, חזיונות לסל. פרדיננד

 דברים ומשנה יסוד הנחות על המושתתת ומוחלטת סדורה פוליטית משנה בעודה

 קסם את המאמינים לעדת להעניק ונביאיה חוזיה בידי עלה למדע", מ״אוטופיה
84הסוחף. האידיאל

 בשפת כתובים הם התחייה". "עיקרי של וסגנונם לאופיים גם תקפים אלה דברים
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 הנבואי. והצדק ישראל מוסר רוח דתית, רוח ספוג נפש, משא חזון, ומבטאים התקופה

נאמר: ב׳, גיליון ב״במחתרת" המתפרסמים לעיקרים, המבוא בדברי

 ה־מדה. ע״י שנוסחו התחייה עיקרי לראשונה מתפרסמים "במחתרת" של זה בגיליון

 כאחד. חייהם ופשר בישראל החירות לוחמי של נפשם משאת הם אלה עיקרים

 תורת תהי היעודה. בארץ השלמה העם לגאולת למלחמה הדרך את להורות תפקידם

 עתה אמונים לו שנשבעו אלה לייעוד. הלוחמים כל של לבם לוח על חרותה זו חירות
85מחר. עמנו אחד שכם שימררו ואלה

 כמה על מבפנים ערעורים גם היו חופשי, פנימי בדיון מלווה היה שניסוחם כיוון אבל

 בעבר. בעיקר, רוויזיוניסטיים מחשבה, מדרכי הינתקות שביטאו משמעותיים, עיקרים
 תנועת של החילוני האופי מן כסטייה שנראה מה על היה ביותר הקשה הערעור כאמור,

 התחייה" "עיקרי בחתימת ובעיקר דתיים, דגשים בכמה שהתבטא והתחייה, השחרור
 של לערעורים בתגובתו השלמה. הגאולה לתור כסמל השלישי הבית בניין י״ח. בסעיף

 ואדוק", דתי ש״איננו חילוני, כאדם עצמו המגדיר המחתרת חבר בהם מחתרת, חברי

 לשון מטבעות ועוד השלישי", הבית "בניין מחזון סגולה", "עם מהמונחים ומסתייג

יאיר: משיב להן. בדומה

 ההנחה בעצם השלישי, לבית סנטימנטים כל לו ואין אדוק איש אינו כי כותב המחבר

 להיות יכולים אדוק שאינו לאדם וגם דווקא, דתי אינו המקדש עניין טעות. ספונה הזו

 הדת בגולה עברית... לעצמאות ומעולם מאז סמל שימש אשר לבית, סנטימנטים

 המדינה... כנתינות היתה אליה ההשתייכות האומה. חיי על ששמרה היא היא הזאת

 ומוחרם מנודה ישראל, עוכר היה האומה, מכלל עצמו מוציא היה בדת הבוגד כל

 לקנאות הודות משפחתו... בעיני נחשב היה החי למת - ומשומד מומר כל במצורע.

 מישראל אדם כל על שומה לפיכך החירות... תנועת ועתה ציון תנועת קמה זו דתית
 *6איננו". אדוק אם אף העברית, הדת את ויוקיר שיכבד בפרט, מאנשינו אחד כל ועל

 על המערערים בין היה בן־שלמה שלמה גם לנקין. אליהו כאמור, הוא, המכתב מחבר

 והם במחתרת, ובכירים מרכזיים אנשים היו שניהם השלישי". הבית "בניין סעיף אימוץ

 מי כל אל יאיר מתייחס אלה לערעורים בתשובתו רבים. דעת בערעוריהם ביטאו

 שיכול הדעת על מעלה שאינו נראה דתי". שאיננו מי "כל אל לא אדוק", "שאיננו

 אדם זמן באותו היה עצמו יאיר דת. ללא אדם להיות המחתרת, חבר לא ובוודאי מישהו,

 ישראל", "מלכות הנביאים", "מוסר סגולה", "עם המונחים באמונתו. שלם דתי,

 סעיף את בהסבירו "עיקרים". ערכי־אמונה, היו הם מבחינתו, מליצות היו לא ודומיהם,

 העמים. שאר של מזו גבוהה והתפתחות תרבות בעל עם הוא "עמנו יאיר: אומר "העם"
*1נבחר". עם בשם ואת כוללים יש יותר. נעלים מוסר ערכי בעלי אנו

 באו ששניהם במפקדה, חבריו ואבנר, חנוך של גם להדגיש, ויש יאיר, של זו דתיות

 הבית בניין י״ה. בסעיף התחייה", "עיקרי את לחתום אותם שמביאה היא דתי, מרקע

 בו ראו רבים רבות. בעיות כאמור העלה זה סעיף השלמה. הגאולה לתור כסמל השלישי

 למערערים בתשובתו לאומית. החילונית עולמם השקפת את שנגד מובהק, דתי יסוד

השלמה: לגאולה כסמל השלישי הבית בניין העמדת חשיבות על בתוקף, יאיר עומד

 ארון־הברית האומה. לרוח חי סמל היה הוא כמשכן דווקא... דתי איננו המקדש עניין

 המלחמה בימי בשבי. נפל בקרב, נישא האומה כדגל למכורה, בדרכו הירדן את עבר

 המקדש. נבנה ושלמה דוד בימי תלה, על המלכות משקמה ורק ונד, נע היה והכיבוש

 הבית. חנוכת לאחר החשמונאים, בימי מחדש קמה היא המלכות. נפלה הבית, בנפול
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 למבצר, המקדש היה הקנאים במלחמות והארץ. המלכות נחרבה - השני הבית נחרב

 ומתפלל התפלל כולו העם הדורות. שבכל לקנאים האמונה מבצר נשאר והוא
88השלמה. הגאולה סמל את יראה זו ובתקומתו לתקומתו.

 במשנת נ״ה מסעיף גם וחבריו יאיר הושפעו הבית" "בניין של זה נוסח שבקביעת ייתכן

 חיב״ד" ב״משנת זה בסעיף התחייה". "עיקרי עורכי לנגד כאמור, עמדה, אשר חיב״ד,

נאמר:
 הרבה בה במוצאה הדתית למסורת עמוקה ובהבנה בכבוד מתייחסת התחייה יהדות

 אבד לא מהם שכמה לאומיים, ולאידיאלים לזיכרונות, העולם, להשגת יקרים, סמלים

 וגם היום לשמש הדור, טעם לפי צבע או צורה בשינוי יכולים, והם היום, גם כוחם
89עברי. לסגנון מוטיבים לעתיד

 בית־המקדש. ולא השלישי", הבית " במונח השימוש התחייה" ב״עיקרי בא במקרה לא

 כדוד אישים, של )בביטוייהם ישראל, במדינת גם רווח שלישי" "בית במונח )שימוש

 לסינטזה סמלי ביטוי זה בסעיף למצוא ביקש יאיר למשל(. דיין ומשה בן־גוריון

 כמבצר ולמלכות, לאדנות לעצמאות, כסמל השלישי" "הבית נתפס שבה חילונית־דתית,

 מכאן הדורות. אסיפת הדורות, כל תפילות כוונו שאליו לחירות, והמלחמה האמונה

 כחלק "בניין־הבית" של זו סוגיה לראות יש דווקא. דתי איננו הבית שעניין הדגשתו,

 ערכי של הדורות, מסורת של שילובה סוגיית היא יאיר, נפתל שבה כללית מסוגייה

 האומה. בתחיית ועתיד, עבר בין בסינטזה ההיסטורית, ברציפות ותרבותה, היהדות
 רבים, של ערעוריהם למרות כך, על הנחושה והעמידה זה, בשלב זה, בסמל הבחירה

 של המוחלטת בדחייה יאיר שהרגיש הדחוף לצורך והחלטי בולט ביטוי לדעתי היא

 ובנבכיה בשוליה ל׳ללחוש׳ שהמשיכה רטוש, של מדרשו מבית הכנענית" ה״עבריות

 ביסוד עמד משיחי רוח הלוך לא המשוחררת. ישראל במדינת לעלות ועתידה לח״י, של

 עם הרחוק, לעתיד בחזון חילונית, בפרשנות להתחבר, הצורך אלא זו, עקרונית עמידה

 להזדהות ביטוי כאן היה מבחינתו כסמל. - הבית בבניין דורות, של ותפילתם חלומם

 ובמצעים היסוד" ב״אבני הועלה לא זה שעיקר העובדה לפעולה. מצע ולא

 שלב באותו נראתה לא הכנעניות שסכנת מעידה, לח״י, של המאוחרים הפרוגרמאטיים

 מסוגיות ולהימנע האפשר, ככל רחב משותף מכנה ליצור הצורך אקטואלי. כאיום

 למלחמה כוח ולצבור השורות, את להרחיב מנת על במחלוקת, שנויות מופשטות

השעה. צו אז להם נראה הזר, בשלטון

והתמורות הרציפות לסוגיית

 אבל המשכה, בוודאי היא ,1943-1940 של לח״י איננה 1949-1944 השנים של לח״י
 בולטת אלה בכל והתפתחות. תמורות תוך אידיאולוגי, מערכות שידוד תוך המשך

 ראשי בין בדיונים שסוכמו מבלי מאליהן, כאילו התחוללו אלה שתמורות העובדה
 עיוניים, אידיאולוגיים בירורים לח״י של במרכז היו לא לברר, שיכולתי ככל המחתרת.

 אחרי שעוקב מי אלדד. לי אמר ברור", היה "הכל ו״המעש". "החזית" במערכת לא גם

 היעדר של לתופעה נדהם התחייה", "עיקרי התנסחות בימי והבירורים, הדיונים מהלך

 "החזית" בימי התנערותה, בשלב לח״י בימי עיוני־עקרוני, משמעותי, פולמוס כל

 זמן, גם היה לא המערכה. סאון את ליווינו אנחנו לדיונים. זמן לנו היה "לא ו״המעש".

האירועים, קצב דוקומנטים. פרוטוקולים, ארכיון, לשמירת נתונה היתה לא והדעת
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 את ליווה הרעיון הרעיונית. ההתפתחות את שקבעו הם המעש, של הדינאמיקה

 הקירות, את כיסה "המעש" המחתרת. ספרות על בראיון אלדד, לי הבהיר המעשה",

 והתפתחו, עוצבו הושפעו, והאידיאולוגיה העיון המעשה. את ליוותה ו״החזית"

המעש. בעיקבות

 היא 1949-1944 בשנים המובילה החוליה והמעש, הרעיון בין הזיקה של הזו בסוגיה

 השאר, בין כך, לפיה. ומתפתחים אותה מבטאים והרעיון העיון המאבק; של הריאליה

 והאוריינטציה שלה, ,האקטיביסט לאגף האהדה העבודה, לתנועת הנפשית ההתקרבות

 שמנסה כפי תמרונית, טאקטית, אפיזודה איזו איננה והיישוב, הפועלים מעמד על

 מגינוניו, הרוויזיוניזם, מן וניתוק התרחקות של ממושך תהליך פרי הם הלר. להוכיח

 עם פעולה כמשתף שהוקע הרוויזיוניסטי, הממסד ומן והכרזותיו, סיסמאותיו

 היה לא הפילוג ומר. חריף היה הזה הניתוק לשעבר. אחים, כמסגיר השלטונות,

 נוקב. בחשבון־נפש מלווה עמוק, ואידיאי נפשי קרע היה זה בלבד. פוליטי או טאקטי

 ראשיתם העבודה, תנועת של ,האקטיביסט החלק ועל היישוב על האוריינטאציה

 מצאו כאמור, אלה, ועמדות בפולין, פעילותם בימי עוד וחבריו יאיר שנקטו בעמדות

 מפלגת "ועידת שדה. יצחק עם יאיר ובפגישת "עיקרי־התחייה", בניסוח ביטויים

 ביטאה, הוועידה ובפופולריות. באהדה לזכות מנת על באו לא והחלטותיה הלוחמים"

בפנים. שהתחוללו מאוד משמעותיות תמורות וסיכמה שיקפה

 והבירור הגיבוש בתחום גם משמעות, כאמור, לו, היתה מהפכנית למחתרת המעבר

 מרכך. אלא מפקדה עוד לא מלמעלה. מורידות־פקודות סמכויות עוד לא האידיאולוגי.

 ובהשקפות בעמדות ואוטונומי הדרך, לקביעת שותף היה המחתרת חבר הלוחם,

 לח״י, של הרעיוני הפלוראליזם הרחוקים. היעדים או המופשט, העיון שבתחום

 ו״דתיים" "כנענים" של שונות, השקפות בעלי "של בהתחברותם שהתבטא

 מלחמה של משותף במכנה קומוניסטים, עד שמאל ואנשי לשעבר, ו״מכסימליסטים"

 בתחום אוטונומיה לאותה הביטוי היה ישראל, חירות של כינונה למען הזר, בשלטון

 של העיקרון הופעל כאן כי המעשה, בתחום דעות חילוקי היו לא והמחשבה. העיון

 הלוחמה לשיטת המעבר למשל, כך, למלחמה. שאפשר, מה כל מיצוי־כל־הכוח,

 ובעיקר בנסיבות, השינוי פרי אלא עיון, פרי היה לא האישי, הטרור דרך לאחר הזעירה,

 האפשרויות החולשה, פרי היה הטרור־האישי שאימוץ כשם הכוח. הצטברות פרי

 מובן ברור, שהיה למה מסביב אחדות לאותה ביטוי הניתן. הכוח ומיצוי הפתוחות

 יצחק ילין־מור, של במרכז, כל־כך השונים האישים שבין המדהים השילוב היה ומוסכם,

 דעות לחילוקי סימן אין וקשות, גורליות סוערות, שנים אותן כל במהלך ואלדד. שמיר

 התקופה, מצווי והמאבק, המעש מן שנגזרו משמעותיות, תמורות במהלך וזאת ביניהם.

 ברגעים שנים, של של תמורות נתמצו שבו מסחרר, בקצב שנעה ההיסטוריה מן

 בזיכרונותיו והדרך. התקופה עם הכנים נפתוליהם פרי היו התמורות דרמאטיים.

המרכז: של תיפקודו דרך את אלדד, מעלה ראשון", "במעשר

 אנשים, שני רק קצר זמן וכעבור אנשים שלושה לח״י, מרכז שם אי לו ...יושב

 בגודל קטנטנים פתקים שני בעזרת אלא דיון ללא ולפעמים קצר דיון לאחר לפעמים

 ללא בחירות, ללא קצרים. פתקים שני באותם הדבר נחרץ אכן ס״מ... 4 על ס״מ 6 של

 שורות... אלפי בני פולמוס מאמרי ללא שעות, שש חמש, בני נאומים ללא מועצות,

 היוזמה לפועל. המוציא כלל בדרך הוא מיכאל מאוד. פשוטים הדברים אצלנו אכן

מתקבלת וההחלטה דעות, אחדות לרוב קצרה, התייעצות מצדי, או גרא, מצד באה
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ניתנת. וההוראה
 נפגש אלדד של בריחתו לאחר בחופש. המרכז חברי משלושת שניים רק נמצאו לרוב

 אלדד: כותב שמיר; של מאסרו עד בלבד, קצרה לתקופה בשלמותו, החדש לח״י מרכז

 ביתר גם זכויות ושווי ברחנו. שלושתנו היינו, עצורים שלושתנו זכויות. שווי מעתה

 מיהו המארגן, היסוד מיהו בשורות, ידוע גם ידוע בלח״י. "מנהיג" אין המובנים.

 צריך ואין מפקד... לא אף אין, מנהיג רק ולא הלוהט. הרוח ומיהו הפוליטי, המוח

 כשיש רק נפגשים מהם. "פרטי־כולים" ואין המרכז. של סדירות ישיבות שאין להוסיף

 הקטנים הפתקים באמצעות מסתדרים האחרים העניינים כל בעיה. לשקול דחוף צורך
90יפה. יפה, המקופלים

 לוחמות מהפכניות בתנועות גם קרה לח״י, של הרעיונית התפתחותה בדרך שקרה מה

 נתיב אחרי כאשר ועוד( פ.פ.ס.", וה״פראקציה הפ.פ.ס, הס״רים, הנ.וו" )כולל אחרות

 המערכה, צורכי הפכו המאבק, דרך על המחתרת עלתה ומשגים כישלונות ייסורים, של

 הקונקרטית המטרה בדבר דעות ואחדות הסכמה ישנה כאשר עיקר. וגזירותיה צווייה

 ויתורים לא שעניינו אידיאולוגי, פרגמאטיזם של מיוחד בסוג נוקטת המחתרת הרחוקה,

 העיקר, שהיא הקרובה, במטרה התמקדות אלא אופרטוניזם, לא סתגלנות, לא עקרוניים,

 הכל הזה האידיאולוגי בפרגמאטיזם הרחוק. החזון להגשמת המובילה היחידה כדרך

 עולם להשקפות ואשר אחת, היא הדרך ועכשיו. כאן ולרציפותה, למערכה כפוף נמצא

 בקשת אידיאולוגית, רשות בגדר נשארים הללו הרחוק, שלעתיד אידיאולוגיים ועניינים

 בעלי אנשים משותף במכנה לאחד איפשר זה פרגמאטיזם מאוד. רחבה פלורליסטית

 לשעה שהיתר, וקיומית, ברורה אחת עמדה על במערכה ומשמאל, מימין שונות עמדות

 היכולת - לח״י של וקסמה כוחה מסודות אחד היה זה הכול. העיקר, - הנתונה

 ׳לאומנות כיליאסטי", "צופן משיחית", "אסכאטולוגיה בה המוצא כל בעיקר. להתמקד

 מעלה בולשביזם׳, ׳נאציונל ׳קורפורטיזם׳, ׳דרוויניזם׳, ׳גזענות׳, אינטגראטיבית׳,

האצבע. מן מצוצות שחר, חסרות ׳תוויות׳

בדרך. וגמישות במטרה דוגמאטיות על

 שאותם והכוחות שבשאיפה, האינטנסיביות "חשיבות אלדד: מעלה נרחב במאמר

 הפעיל, האדם שאצל ומוסיף, אדם", של אופיו יוכר פיהן על להגשמתה, האדם משקיע

 ככל להיפך: ידיו... את ירפה לא הנכספת והמטרה המציאות בין "המרחק הלוחם,

 להשיג - החלטתו ותחושל עקשנותו תגדל כן הכוח, השקעת תגדל כן המרחק, שיגדל

 מכשולים, מפני נרתעת אינה והפעילה הלוחמת "האומה גם וכך !׳׳ מה ויהי הנכסף את

 במלחמה". הכוח השקעת את להגדיל ליתר־התאמצות, אותה מדרבנים הם הוא: ונהפוך

 הוא אלדד. קובע המטרה", של ברורה הגדרה המלחמה: ליעילות קודם "תנאי מכאן,

 והוא עצום. מרחק יש הנכספת, המטרה לבין כיום, הקיים המצב ש״בין לכך, מודע

 הכוחות את לשאוב האומה תוכל שמתוכו כזאת, במידה הלאומי הרצון חישול המחייב

 המחפש כל בקרוב... חזונה והגשמת המכשולים לסילוק הקשה במלחמה לה הנחוצים
 המציאות לאור המטרה את הקובעים וה״ריאליסטים" ה״פיכחים" כל קלים, פתרונות

 בדריכות להיאבק הנכונות את עוקרים הרצון, את מחלישים המתח, את מורידים בלבד,

 קובע הוא הדורות, בכל המהפכה ותנועות השחרור לתנועות ואשר השרירים". כל

נחרצת: בצורה
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 שאין עיקרון, בחינת להן היו מטרותיהן אשר התנועות רק ניצחו החיים במלחמת

 עד מתחלפת שאינה הקבועה, הדוגמטית המטרה שמאלה. או ימינה ממנו לסטות

 את שלהן, ובכוח־המחץ ברצונן שפרצו לוחמות, לתנועות יסוד שימשה השגתה,

 את מבטאים ישראל חירות לוחמי למכשול. בפניהן שעמדו ביותר העבים הקירות

 במולדת. ישראל חירות דוגמה: היא מטרתם העברי. העם של ההיסטורי הרצון
91באחרת. תוחלף לא והיא לגרוע, אין זו ממטרה

 - והתיישבות עלייה - לחירות ״הדרך בחוברת אלדד, של מאמרו לפרסום סמוך

 ילין־ גם מעלה ,1944 ספטמבר תש״ה, תשרי הזר״, בשלטון מלחמה - עברית מדיניות

כותב: הוא והדרך, המטרות העיקרים, סוגיית מור,
 וההיגיון שבלב החזון העברית: החירות תנועת יונקת מהם המקורות הם שניים

 מחשל הכמוסים, הנפש כוחות את מעורר הנכספת, המטרה את קובע החזון שבשכל.

 ומצווה גוזר ומנסח, מנתח ומודד, שוקל למטרה. הדרך את קובע ההיגיון הרצון. את

 ניתנת ואינה חלוף בת אינה היא ועומדת. קיימת המטרה תעשה". ו״לא "עשה"

 בה יחיו בעתיד דורות הורגו. ועליה בחייהם אליה ערגו טיפחוה, בעבר דורות לשינוי.

 את למעט רשאי - גדול או הוא קטן אם - הזה הדור ואין נפשם. את עליה ויתנו

 למטרה, הדרך ואילו, ויבואו. שעברו הדורות קניין היא היא, קניינם לא כי דמותה,

 בהתאם אותם ומחליף משנה הוא ודור. דור כל בידי תומר הם ההגשמה אמצעי

 אותם משלב הזמן, לדרישות אותם מתאים הוא החולף. היום של ולנסיבות לתנאים

ההגשמה. את ומבטיחים יעילים להיותם לו, מחוצה הפועלים הכוחות במערכת

 כאן, כותב הוא הדיבור", את עליהם מרחיבים אין ואף מערערים, אין המוסכמות "על

 הברורה השקפתנו את צרקרלנסח ראינו "אך התחייה", "עיקרי ניסוח לאחר שנים ארבע

 פרצות למבקשי גם והשלמה, הכוללת המסגרת ברורה תהא למען המוסכמות, על אף

 הפרק בראש כן על מתייחס הוא זו לסוגייה העברית". החירות תנועת של במשנתה

כותב: הוא ה״מטרה" בסוגיית "מוסכמות" של תמציתי בניסוח "המטרה". המכונה

 מידי כולה ארץ־ישראל את לשחרר היא: העברית החירות תנועת של המטרה

 כדי העברים, בארץ העברי העם בני כל את בתוכה לכנס בה; הזרים השליטים

 החיים, שטחי בכל קולקטיבית־לאומית ביצירה הגדולה האומה כוחות כל את להפעיל

וברוח. בחומר

 "עיקרי לעומת בסגנון, ובוודאי בנוסח, השינויים את דווקא להסביר בא הוא מכאן

 ולמעשה רבים, מוקשים ׳עוקף׳ שהוא תוך "המוסכמות", מכנה שהוא מה התחייה",

 של זה בניסוח המעיין גמיש. יותר הרבה משותף ומכנה שונה דורות" "חזון מנסח

 העורק של בולטת השפעה ׳עבריים׳, צלילים כאן ימצא "העיקרים", לאמור "המטרה",

 השמית" "הפעולה של לנוסחים ילין־מור של ׳גלישתו׳ את להסביר בהם שיש ׳הכנעני׳,

 היהודי", "העם או ישראל", עם " במקום העברי" העם בני "כל במונח השימוש בעתיד.

ילין־מור: כותב כך מקרי. איננו זה, לאקוני בניסוח

 כל השכיחים והצלה, היהודים, בעיית פתרון של המושגים לגמרי חסרים בהגדרתנו

 בזירה נפץ ככוח היהודים" "צרת את הערכתנו כל שעם משום ההגדרות, בכל כך

 ומטרתנו היות החירות, תנועת כמטרת להכניסה יכולים אנו אק והחיצונית, הפנימית

 הבעייה" "פתרון את כוללת זו חיובית מטרה שהשגת לומר צורך ואין חיובית היא

וכר.
 גם אתו שלם היה שלא התחייה", מ״עיקרי ׳מטען׳ להוריד מור ילין מנסה זו, בחוברת
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 המליץ במקרה )לא מכן. לאחר וגם פרסומם, בזמן כך על הכריז לא מעולם אך בזמנו,

 ילין־מור, עם שקיימתי בראיון לעיקרים...( "ההארות" את יכתוב שאלדד יאיר, בפני

 כאשר האלה. הדברים מחבר שהוא מלא, בפה להודות קשה לו היה שנים, כעבור

 לו לייחס "ניתן שאכן, הסכים, זו, חוברת של מחברה הוא אלדד פי שעל לו, אמרתי
92הסגנון". פי על זו חוברת

המשיחיות לסוגיית

 תחושה ההיסטוריה", של מיסטית "תפישה בה: למנות מרבים ופרשניה לח״י מבקרי

 הביא כאמור, הלר, ומגוג. גוג מלחמת בעיקבות כיליאסטי" "צופן של משיחית

 כ״קשור מציג הוא הפילוג את ואילו בן־יוסף", "כמשיח עצמו ראה שיאיר ׳הוכחות׳,

 - הציר״ מעצמות עם ברית באמצעות משיחית להבקעה שטרן של בניסיונו הדוק קשר
 אין שחר, חסרות הן האלה, המלומדות׳ ה׳קביעות כל כאמור, 93וחלק׳. ׳חד שוב כך,

 התחייה" "עיקרי שבניסוח היא, העובדה האצבע. מן מצוצות פשוט הן יסוד, שום להם

 שנמצאו משיחיים׳, ׳רמזים עם ניסוחים ואפילו משיחיים רעיונות לחלוטין נדחו

 "משנת מחבר מפליג צ״ו, בסעיף עיניהם. לנגד שעמדה חיב״ד", ב״משנת בסעיפים

 מלתו ד מרחפת השעבוד מן גאולתו דבר על העם "בחזון ורואה המשיחי, לחזון חיב״ד"
 כל נדחו התחייה" ב״עיקרי 94הרע". מן כולו לעולם גאולה כנושא גם המשיח, של

 המוסרי הדגש חותם כאמור, בהם, ניכר אבל האלה, והמשיחיים "התעודתיים" היסודות

 הגשמתם שם( העם.", "א. סעיף התחייה", )"עיקרי ומורשתו, העם של לייחודו כביטוי

 נדחית ואיננה המשיח", של ב״דמותו נכרכת אינה האומה, של הנצחיים" "הקניינים של

 הנצחיים", לקנייניו קנאית נאמנות וטיפוח החירות לאהבת העם "חינוך מחר. ערפילי אל

 ההכרה" וב״חידוש א",7ד, בידיו נתון העם גורל כי הרעיון ב״השרשת כרוך כאן, נאמר

 הארגון "תפקידי בפרק הנכלל הזה, הסעיף השמים". מן מכורכין ניתנו והספר "הסיף כי

 המהותיים ההבדלים אחד על מצביע התחייה", שב״עיקרי והכיבוש", המלחמה בתור

התחייה". ל״עיקרי חיב״ד" "משנת שבין

 השחרור תנועות ברוח האוניברסאלית התעודה ולתורת המשיחית" ל״היסטוריוזופיה

 חנוך, של בהצעות סימן כל נמצא לא ,19ה־ המאה מחצית של הרומאנטית והשירה

 כ״משיח לחירותה הנלחמת האומה תודעת יאיר. ידי על התחייה" "עיקרי של ובעריכתם

 האוניברסלית והשליחות היייעוד תורת או כולו, לעולם גאולה בשורת הנושאת העמים",

 ב״עיקרי לחלוטין נעדרים חיב״ד", ב״משנת ניכרים והשפעתם עיקבותיהם אשר

 המשיחיים, רמזיה כל את סילק אבל חיב״ד", מ״משנת הושפע יאיר התחייה".

 התחייה" "עיקרי מנסחי שלנגד העובדה עצם מאידך, אוניברסאליים". ה״תעודתיים־
 כביטוי האומה של המוסריים ערכיה יסוד ואימוץ השראה, כמקור זו חוברת עמדה

ואמונתם. מחשבותיהם בעולם המוסריים, הערכים של משקלם על מלמדת לייחודה,

 של צל והאצ״ל, לח״י של ודרכם במצעיהם האופנסיבי" "המיתוס על להטיל הניסיון

 זר היה לא האופנסיבי המיתוס לאמת. וחטא טעות הוא דווקא, פאשיסטית מורשת

 ,1932ב־ ארלוזורוב חיים העלה כאשר העבודה. מתנועת ניכר חלק של למורשת
 הציונות להגשמת כתנאי השלטון, בכיבוש ההכרח של הרעיון את לווייצמן, באיגרתו

 אלא "אופנסיבי", או דפנסיבי" "אתוס מתוך אליו הגיע לא הוא מדי, מאוחר יהיה בטרם
הצעיר" "הפועל על נמנה וארלוזורוב הציוני, המפעל לכל האורבת הסכנה הערכת מתוך
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 בקרב גם רבים, נמצאו בכוח־אופנסיבי לשימוש הגלישה שלבי בכל אומנם ה״יוני׳.

 את שהוקיעו הצעיר", ב״השומר ותמיד הצעיר", "הפועל אנשי בקרב בעיקר מפא״י,

 בעבר, לא הציונות של הדרך מציוני שאינו ומקעקע... הורס ובכוח באלימות "השימוש

 "מסוערי בפיהם: נתכנו חבריהם מקרב ׳האקטיביסטים׳ בעתיד". ולא בהווה לא

 לבון, פנחס זמן באותו היה מבית, הייאוש" "מסוערי נגד המתריסים אחד הייאוש".
 ופתחה לגדר׳ ׳מחוץ אל יצאה ה״הגנה" כאשר 95קיבייה. בימי הבטחון שר לעתיד

 שלמרות התברר, כך. כל פשוט איננו טוהר־הנשק עניין שגם התברר, תגמול, בפעולות

 כך, מפשע". חפים גם נפגעו בהכרח פעם "לא מפשע, בחפים לפגוע שלא הקריאה

 פוליטי האידיאי במישור אחת התייחסות". מישורי שני "נתקיימו שפירא, טוענת

 לא )?( עמימות ״שררה שפירא, טוענת שבו״, המעשי, ״ובמישור האצ״ל״ עם בפולמוס

 היה - וההגנה האצ״ל של השיטות, שתי בין ש״ההבדל שהעיר, מי אפילו היה מעטה״.

 שונה לא מסתבר, אך, יותר... "תרבותית" היתר, ההגנה של הדמים שפיכות דק, הבדל
96שפירא. כך על מוסיפה מהותית",

 אניטה כותבת טלמון, יעקב של ממחקריו גוזרת שהיא מדינית", "משיחיות המונח על

 חפזליטיזח האמונות של לכאורה הדתיות תכונותיהן את להדגיש "בא שהוא, שפירא,

 הקומוניזם, הסוציאליזם, הלאומי, השחרור העולמית, המהפכה התקופה: של הגדולות

 תורות של הסממנים מן בהן יש "שכולן הוא, בנוסף, אותן שמאפיין ומה הפאשיזם",

 שלו הישיר האישי האינטרס ואת חייו את "להכפיף היחיד, מן תובעות והללו הגאולה",

בצדק: טוענת, היא זה ובהקשר הגאולה". למען

 התנועות שעוררו המשיחיות, התקוות בלי הציונית ההתעוררות את לתאר אפשר תאם

 את המאפיין העולם, לגאולת ושאיפה נפש כיליון של הרוחני באקלים המהפכניות

 היתה הציונית התנועה .20ה־ המאה וראשית 19ה־ המאה בסוף ומרכזה אירופה מזרח
 לתנועות פסיכולוגית תשתית ששימש רוח, הלוך אותו ביטאה וכך, והואיל זמנה, בת

 הציונית, התנועה נולדה בתוכו אשר הרוחני האקלים לסוגיהן. המדיניות המשיחיות

 עלי שמים למלכות שחתרו תנועות, של אסכאטולוגית כמעט בהתלהבות רווי היה

 ובין האדם, בני כל לאחוות השואפת במלכות־אוניברסאלית, שדובר בין אדמות,

לאומי". גאולה בחזון שדובר

 להגיע שלא יכול, אינו הציונית, להכרתו הגיע איך הרצל של ביומניו שקורא מי

 דומה מתארה, שהוא כפי הרצל, של הציוניזציה "שחוויית שפירא, מציינת למסקנה,

 של הקטנות יום בימי הציונית למנהיגות ואשר דחית". לחוויית ובאופיה בגילויה

 למנהיג מעל האמפיריציזם שככת את מעט "גרד שפירא: מוסיפה הציונית, ההגשמה

 טלמון שכינה במה או משבר, בעתות המתפרצת רוטטת, משיחית אמונה ותגלה - ציוני
 הבקעה של מאורעות שני ליוותה זה במובן משיחית תחושה 97היסטורית" "הבקעה

 הבולשביסטית 1917 אוקטובר מהפכת זמן, באותו כמעט לדרך שיצאו היסטורית,

שפירא: כותבת .1917 בנובמבר 2ב־ בלפור והצהרת ברוסיה,
 הלאומי, בתחום המשיחיות התקוות התמזגו אוקטובר, מהפכת על בארץ נודע כאשר

 שבתחום אותם עם בלפור, והצהרת ז.א.( - )הראשונה העולם מלחמת שלהי ילידות

 בא, הוא הנה עולם סדרי של והמהפך דורות חזון מתגשם שהנה ההרגשה, החברתי.

הכול. את הלהיבה

 אחר־כך, שנים כמה ביטוי לידי באה המהפכה תופעת מעצם בן־גוריון של התלהבותו

 התרמית, השקר, הזיוף, כל נגד הקדוש "המרד ברוסיה: המרד כיסופי על דיבר כאשר



ראשונה צבת - לח״י 480

 הבצע", ושלטון וזדון ומעל מחטא, וחבלה המתפוררת הישנה, החברה של והאוון

 הקיימת המציאות את העוקרת היסודית, המהפכה הגדולה, "המהפכה היא, שמטרתו
98והנלוזה". הנרקבת החברה של התשתית אבני עד היסוד, עד ומערערת משורשה,

 ומתמיד מאז "היה שפירא, כותבת המשיחיות", לתנועות הציונית התנועה של "יחסה

 וחתרה הדמיון לעולמות מהפלגה להתרחק ביקשה היא אחד, מצד אמביוולנטי.

 ניזונה הלאומית התנועה היתה שני מצד אך המעשה... עולם על פעולתה את להשתית

 המבקשת מיסטית, אי־רציונאלית, התלהבות של מבוע מאותו מדעת, ושלא מדעת

 היתה הקץ" "דחיקת או הדרך" "קפיצת האוטופי... הדמיון לפי המציאות את לכופף

 גלגלי של מהלכם איטיות כלפי הרוח קוצר העבודה". "אחדות של המנטליות ביסוד

 יסוד היה להיסטוריה, "מיילדים" ולשמש ביד, הגורל את ליטול והנטייה ההיסטוריה,

 רובשוב זלמן טבנקין, יצחק בן־גוריון, דוד כצנלסון, ברל של הרוחני בפרופיל חיוני

 במהרה להביא מעשיהם, ידי על המבקשים בהווייתם, קץ דוחקי היו הם וחבריהם.
 כינוי מה 99והסוציאליסטית". הלאומית פניה, שתי על הציונית המהפכה את בימיהם

 המלוות הציפיות הן אלה שהרי "כיליאסטי״י, "משיחי"? - זה רוח הלוך לכנות ניתן

 שניתן כינויים, הם "כיליאסטי" "משיחי", הכינויים !אנושי חזון כל מהפכה, תנועת כל

 ׳קהילתנו׳ וימי ביתניה אווירת על ולהחילם אידיאית, מהפכנית תנועה כל בהם לכנות

 וביקשו חזון איתן שנשאו התנועות, וראשית ׳הגדוד׳, ימי ועל הצעיר", "השומר של

 מהפכנית תנועה כל של והשאיפה בציפייה כאן מדובר דבר של ביסודו להגשימו.

מהלכה. של מהפכנית להבקעה ההיסטוריה, לדחיפת

 הפרולטרים של ודוברם משוררם גרינברג, צבי אורי נפלג שבהן הנסיבות את בתארה

 היה לא "הוא כי, מציינת היא העבודה, תנועת של מדרכה העמק", "מלכי של העברים,

 משיחיותנו". של איטית "התרוקנות כנה שהוא מה עם הקצב, איטיות עם להשלים מוכן

 בשימוש החזון, לתחום בהרקעה ששמעו היו הקשה, המציאות של האפור ביום אבל

 השיר למחוזות בהפלגה רבים, דורות של המשיחית הכמיהה מן שאובים במונחים

 החלומות מן ההתעוררות שלאחר השבר וסכנת שקר", "משיחיות של צלילים והחלום,

 באותן והמתיש. המפרך והמעשה האפור היום אל המחר, מערפלי והרחוקים, הנשגבים

 הבולטים מן ופובליציסט, כמשורר היה, אצ״ג כאשר ,20ה־ שנות בסוף ארוכות, שנים

 הרעיונית", "הזרות על עוררים באו העבודה, תנועת עיתונות שבקרב והמשפיעים

 של והסכנה משיחיים", ב״מונחים השימוש על המיסטית, הכמיהה לתחום שבהפלגתו

 מחר, וערפלי דורות חזון אל וההרקעה הכמיהה כנגד שקר". משיחיות ל״תורת הגלישה

 מלכות כתר והעטרת גאולה בהילת המדכדכת, האפורה, המציאות של משיחתה נגד

 "דורשי כנגד בהתריסו הצעיר" "הפועל מעורכי חנוך גרשון יצא העמק", ל״מלכי

החזון":
 לעמוד יכולת להיעדר אחריות... לחוסר חינוך הוא המשיחיות" "התרועות על החינוך

 השחרור תנועת בימי לתקופה, מתקופה ומוסדותיה. המציאות מול אל פנים אל פנים

 עצמם מעל לפרק ועבודה... חיים ענווי אמיתיים, רבולוציונרים מנסים הקצרים, שלנו

 אל ולקרבו עולם׳, זרועות מ׳חביקת לנתקו הגדולים, האידיאלים נטל את הדור ומעל

 האידיאלים שוב באים לפעם ומפעם - כך כל הקשה המינימום ואל הקטן הגאולה יום

 - במוסקבה ׳המהפכה׳ ועד בציון, ׳הממלכה׳ מן - המשיחיים או הקוסמיים
 או הקץ, את לדחוק לנו אומרים ושוב קצת; שנתבהרו והרצון ההכרה את ומשטיפים

100אבסטראקטית". גאולה בתרועת הפסיכיקה את ל״הניע המודרנית בלשון
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 הקטנות׳, ׳יום בין הייסורים, בנתיב ומציאות, חזון בין אלה, קטבים שני בין הנפתולים

 הפולמוס ומהפכה. שחרור תנועת כל של נחלתן הם המשחרר, הגואל המחר יום לבין

 ה׳חולמים׳ בין ה׳ריב׳ דור. מדי מתחדש מהפכה, להגשמת הנפתלת הדרך בצמתי

 "ליום הריאלית ההיצמדות נצחי. ריב הוא ל׳שפויים׳ ה׳מאמינים׳ בין וה׳מפוכחים׳,

 אבל, חזון. כל של אחר, מחר יום של להבטחתו התנאי לעתים היא ביד," המומש

 שליחות הכרת ללא בחלום, ודביקות נאמנות ללא בו לעמוד ניתן האם היא השאלה

 גאולה חזון ללא מתממשת היתה שלא ומהפכה, שחרור תנועת היתה הציונות וערך.

 לא היא היטב. לה׳ ׳מוכרת היתה שקר" "משיחיות של התווית דורות. בכמיהת מעוגן

 ההתיישבות ומפוכחים". "שפויים עליה שטפלו שקר", "משיחיות מתוויות נרתעה

 מחסור, אבטלה, ונפש, גוף ייסורי מלווים מהפכניים תהליכים היו לעבודה והמעבר

 כיבוש דונם, אחר דונם גאולת אגודל, בצד עקב ההליכה גם אבל ובדידות. ייאוש

 בלתי בתנאים מעמד החזקת הנפש, על והעמידה ההגנה השממה, כיבוש העבודה,

 באופק. דורות חזון וראיית נפש משאת גדולה, אמונה ללא אפשריים היו לא אפשריים,

 חלפו אלה ימים אם וספק בנס", להאמין היה פירושו ריאליסט ש״להיות ימים היו

לחלוטין.

 כאשר להתחולל העלול השבר, שלאחר הייאוש מן תמיד חששו הקטנות יום אנשי

 שלאחר והייאוש הנפש מפח אכן אפשרית. בלתי במציאות ייתקלו הגדולות הכמיהות

 היה והחשש אמונה, ואובדן שמד תמיד חוללו למיניהן המשיחיות התנועות כישלון

 מקום יתפנה ואז ריק, חלל יישאר חזון׳ שב׳אין הסכנה גם תמיד היתה אבל מובן.

 ב״יום לדבקות לתרום יכלה לא הגדול הרעיון מן ההתנערות אחרים. גואלים׳ ל׳חזונות

 ריק, חלל יצרה עולם", "החובקים והאידיאלים החזון מן ההתנערות הקטן". הגאולה

 מאוכזבי חזונות־שווא. ומדוחי וההרס הסתירה אלא הבונה, המעשה נשכר לא שממנו

 נדוד שהרחיקו מהם, ויש בקרים, אחר מקסם־חזון לחפש שיצאו העבודה׳ ׳גדוד

 יום מאוכזבי והסוציאליסטית. הציונית המהפכה חלוצי של העידית מן היו לבירוביג׳אן,

 הגואלת המהפכה יום בסלילת ועסקו פק״פ, שורות מילאו הארצי בקיבוץ הקטנות

 ליבוי תוך ופורעיו, מרצחיו וכנופיות המופתי אל התחברות ידי על המשיחית־האדומה,

 מעוז של כסוכנים ושירות אימפריאליסטיות׳[ אנטי ]׳מהומות עמם בבני פרעות

 חבריהם ואת האימפריאליזם׳[, ]׳משרתת הציונות את להעביר ביקש אשר המהפכה,

 בשם ובגידה תעייה של עצוב פרק זהו העולם. מן האימפריאליזם׳( )׳משרתי לשעבר,

 בהגשמת הקטנות יום של הפולחן בעיקבות רבה, במידה שצמח אחר, ׳משיחי׳ חזון
10קטנות.' ליום לבוז ולא בחזון לדבוק היה הקושי סוציאליסטי. הציוני החזון

 כן", פי על "ואף הכל למרות החזון, להגשמת נואשת להיצמדות שדחף ייאוש גם היה

 הייאושית ל״התאונננות האמיתי", "לייאוש כבוד למתן הקורא הברנרי הייאוש

 שור מדלגת היא דווקא שפעמים... דם! ובטפטוף שיניים בהידוק הבאה הקיצונית,
 שחשש גוו־דון ד. א. ואילו אפשר". שלא מה ואף שאפשר מה בעשיית כליל ועולה

שהוא: - הנלחם״ הגדול ״הייאוש את חייב ברנד, של האמיתי״ מה״ייאוש

 הגדול הייאוש הגדולה. הנפש מסירות הגדול, הרצון הגדולה, האמונה הגדול, הרעיון

 כללית גאולה מבקש כורחו בעל הריהו החיים, מן פרטית ב׳גאולה׳ מואס הוא אם

 כל לבקש... יכול קיצוני שמתייאש כמו מבקש שגעון, לידי עד מבקש החיים, לכל

 כמו לפנינו, או אחרינו הולך ׳ההמון׳ שאין במה כך כל לא היא שלנו הלאומית הצרה
102מתייאשים. לנו שאין במה אוסיף: ועוד יחידים, לנו שאין במה
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 עולם. פני שינו אשר הגדולות המהפכות מחוללי בין פעם לא היו הייאוש" "מסוערי

 - חנוכה נס על יאיר של ברשימתו למצוא אולי ניתן אמיתי״ ״ייאוש לאותו ביטוי

 הסוף סף על מאוד; מיוחדת רשימה זו שרד; שלא במחתרת" בגיליון תש״ב, חנוכה

יאיר: כותב זו, ברשימה האישי;
 מהלכים כמונו, כמוהם הגלות. בנכר אחינו כחיי במכורה חיינו והיום שלשום תמול

 צינה, אחוזי ובלויים, קרועים והמשטרה. השמש מעין נחבאים דרכים, בצידי אנו

 היגע הראש את עליו לשמוט כר, אנו מבקשים בתכלית... ורעבים למחצה יחפים

 כאלה, רבים וימים נידחים... בצריפים רפש, שרצפתן במרתפים נקוב, שגגן גג בעליות

 בוא עד - לנו נכונו אחים, בבגידת מרים שם, הם באשר החירות לוחמי כגורל קשים

המקודשת". העברית המהפכה יום והקרב, הנקם יום

עוד: ושם
 חירותה כבודה, על האומה מלחמת לאומית; ממלחמה וקדוש יותר שגיא דבר לך אין

 המלחמה תוצאות תהיינה חיים... אינם חירות, וללא כבוד ללא האומה חיי וחייה.

 האומה עתיד את הקובעות הן לא שיעבוד. או כיבוש ניצחון; או מפלה תהיינה; אשר
 103האויב. למול הסכנה, לנוכח העם ועמדת אופייה גופא, המלחמה אלא לדורות,

 הבוקעת עצמותינו", "על תחושת האישי, האבדון תחושת על אלדד את שאלתי כאשר

 השיב האחרונים, "במחתרת" מגיליונות יאיר, של ומרשימותיו משיריו תקופה באותה

 הנדרש, הקרבן המוות׳, ׳צל של התחושה זה. גורל לקראת במודע הלך אמנם שיאיר לי,

 אחרי הנותרים בקרב גם אז רווחה עצמותינו", "על יתגשם השחרור שחזון ההכרה

 שיזכו לח״י לוחמי האמינו לא טען, ,1946 עד המחתרת. על שניתכו הקשות המהלומות

 אופטימית נעימה הסף. על הנפילה של היה הדומינאנטי הרוח הלוך בגאולה. לראות

 כבר לראות החלו 1946ב־ אלדד. טוען למערכה, האצ״ל הצטרפות עם השתררה יותר,
104המנהרה. בקצה האור את

 על מכרעת השפעה לו היתה תום, עד במודע הליכה של יאיר, של האישי ה״מופת"

 דרכה. אורך לכל גם אלא האמיתי", ה״ייאוש בתקופת רק לא לח״י, לוחמי של המוראל

 מובהקת, רציפות המאוחרת הרעיונית בהתפתחותה לדעתי, יש, התחייה", ל״עיקרי אשר
 דרך. של רציפות ישנה בצמצום גם מהם. התנערות לא "עיקרים", של נוסף צמצום תוך

 המובילים, הם והמערכה, המעשה בעיקבות מחדש והמתנסחים המצטמצמים העיקרים

 של רחבה לקשת משותף מכנה להוות ומסוגלים פשוטים בהירים, שהם בכך, ויתרונם

 המחתרת של המרכזית המטרה עם המזדהים הזרמים, ומכל הכיוונים מכל אנשים

 הרעיונית, ההתגבשות בשלב דרוש היה התחייה" "עיקרי שניסוח כשם הלוחמת.

 היתה כך מהפכנים, מחתרת של הרעיון והבהרת הרוויזיוניסטית, המורשת מן ההינתקות
העיקר. למען המערכה צורכי של תולדה יותר, מאוחר בשלב מחדש, ההתנסחות
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ומחלוקת השפעות א.

ופגישות מגעים

 על יאיר שקד הרעיונית, התגבשותה ובשלבי המחתרת, של התארגנותה מראשית

 במסגרת הלוחמת. למחתרת פריפריה שתשמש אוהדת, ציבורית תנועה של יצירתה

 ושאול כהן יעקב המשוררים עם רחבה, ציבורית מקשת אישים עם נפגש אלה מאמציו

 צבי אורי עם להיפגש ביקש קלויזנר; יוסף כפרום. אישים עם מגע יצר טשרניחובסקי;

 רטוש, עם ומתן משא גם ניהל זמן באותו קלעי. חנוך באמצעות עימו מגע ויצר גרינברג,

 תנועה של בראשה להתייצב עליו להשפיע וניסה התחייה", "עיקרי בניסוח עזרתו ביקש

 לכל המשותף המכנה בהסברה. ותעסוק למחתרת, ותומך אוהד עורף שתשמש ציבורית,

 מחוץ שנמצאו לאומית, השקפה בעלי אישים היותם היה, נפגש, שעימם האלה האישים

 אב״א עם גם נפגש אלה פגישותיו בכלל וממסדה. הרוויזיוניסטית המפלגה למסגרת

 הנערץ, רבו" עם "תלמיד פגישת היתה לא אחימאיר עם יאיר של פגישתו אחימאיר.

 שמתארה כפי ,הגרמני הקשר פרשת את לראשונה ולפרסם לגלות כביכול, בחר, בו אשר
1הלר.

 מטעם שליחותו בימי אחימאיר. של תלמידיו על שהוא שלב בכל נמנה לא יאיר

 הוויכוח על שלו. הקיצוני, ה׳אנטי־שמאל׳ מה׳אנטי־מא׳, הסתייג בפולין האצ״ל מפקדת

 המפלגה ומעמדת אחימאיר של מעמדתו הסתייגותו על וכן טאט", "די במערכת הגדול

 גם תמה ילין־מור ילין־מור. מעיד גרמניה, עם הטרנספר הסכם בשאלת הרוויזיוניסטית

 שעות לפיו שנמשכה אחימאיר, מספר שעליה יאיר, עם הארוכה שמהשיחה כך, על

 גרמניה, עם המגע ניסיון בדבר הסוד׳ ׳גילוי דבר אלא בזיכרונו נשאר לא ארוכות,

 אחימאיר מתרץ שבכך ייתכן, הדבר. תמוה ואכן המחתרת. מחברי אפילו שהוסתר

 הזר, בשלטון במלחמה עזרה להושיט יאיר, של העיקרית לפנייתו להיענות סירובו
2בפרט. אחימאיר ושל בכלל, המכסימליסטים מעקרונות אחד שהיתה

 אישי עם הפגישות בסדרת האחרונה כנראה היתה אחימאיר עם יאיר של פגישתו

 מעולם אחימאיר, של תלמידו היה לא יאיר שכשלו. ציבורי, עורף להקים במטרה ציבור

 לנגד עמדו לא אחימאיר של וכתביו מאמריו המכסימליסטים. בחוגי חבר היה לא

 יעקב של חיב״ד" "משנת כאמור, שעמדה, כפי התחייה", "עיקרי מנסחי של עיניהם

 לשתף ביקש שאותו רטוש, גם הרוויזיוניסטי. המכסימליזם מן מאוד רחוק שהיה כהן,

 אחימאיר עם יאיר של פגישתו אלה. מחוגים מאוד רחוק זמן באותו כבר היה בניסוחם,

 הרוויזיוניסטי, לממסד בעבר, והמרים הוותיקים האופוזיציונרים, אחד עם פגישה היתה
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 וממסדיו. הרוויזיוניזם מן לחלוטין שהתנתקה למחתרת, אוהדת פריפריה לגבש בניסיון

 היתה לא המכסימליזם ידי על ונישאו שרווחו רבים שלרעיונות דבר, של פירושו אין

 יאיר של הסתייגותו שלמרות לזכור יש לח״י. של האידיאולוגית התגבשותה על השפעה

 היה לא שמעולם העובדה, למרות וכן הרוויזיוניסטי, המכסימליזם של שונות מעמדות

 יעקב בהם משם, שבאו אישים המחתרת של המרכזי בגרעין היו בחוגיהם, חבר
 על בכלא אחימאיר עם ועשו הבריונים", מ״ברית שבאו סבוראי, משה אורנשטיין,

 צבי מאורי מאור הושפע למפקדה, חברו קלעי, חנוך המנדטורי; השלטון נגד פעילותם

 החוגים מחברי רבים נמנו פעיליה, ובשורות לעתיד, המחתרת של בפריפריה גרינברג.

 צבי דבירי, חיים פוזנר, שלמה כץ, עמנואל ייבין, ה. י. בהם: לשעבר, המכסימליסטיים

ועוד. )גור( גורביץ׳ בנימין דויטש, נחמן סלמן, אברהם )אשל(, שניידרמן ואברהם

 מוותיקי רבים בקרב בלט אצ״ג של ורעיונותיו עולמו השקפת שירתו, אישיותו, חותם

 חוגי של הרעיונות עולם אלדד. ישראל של והגותו דרכו בעיצוב ובפרט המחתרת,

 התנגשותם והאמונה"; הקטרוג "סיעת העם", "חזית הבריונים", "ברית המכסימליזם,

 נגד עמידת־הקומץ עמידתם, לכלא; הליכתם מסורת המנדטורי; השלטון עם הראשונה

 הרעיונית בהתפתחות חשוב גורם היו הרוויזיוניסטי, והממסד היישובית ההנהגה
י. של מעורבותם על גם מספר זרעוני בנימין לח"י. של ולהיווצרותה לפילוג שהובילה

 בשם המאסר, מן רזיאל של כרוזו לפרסום בהתנגדות המכסימליסטים וחבריו ייבין ה.

 ימים כיצד מספר זרעוני הבריטי. השלטון נגד הפעולות כל הפסקת על האצ״ל, מפקדת

 המפקדה חברי כל של מאסרם לאחר המפקדה, ראש לתפקיד כניסתו לאחר ספורים

 שהוגנב פתק, בסרפנד האסור רזיאל מדוד קיבל המלחמה, פרוץ שלפני בלילה הנותרים

 לאחר האצ״ל בהן שפתח הפעולות, הפסקת על להכריז הוראה ובו המחתרתי בדואר

 "כדי היה: בפתק שנאמר כפי זו, להוראה הנימוק .1939 במאי הלבן״ ״הספר הכרזת
 בידיה ולסייע הנאצית, גרמניה על מלחמה שהכריזה האנגלית, בממשלה לפגוע שלא

 אומנם הפעולות שהרי זרעוני, כותב לו, נראה לא הדבר זו". במלחמה האפשר ככל

 מדיני ומתן משא ללא וזאת בפומבי, כך על להתחייב "אבל המיוחד, המצב בגלל נפסקו

 והיסוסים התלבטות לאחר פוליטית". תבונה משום היה לא - השלטונות עם מוקדם

 של שחרורם אפשרות לסיכול האחריות את עליו שם שרזיאל לאחר ובייחוד קשים,

 את לנסח ייבין ה. י. מד״ר לדבריו, ביקש, האסורים, המפקדה וחברי המחתרת חברי

 שאסור לשכנעו, וניסה בכה ייבין פנים". "בשום בעצמו זאת לעשות יכול לא כי הכרוז,

 צבי אורי אל פנה כאשר קרה הזה וכדבר נשק, שביתת על רשמית להכריז לאצ״ל

 אחותו, רזיאל, אסתר על פקד לבסוף דוד. של אביו רזיאל, מרדכי ולמחנכו גרינברג

 אותה .3.9.1939ב־ הכרוז פורסם בה, שערך תיקונים כמה לאחר ההודעה. את לנסח
 גרינברג צבי אורי של מגוריו מקום והמרתף, בירושלים, ייבין ה. י. של ביתו שימש שעה

 עם שהלך הגרעין מן מרכזיים לחברים וקן רזיאל, של למהלכיו התנגדות מרכז בדירתם,

טרכטמן. ושלמה )עמיקם( קשאק, אליהו בהם הפילוג, בימי יאיר

בדורנו" החי הכותל "אל יורד אלדד

 למחרת כיצד בזיכרונותיו מספר הקשים, הפילוג בימי לארץ שהגיע אלדד, ישראל

 לבית, ויורד לירושלים, עולה הוא תש״א, פס״ח לפני ימים שלושה חיפה, בחוף ירידתו

ומרים השיל יהושע של ביתם הבית, במקור(, )הדגשה ד׳שלישי" "הבית כנגד שהוא
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 לו שיש אחרים בתים משני בהבדל - כותב הוא בו, צבי, אורי בית הוא ייבין,

 ולילה, יומם טוענים, בו כלל. מתפרקים אין - נפש וידיד קרובים בית בירושלים,

 בלב, במוח, יוקדים מטענים מאוד, כבדים מטענים מטענים, טוענים טענות, טוענים

 הנבואה", מרתף אל כ״יורד צבי, אורי גר בו הזה הבית מרתף אל יורד הוא בנפש".

 תפארת לשארית הדורות... יגון לצבירת ככותל כולו ש״כל בדורנו", החי הכותל כ״אל

 אומנם וקדומות". גדולות שירה אבני ומלעיגים, משנאים בין עמידה לעוצמת ימי־קדם...

 יצליח אותם ברמזים, רק צבי אורי מדבר המחתרת בעיות של ׳הפרוזאיים׳ בעניינים

 לצעד מגיע הוא מכאן, יוצא שהוא המטען עם אבל זמן. כעבור רק לאט, לאט, לפענח
4בתל־אביב. יאיר עם ילין־מור לו שמועיד לפגישה הבא,

 אורי של ועיקר ובראש המכסימליזם, של חותמו בלט בלח״י המרכזיים האישים מבין

 לח״י, אנשי שנטלו הסמכות ומקור השראתו, למקור בהתייחסו אלדד. על גרינברג, צבי

 על סמכנו ולא מרכסיסטים היינו לא "אנחנו אלדד: כותב למלחמתם, בעם, מיעוט והם

 אשר ישראל, חירות של החזון מכוח פעלנו המהפכה. את שיבשילו כלכליים משברים

 אותה, קיבלו הם לסמכות, ואשר אני". רוצה שיאמר עד כגיגית, העם על אותו כופין

 זאת..." יודע אינו )העם( והוא להישפך, שעמד מהדם נשפך, שכבר "מהדם לטענתו:

 ככל כישראל... הנבואה מהדש שירי מתוך הסמכות את קיבלתי אישי "באזפ; :ומוסיף

 שלחוני והם ותומים, כבאורים שאלתי בשיריו אורי־צבי. לי היה כן ישראל, נביאי
5מוחלט". בביטחון והלכתי

 לאב״א במאמר־הספד הזר. בשלטון המלחמה נחשוני במכסימליסטים ראה אלדד

 הבריונים" "ברית של ותרומתה משמעותה אלדד מסכם ,1962ב־ אחימאיר

ל״בריונות": הלל בשיר זה, בכלל אחימאיר אב״א ושל והמכסימליזם,

 לגבורה נוסף היה, דרוש עכו כלא את לפרוץ נחשונות. של ראשונות, של כוחה זה

 הליגאליזם חומת את לפרוץ אולם וביצוע, תכנון וכושר פיסי כוח הרבה ולנכונות,

 רק לא המילולית האופוזיציוניות חומת לפרוץ השלטון, לחוקי והכבוד והאידיליות

 את לשאול מבלי גם אם כי הבריטי, השלטון כוחות ונגד המאורגן" ה״יישוב רצון נגר

 לכך נעורים. כוח דרוש היה לכך הנערץ, מנהיגה על שלך, המפלגתית המסגרת פי

 קיים", "יש של כלשהם, מרכאות ללא חירות, של חדשה מידה היתה דרושה

 עליו", לשמור רכוש "ללא רבולוציוני, אופי היה דרוש לכך רוחנית; ספונטאניות

 בתי־סוהר... לרצפת פרט מפלגתיים, גם כלשהם, לסאלונים כלשהי פזילה וללא

 שרפו לא הציבוריים החיטה מחסני את קריירה... של הרהור מכל המנוערים נעורים

 שרף שלהם האישי החיטה מלאי כל את אך וייבין, אחימאיר אב״א של הבריונים

 לבתי־ לגשר פרט נשרפו, הזה, ביישוב הזאת, בארץ ל״הסתדר" הגשרים כל שרפו,

דם. ועלילות כלא

 "לצאת :היסס שלא שלו״, באידיאולוגיה ״המערבי אחימאיר, של דמותו את מעלה הוא

 כמנוגד נתגלה זה שלטון כאשר כאן, האימפריה שלטון נגד בלבד, בעטו ולא בגופו,

 היותו: כמופת, מעלה הוא הקנאי, "הבריון" לדימוי בניגוד עמו". של לאינטרס ואויב

 ביתה, וענווה באהבה פניו רכים אשר והומניסט, קנאי בריון וצנוע, גיבור ועניו, "לוחם

 חוק כל השומר ונאמן, ישר־דרך איש זה "לא חוצה". אויבים אל וגאים הם וקשים

 ונאמן ישר־דרך איש "זה אם: כי אלדד, כותב אויבים", חוק אפילו ויהי הוא, חוק באשר

 הם שצודקים בני־יומם, חוקים מכל וצודקים הם, שעמוקים היסטוריה חוקי השומר

 יזו הקדושה": "הבריתות את כך, כדי תוך נס, על מעלה הוא ישראל". גאולת כחוק
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 הענייה הענווה זו הלב, ובשומן הרצון ובשביעות שבנפש הרכושנות נגד הבריונות

 ההוד למען ונפש דם "הפקר עד ובעוז, ובחזון ברוח והעשירה הגאה אישי, בחומר

 סגולותיו את שהעריך, האדם את בהספידו רבים, במקרים שקורה כפי הנסתר".
6עצמו. את גם ׳מספיד׳ הוא המהפכנית, נזירותו נחשוניותו, האישיות,

 המכרעת השפעתו כולל המכסימליסטית, המסורת של חותמה עוצמת למרות זאת, עם

 זאת השפעה במשקל להגזים אין אלדד, של והגותו אישיותו על גרינברג צבי אורי של

 מקורות כאמור, עמדו, התחייה" "עיקרי בניסוח לח״י. של הרעיונית דרכה עיצוב על

 משקל היה לא הלחימה, בסאון הנתונה ולמעש, למלחמה המתנערת בלח״י אחרים.

 שנות במשך הודחקו יאיר של התחייה" "עיקרי התחייה". ל״עיקרי אפילו מכריע

 הוא אלדד. אומר שנכתבו, מאמרים על ריחפה שרוחם למרות וזאת הקשות, הלחימה

 של זו בתקופה כדבריו. הכוח, והגברת השורות הרחבת לצורך מהם כמה גנז עצמו

 תעצומות - לח״י חברי מבין שרבים לאלדד, הוברר חדשים, וחיפושי־דרך אובדן־דרך

 של שרעיונותיו בעוד הזר, השלטון את לגרש הרצון מכוח להם באו והקרבתם נפשם
7ובזמן". במקום ורחוקים להם זרים נשארו יאיר

"י לח של הרעיונית הגנזה לסוגיית

 תרפ״ט מאורעות שבין הזמן פרק היא המכסימליזם, של הרעיוני לגיבוש המפתח תקופת

 הרעיונית להתגבשותם המפתח תקופת היא זו תקופה .1939 של הלבן״ ה״ספר לבין

 ישראל. בארץ העברי היישוב של והארגונים המפלגות הזרמים, כל של והפוליטית

 אבל זו. בתקופה הונחה היא גם 1940 של לפילוג והפוליטית האידיאולוגית התשתית

 של משנותיהם היו לא ,1940 של הפילוג סיבות להבנת המרכזי המפתח

 בעקבות שחלו ההתפתחויות אלא אצ״ג, של שירתו לא ואף המכסימליסטים,

 דרכיו. ועיצוב בתפיסותיו, בהתארגנויותיו, היישוב, של המגן בכוח תרפ״ט מאורעות

 המכסימליסטים, של מדרשם מבית יצאו לא לעתיד, ולח״י האצ״ל ומפקדי רזיאל יאיר,

 תחילה, "ההגנה" בשורות היישובי, המגן כוח של התגבשותו של ההיתוך מכור אלא

 שאחת רוויזיוניסטיים, לא גורמים ידי על ב׳ ארגון של הקמתו ב׳. בארגון מכן ולאחר

 הפוליטי הממסד של והחנק הפטרונות מחיבוקי להינתק היתה העיקריות משאיפותיהם

 לכל מפתח נקודת היתה היהודי, הלוחם הכוח של עצמאותו והבטחת והמפלגתי

בעתיד. והפילוגים ההתגבשויות

 בימי עוד נזרע הרוויזיוניזם, מן והפוליטית האידיאולוגית הארגונית, ההינתקות זרע

 הרוויזיוניסטי. הממסד של ההשתלטות מאמצי נגד ב׳, וארגון תהומי של התמודדותם

 העשייה אל המהפכניים הרעיונות תרגום בתהליך האחרונה החוליה רק "היה אכן שטרן

 רצופה ההתמודדות של תולדה רבה במידה היה הזה, התרגום תהליך אבל המהפכנית",

 עם הקרע החונקת. מלפיתתו הלוחמת המחתרת את לנתק ומאמצים הרוויזיוניזם, עם

 הקמתו ימי מראשית כמעט יאיר אצל חלו ושליטתו, מסמכותו וההסתייגות ז׳בוטינסקי

 יאיר של ייחודו ובציון המפתח", "תקופת בקביעת מסתפק איננו הלר אבל האצ״ל. של

 הזה הייחוד את ׳זוקף׳ גם הוא מהפכנית". "לעשייה המכסימליסטיים הרעיונות בתרגום

והם: נוספים, מקורות לבליל

 על כלומר המאורגן, היישוב של מאלו לחלוטין שונות יסוד הנחות על הסתמכות

 של מהלכה את מכתיב הכוח שרק הקובעת דרוויניסטית, סוציאל אידיאולוגיה
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 המדינות של המודלים מן שטרן ירש זו אידיאולוגיה האנושית. ההיסטוריה

 את הרוויזיוניסטי. במכסימליזם וממוריו עולם, מלחמות שתי בין האוטוריטריות

 )"רצון ווליה" ה״נארודניה של הרוסיות מהדוגמאות למד הטרור־האישי שיטת

ומתהומי. מאחימאיר וכן והס״רים, העם"(,
 "מלחמת לתורת כמובן כוונתו אין למדנו, כבר החברתי" "הדרוויניזם משמעות מה

 ה״אידיאולוגיה" משמעות לנו ידועה וכן הפרולטריון", של וה״דיקטטורה המעמדות"

 את מזכה הוא שבהן האינטגראלית", ו״הלאומיות האוטוריטאריות" "המדינות של

 כולל הטוטאליטריים, ולמודלים לפאשיזם הלר של הנקייה׳ ׳לשונו זו יאיר. של ייחודו

 לפי מתבטא, שטרן של ייחודו לו. די לא הזו ב׳דייסה׳ אבל לכל. המוכרים הנאציזם,

נוספים: ב׳אלמנטים׳ גם הלר,
 מאגדת המושפע משיתי, פטאליזם של שילוב היה שטרן של הפוליטית בחשיבתו

 - אסכאטולוגית זיקה בעל יותר רציונאלי יסוד ושל ומהרמב״ם, יוסף בן משיח

 לבין האסכאטולוגי, היסוד בין הצירוף לו נחוץ היה ...)!(ד׳יטלד של הצלחותיו

 מרד את נס על העלה לכן שחרור. מלחמת כל המלווה ,,פוליטיק 'ריאל של העיקרון

 הזכיר ניל״י, של הדגם בצד .1916 משנת אירלנד מורדי של ניסיונם ואת בר־כוכבא
8בהיסטוריה. מיוחדים מצבים לנצל ולנין פילסודסקי של כשרונם את

 ותהומי, אחימאיר והס״רים, וולןה" "נארודנאיה הפניות׳: ו׳חסר העין חד חוקר ׳נאום׳

 בר־ מרד והרמב״ם; משיח־בן־יוסף ד׳יטלד")!(, של "הצלחותיו ואצ״ג, ז׳בוטינסקי

 מעמיק, מהימן, רציני, מחקר לך והרי ולנין, פילסודסקי ניל״י, אירלנד; ומורדי כוכבא

 הלא הליקוט איננה לח״י של הרעיונית הגנזה אבל למהדרין. בלבד׳, ל״עובדות וצמוד

 ל׳רוחות בנוסף היטלו־" של "הצלחותיו בתקופה, המנשבות הרוחות כל של הזה רציני

 ה׳דייסה׳ לא ובר־כוכבא", חלב מגוש יוחנן הרמב״ם, "משיח־בן־יוסף, של העבר׳

 של ׳המלומדת׳ קביעתו כפי הזו, השחר וחסרת המבולבלת המבושלת, האידיאולוגית

 כאמור, צמחו, שממנו היסטורי צומת באותו ממוקדת לח״י של הרעיונית הגנזה הלר.

 התנועה של ההסתעפויותיה כל את שהקיפו ואידיאולוגיות ארגוניות התגבשויות

 עולמם על גדולה השפעה נודעה תרפ״ט פרעות שבעקבות הרעיונית לתסיסה הציונית.

 ב׳ ל׳ארגון והלכו ב״הגנה", שמירה בלילות שעה אותה שעשו הצעירים, האנשים של

 אברהם שעה אותה היה הנערץ מנהיגם תרפ״ט. וזוועות רציחות של הטראומה בעקבות

 לתורות תקופה, באותה שפרצה האידיאולוגית לסערה גם המקור היה זה תהומי.

 קבוצת ידי על עת אותה שנישאו והציונות־המהפכנית, המכסימליזם וסיסמאות

 גרינברג. צבי ואורי ייבין ה. י. אחימאיר, אב״א ובהם השמאל, מן שכאז אינטלקטואלים

ורזיאל. יאיר יצאו ממנה לא השפעה, נודעה זו אידיאולוגית לסערה

 עליית את המתאר ייבין, ה. י. של סיפורו מחכה, בירושלים הבריונים", "ברית בפרק

 אחימאיר אב״א של דמותם צירוף )הוא ׳כוכבא׳, בפי ייבין שם המכסימליסטי, הזרם

החדשה: הבריונית" ה״ברית משא את גרינברג(, צבי ואורי
 דוד שהתחיל כמו מאלף־בית, מתחילים אנו אבל הכול. את כמעט עכשיו אבדנו אנו

 שונאים, רוק מבין דם, נהרי מתוך תבוא, הגאולה כי הרצל... שהתחיל כמו הראובני,

 שהוצתו יישובינו אש מתוך ישראל... בעיירות מרעב נפוחים יהודים עוללים מפעיית

 והוא יונק, הוא הלענה ממרי והזעם, הייאוש משיח וגדל, הולך הוא - צוררים בידי

 למען נרפות, בידיים חרב יתן הוא כפופות, קומות זוקף והוא כוח. ומחליף הולך

 ומחפירות דממה, הלומי קרב משדות הנה באנו ...אנו - בעולם מקומן על תילחמנה
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 מוכי מכרכים באנו אנו פגרים. שיירי הרקיבו שביניהם ברזל, חוטי מבין מעורערות,

 פוגרומים... אחרי יהודיות ומעיירות רחוב, בראש סוסים נבלות התגוללו שבהם רעב,

 שחיכו ישראל, עיירות פחד ואת אחים של גסיסתם חרחור את בקרבנו נושאים ואנו -

 ידרוך למען כשרפרפים, גופינו את נעמיד אשר עד נירגע, לא ואנו הטובח... לבוא
’יבוא. אשר והייאוש הזעם משיח עליהם

 יאיר של בשירו ניכר בתרצ״ב, אור וראו תרצ״א בסוף שנכתבו אלה, דברים של חותמם

 "ברית על נמנה לא אומנם יאיר בתרצ״ב. הוא גם שנתחבר אלמונים" "חיילים

 בשורת השפעתו. תחת ונמצא ב׳, בארגון תהומי של שלישו היה זמן אותו הבריונים",

 של: התקופה, של הרקע על יאיר אצל מרכזי מוטיב עדיין היא והבניין השמירה ההגנה,

 להימנות בהחלט יכול ואווירתו תוכנו מבחינת השיר ודמים". פרעות של אדומים "ימים

 זאת עם השלושים. שנות של והמגינה, השומרת הבונה, החלוצית, העברית השירה על

 של אדומים "בימים וצלמוות", אימה "מסביבנו בתחושת יסודות, כמה בשיר ישנם

 30ה־ שנות של הבניין מאווירת החורגים ייאוש", של השחורים בלילות ודמים, פרעות
 של ואפילו - בה״ ולהיבנות לבנות ארצה באנו ״אנו של נרים״, קיר על ״קיר של -

 שבאופנה פוטוריסטי אלמנט איננה זו תחושה למדן. של המתלקח" מסדה "מחול

 ובתור ישראל, בית על ואורב מרחף אסון ותחושת מצוקה חוויית עיקרה, ספרותית.

 כל בידי אין כי אם מחכה", ב״ירושלים המסיים הפרק לתחושת קרובה היא שכזאת,

בו. קרא כי ראייה

רעיונית ביוגראפיה - הבריונים״ ״ברית ב.

לימין. שמאל בין ההיטלטלות

 הבריונים" "ברית מייסדי של הביוגראפי הרקע כאמור היתה לימין שמאל בין היטלטלות

 המהפכה השפעת ייבין. ה. י. ו גרינברג צבי אורי אחימאיר, אב״א והוגיה,
 של ובמוצאה בשורשיה הנעוצות לאישיותו, וההערצה ללנין׳ ה׳סאלוט הקומוניסטית,

 בביוגראפיה עולה היא לבאות. אות רבה במידה היא מראשיתה, המהפכנית" "הציונות

 היטלטלות של התופעה יותר. מאוחר בשלב לח״י של הרעיוניות ובטלטלותיה יאיר של

 היא בלבד. הישראלית הציונית הזירה נחלת איננה ולהיפך, רדיקלי, לימין שמאל בין

 הפאשיזם של באירופה, הרדיקאליות התנועות מן רבות של והגנזה ההיכר מסימני אחד

 של בצרפת, ה״אקסיון־פראנסז" מנהיגי סורל, מוסוליני, של הביוגראפיות זה. בכלל

 ההיתפשות רווחת. תופעה של דוגמאות אלא אינן ודומיהם, בבריטניה, מוסליי

 הדמוקראטיות של מהתנוונותן הממסד, מן מאי־נחת שצמחה מהפכנית, לקיצוניות

 המשטרים של ושחיתותם חולשתם מהתדרדרותם, מיאוס מתוך הבורגניות,

 מהפערים האבטלה, המשברים, האינפלאציה, הכלכלי, השפל מן הדמוקראטיים,

 המפלגות, של משחיתותן הקפיטליזם, של המכוערים המצולקים, מפניו - הגדולים

 ולשמאל לימין משותף מכנה היא - וזהות משמעות מחיפוש חדש, לסדר מציפיות

 מן דרכם בראשית היה רבים, ימין ואנשי מנהיגים של מוצאם באירופה. הרדיקליים

 הציוני במחנה גם ללנין. ומהערצה המיליטאנטי, האנארכיזם המהפכני, הסינדיקאליזם

 לבית״ר הגיע בגין רווחת. תופעה לימין, משמאל או לשמאל, מימין הטלטלה היתה
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 מרדכי הקומוניסטית; למפלגה מהרוויזיוניזם הגיע קסטלר ארתור הצעיר"; מ״השומר

 חרדות. מתח, מלאת היא כזאת, היא התקופה מבית״ר. הצעיר" ל״השומר הגיע אנילביץ׳

 חיפוש של הקלע כף אל צעירים, אנשים נקלעים הניהיליסטי האבסורד ומן הייאוש מן

 קאמי הגיעו הזה והייאוש האבסורד מן רדיקאליים. פתרונות מדוחי ואל וזהות, משמעות

 זה, גרמני" לידיד ב״מכתב לנאציזם. קאמי, של הגרמני וידידו לקומוניזם, וסארטר

קאמי: כותב ,Revue Libre המחתרת במת של 2 מס׳ בגיליון 1943ב־ שהופיע
 הוא להזכירו, אולי שראוי והראשון, בהם, לשלוט היינו שחייבים הדברים הם רבים

 דבר־ בנו קיים היה ומעולם שמאז משום אליכם. להידמות לנו האורב התמידי הפיתוי

 שהם סופם המפוארים, ערכינו ליעילות. והסוגד לתבונה הבז ליצר, דרור הקורא מה

 מין לעצמנו מדמיינים אנו ולעתים בתבונתנו, להתבייש נוטים אנו אותנו. מעייפים
10מאמץ. ללא עליה שורה שהאמת מאושרת, בערות של מצב

 של פשטניות, אמיתות של ביעילותם, הקלים האלימים, הפתרונות של פיתויים זה היה

 ספיקות המבלעות נאמנויות של הכול, את המפשטות מפלגות של כול, בולע חזון

 במחתרת ובמפלגה, המהפכני בתא וזהות סולידאריות חום, חיפוש של מצפון; והרהורי

 מבוכות. ללא אידיאולוגיות של טוטאליות; באידיאולוגיות או הצבאי, בארגון או

 משטרים של וניוונם שחיתותם, פריכותם, חולשתם, של ניכור, של באקלים

 הולך חברתי פער של ומשברים, אבטלה של דמוקראטיים, דמויי או דמוקראטיים,

 של הטראומה בעקבות זה, עולמי באקלים אחרת. דרך שום להם נראתה לא ומעמיק,

 מהפכנית, ציונות של החזון נקלט ישראל, משכנות ומשברי 1929 מאורעות

 את שנטשו וסופרים, אינטלקטואלים קבוצת בקרב ומכסימליסטית קטסטרופאלית

 רבים שאחז לייאוש כתשובה הבריונים", "ברית 1931ב־ נוסדה מהם העבודה. תנועת

 אב״א היו זו קבוצה של ומנהיגיה מייסדיה החלוצית. השלישית, העלייה מאנשי

 מן ייבין, ה. י. לשעבר, הצעיר" "הפועל איש ומחנך, היסטוריון אחימאיר,

 המשוררים אחד גרינברג, צבי ואורי העבודה, תנועת של הפובליציסטים

 כרבים .20ה־ שנות של העבודה" "אחדות איש ההשפעה, רבי והפובליציסטים

 את בה והעריצו הבולשביסטית, המהפכה מן הם גם הושפעו העבודה תנועת ממנהיגי
 הגדולה התנופה את וקרבנות, נפש למסירות הנכונות את המתפרץ, המהפכני הכוח

 בעלי כ״בולשוויקים הרוויזיוניזם, בתוך גם עצמם ראו הם יותר מאוחר בשלב והחזון.
“הססניים". מנשוויקים מול מהפכנית, השקפה

 כמקור ואצ״ג, אחימאיר אב״א נוסח קיצוני לשמאל קיצוני ימין בין ההיטלטלות על
 ה׳שמאל׳, מן מוצאם על הבריונים", "ברית של המהפכנית" "הציונות של הופעתה

 להצטרפות לקומוניזם, הצטרפות בין הבריונים", "ברית מאנשי רבים של והיטלטלותם

 "ברית מפעילי אחד לימים אורנשטיין, יעקב בזכרונותיו, כאמור, מספר, לבריונים,

 לעת ליאיר ביותר הקרובים החברים אחד הימים במרוצת שהיה אורנשטיין הבריונים".

 מספר במחיצתו, "במחתרת" ועורך בישראל", ה״אצ״ל והקמת באצ״ל הפילוג

 גאולה בשכונת גדול במרתף ביוזמתו, שהתקיים ביותר", מוזר "סמינריון על בזיכרונותיו

 נציגי שלושה - הקיצוניים הקצוות שני כאמור, התמודדו, זה ב׳סמינר׳ בירושלים;;

 אב״א הבריונים", "ברית ראשי - שכנגד ומהצד )הפק״פ(, הקומוניסטית, המפלגה
 למורים הסמינרים משני ונערים, נערות כתשעים בפני - ייבין ה. י. וד״ר אחימאיר

 והתלבטו קשות", לשאלות "תשובות שעה אותה מחפשים שהיו ומהגימנסיה, בירושלים

 ל״ברית הצטרפות לבין קיצוניות, שמאל ותנועות הקומוניסטית למפלגה הצטרפות בין
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 כותב הירושלמית", החבורה והתפוררות הסמינריון של "כישלונו הבריונים".

 בחסות לוחמת ציונית נוער תנועת הקמת - הגדול לחלום קץ ״שמו אורנשטיין,
12הקומאינטרן".

 לתנועה אחימאיר של הצטרפותו ועד אוקטובר מהפכת מאז עברו שנים עשר

 המהפכה של אמצעית בלתי ישירה, והשפעה הרוסי הניסיון "לא הרוויזיוניסטית.

 דבר של "בסופו שביט: י. טוען הציוני, השמאל מן להינתק אותו הניעו הבולשביקית",

 המשטר של הטוטאליטרי האופי מן הסתייגות מלות אחימאיר במאמרי מוצא אינך

 היה שביט, טוען בקומוניזם, אחימאיר שגילה השלילי, היסוד הסובייטי.

 בפעולות ביטוי, לידי באה הציונות שלגבי שלו, והאנטי־לאומיות האינטרנציונאליזם
13.20ה־ שנות באמצע המועצות בברית האנטי־ציוניות והחיסול הדיכוי

וחילונית אקטיביסטית מדינית לציונות אחימאיר אב״א

 של ראשון ביטוי למעשה הרוויזיוניסטי המכסימליזם היה ,1929 מאורעות בעקבות

 וחילונית. אקטיביסטית מדינית ציונות של מימין, החילוני הציוני הרדיקאליזם

 תיאולוגית... אנטי חילונית, תופעה תוכה בתוך "היא אחימאיר, כתב "הציונות",

 מצד בגולה. ישראל של המדיני היסוד - המשיחיות מן יונקת ציבורית כתופעה הציונות

 אנו החדשה; העברית בשירה וסיים בתנ״ך פתוח העברית, הספרות מן יונקת היא שני
 המחודשת הציונות "הכוזרי". בעל ולא המשורר, הלוי יהודה של התנ״ך, של ציונים

 לבקש יש שלה הרעיוניים היסודות את אבל ביחס. מקרוב זה ציבורי ככוח התגבשה

 ברדיצ׳בסקי ביל״ג, וכלה שמשון, של והאפוס דבורה משירת החל העברית, בתרבות

 רעיון של והחילוני המדיני אופיו על השקפתו מבהיר שהוא תוך וטשרניחוסקי".

כותב: הוא נסית, היסטוריה או שליחות או תעודה של רעיון כל ודוחה המשיחיות,

 של מיוחדת שליחות שקיימת הרעיון, עצם על לחלוק היא... הבאים הדברים מטרת

 המושג זהו האומה? טבע בראשית... ימי מששת שר־האומה של צו לפי פלונית אומה

 בטבעה החיטוט את נניח ובהיסטוריה. בסוציולוגיה ביותר המסופק ביותר, המעורפל

 קל אומה, של טבעה על לעמוד קשה אם למיניהם... "התעודה" לאנשי האומה של

במקור(. )הדגשות ההיסטורי. מהלכה אחרי גורלה, אחרי להתחקות יותר

 להבהיר, לנכון מוצא הוא הציונות, של ממקורותיה כאחד התנ״ך את מעלה הוא כאשר

 הוא התנ״ך", "בכל התנ״ך. של היסטורי תרבותי החילוני ליסודו כאן מתייחס שהוא

 בין מונה, הוא וכאשר התיאולוגי"; היסוד של בצידו החילוני היסוד "עובר מדגיש,

 )לא המשורר, הלוי יהודה "של שכוונתו, מדגיש הוא הלוי, יהודה את היניקה, מקורות

 על הם בגרסתו, המהפכנית הציונות של היניקה ומקורות הבסיס כלומר "הכוזרי". בעל

 היסוד את מכריע כיסוד ומונה התיאולוגי היסוד את דוחה הוא החילוניות,- טהרת
 את לאמן קורא הוא תרפ״ט פרעות בעקבות 14וההיסטורי. הספרותי התרבותי, החילוני,

 הקהילות עומדות היו בנשק, להחזיק בארץ היהודי היישוב אומן "אילו בנשק. היישוב

 כתבי בכל "חפשו ומוסיף: מתריס, הוא נטבחים" היו לא ובניהן תילן, על וצפת חברון

 נייר?" של גשר פני על שעבר שהוא, לאום איזה של משיח היה כלום וראו: ההיסטוריה

 לנוער פומבי ב״מכתב אחימאיר קרא המכסימליזם התגבשות של האחרון בשלב

 פולין של שחרורן מתהליך גריבאלדי, של מהקרבתו דוגמה ליטול היהודי",

 שני מונה הוא פיין", "שין על במאמר האירית. פיין" מ״שין ובעיקר וצ׳כוסלובקיה,
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 ששכחה לאומים", בחסד "אמונתה הוא: האחד הציונות, שחטאה גדולים חטאים

 החטא לי". מי לי אני אין "אם של האירית, פיין" ה״שין של העיקרון את עת באותה

 "בו ששלט הגורם אל תמיד מופנית שהיתה הפוליטית, פעולתה של הכיוון - הוא השני

 "הספר פרסום לאחר ,1930ב־ כותב הוא האוריינטאציה לשאלת בארץ־ישראל. ברגע"

פספילד: של הלבן"
 ארץ־ של עתידה מטפטף. התחיל כבר שהגשם לאחר המטרייה את לקנות צורך אין

 מי הזאת. והיקרה הנפלאה לארץ לארץ יש בעלנים הרבה מעורפל. הוא ישראל

 ישלזט אם א7ד ספק - היום של והשליט היום, כה שולט אינו ,אתמול כארץ ששלט

 בריטניה של עתידה על בדברנו בידו. שעון החזיק תורכיה, על בדברו הרצל מחר. בה

מהרצל. זה בנידון ללמוד יכולים אנו הגדולה

 כבר הבחין הוא ברור. היה והרמז ,1930 באוקטובר האלה הדברים את כתב אחימאיר

 אבל עליון. כצו ראה בו המלחמה ואת חלוף, בר וגורם כאויב הזר הבריטי בשליט אז

 מסבירים, ידי על לא תתגשם לא ש״הציונות ׳לרמוז׳, רק היה יכול הוא תקופה באותה

 תלויה הציונות לכל... מוכן נוער ידי על אלא פקידים, ידי על לא לוחמים; ידי על אלא

 לשמש יכולים בובר, ולא גאנדי, לא פיין?..." "שין - לי״ מי לי אני אין ״אם ברצוננו.

 לאוריינטאציה ואשר ומוסוליני. אטטורק כמאל לנין, אלא לאומי, לשחרור מופת

כותב: הוא המדינית, הפעולה המדינית,
 של רומא פאריס, ז׳נווה, לונדון, העולמית: הפוליטיקה מרכזי בכל להתנהל צריכה

 גם כן, מוסקבה, קושטא, וארשה, ברלין, ואשינגטון, מוסוליני, של ורומא האפיפיור,

 להיות צריכה אינה הציונית האוריינטציה אוריינטאציה. של שאלה זו אין מוסקבה.

 אשורית. ולא מצרית לא סובייטית, לא איטלקית, לא צרפתית, לא בריטית, לא

 אלא יהודית, סתם ולא יהודית, אוריינטציה - ויחידה אחת אוריינטאציה יש לציונות

היהודי.. הנוער על אוריינטאציה

להדגיש: צורך רצה זאת וגם
 עליה מזה יותר עוד הרי הגויי, העולם בבירות פוליטיקה לנהל הציונות על אמנם אם

 ברחוב להימצא צריכה הציונית ההנהלה בירת היהדות... במרכזי פוליטיקה לנהל

 אינה שהציונות לפניו, ולהכריז להמון ללכת יש בניריורק... או שבווארשה היהודים

 חלאת־הגולה את העם מתוך לסלק הציונות על בנשמתו. אלא בכיסו עוד מתעניינת

 את ובייחוד האומה נשמת את ולזקק לטהר עליה ;בה שדבק עבודת־האלילים ואת
15הנוער. נשמת

 ידי על יושג לא האומה של וחירותה ששחרורה הרעיון את גם העלה זמן באותו

 הוא 1932ב־ עצמה. בכוחות הזר, השלטון עם עימות ידי על אלא והבטחות הצהרות

ומזהיר: כותב הוא ״,1914 של מזה חמור פחות ״לא עולמי, משבר צופה
 הציונות את להכין יש .1914 של מזה חמור פחות לא עולמי משבר מתקרב הנה

 מן שני מצד האדומה", ה״יהדות מן אחד מצד הנוער, את לשחרר יש הבא. למשבר

 והמנזרית הפיליסטרית הציונות במקום הפיליסטרית. הציונות ה״קוואצ׳־ציונות",

 והדרך וייסורים, סבל מתוך מתגשם ציבורי אידיאל המהפכנית. הציונות תבוא

 את יעוררו שלנו הקרבנות ורדיפות. עינויים של בנתיב עוברת ישראל למלכות

 חייהם יהיו בציונות. חייו תוכן את ימצא הישראלי הנוער הישראלי, בנוער ההתלהבות

 - הם לנו. לסמל אהרונסון ושרה אהרון טרומפלדור, יוסף הגיבורים של ומותם
16הציונות. מחדשי
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האישי" ו״הטרור הקומץ" "תורת

 המהפכני", "הקומץ של המכריע המשקל את אחימאיר מדגיש חירותו על העם במלחמת

 פירש: הציוני", הנוער אל "ב״דבר מהפכנית. אוונגרד־עלית על בהישענות הצורך את

 למלכות־ ,לציון המוליכה הדרך גם כך הציונות, גם כך ציבורית, תנועה כל כמו

 לשלם צריך ובתמים, באמת להיגאל הרוצה הציבור, בשושנים. סוגה אינה ישראל,

 לא ציבורי אידיאל שום במתנה. מדינתו את קיבל לא עם שום גאולתו. בעד רב מחיר

 את עליו למסור מוכנים שהיו בני־נוער, ורבבות אלפי לרשותו שעמדו בלי התגשם

 הקרבה של זו בדרך הנוער את חינכה לא קיומה, שנות עשרות במשך הציונות נפשם.

 שחרור בזמן גריבלדי זאת שעשה כשם הסוציאליזם, זאת שעשה כשם עצמית,

והפולנית... הצ׳כית ה״סוקולות" זאת שעשו כשם איטליה,

 רק למיעוט, רק ערך יש לעדר, ערך איך לרוב, ערך "אין מוסיף: הוא שחרור, בתנועת

 בממסדים תלוי בלתי אוונגרד של פעילותו חשיבות את לצעירים". ורק לאקטיביים,

 אינטרסים היוצרים המנגנונים, מן בחשש מנמק הוא אינטרסנטית, מערכת ובכל

 "מנגנון כלכליים. באינטרסים והתחשבות מתינות פוליטית, זהירות המחייבים מנגנוניים
 המהפכני האוונגרד לגרעין המודל את 17כותב. הוא מהפכני", אוונגרד של היפוכו הוא

 ווליה"( )"הנרודנאיה העם" "רצון אנשי ומופת דוגמת פי על וייבין אחימאיר בונים

 ,1931ב־ הי״ז הציוני לקונגרס בבחירות 21% לקבל הצליח שהצה״ר לאחר והס״רים.
 העבודה, תנועת של המסורתית למנהיגות אלטרנאטיבית קואליציה להקים נכשל אך

 לדבר כוח ייפוי קיבל שהרוויזיוניזם העם", כוח באי - ״אנו במאמרו ייבין ה. י. כותב
 מכוח: ותקוותו", זעמו העם, אסון "מכוח אלא הקלפי, באמצעות לא כולו, העם בשם

 מציין פורת יהושע הלבן". "הספר עד תרפ״ט, מחברון, והדמעות, החרפה הדם, "שנות
 ה־ המאה בשלהי הרוסית ווליה" ה״נרודנאיה עמדת עמדה עיניהם שלנגד זה, בהקשר

 הרוויזיוניסטים המכסימליסטים ראו כמוהם כולו; הרוסי העם בשם דברו הם ש״אף ,19

 שעה שכמו, על שהעמים ההיסטורית השליחות מכוח הפועל קטך כקומץ עצמם את
18במלשינות". עוסק ואף ובאדישות בטמטום בתרדמה, שקוע העם שרוב

 נגד מהפכני מיעוט של המאבק כדרך האישי" "הטרור לוחמת של הרעיון את גם

 המודרניים, השלטוניים הממסדים עוצמת ונוכח הכל־יכולות, והממלכות האימפריות

 רבוטינסקי התקרב מסוים בשלב הרוסית. המהפכה תנועת ממסורת קיבלו

 המרומזת, עמדתם את קיבל לא כי, אם מעמדותיהם, מעט לא ואימץ למכסימליסטים

 כאשר אישי". ל״טרור האפשרות את גם כוללת האמצעים, בכל להשתמש שהקריאה

 ארץ־ ששאלת רוצים ואם האמצעים", כל את מקדשת ש״המטרה העם" ב״חזית נכתב

 מאשר ממשיים יותר אמצעים לכך יש "הרי כתב: המדינאים, שולחן על תעלה ישראל

 לב, אמיץ בחור של אחד מעשה חתימות. באוסף התחייה תנועת של הנוער צבא העסקת

 - זה על לכתוב לאפשר מוצא הללו הטורים כותב אין ידועים טעמים שמתוך מעשה

 למעשי קריאה היתה זו - יותר״ הרבה א״י בשאלת התעניינות מעורר היה כזה מעשה

 בזכות אחימאיר של עמדתו פורת. טוען הבריטית, הצנזורה מטעמי שהוסוותה טרור,

 בעקבות 1933ב־ שפורסמה הסיקריקין", ב״מגילת ביטוי לידי באה הטרור־האישי

 להרוג המוסרי במובן "מותר נאמר: ובה ,1926ב־ כבר נכתבה אך משפט־הבריונים,
 לא - פרטית. נקמה מתוך ואפילו פרטיות, מטרות לשם ואסור ציבוריות, מטרות לשם

 לא ז׳בוטינסקי הרצח". היה מה לשם אם כי פסק־הדין, את חותך כשלעצמו הרצח
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 שהללו אלא המכסימליסטים, עם וחשאיים פומביים ויכוחים וניהל זו, גישה עם השלים

 באמצעים להמיר יש האופוזיציוניים" "האמצעים שאת בדעתם, איתנים היו
19הדיבור". תחת "המעשה - רבולוציוניים״

 ב׳, גיליון המתנערת, לח״י של הרעיונית במתה ב״החזית", "טירור" במאמר המעיין

 "רצון אנשי של הארגומנטאציה כל ובו האישי", ה״טרור בזכות המצדד תש״ג, אב

 אלה. לטיעונים הד כאן מוצא ההיסטורית, מורשתם על והסתמכות והס״רים, העם"

כותב: הוא זו, לוחמה של ההשראה למקורות בהתייחסו

 שפכו "המהפכנים" ברוסיה. המהפכות, בארץ הטירור על הוויכוח שניטש זמן היה

 היא זו ויכוחים תקופת הס״רים. נגד הסוציאליסטים ה״טירוריסטים", נגד דיו של ימים

 אם השאלה. של נכונה בלתי הצגה מתוך רק להיות היה יכול זה ויכוח והלאה... ממנו

 לא! היא התשובה הטירור? ירי על שחרור או מהפכה לחולל האפשר היא: השאלה

 התשובה והשחרור? המהפכה לקירוב אלה בפעולות תועלת היש היא: השאלה אם

 ימינו, בתנאי הפוליטית מהמלחמה חלק לנו הוא הטירור כל קודם ישו... היא:

 אחינו באוזני וגם העולם, בכל שתישמע ברורה בלשון מפגין הוא ורב: גדול ותפקידו

 כלפי לא מכוון הוא באוקופנט. מלחמתנו את הזאת, הארץ לשערי מחוץ האומללים

 היישוב את גם מוציא הוא ואם מועיל. הוא כן ועל נציגים, כלפי אם כי אישים,
20השחרור. קרב יתחיל אחרת ולא כך !טוב מה - משאננותו

 חותם זהותו. לחשיף מאמצי כל למרות אנונימי, נשאר זה מאמר של מחברו

השאר: בין נאמר במאמר בו. ניכר המכסימליסטים
 - עצמנו לתימהון לפעמים - נמצא הרי החברה, חוקי את ולנתח לחקור נעמיק ...אם

 שהטרור מקובל הן כלל בדרך לכתחילה. נראה מאשר יותר הרבה שולט הטרור כי

 גדול שחלק בדבר, ספק היש החוקיות? מהי סוף: סוף, אך אנטי־חוקית. פעולה הוא

 טרור, לשלטון הסוואה אלא אינם הפוליטי, החוק של אלה בייחוד החוקים, מספרי

כפייה. כלומר

 חקק", שהוא והחוקים הניירות ערימת מאחורי מסתתר האמיתי ה״טירוריסט של שלטונו

 עד תמיד "מזדעזעת" ימין, ועד משמאל כידוע, החברתית "השמנת" ואילו: כותב, הוא

 ולהביא לחסל למשטר לסייע מוכנה והיא אלה, ממעשים שבנפשה, הריקבון עומק

 נרצחו החוק "בעזרת כאשר, וזאת האלה", האנארכיסטים הטירוריסטים את לגרדום

 להם". ניתן ולא להינצל שיכלו רבבות ועוד "סטרומה", אנשי ותשעה ששים מאות שבע

 בימי זו, מלחמה דרך לשלילת המוסריים הנימוקים של תוקפם דוחה הוא כן, על יתר

 של מיליונים החוק ושלטון המלחמה יעילות בשם רוצחים שבהם טוטאלית, מלחמה
20מפשע. חפים

הזר בשלטון המלחמה רעיון

 ,1929 פרעות לאחר בעיקר והבשיל המכסימליסטי במחנה שהתגבש נוסף מרכזי רעיון
 על והפקרתם דמם התרת נוכח ובצפת, בחברון היהודים היישובים וחורבן הטבח לאחר

 הבריטי השלטון על ההישענות מן להשתחרר הצורך רעיון, היה המנדטורי, השלטון ידי

 ולהתמקד ועוין, זר שלטון בו לראות והקריאה בריטניה, על המדינית והאוריינטאציה

 היה זה ובעניין מלחמה, ולא מאבק על עדיין אחימאיר דיבר שעה אותה בו. במאבק

 רק ולא במלחמה, אז, כבר שדגל )הלפרין(, שלח אוריאל עם זו בסוגייה הוויכוח
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 למלחמה, הכוח הבשיל לא שעדיין היו, אחימאיר של נימוקיו הזר. בשלטון במאבק,

 ללכת קרא אחימאיר והסברה. מאבק של בדרך הכוח, לגיבוש קודם להיערך ושיש

 )שמשמעותו פיין" "שין האירית השחרור תנועות של המהפכני המאבק מופת בעיקבות

 גריבאלדי, של לי?"(, מי - לי אני אין ״אם תרגם: ואחימאיר - לבדנו״ ״אנחנו

 שכמה בצדק, מציין פורת ממושך. למאבק הכנה שעיקרם הצ׳כי, וה׳סוקול׳ פילסודסקי

 תנועת ומטרת זר, כשלטון בריטניה הגדרת ובעיקר המכסימליסטיים, הרעיונות מעיקרי

 קיבל הציונות, להגשמת ותנאי ראשון כשלב מידיו, השלטון ככיבוש העברית, השחרור

 זאת, עם מרטוש. מפלגתית, מסגרת ובשום המכסימליסטים בחוגי חבר היה שלא יאיר,

 היעדים בהגדרת ומפליג קיצוני היה כדרכו, רטוש, יסוד. נקודות בכמה רטוש על חלק

 הדרך בהגדרת נחרץ ובלתי מהסס אבל עיניו׳, ׳נשואות היו אליו הרחוקות והמטרות

 המחנה, לפני העובר האוונגרד המהפכני", "הקומץ תורת על חלק השאר בין להשגתם.

 למיעוט, רק ערך "שיש המכסימליסטים, של הטיעון את דחה הוא דרך. הפורץ המתסיס,

 ההסברה דרך היא הייעוד להשגת שהדרך באמונתו, לצעירים". ורק לאקטיביזם, רק

 במשנה זו, בסוגייה דבר, של ביסודו שבוי רטוש היה ההמונים, ורכישת והתעמולה

 אקטיביזם תמיד היה שלו האקטיביזם מאונס". "פנאי תמיד היה לרטוש רוויזיוניסטית.

 היה נזקק, שאליו העיקרי והנשק פתיחה", ו״משא "כתבים" של רעיוני", "גיבוש של

 ׳התלכלך׳ לא מעולם פובליציסטי. פיוטי, רוחני׳, ׳שלח היה שבידיו "השלח" "העט".

ממש. בשלח

 ממנו נפלג הרוסית, המהפכה תנועת מסורת על אמון היה לרטוש, שבניגוד יאיר,

 תחושת של מהפכנים", "מחתרת של בקונספציה ועכשיו, כאן המלחמה בסוגיית

 חובת ושל והמהפכני, המופת־האישי של המהפכני", "הקומץ של כוחו של הדחיפות,

 ממסורת מאוד הושפע וייבין כאחימאיר מוות. עד תום, עד ללכת הנכונות ההקרבה,

 כל היו לרטוש פילסודסקי. של והלגיונים הקרבי המעש וממופת והס״רים, העם" "רצון

 של הוויכוח באקלים מנסרים היו במכסימליזם שפיכו הרעיונות ורחוקים. זרים אלה

 מה למעשה, היה אכן המכסימליזם לו. ומחוצה רוויזיוניסטית בתנועה 30ה־ שנות

 בהכרעות תמיד שהובס למרות מאוד, ומשפיע מתסיס מיעוט - להיות עצמו שהועיד

 אלא המפלגה, בכינוסי התקבלו לא העיקריים רעיונותיו התנועתי. בממסד ההצבעה

 התגבשותה בנתיבי הנוער, של האקטיביסטיים הרבדים בקרב והבשילו, חלחלו השפיעו,

הלוחמת. המחתרת של

 לאנגליה כאלטרנאטיבה האיטלקי, והפאשיזם איטליה על לאוריינטאציה קריאתו את

 שהעם בכך, ראשון, בשלב אחימאיר, הצדיק לבולשוויזם, אידיאית וכאלטרנאטיבה

 מאמרו את פרסמה היום" "דואר מערכת בעולם". אנטישמי "הפחות הוא האיטלקי

 על נעשה זה חופשית". "במה במסגרת אלה, עמדותיו ובו ,5.8.31 וירושלים״ ״רומא

 "בעיני תוקף. בכל זו לעמדה שהתנגד ז׳בוטינסקי, עם היחסים את להחריף לא מנת

 קרן את הרים אשר הוא לחיקוי; מודל האיטלקי הפאשיזם "היה פורת: כותב אחימאיר",

 תנועה בין ומעמדיות, לסוציאליזם לאומיות, בין הסינטזה את יצר אשר הוא הנוער,

 "חטאת על והתנצל הסביר אחימאיר לאומית". מהפכנית לתנועה פרולטארית מהפכנית

 השורה", את מקלקלת "שנאה שניאורסון פנחס של למאמרו בתגובה זו נעוריו"

 "בפאשיזם". אחימאיר, של נעוריו", בחטא "נאחז בו ,1962 המשמר״ ב״על שפורסם

אחימאיר: כתב שניאורסון(, פנחס של )כינויו לאקליפטה" "תשובה במאמרו

 על אחימאיר הכריז הבולשוויזם, בהשפעת אלא היטלר בהשפעת שלא היא, האמת
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 היה במיעוטו. כרע האיטלקי הפאשיזם נראה הבולשוויזם לעומת לפאשיזם. אהדתו

 אלא בבולשוויזם, להילחם מסוגלים יהיו "ויימאר" ולא "קרנסקי" שלא ברור

 אלא אחד, יהודי נער רק לא אוהדיו עם נמנו שאז צעדיו, בראשית האיטלקי הפאשיזם

 שתלו התקוות את הגשים לא כשהפאשיזם אבל לודוויג; אמיל שאו, ברנרד צ׳רצ׳יל,

 ז׳בוטינסקי בהשפעת אלא השמאל בהשפעת לא הרי במדרון, מתגלגל והתחיל בו,

 האדום הדגל הורדת ארגנו יערי ולא שניאורסון לא נעוריו. מחטאת אחימאיר בו חזר
21אחימאיר. "הפאשיסט" אלא וביפו, בירושלים השלישי הרייך של הקונסוליות מעל

כישלונה וסיבות הבריונים" "ברית על אחימאיר אב״א

 עשרות לאחר עליו כותב אחימאיר, אב״א של המובהקים מחסידיו אחד כצנלסון, קלמן

 שיצר )!( שנה 130ב־ היחידי העברי הסופר ש״הוא יתירה, בהפלגה ,1982ב־ שנים,

 "סתירה על מצביע הוא ההיסטוריה". מהלך על ישירות והשפיע עצמאי פוליטי מחנה

 של חורבנה לקומוניזם סלח שלא לבן", "רוסי היה אחד שמצד הרוסית", בנפשו גדולה

 בבד "בד שני, ומצד הרוסית, האינטליגנציה והשמדת רוסיה יהדות של הישנה, רוסיה

 הרוסית, במהפכה פוסק הבלתי עיסוקו כדי תוך נתמלא הישנה, ברוסיה מאוהבותו עם

 כצנלסון, כותב לנין", "את הישן". הרוסי העולם מחריבי ראש ללגין, עצומה בהערצה

 תכסיסיו ומערכת ועקשנותו, לבו אומץ העצומה, אישיותו על אחימאיר "העריץ

 לאצ״ג גם טיפוסי טוען, הוא זה, ניצחונו". את הרוסי לקומוניזם שהנחילה האכזרית,

 חייבים וחבריו לנין אלא וז׳בוטינסקי, הרצל "לא לז׳בוטינסקי(. טיפוסי )ולא וליאיר,

 "ברית לתלמידיו. אחימאיר הטיף הציונות", להגשמת שלנו הדרך מורי להיות

 שהוזרקה עוצמה רבת לניניסטית וריקה "היותה כצנלסון, טוען אחימאיר, של הבריונים"

 מקצועיים", "מהפכנים להיות נועדו הבריונים היישוב. של הפוליטית למערכת

לדבריו: זו, בזריקה בה היה שפגם אלא העיקרי", עיסוקם היא שהמהפכה

 זו קריאה והשאיר הזר, השלטון גירוש את מלא בפה תבע לא אחימאיר של הלניניזם

 במעלה, והראשונה העדיפה החזית היא בדיוק היכן קבע לא הוא שטרן; לאברהם

 לעבר הכף את היטתה אחימאיר של אישיותו מפא״י; או הערבים, האנגלים, כלפי

 והרסניים יעילים יותר במטרותיהם, יותר מחודדים היו ולח״י אצ״ל הפנימי. האויב

 מ״ברית ערוך לאין גבוה ומחתרתי תפעולי כושר עם ובאנגלים, בערבים בפגיעותיהם
22רחוב. הפגנת היתה פעולתה ששדה הבריונים",

 ב־ הכלא מן ובהשתחררו המהפכני, הקפיץ נשבר בכלא אחימאיר, אבא את שבר הכלא

 המהפכנות תקופת חלקים... לשני חייו את אחימאיר "ביתר כצנלסון, קלמן טוען ,1935

 עברי סופר שבור, אדם של אפורות שנים 27 והלאה וממנו השחרור, עד הלניניסטית

 היה הפוליטית ופוריותו תפארתו "בימי פלאים". וירד דגול מנהיג שהיה מי של מאוכזב,

 של בעיה רק לדעתו זו היתה ולא - עברי״ סופר היה ירידתו בימי - לניניסט

 העברי ביישוב זר נטע פשוט היתה לניניסטית" בריונים "ברית אישית; התמוטטות
 פטירתו(, )שנת ,11.4.1962 תל־אביב ז׳בוטינסקי, שם על במסדר בהרצאה 23בארץ.

 שלושה דרך, וסיכום נפש חשבון מתוך אולי לאחור, במבט אחימאיר אב״א מונה

 הוא, האחד, הגורם הבריונים". "ברית של כישלונה ולמעשה להיעלמותה גורמים

 כי הצליח, לנין אחת. מלאכה בעלי היו שלא אנשים, עמדו הבריונים" "ברית ש״בראש

 בראש זה. למען עשה שעשה מה וכל למהפכה, פרט אחר, דבר ידע לא ולילה יומם
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 יוסף הר־אבן, משה ייבין, יהושע גרינברג, צבי אורי - אנשים עמדו הבריונים״ ״ברית

 שעות 24 בפוליטיקה חיו לא הם פוליטיקאים; היו לא שבנשמתם - ועוד כצנלסון

 סופרים, עיתונאים, אלא מקצועיים", מהפכנים היו לא הם אחרות "במלים ביממה.

 להיפרד העזו שלא הוא, הבריונים" ב״ברית מונה שהוא הבשלים, אחד משוררים.

 עם וללכת להתחסל או לדבריו, היתה, בפניהם שעמדה הברירה, כאשר מז׳בוטינסקי,

 של לשבחו בלעדיו. ולהמשיך החדשה הציונית ההסתדרות מן לצאת או ז׳בוטינסקי,

 ב״ברית מונה שהוא נוספת, שגיאה אחרת". בדרך ש״הלך זה, במעמד אומר הוא יאיר,

הרצל": של בדרכיו הלכו "שלא העובדה, היא הבריונים",

 היתה צריכה באירופה, והאנטישמי הפאשיסטי הגל עליית עם ,30ה־ שנות בראשית

 האנטישמים עם ומתן משא לנהל האריות, לגוב להיכנס שתנסה ציונית תנועה להיות

 הדגלים את הורדנו גרמניה, תוצרת על לחרם אגודה יסדנו אנחנו ישראל. עם גורל על

 שבה בדרך, הלכנו לא אבל ובירושלים, ביפו הגרמניות הקונסוליות מעל האדומים

 היה הרצל כי פלווה, עם נפגש הוא קישינב פוגרום אחרי אחדים חודשים הרצל. הלך

 הבריונים" "ברית ובציונות... בגלות ישראל, עם של היחיד המדינאי - גדול מדינאי

 ערב לעשות, שצריך הגדולה הפוליטיקה שאת הרגישו כי הציבורית, הבמה מעל ירדה

אותם. יבין לא והעם לעשות, בכוחם לא הגדולה, העולמית המלחמה

 הצעירים׳, ה׳אחים שני לבין הבריונים" "ברית בין ההבדל "מה לבחון מנסה הוא כאשר

 במשל נזכר הוא מזהירה", יותר ציבורית" "קריירה לדבריו שעשו ולח״י", אצ״ל

 טולסטוי, של ההיסטוריה של הפילוסופיה על ברלין, ישעיהו של והשועל" "הקיפוד

 ואילו אחת, למטרה שואף שהקיפוד יווני, פילוסוף של סתומה מימרה מצטט כשהוא

 הן - ״קיפודיות״ תנועות היו אחימאיר, טוען ולח״י״, "אצ״ל אחדות. למטרות השועל

 - אחת במטרה שהתרכזו ומפני הזר. ״האוקופנט״ את לגרש אחת, למטרה שאפו

 השנאה מקור "מהו ולבחון: הפסיכולוגי לתחום להיכנס בנסותו ואילו הצליחו".

 אומר הוא שלה", תלמידים שלה, ממשיכים שהיו אלה של מצידם הבריונים", ל״ברית

 צודקים אלה אנשים ו״אולי בחיים", שנשארו בכך "חטאו" "הבריונים מדהימה: בכנות

 "היא טוען, הוא הי״ד", ורזיאל יאיר של הגדולה "הזכות פוליטית". מבט מנקודת

 "ברית ברחה פרטי, אגואיזם מתוך אולי הנצרות. את שיסד הוא הצלב מוות. של הזכות
24זו". מקדושה הבריונים"

המוות" ו״זכות חיים" "מופת על

 חוברות מאלף יותר היסטוריה מחולל משכנע, סוחף, גורם לעתים היא המרטירולוגיה

 יאיר של הגדולה כזכותם המוות" "זכות את שבהעלותו מעניין והפגנות. ומחאות

 יאיר את שנטש קלעי, חנוך של להרהורו דומה הרהור אחימאיר אב״א מעלה ורזיאל,

 נאדל, ברוך עם בראיון נוקב, נפש בחשבון זו". "מקדושה הוא גם וברח המצוקה בשעת

 תוך חנוך, אומר הבריטים, לידי התמסרותו לאחר שנה משלושים למעלה ,27.3.73ב־

:1965ב־ שכתב לברכה״, זכרונו ״יאיר למאמר התייחסות
 וכיוון אחת׳, בשעה עולמו הקונה ׳יש חשבתי שנרצח לפני בדמו". עולמו הקונה יש

 בשעה עולמו קונה "יש על חשבתי שירים, וכתבתי בחרוזים, לעתים חושב שאני

 שגדל וככל בי; שעלה הזה ההרהור מהו מלא, וחשבון דין לעצמי לתת מבלי אחת",

 ליאיר המשורר, ליאיר הסנטימנט בי גבר סנטימנטאלי, יותר נעשה יחסי המרחק,
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 ,1947-1944 בשנים לח״י של ההישגים התחייה״; ״עיקרי של ליאיר הפטריוט,
 שלו, הקרבן פרי היה שזה וכיוון ארץ, דרך בי עוררו באנגלים, מלחמתם בתקופת

שלו. לקרבן הערכתי גדלה ממילא

 והמחלוקת; המאורעות מזמן שהתרחק ככל אצלו גבר חנוך, ואומר ממשיך זה, רגש

 לבשטיין, )יעקב( אשקה וכן ויינשל, ליעקב עדותו שנתן בזמן ביטויו מצא לא הוא

 שהיה הוויכוח, "כל זה, בראיון אומר הוא הזמן", שנתרחק "ככל .60ה־ שנות באמצע
 שהפלגתי ככל 25מכן". לאחר המאורעות להתפתחות רלוואנטי בלתי לי נראה כבר בינינו

 שבו חיזיון, באותו נתקלתי למיניהן, המהפכה תנועות של ותולדותיהן מוצאן במחקר

 וההקרבה, הנפש למסירות המהפכני, המעש שכונה למה או למעש, המובילה החוליה

 של הרעיון המובילה. ההנהגה של האישי המופת היה תום, עד וההליכה לנחישות

 עליו. החיים את לתת הנכונות עמדה מאחריו כאשר וגידים עור קרם המהפכני ההוגה

 לח״י, של תום עד והעיקביים הנחושים הבלתי־נכנעים, הלוחמים אחד כהן, יהושע

 חבר אז והוא להירצחו, שנה ארבעים במלואת ליאיר האזכרה בטקס פגישה לאחר כותב

 התחייה" "עיקרי הקראת על בתגובה בן־גוריון, דוד של הקרוב וחברו שדה־בוקר,

 תפשו מקום מה יבחן אשר ואמיץ ישר חוקר פעם יקום "אולי יאיר: של לזכרו זה בטקס

 דווקא לקרוא סלקטיבית בחירה אותה ומה המהפכנית; חיינו בהוויית התחייה" "עיקרי

 עד המערכה את נטש לא אשר אדם, של כמופת יאיר המקדש... בית על י״ח סעיף את
26שלי". יאיר היה זה - האחרון הרגע

 להשתתפות וכן האישית, וההתאמה הנאמנות לבחינת וחברות, לקבלה המידה קנה

 פיין" ה״שין דרך הרוסית, העם" מ״רצון החל לוחמות, מחתרת בתנועות בהנהגה,

 חפיפת המעשה. במבחן העמידה היתה במחתרת, הקומוניסטיות המפלגות ועד האירית,

 המשמעות העליון. הסמכות ומקור הרעיון, של ההיתוך כור היתה למעשה, הדיבור

 מהפכני. מלל כל על נעלה היתה האישי, המופת של המכרעת המוסרית החינוכית,

 המופת מן רבה במידה נבעו הירצחו, לאחר אישיותו ופולחן בחייו, יאיר של סמכותו

 גם לסמכות העיקרי המקור להיות המשיך זה סמכות מקור ובמותו. בחייו שהציג האישי

 ישראל ילין־מור, נתן שמיר, כיצחק אישים של נכונותם יאיר. שלאחר לח״י בהנהגת

 דרכם על רגע, כל החיים את לתת נכונותם הזה, העליון במבחן לעמוד אלדד,

 שנחפרה במנהרה הלוחמים עם שזחל ילין־מור, סמכותם. מקור היתה ורעיונותיהם,

 שקפץ אלדד ישראל שעה. כל המוות, להם ארב בו החופש, אל ארוכים, חודשים במשך

 שלא המחתרת למצוות ציות מתוך לאוסרו, באו כאשר הרחוב, מרצפת אל נפש בחירוף

 בכלא, ייסוריו ממיטת ומסותיו מאמריו את שהכתיב בנס; וניצל התנגדות, ללא להיאסר

 והסכנות, הייסורים נתיב בכל שעשה שמיר, יצחק גופו; בכל בגבס נתון כשהוא

 והכלא, המאסר מן בבריחות והכלליות, האישיות המהלומות ובכל ברעב, במצוקה,

 בזכות מעורעת בלתי לסמכות זכו שלושתם וההרוסה. הנרדפת המחתרת של ובשיקומה

האישי. המופת
 הצעירים האחים׳ ש׳שני במקום כשלה, הבריונים" ש״ברית מקרה כן, על זה, אין

 ש״הזכות השאר, בין מוסיף, הוא כאשר אחימאיר. אב״א כדברי "קריירה", ׳עשו׳
 נכונותם .מאור אומלל ניסוח זהו המוות״, של ״הזכות היא ורזיאל יאיר של הגדולה

 לתת נכונים והיו רבים, אחריה ומשכו בה האמינו עליה, שעלו בדרך תום, עד ללכת

 הדיבור חפיפת של המופת המוות". "זכות ולא חייהם, מופת היא החיים, את עליה

 ה׳וועדים׳ כל בין לרטוש, יאיר בין ההבדל כאן ומנהיגותם. סמכותם סוד גם הוא למעש
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 לבין רעיוני, לגיבוש למיניהם, ו׳הבריתות׳ וה׳תאים׳ העברי", הנוער "לגיבוש הכנעניים

 הנקנית הסמכות אלא המוות" של ה״זכות היתה לא ביניהם שהבדיל מה לח״י. מחתרת

 עם נוקב נפש בחשבון ואמונתם. חזונם על ליהרג בנכונות החיים, את לתת בנכונות

 של ברשימתו הזה. הגדול והערכי האנושי ביתרון שנים, כעבור קלעי, חנוך הרגיש עצמו

 עוזיאל בן מרדכי לח״י לוחם לדודו, זיכרון רשימת לח״י", "איש קלדרון, ניסים

 למפלגה 16 בגיל שהצטרף קלדרון, כותב ירושלים, על המערכה בימי שנפל )״דרור״(,

 מורשת לח״י", "כתבי של הכרכים על להתרפק הרבה גם שעה ובאותה הקומוניסטית,

דודו:
 הכיוונים לכל - פוליטי באופן - התפרק שלח״י לב, שמתי שהתבגרתי ככל

 של הימני הקצה אל שהלכו כהן, וגאולה אלדד ישראל באו מלח״י האפשריים.

 פנחס גם בא מלח״י אבל הארץ. שלמות של הערכים עולם ואל הפוליטית, המחשבה

 עם ההשלמה לכיוון שהלך ילין־מור הקומוניסטית... המפלגה אל שהגיע גינוסר,

 מפני אולי - בלח״י אינטלקטואלים של הגבוה לריכוז גם לב שמתי הערבי... העולם

 הקסם ואולי המאורגן... היישוב של הקונפורמיזם מן בחריגה קסם בשבילם שהיה

 כאן היה לא המעשה. על ההתעקשות דווקא היה אינטלקטואלים, בשביל - האמיתי

 מחשבה, של קיצוניות לעצמם מתירים אנשים שבו סאלוני, הפוליטי לאינטלקט מקום

 - לח״י עיתון ניקרא במקרה לא המחשבה. תוצאות על אחריות מקבלים לא אבל
27המעשה. הוא שהעיקר עמדה מתוך "המעש",

גרינברג צבי אורי של חותמו ג.

רעיונית לביוגראפיה קווים - אצ׳ג

 נצר (,22.9.1896) תרנ״ז בתשרי בט״ו )גליציה( בביליקמין נולד גרינברג צבי אורי

 בת־שבע, אמו ומצד חיים, הרב אביו, מצד מפרמישלן מאיר של אדמו״רים; למשפחת

 בה )למברג( ללבוב משפחתו עברה שנתיים בן בהיותו מססטרליסק. "השרף" אורי של

 ועברית ביידיש הספרותית יצירתו ראשית החסידות. ברוח תורני מסורתי חינוך קיבל

 סרביה-מונטנגרו. לחזית ונשלח האוסטרי לצבא גויים 1915ב־ שמונה־עשרה. מגיל

 הרצח סיוט כאן וחווה ללמברג, הגיע הצבא, מן ערק המלחמה סוף לקראת

 .1918 בנובמבר שנערך בפוגרום העיר, ביהודי הפולנים של הפרועה וההשתוללות
 חוויית הספרותית. ויצירתו בנפשו עמוק חותם טבעו הפרעות וסיוט המלחמה חוויות

 מלחמות־האזרחים המהפכה, המלחמה, אימי חווייות עם ביצירתו, נתערבבה הפוגרום

 בראשית עלה כאשר היה בן־שלושים .1919ב־ אוקראינה ופרעות שלאחריה, והלאומים

 וביידיש. בעברית ידוע משורר כבר והוא השלישית, העלייה בגלי ישראל לארץ 1924

 ובפרסומיה בעיתונותה מרכזי מקום ותפש העבודה, תנועת מחנה על נמנה זה בשלב

 וב״הפועל ב״קונטרס" שירה ודברי מאמרים פירסם 20ה־ בשנות ופובליציסט. כמשורר

 הופיע כצנלסון, ברל של בעריכתו (1.6.1925) ״דבר״ של הראשון בגיליון הצעיר״.

 פעם לא ועוררו במחלוקת שנויות היו דיעותיו ל״דבר". תזכיר "מעין אצ״ג, של מאמרו

 מקובל, תרפ״ט למאורעות שקדמו השנים במשך היה זאת ועם סוערים, פולמוסים

של דרכה וקביעת בייסודה הפעילים מן ואף העבודה, תנועת במחנה ומעורב משפיע
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העבודה". "אחדות
 תנועת של והבניין ההתיישבות מעשה את גרינברג צבי אורי ראה שעה אותה

 את להרוס הקמים המהפכנים תבל, יחפני של המהפכה מן כחלק בארץ, הפועלים

 ,1924ב־ שפרסם ללנין", ב״סלוט והשוקעת. השבעה הבורגנית, המערבית התרבות
 הוא ובנגף", ברעב היחפים "מלכות של הנערץ ומנהיגה המהפכה מחולל על בהספד

 ללוויית בסלוט מוסקווה עבר אל עומדים העברי האי על העברים "הפרולטרים כותב:

 על חותמו את לטבוע האחד של כוחו "את שעה אותה לגביו סימל לנין לנין".

 עלי יחפים של "מלכות העבודה. תנועת עם כליל הזדהה 20ה־ בשנות ההיסטוריה".
 הפועלים 28מפלל. הוא אליה היהודית הריבונות חזון את 1924ב־ מכנה הוא כך חולות",

 מלכות של מגשימיה החדשה, הישראלית המהפכה של כ״נושאיה בעיניו, אז נחשבו

 מהפכני בין גורל שותפות ראה "הוא שפירא. כותבת והמדבר", הים בין שתוקם ישראל

 על מצווה, אשר היא ההתלהבותית "האלוהות ישראל". בארץ והחלוצים העולם כל

 של החורך לאקלימה ובמחסור בעוני מופקרים להיות אלה ועל לבריקדות, לעלות אלה
 כאפשרית. וירושלים מוסקבה בין הסינתיזה את ראה לא זאת עם 29כתב. ישראל", ארץ

 אנו הטראגית" "הסינטיזה כתב: (28.12.25) ב״דבר״ מליל?״ מה ״שומר במדורו

 שלנו בפרימיטיב אין בזמן... ולא במקום לא אפשרית אי והסינטיזה רוסית, ורבולוציה

 מן שהיתה כשם עבריות לנו אין כי ברוסיה. המהפכה לפני שהיתה פרובלימה אותה
 אחרי וחצי שנה 50בית". ללא יהדות ומגועלה. דקורה יהדות יהדות. לנו רוסיות. המוכן

 כשככר תתקיים ישראל כארץ הסוציאליסטית "שהמהפכה כבר טוען הוא ללנין הספדו

 ביותר מרכזי מושג כאמור, הוא, "המלכות" "מושג למרור". במה ויהיה מלכות תהיה

 מלכות" "אידיאת דוד". בית "מלכות מלכות"; "כתר שונות: בווריאציות החוזר אצלו,

 ליישות ומתייחסות הציוני, היעד את לתאר הבאות קוד מלות אצלו הן סתם מלכות או

 שמעוגנת והווה, עבר בין המגשרת יישות זו סתם. למדינה מעבר שהיא מדינית־לאומית
 את 31שפירא. מציינת קדושה", של מעמד לה מייחס הוא ואשר היהודית, בהיסטוריה

 במאה העברים היחפים מעלתם "הוד מלכות, הוד עטורי רואה הוא העמק חלוצי

העשרים":

מו־פט בבגד אפילו זקוף לעמוד זמן בא

נעלים ובלי

 הדוות אצבעות עשר של ערכן את ולךעת

 !הפשטות בתכלית לאנוש אדמה ומהי

 בישימון, כבושנו ברית את הדור פה וילמוד

 העברים היחפים מעלתם הוד בידי הכתובה

העשרים. במאה

תרפ״ה. סלכא, טור גרינברג, צבי אורי
 על כותב הוא ,1925 דצמבר מראשית ב״דבר״ מליל?״, ״מה במדורו הראשון במאמרו

 איסיים: בפיו הקרויים החלוצים של סבלם ועל הירדן, ובעמק יזרעאל בעמק הבצורת

 ומן האחד הנזיד מן אוכלים אנו שלי. הסגופה בא״י אחי יושב, הוא אחד שולחן "ועל

 הירדן. ובעמק יזרעאל בעמק לגשם מתפללים הולך. יקר ירח ברקיע. כוכבים הפת.

 ב״שירי הסמל". לתפארת עומדת החינין צנצנת האיסיים. - המובהקים הפרולטרים

 היהדות של אוטנטי כגילוי החדשה, ההתיישבות את מתאר הוא העולה" הגברות
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 תפילין־ - ירושלים קודחות!/ דגניות שתי אלפא, ובית יוסף תל חרוד, ״עין הקלאסית:

 הדווים כל אלהי בהוד הקבוצים, בכל ווין למד יד!/ של - והעמק של־ראש
 גדולה באבטלה מלווה שהיה השלישית, העלייה משבר נוכח 1926ב־ 32למלכות!"

 בהם ישראל", בארץ "רעב כגון ביותר, המרשימים משיריו כמה כתב הארץ, מן ובירידה

 לציונות הנאמנים הרעבים ש״גבורת וקבע העמק, ליישובי קדושה של דרגה העניק

 והירידה העבודה חוסר הקשה, הכלכלי המשבר בנסיבות תל־חי". מגבורת גדולה

 כ״חבלי הקשה והעבודה הייסורים את מעלה הוא בארץ, נכאים אווירת שיצרו הגוברת

 אנו משיח חבלי כי ואחמיניה! "ייתי הייסורים, את לקבל מוכן היה אצ״ג משיח".

 בוקע המשיחי "חזוננו קדושה. למדרגת העלה העבודה את באהבה". מקבלים
33בירושלים. העבודה מגדוד החוצבים עבודת תיאר כך בדינמיט",

 בה, ולהתיישב לבוא הפרוזאית כזכות בארץ־ישראל היהודים זכות תיאור שני, מצד

 "בית המושג במקום העכורה. היום־יום ביצת אל והורדתן החזון כהנמכת בעיניו נראתה

 הרומנטיקה, של מבית־מדרשה סימבוליים במושגים שימוש להנהיג ביקש הוא לאומי"

 עם להשלים מוכן היה לא הוא בביצות. הלוחמים של לנפשם רוחני מזון ישמשו אשר

 כותב: הוא וכך משיחיותנו"; של אטית "התרוקנות כינה שהוא מה עם הקצב, איטיות

 ידענו אגב המעשים; בשטח לאט" וה״לאט שיטת־הצמצום את קבענו לכאורה, "באונס,

 עליו ובהעמידנו אחד, דונם גאלנו אגב היא; לרחבות הנפשית שהשאיפה מעשה בשעת

 ואולם השני. הדונם אל גדולה, גבר בתאוות מכאיבה, באהבה הבטנו המחרשה את

 המגמה את אכלה הצמצום שיטת - חוקה להיות הפכה שיטת־האונס הימים ברבות
 גלגלי של מהלכם "איטיות כלפי הרוח, קוצר תחושת כאן היתה 34הסופית".

 דופן יוצא אצ״ג היה לא זו בתחושה גם מהפכה. תנועת כל שאפיינה ההיסטוריה",

 "אחדות של המנטליות ביסוד היתה הקץ" "דחיקת או הדרך" "קפיצת העבודה. בתנועת

שפירא: מציינת העבודה",
 ביד הגורל את ליטול והנטיה ההיסטוריה, גלגלי של מהלכם איטיות כלפי הרוח קוצר

 כצנלסון, ברל של הרוחני בפרופיל חיוני יסוד היה להיסטוריה, "מיילדים" ולשמש

 בהווייתם, קץ דוחקי היו הם וחבריהם. רובשוב זלמן טבנקין, יצחק בן־גוריון, דוד

 שתי על הציונית המהפכה את בימיהם במהרה להביא מעשיהם ידי על המבקשים

 ידי על להביא המבקשים בין מהותי הבדל היה לא והסוציאליסטית. הלאומית פניה,

 בתחום מפנה להביא המבקשים לבין הלאומי, בתחום למפנה היסטורית הבקעה

 וטבנקין, בן־גוריון שהעריצוהו כפי לנין, את גרינברג א.צ. העריץ לכן הסוציאלי.

סיבות. ומאותן

שפירא: מוסיפה ועוד
 בכוח, השימוש מן נרתעו לא היסוד, עד ישן עולם להרוס המוכנים שהמהפכנים, כשם

 האלימות לכן בו. להשתמש מוכנים היו למיניהם הארצישראלים הקץ דוחקי גם

 חמה פינה בלבם שמורה היתה אותם... הרתיעה לא גרינברג של בסגנונו המובנית

 אצל חשו שאותו האינרציה, את לשבור המבקש לאי־השקט המתמדת, לתסיסה

 של מופרזת, מוגדלת, בבואה היה גרינברג בו. נגועים היו עצמם הם גם כי גרינברג,

עצמם". שלהם הנסתרים המאווויים

 לא לבם בסתר וייצמן, של דרכו את קיבלו כאשר "שגם שפירא, מוסיפה יצא, וכך
 אב פרעות הוא בארץ, והשמאל אצ״ג בין הקרע חל בהם הדרכים צומת 35עימה" השלימו

 שנכתבו הדם, בן ונאום מגן אזור השירים חוברת היא קרע אותו של דרכו ציון תרפ״ט.
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 ההולכים את נס על אצ״ג העלה הספר של הראשון בחלקו תרפ״ט. אב־אלול בירושלים

כותב: הוא שני, בית מימי הסיקריקין במסורת וממשיכים הצבאי האקטיביזם בדרך

באנס הנכרת הנכנעים, שלום את שונא אני

הדם, ובצחנת יהודים חללים קפת על

השלג כפתי ברפש הנוצות שכבת על

הבשר מן כעור החרוכים התורה וספרי

לכבשים... נמשלנו אבותי: אמר לי ולגועל

הרומאית? היד לעמת כנסת־ישראל מהי

 ברומא, המורדים חלב מגוש ויוחנן בר־כוכבא תורת והיא אצ״ג אז נושא חדשה תורה

 בתל־ הגידם יוסף נפילת ועד בווילנה, וההתעללות ההשפלה חרפת הנוקם לקרט, הירש

 שבא והקרע זה, הקשה הפולמוס בעקבות ישראל. וכבוד ישראל אדמת משמר על חי

 העמק", ל״מלכי ההגשמה, למעשה מהערצתו מתנער הוא ,20ה־ שנות בסוף בעיקבותיו

שתים": ולא אחת "אמת על תרצ״ו מאורעות פרוץ עם ומכריז

 דם/ ובלי אש בלי תקום ויהודה הבאים/ בדורות יבוא המשיח למדו: רבותיכם

 יפגר/ דורכם אם אומר: ואנוכי נוסף/. בית כל עם עץ, כל עם תקום היא

 -/ דוד של מגן עם יבוא לא ובאש הקץ/ את ורפקיו בידיו ידחק ולא

 רחוק/. גם בדור המשיח יבוא לא -/ סוסיו ארכובות תבואנה לא ובדם
37יהודה. תקום לא

השיר ואמת המשורר של ייעודו על

 ויוצא המלוטש, השיר נגד אצ״ג מתקומם וירח", גדולה ב״אימה (,1926) בתרפ״ו עוד

 בחן מייפים שקר איך מלוטש/ נעשה איך וגמגום לשונות שבעים כבר "...היודעים נגד:

 הוא ותשעה" תשעים ב״כלפי (1928) בתרפ״ח נגינה״. בטעמי - ולהג / סימבוליסמוס,

 את "לבקוע פיליסטרית": בשלווה לישון לתת לא ש״בא ברנד, ח. י. את נס על מעלה

 מה - ולגעות הבקע/ דרך ׳הפרא׳ ראשו את ולתקוע זה/ ותיק שבמבצר המוגף התריס

 צופים העברי", באי העברים ש״הפרולטרים סבור, הוא שכזה". פרא ברנר, שגעה

 הפראיים, חייו חזון ותומים "כבאורים להם, שיראה במשורר, ורוצים לגדולות
38הכלים". העוברים־בדמים־על־גדות־כל הכאובים,

 "אי־הבנה" כנגד בהבנה; זו, בתקופה גם אצ״ג, של ושירתו דבריו נקלטים תמיד לא

 מחלוצי אחד בנארי, נחום יצא וירח", גדולה "אימה הגדולה הפואימה נקלטה שבה

 בעלי של השירי׳, ׳הפיהוק של השיממון את מחד מעלה כשהוא ־חרוד, עין איש העמק,

 ההלך שירת "שירת־הכאב, אצ״ג של שירתו את ולעומתם, למיניהם, החדש׳ ׳הסגנון

בנארי: כותב לבנו", עורקי על המנגן האלם,

 בכל מרגישים והם באמת, להם שאר־רוח אשר המתהלכים, אותם הם מאוד מעטים

 ברורה, לא שפה שפת־מסתורין, היא שפתם המתהווה. ואת התקופה את נשמתם נימי

 הבצה שוכני יבינו לא הזאת השירה את המתפרצים. המתהווים, והחיים הרגשות בליל
39קדימה". הולכים החיים !יבינו בל העומדת...

 כמשורר. ייעודו את חלוצי וסיגוף עוני שנות באותן גרינברג צבי אורי ראה כך ואכן
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 את ולשלח פייטנם להיות לי קראו בישראל "פרולטרים ב״סדן": מכריז הוא בתרפ״ה

 ב״ספר ובתרפ״ו, לחייהם". - שיש מני ביטוי לחצוב ״וכמוהם לעזאזל״, והענוג הרך

 העצור לכל כלא, כבתי שיר, בתי האמנות, חוקי "מהם מוסיף: הוא העולה", הבגרות

 כמשורר לשליחותו ואשר לה". דרור בבוא כלבה והם המהותך, כברזל והם עברי בדמי

והאמונה": הקטרוג ב״ספר כותב הוא

עטי, על יד־י, על עיני, על דם יצק הזמן

בשיח. הנו הוא אותיות: בצרוף זרמו
הוא. דם תחת דם אלא - דיו לא כי אלהים ועד

 הוא חם ומאד מנצר בחוצות, הדם בהדים

 העיר, לא הדם אם !בשיר דיי לא אך בשיר...

 ןפירי... האלם את בדם־כתב שנכתם ניר הכי

 חפה, לשיר ערך ואין המועד בא הנה

 - הזועם המשורר ביד סוקלת אבן ובלי
 40הנוהם? המורד קול לא אם ,יעורר מי

 מעלה הוא בתשכ״ג, יפה, לספרות טלפיר מרים ע״ש פרס לו הוענק שבו בטקס בדבריו

 שירת לא אילו מעוררים. ומשוררים יוצרים לפניה שהלכו בראשיתה, הציונות "זכות את
 נביא של באיצטלה המופיע משורר 41שהננו... מה עכשיו כאן היינו לא זו, בראשית

 חדשה תופעה אינו בעקרונותיה, שבגדה מהפכה על המסתער או מהפכה, המבשר הזעם

 ויליאם האנגלים המשוררים את להזכיר די פיש. הראל מציין המודרנית, בספרות

 נעלה ייעוד לשירתם ותבעו הקלאסי היווני הדגם את שדחו בלייק, וויליאם וורדסוורת

 אשר היינה, בהם המאוחרת, הרומנטיקה משוררי גם כך ונבואי. משיחי ייעוד יותר,

 האנושות". של השחרור במלחמת "כחייל אלא כמשורר, לא אותו שיזכרו ביקש כידוע

 ויטמן שחולל לזו דומה מהפכה העברית בשירה לחולל ביקש הראל, טוען גרינברג,

 של האסתטית הבחינה בין להבדיל אין גרינברג, אצל גם כך ויטמן, אצל וכמו בזמנו,

 שסימניה, הפוליטית, הבחינה לבין וסוערת, זועמת חופשית, שירה שסימניה זו, מהפכה

 בה. והיושבים צמחיה, נופיה, לבין המשורר בין מיסטית הזדהות כדי עד מולדת אהבת

 של משירו מביא הוא החיצונית" המציאות לבין השר האני בין זו ?'"רציפות כדוגמה

והאמונה". הקטרוג שב״ספר המכרה" "בכתב אצ״ג
עומדת: ירושלים גבו על בנך, הנה אשה

מלכות, של בתרים, של תהום, של דם, של ירושלים

אויביו. - אויביה של אשפות שערי ועם
 42בפנים... ובוערת וכבדה גדולה ירושלים עומדת אנוש, גב הקטן, גבו על

 תהליך של אוטנטית כ״בבואה אצ״ג, של הארוך" "השיר סגנון את מסביר פיש הראל

 מגיב בהם אשר הקולות הם והתרועה, הקינה הקטרוג, אותה. רואה שהוא כפי הגאולה,

 אומר, הווה למתרחש. משמעות המעניקים הקולות גם הם אבל המתרחש. על המשורר

 מגדיר הוא מסוימת במידה ההיסטורי; התהליך את ולתאר לפרש בלבד כלי אינו השיר
 כותב דרך!", "פנו במדבר: הקורא הקול "הוא 43להיסטוריה". קודם הוא אותו, ומגבש

 המשתפכת הלירית שירתו על יסנין סרגיי כלפי המטיח מןקובסקי דורו כבן בהט. יעקב

 תשעים ב״כלפי אצ״ג, מטיח גם כך ומהפכה, זעקה סער, בימי הענוגה, הרומנטית,

ותשעה":
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אחדל:/ לא השאלה ומן - ברזל של במסרקות בשרי יסרקו

 ואידיליה?/ סוניטות עברי משורר כותב כיצד -

!לא - עברי משורר לונגפלו־כן. פטרארקה־כן.

 לכייל אוכל לא לכן סדום,/ מטת ואלוף הצמצום אמן "אינני כותב: הוא בית" וב״כלב

 הגדולה, זעקתו נושא עצמו רואה הוא הנגרש". הדם מאוויי קטנה/ אגוז קליפת בתוך

 את רק לא }תובע ברנד, של מתפשרת והבלתי הגולמית לעתים, ומחוספסת המגומגמת

 דברים־ "יש מפיו: שומעים אנו בית" ל״כלב בלווי הזעקה. חובת את אלא הזעקה זכות

 בזעקה הרחובות באמצע להתריע יש ושעליהם בחרוזים לכיול ניתנים שאינם נגעים
 יצירה פרס לקבלת ב״משא מכן, לאחר שנים כיובל 44ריתמוס!" בלי - ומרה גדולה

 ומכריז: "מגויים" סופר היותו לעצמו זכות רואה הוא ",197ב־ס הממשלה ראש מטעם
 לא? ביאליק מגויס? היה לא ברנר חיים יוסף מגויס? להיות לא בעצם "למה

44לא?... ברדיצ׳בסקי

 כותב הוא ישראל. תורת את אצ״ג מעמיד בהט, כותב באמנות", תורת־הגויים לעומת

 בחרוזים תנחומא, במדרש בתנ״ך, לעיין מוטב לא "הכי ותשעה": תשעים ב״כלפי

 העתיקה: זו בבארנו המשקע כל את לדלות כבר הספקנו "כלום לבנים?"; לבנים,

 שמסרו הקודש קהילות פנקסי חסידות, תפילה, פיוט, קבלה, מדרש, תלמוד, נבואה,

 למגילת ועד לפטלורה, ועד מטיטוס והמוקד הזבחים מגילות השם. קידוש על נפשם

 רבים ראוהו וכך הנביאים, כאחד עצמו רואה אצ״ג החלוצים". של החדשה ההעפלה

 "אצ״ג כמופת. יחזקאל הנביא את רואה הוא בהט, טוען הנבואה, אבות מבין מחסידיו.

 הקלאסיציזמוס לחוקי בניגוד דופן, יוצא ל״תררו תביעתו מנמק כשהוא ליחזקאל, חוזר

 וכין עכשיו כנען כובש ושל יחזקאל של ירושלים בין פדות נעשה עשיר, כי !הלועזי

 בית", ב״כלב מכן לאחר ושנה בתרפ״ח, ותשעה" תשעים ב״כלפי כך ואתונא". רומא

 עשה כך אגרופי/־ על מצחי לארץ, פי תחתי;/ ואפול - כך באמרי ״ויהי בתרפ״ט:

 יחזקאל הנביא את אצ״ג, בעיקבות אלדד, ישראל גם העלה כך במשפחתי..." יחזקאל

 ללא ועריה", "עירום המתנבא הידיעה!", בה׳ ה״אכספרסיוניסט עליו, הנערצת כדמות
45לבו. ובדם נפשו נימי בכל גידיו, שס״ה בכל עצמותו, כל כולו, כל את מבטא גינונים,

אצ״ג של חותמו - יאיר

 הבריונים". ו״ברית ב׳" "הגנה של מחצבתם מקור היא תרפ״ט פרעות של הטראומה

 בעיקבות יאיר של המפנה אבל יאיר. של ציוני לרדיקאליזם המפנה מקור גם כאן

 יאיר פוליטית. במסגרת בפעולה לא זמן באותו התבטא תרצ״ט פרעות של הטראומה

 יייבין ה. י. אחימאיר, מאב״א בנבדל ב״הגנה". פעילותו במסגרת הפרעות ימי את חווה

 טלטלו תרפ״ט שמאורעות העבודה, בתנועת מעורבים שהיו האינטלקטואלים ואצ״ג,

 בשמאל. או העבודה בתנועת פעיל היה לא יאיר, ציוני, לרדיקאליזם השמאל מן אותם

 במסגרת היא במאורעות מעורבותו בארץ. העבודה תנועת אישי עם קשרים לו היו לא

 מהפכן", ׳במשורר יניקתו מקורות בין להבחין מנסה אומנם גינוסר יאירה המחתרתית.

 הכיוון במימוש "בחר שבה פעילותו, לבין השמאל", "תרבות שנקרא מה ש״היו
 יאיר, של אישיותו לגבי בייחוד לדעתי, ׳מאונסת׳ הבחנה זו 1'6בסוציאליזם" לא הלאומי,

 הדיבור בין המעש, ואמת השיר אמת בין המלאה החפיפה היא אותה שאיפיין שמה,

 מקור לו ששימשו הספרים רשימת ל״ספרייתו", בסתירה גם עומדת זו קביעה למעשה.
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 לונדון, ג׳ק קורולנקו, טולסטוי, יצירות את כוללת "ספרייתו" ביוגראפית, השראה.

 פושקין, מיצקביץ׳, אדם סלובצקי, יוליוס קראסינסקי, זיגמונט ספרים, מוכר מנדלי

 צ׳כוב. רולאן, רומן ביאליק, אש, שלום הלוי, יהודה שירי סיינקביץ׳, הנריק לרמונטוב,

 של יצירותיו בהם נכללים אם גם השמאל׳, "תרבות בדיוק אינם אלה יניקה מקורות
47בלוק. אלכסנדר של ושיריו גורקי,

 על הנאבקת פולין של משורריה גדולי של משירתם תקופה באותה הושפע יאיר

 רמתה בצד שהיתה קראסינסקי, סלובצקי, מיצקביץ׳, של הרומנטית משירתם חירותה;

 - הרוסית המהפכה משירת וכן, שחרור; במלחמת נשק - מאוד הגבוהה הפיוטית

 המהפכה של והמקצב המזג את שאב ממנה בלוק, ואלכסנדר מיסנין ממןקובסקי,

 את "הרי שלו, ביותר המרגשים השירים באחד מובא בלוק של משירו מוטו המודרנית.

 לימודיו את עשה שיאיר העובדה, אף שעל לציין, הראוי מן מולדת". לי מקודשת

 שום בשירתו ניכרת לא הפאשיסטית, שבאיטליה בפירנצה השלישי התואר לקראת

 אל משם אגרותיו ובכל המרובים במכתביו שאין כשם וסיסמאותיה, שירתה של השפעה

הפאשיסטי. למשטרה הערצה של לא ובוודאי הערכה, של ביטוי כל לעתיד, אשתו רוני,

 הצטרפותו היה תרפ״ט, לפרעות ובתגובתו יאיר, של בפעילותו המשמעותי הצעד

 תהומי לאברהם תקופה באותה ביותר מקורב הוא המחתרתית בפעילותו ב׳. לארגון

 המפלגה עם לא ואף ה״המכסימליסטים", עם מזוהים שאינם אודיסה׳, ו׳חבורת

 של ומקורבו כשלישו ב׳, בארגון משמש יאיר 1937 של הפילוג עד הרוויזיוניסטית.

 זאת, לעומת הארגון. על להשתלט הרוויזיוניסטי הממסד ניסיונות עם שנפתל תהומי,

 וכאמור כתיבתו, שבדרכי למרות אצ״ג, של השפעתו ניכרת בשיריו, הספרותית, ביצירתו

 בעקבות והזעם, העלבון תחושת כמוהו חש יאיר מאוד. ממנו רחוק הוא בהישגיו,

 השפעת לעוצמת המשך ובהשפעתם אצ״ג של בשיריו היה זו מבחינה תרפ״ט. פרעות

 שהפך אלמונים" "חיילים שירו כותרת בפרט. ההריגה" ו״בעיר ביאליק של הזעם שירת

 שבעיקבות הדם" בן ונאום מג; איזזד אצ״ג של שיריו מקובץ באה הארגון, להמנון

 שגעון "מוכי לשירו שבחר ברובה", מתפלל יהודי ןל1"ך המוטו: וכן תרפ״ט, מאורעות

 אף וייתכן ,1933 בירושלים נכתב המוקדם שנוסחו המולדת״, אהבת חולי התקומה,
ימים: באותם אצ״ג כותב המגן" "אזור בשירו 48בתרצ״ב.

!הקדושה עיךי בשעריך יורים הלילה

- מגניך חגרו לך מסביב מגן ואזור

שכאלה; אלמונים רחלים חלוצים... ושמם:

— ספיך על ויורים עומדים והמה

 המגן; אזור את ערבי יפרוץ לא

 !לקדים שמעי הלילה, שקטי

 לשלומך, רוכח3 מתפלל יהודי ח;ל

!מנגן מעוגב רובה לך ינעם נא

הבודד, העבךי ובכפר ובחברון בצפת
ערבי! יפריץ לא ואם, עיר בך, אך

חלוצים, חגרו לןי מגן אזור כי

מערבי. כתל כמו במשמר גוף וכל
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 שכאלה", אלמונים חילים חלוצים... ש״שמם: המגינים, ההגנה, אתוס נושם כולו השיר

 אצ״ג של זה ששירו ספק אין להגנתה". ירושלים, של לשלומה ברובה, "מתפללים והם

 אלמונים", "חילים יאיר של שיו כשיריו מרכזיים למוטיבים ההשראה מקור שימש

 "ספר שהיסטוריון להתפלא, גם אין המולדת". אהבת חולי התקומה, שגעון ול״מוכי

 ירושלים" באזור ה״הגנה" על הפרק את אצ״ג של זה בשירו חותם ההגנה" תולדות
49תרפ״ט. פרעות בימי

 במהלך הבאות, השנים במהלך יאיר של בנפשו המתחוללות התמורות בחינת לצורך

 הנוסחים שני את להשוות הראוי מן מחשבתו, ובדרכי התקופה באווירת הבא, העשור

 מימי ב׳ ונוסח תרצ״ב, מימי א׳, נוסח של כאמור, שנים, כעשר של בהבדל השונים,

.1940-1939 בשנים במאסר שבתו

(1932 ירושלים ראשון )נוסח התקומה, שגעון מפי

ברובה... מתפלל יהודי חיל
גרינברג( צבי )אורי

המולדת, אהבת חולי התקומה, שגעון מכי

ל!נא! אל - צבאות ד׳ - ישראל אלהי

 האובדת התל!וה ימי - הבנין בימי אליך

יחה. נת1במכ ן,1ברמ נתפלל, ברובה

ל/נא! אל - ת1צבא ,ד - ישראל אליהי

ישראל שומר אחינו אלהים, אתה, בריתנו בן

הגנה חומת על אתה נצ-בת כמונו כי

נתפלל. הזועה לילות - המגור בלילות - ואליך

 האובדת התקוה ימי - הברן בימי אליך

 לעמך! תתן הארץ את הברית, שמר נתפלל:

 המולדת יסוד על נשפך ךמנו שעי אם אך

!בראשך דמך תושיע, לא תושע, לא ואתה

יחה. במכונת בךמון, נתפלל, ברובה

המךבר. מתי דור משטמה, מקדשי השחרור שוחרי
צןה מולדת חולותיך נרוה בדמנו

דבר!" "אין הגדם: בברכת עליך מותנו את ונברך

 של משירו הלקוח יאיר, של לשירו כמוטו ברובה" המתפלל יהודי "חיל של המוטיב

 של ודתיותו אמונתו, עולמו, השקפת בכל רבה משמעות בעל הוא המגן", "אזור אצ״ג

 חוויית בולטת התקומה" שגעון "מכי בשיר ביותר. בולט אצ״ג של חותמו כאן יאיר.

 יאיר של בשירו גם הבולט אצ״ג, של בשירו הבולט האתוס אבל תרפ״ט, מאורעות

 "אתוס לאמור לקרבן, ונכונות הגנה, שמירה, בניין, של החלוצי האתוס הוא זו, מתקופה
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 הניצב ישראל", "שומר הוא "ברובה", יאיר מתפלל שאליו אלהים, למהדרין. דפנסיבי"

 ימי - הבניין בימי הזוועה... לילות - המגור בלילות - הגנה.. חומת "על כמוהם

 ימי וצלמוות", אימה ש״מסביבם תרפ״ט, פרעות שלאחר הימים והם האובדת". התקווה

 וזהו מאצ״ג, שואל שיאיר המוטו משמעות זוהי אובדת". "תקווה עד ומבוכה זעם

 ולשמור ׳להגן הקרואים וצלמוות", "אימה סביבם האלמונים", "החיילים של מקורם

 "הבדל ללא ולדעתי, "הציוני", מהקונצנזוס "חלק אכן הוא א׳ נוסח מוות. עד עד", עדי

 של החלוצי, באתוס יסודי גרעין הוא גם "החולות", "הצ-ןה", ]אלמנט משמעותי".

 מוות, עד תום, עד עליה להגן הנכונות של הנדרש, הקרבן של במולדת, השממה הפרחת

 1940/1939 משנת המטורפים״ ל״כנופיות השני בנוסח דבר״.[ ״אין הגו־ם: ״בברכת
 עולם העולם, השקפת בכל ההיסטורית, הדחיפות בתחושת עמוקה תמורה כבר ניכרת

יאיר. של האידיאולוגית וההיערכות המושגים,

(1940/1939 שני )נוסח המטורפים״ ל״כנופיות

ברובה... מתפלל יהוז־י חיל
גרינברג( צבי )אורי

במולדת, לוחמי-החרות המלכות, שגעון מכי

- ו־כב־אש משטמה, מקדש צבאות, ה׳
 האובדת, תקוה בשלכת ישמעל, בכור אליך

במוקש. יחה, במכונת נתפלל, ברובה

 הנואפת: לשונם צאת בדמנו רחץ "אלה,

 עברין!" - עברי ךם וגואל מטרף, - המורד

 איש־יודפת, יוסף אח זונה רומי אל שוב !קנאים לקרב

להלין• - צואר כל הארב, לפגיון גו וכל

 פלשת. - מתחת והארץ גלות, - ממעל שמים

 נחת. לא המדבר. מפנים מאחור, גדול ןם

 לרשת בקשת ילדנו הרשנו. נעלה עלה

פרת. עד סוף מים - הים, היבשת, עולם: עד

במולדת, נכר צחיח על גבורת־ישראל סחיש

 - באש משיח מרקע ריאש־גויים, מוחץ אל -

 היוקדת! השנאה בכבשן בגוב־אריות, אליך
50במוקש. יחה במכונת נתפלל, ברובה

 ישראל וגורל עמים, ממלכות, עולם, גורלות להיחתך עומדים שבה מלחמה, ימי הימים

 בימי מחרש, השיר את כותב ולמעשה ומשנה, עורך יאיר אלה. בכלל וארץ־ישראל

 מאורעות של המסחרר הקצב עם מתיישב, איננו הבניין" "ימי קצב במאסר. שבתו
 הבמן ימי המולדת... אהבת חולי התקומה, שגעו] "מכי במקום: מהר. הנעה ההיסטוריה
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 לוחמי־החרות המלכות, קזגעון "מפי ■עתה. מופיעים האובדת", התקוה ימי -

 אכזרי, בעולם להושיע יוכלו לא תרצ״ב מימי המולדת" אהבת "חולי במולדת"."

 התקווה "ימי של הליריקה גם הכוח. שפת היא השולטת היחידה השפה שבה במערכה

 השאר בין זוהי המלחמה. כלי רועמים בהם הימים, את עוד הולמת איננה האובדת"

 עם ׳חלפו נשרו, לאמור - ״שלכת...״ האובדת״. התקווה ב״שלכת החלפתם משמעות

 של חותמו ניכר כאן הנואשת. האמונה באה במקומה האובדת", התקווה "ימי הרוח׳

 הקריאה הוא מאצ״ג, מכאן, הנקלט המסר והאמונה". הקטרוג "ספר מימי אצ״ג

 "אל צבאות: אלהי אל היא והתפילה מרודים", מיליונים של כפיים ""למעש וההכשרה:

 היוקדת". השנאה בכבשן "בגוב-אריות, הנשאת: באש", משיח מרקע ראש־גויים, מוחץ
תש״א־תש״ב. מימי ל״עזריה" בדרך כבר מכאן הוא "יאיר"

 טוטאלית לגאולה מגלות מהפכה "לחולל משאיפתו בוודאי מאצ״ג, הושפע יאיר

 אחד יאיר, בהוראת היה אצ״ג, של והאמונה" הקטרוג "ספר הימים". ב״אחרית

 של מאמריו קובץ חוברת עם יחד בפולין, האצ״ל תאי של העיקריים ההשראה ממקורות

 שונים היו שירתו, סגנון כתיבתו, שנורמות למרות זאת, לשלטון". נשואות "עינינו רטוש

 זר היה "האכספרסיוניזם אצ״ג. של האכספרסיוניסטיות הכתיבה ודפוסי סגנון מנורמות,
 הדרך לציון שנועדה הארוך", "השיר של שהאופציה נראה 51יאיר". של לנשמתו

 הארוכה, ונשימתה מתצפיתה הנבואיים, הגדולים, ההיסטוריים במרחבים והגדרתה

 המעש לשירת אופציה להיות יכלה לא נפש, משא - והשיר העיון בתחום שהיא

 את המלווה השיר ועכשיו. כאן המעשה את וללוות לבטא יכלה לא היא המהפכנית.

 במהלך ההיסטוריה שירת לא יאיר, של שירו החד, השיר הוא כאן אותו ומבטא המעש

 של שיר־הלכת אלא השראה, שואב ודאי הוא ממנו אשר הגדולים, ומרחביה מרחקיה

 ועכשיו, כאן אלא מחר׳, ׳בערפלי ולא במופשט, לא ועכשיו, כאן המנונה המהפכה,

 שהיתה הגדולה ההשפעה בצד שלה. הייסורים נתיב שירת - ובנפשך בגופך מקרוב,

 המחתרת. לוחמי של לנשמתם יותר דיברו יאיר ששירי ספק אין אצ״ג, של לשירתו

 הקשת מכל לוחמים דור על עצומה השפעה כאמור נודעה אלמונים" ל״חיילים

 סורגי ובין מחתרת במעבה יאיר. שירי ליוו המחתרת של הייסורים נתיב את הפוליטית.

 משורש נחצבו שלנו" ו״לאמהות במחתרת", אנחנו "עובדים יאיר. שירי את שרו הכלא

 "אבן השיר היה לא ליאיר וכוח. עוצמה להם הוסיפו תום עד הליכתו ומופת לבם,

יאיר: כותב כך קרב". ערב "שיר אלא הזועם", המשורר ביד סוקלת

משורר: שיר ושגיא נורא־הוד
 להב־חרב, בלבן אודי־בתים, בשחור

 בארגמן־הדם, להבת־אש, בזהב

 אךם, חזון נרקם כוכבים בכחל

 וערב - ילחם לחרותו מחר אשר
52משורר. שיר במחנה קרב

אצ״ג של חותמו - אלדד

 ממעצבי אלדד, ישראל על השפעתו דרך עוצמתה בכל ניכרת לח״י על אצ״ג השפעת

 סטודנט ,21 בן אז והוא תר״ץ, באלול יאיר. שלאחר בתקופה הרעיונית דרכה

 שדבר )אלדד(, שייב ישראל חש לרבנים, המדרש בית ותלמיד ווינה של באוניברסיטה
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 לתומו ועיין לרבנים" המדרש "בית שליד בספרייה כשישב זה היה בחייו. נפל מופלא

 הוא זו", "היתה אספר". ילד "באוזני אצ״ג של שירו בה ומצא "מאזניים", בחוברת

 משמעותית ביותר, עמוקה השפעה בעלת נשכחת, בלתי "חוויה אמיכל, לעדה מספר

 השיר קריאת היתה השיר של הפסימיות למרות שבלב". אדמה רעידת בבחינת ביותר,

 עוד יתעכב לא שהמשיח מנת "על פוליטית, לעשייה לדגל", "קריאה כמו בעבורו

 ערך אצ״ג כאשר בלבוב, 1932ב־ רק חלה אצ״ג עם הראשונה פגישתו שנה". אלפיים

 חצי־ריק, באולם חרוצים", "יד בעלי־מלאכה ארגון באולם ונאם בפולין הרצאות מסע

 "איש אצ״ג, כאן מכריז גרינברג", צבי אורי )אני( בין "איך בלהבות". ישראל "ארץ על

 כך בלהבות!...", ישראל ארץ המודעות; את להדביק הלכתי בעצמי אותי. הזמין לא

 הוריו. בבית איתו נפגש ואכן עימו, להיפגש וביקש שם, נוכח אלדד נאומו. משא פתח
53חייו. לכל דרך ציון היתה זו פגישה

 בשירתו רואה הוא אין אמיכל, מציינת )למברג(, בלבוב לאצ״ג אלדד שנתוודע מאז

 מדבריו: מצטטת והיא בישראל, שנתחדשה נבואה בפירוש אלא בלבד, שירה אצ״ג של

 כל נתרכזו צבי אורי של בגופו למרחק... הדור ראדאר הדור, נביא והווה היה "אצ״ג

 שנתבטאו אלה פיזורה; שמימי ואלה מלכותה שמימי אלה תא, מקדמת האומה כוחות

 מחייה שטח ומבקשים מתוכו פורצים והם נכר; בשדות שנתבטאו ואלה בתרבותה
 נמצא כותבת, היא אצ״ג, לשירת ביחסו 54יאבדו" לבל יבוזבזו, לבל ויצירה ופעולה

 מתוך השתעבדות, - להשתעבדות מאוד הקרובה התמכרות של במצב ״תמיד אלדד:

 "הנביא", אל מקרוב להתוודע לו שהוענקה הזכות על תודה של ובתחושה מודעות

 או הכלים", "נושא של התפקיד את עצמו על נטל ומרצון מדעת ידידו... גם ולהיות

 היתה לא גבול בלי זו "מסירות ומוסיפה: אמיכל, כותבת "השליח", אחרות במלים

 הנביא בעיניו בישראל". הנבואה של התחדשות זו בשירה ראה לא אילו מעמד, מחזיקה

 המצפון של מצפנו הוא העם. של ההיסטוריה להכוונת הרוח "שליח הוא צבי אורי
 יאיר היו "מי על אלדד שכתב הארוכה במסכת 55המלחמה" אוניית את להנחות הנסתר

 סלם גיליון כל על שהשתרעה יאיר, של לרציחתו שנה עשרים במלאת ולח״י",

 שירתו "זרמי להשפעת בולט חלק מקדיש הוא (50-5 )עמ׳ תשכ״ב טבת-שבט

 "ברית של האקטיביזם של הראשונים וה״ניצנים גרינברג" צבי אורי של הנבואית

 ותורות האשליות השאננות, נגד אחימאיר". ואב״א ייבין ה. י. ד״ר מחוגי הבריונים"

כותב: הוא ביישוב", ששלטו הכזב

 הקטרוג ב״ספר גרינברג צבי אורי של הנבואית והאזהרה הזעם שירת ניתכת

 צבי אורי אותו ובארץ... בגולה הנוער של לובריבולוציוניזציה ערוך שאין והאמונה",

 כיצד בו, שוקע הגאולה חזון כיצד ראה העמק, למלכי המנון פעם ששר גרינברג

 בריטי לשלטון מופקרת הארץ, כל ובעיקבותיה, ועמה ירושלים, וכיצד הדגל, מוחלף

 בשורות של כלבה פרץ בא, שלא המשיח וצער נבואי וזעם ערבית... ולהשתלחות

 על ישראל, ארץ ומחופי מהודו פינוייה את חוזה שהוא לונדון, על הגויים, על קטרוג

 על בעולם, המופקר היהודי לעם שנאה יוצאת שממנו הטיבר", על היושב ה״אב

 למוסקבה, אהבה המתנים החדשים הפלביוסים ועל בארץ הזר הבריטי האוקופנט

 זר, כובש כאוקופנט, הבריטי את להגדיר ראשון שהוא וכשם ולישמעאל. לבריטניה

הארץ. של לשחרורה ויחידה אחת כדרך המלחמה את הקובע הוא כן

 מן הגח הכובש, הלוחם, חזון את "פיתחה צבי: אורי של ששירתו שם, מוסיף הוא ועוד
 אשר 56בפניו". זוהרת כשירושלים לגרדום בגבורה ועולה בידו, ודינאמיט המחתרת
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 הוברר", הפילוג "שעם אלדד, כותב וייחודם, ישראל חירות ולוחמי יאיר של לחלקם

 "השוני אבל, העקרונית, לשתותו ביטוי אלא אינו יאיר של החדש המחתרתי שהארגון

 בגילויים וכן גרינברג צבי אורי של "בשירתו היו שהרי מאין"; יש נוצר לא הזה

 שוני"; לאותו וביטויים וחזון אידיאות ה״מכסימליסטים" "הבריונים" של הראשונים

 מאורגנות". בלתי התפרצויות בגדר או שירית, נבואה בגדר שהיו או אלה, "כל אולם,

אלדד: פוסק כאן החידוש? היה כן אם מה

 באו לא והמדיני הלוחם המעש ודרך המחשבה דרך של המהפכני והחידוש השוני

 יאיר, ידי על ישראל" חירות "לוחמי הקמת עם אלא מדיני ומעשי ארגוני מימוש לידי

הפועל. אל הכוח מן המהפכניים הכוחות של הוצאה בחינת

 למעשה מוצא הוא אין התחייה", וב״עיקרי האידיאי" ב״שורש שבדיונו פלא, כן על אין

 היהודים בעיית מפתרון הועברה הכובד ש״נקודת בכך, אלא אידיאי, חידוש שום כמעט
 כתב יאיר על 57סגולה" כ״עם היהודי, העם של זהותו ובקביעת ישראל", ארץ לשחדזד

תאריך(: ציון )בלי ביומנו אלדד

 על קונטרולה לו ויש כללי, עניין הוא חזון קונטרולה. חסר פרטי, עניין הוא חלום

 כיסופים של ביטוי הוא חזון מאורגנים. בלתי למאווייים ביטוי הוא חלום הדמיון.

 מול יאיר, של והרומאנטיות הקלאסיות לחזון... חלומות הפך יאיר רציונאליים.
 58פירות". בלי כן ועל שורשים, בלי שהוא והישראלי, הציוני האכזיסטנציאליזם

 "אש היתה שמלכתחילה נראה אלדד? של במשנתו עיקר התחייה" "עיקרי היו האומנם

 על העיקרים. עיקר והיתה והגותו, כתיבתו כל על שורה אצ״ג של הנבואית" השירה

 פרוזה של גיבוש גובש ש״בהם שנה, כחמישים כעבור אלדד כותב התחייה" "עיקרי

 גאולה אצ״ג, של הנבואית השירה באש שבער מה כל פרוגרמאטית, מדינית ולשון

 את "תרגם" אך יאיר השקפתו, לפי לאמור, מלאים" וביטחון תקווה אדנות, שלמה,
 נזכרים התחייה" "עיקרי אין ולח״י", יאיר היו "מי בחיבורו 59פרוזה... של גיבוש אצ״ג

 מרחיבה הסברה לכתוב מור ילין של בהמלצתו אלדד, נתבקש כאשר כלל. כמעט
 מספר אלדד 60יאיר. של רצונו השביע לא אלדד, שכתב הנוסח התחייה", ל״עיקרי

 אני כי אף אחרת, זאת כותב הייתי "אני האדיב: דיבורו בדרך היתה יאיר של שתגובתו

אלדד: כותב כך על שכתבת". מה לכל מסכים

 שירה משקל עם "מתנגדי" קור של צירוף קלאסית. השכלה בעל גם "ליטאי", גם הוא

 את יוצק הוא עושה? מה והוא חסידי? געש מהר נשפכת בלבה ירצה ואיך יוונית,

 ושקולה, מדודה מסיבית, יציקה יוצקה והוא שופכה אני בשנינו. היוקדת האש אותה
 61לא? אם עיקרים הלנסח ישראל: ימי בדברי הוא ראשון ויכוח לא ובהגדרה. בניסוח

 ׳החזרתם׳ בחינת היו התחייה", ל״עיקרי אלדד שכתב ש״ההארות" הרגיש שיאיר ייתכן

 הסיבה אולי, וזו, ועיקר... מקור לאלדד שנראה למה אצ״ג", של הנבואית השירה "לאש

 יאיר של התחייה" ש״עיקרי לאמיכל, אלדד של הודאתו פשר אולי, גם, זה אותן. שדחה

 מאמרים על נשבה שרוחם למרות וזאת הקשות, הלחימה שנות במשך הודחקו

 מבין שרבים לאלדד, הוברר חדשים, וחיפושי־דרך אובדן־דרך של זו בתקופה שנכתבו...

 הזר, השלטון את לגרש הרצון מכוח להם באו והקרבתם נפשם תעצומות - לח״י חברי
 ימי תמו כאשר 62ובזמן" במקום ורחוקים להם זרים נשארו יאיר של שרעיונותיו בעוד

 )"חלום החלום, סלם על שוב לטפס היה אפשר הקשות, הלחימה שנות הקשה, המערכה

אלדד: אומר ולבמתו שפרש לגוף "סלם" השם בחירת על יעקב"(.

 היא ישראל מלכות שבה והיאירית, הגרינברגית האידיאולוגיה את לבטא רצינו
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 הערכים גיסא ומאידך גיסא, מחד הגאולתיים־המשיחיים הערכים של סינטזה

 של מערכת לאותה ענה "סלם" השם וארץ... שמים לחבר הקונקרטיים, הציוניים
63בה. להמשיך שרצינו יאיר, ושל אצ״ג של אידיאות

 גרינברג; צבי אורי של רוחו עליו ריחפה "סלם" של מראשיתו "ואמנם מוסיפה: אמיכל

 המתרחש כל על והמציאות ומדינית, פוליטית קונקרטית לשפה תורגמו שירתו שורות
 64החזון" של רחב־מימדים היסטורי בהיבט ורק אך נבחנה המדינה, של במסגרתה בה

 על־ נטו. אצ״ג עם ולהישאר "היאירית־אצ״גית", הסינטזה על לוותר היה אפשר לאמור

 שנדרשו נפש, תעצומות אותם נדרשו לא ישראל במדינת קיצונית אופוזיציה להיות מנת

 הליגאלי. ב״סלם" בכתיבה ׳להסתכן׳ היה יכול אצ״ג אפילו המחתרת. של לחימתה בימי

 לעיקר נהפכה החלומות, הגרינברגית, האידיאולוגיה "סלם", שבהקמת נראה, ואכן,

וראשון. ראשי
 "הם יאיר. של האידיאולוגיים" "הקווים לסוגיית שוב אלדד חוזר ראשון" ב״מעשר

 גועשים היו הם מאפו; ממראות התנ״ך, מפרקי המשיח, מאגדות בנפש צפונים היו
 רק היה לא כבר יאיר, אצל חדש שראה מה כותב. הוא ,אורי־צבי" של משירתו בנפש

היתה: זו פרוזה", של "גיבוש

 בכפוודהשורות, החרוז נשק עם הקצובה השירה תאי בתאים. אלה מושגים יציקת

 הדרושים היסוד תנאי את להגשים בידיים, נשק־רימון־ואקדח עם לוחמי־חירות ותאי

 ברזל כזה, שיר - גופו הוא עצמו, והוא כולו, והוא הגדולה, המלכות כיסופי למילוי
65יצוק־הכיסופים. כזה,

 אבל - ביד״ נשק עם חירות לוחמי ״תאי - שירה״ ״תאי - הכל כאמור, כאן, יש

 ההשראה, ומקורות האידיאולוגיים" ל״קווים ואשר מלהזכיר... הס התחייה" "עיקרי

 ואין הבדל, כל ואין יחד, גם ולח״י אצ״ל מחתרות של והם והולכים, מתרחבים הללו

 אנשי שנטלו הסמכות, ומקור השראתו, למקור בהתייחסו חדש. וכל ייחוד כל למעשה

 קיבלתי אישי "באופן ראשון": ב״מעשר אלדד כותב למלחמתם, בעם, מיעוט והם לח״י

 אורי־ לי היה כן ישראל, נביאי ככל בישראל... הנבואה מחדש שירי מתוך הסמכות את
 אשר 66מוחלט" בביטחון והלכתי שלחוני והם ותומים, כבאורים שאלתי בשיריו צבי.

 של רחבה לקשת מקום אלדד מותיר כאן אישי", "באופן שלא בעבר, ההשראה למקורות

 (,1966) והלח״י, האצ״ל ההגנה מפקדי בין ההיסטורי למפגש סיכום, בדברי מקורות.
 "לדמויות נוסף והלח״י, האצ״ל מחתרות של מקורותיהם אלדד מונה השתתף, לא שבו

 כדמות טרומפלדור יוסף של לומר צריך ואין מזה, וניל״י מזה, "השומר" של האגדתיות

 מן מעט לא ז׳בוטינסקי: זאב של הלגיוניזם את גם מונה הוא לבית״ר. תשתית

 המחתרתי־טרוריסטי האפוס גם פילסודסקי; של הפולניים הלגיונות של הרומאנטיקה

 אב״א של הבריונים" "ברית יהודים; של חלקם רב כה היה בו הרוסי, הס״ר של

 מתוחכם הבלתי הבסיסי, הלאומי האינסטינקט גרינברג; צבי אורי של שירתו אחימאיר;

 של הקטסטרופלית הסיטואציה הכל, ועל המזרח, מעדות הנוער של מתוסכל והבלתי

 אצ״ל את אחת בנשימה מונה שהוא מקרה, זה האם אירופה. במזרח היהודי הנוער

 אינם ושירתו, יאיר של כתיבתו כולל התחייה", "עיקרי הזה, ה׳בליל׳ שבכל וכן ולח״י,
67כלל? נזכרים

 מפרט השאר בין למדתי העיקרי, המקור צבי אורי אישי" "באופן לאלדד היה כמה עד

 שמקור לי, השיב ילין־מור "המעש". המחתרת לעיתון שניתן השם מקור בשאלת קטן,

 יאיר ידי על נטבע והשם טאט", "די בפולין המחתרת תאי עיתון שם בעקבות בא השם
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 כסיסמת פילסודסקי שטבע (Czyn Zbrojny) המזויין״, ״המעש סיסמת בהשפעת

 )"המפלגה הפ.פ.ס. של הלוחם הארגון כראש פעל כאשר פולין, של לשחרורה המאבק

 את ואהב ילין־מור, לי אמר מפילסודסקי, מאוד הושפע יאיר הפולנית"(. הסוציאליסטית

 בשירו מקטע ודאי הושפע שהשם לי, השיב אלדד ואילו ממנו. ששאל "מעש", המונח

 לא שאלדד להוסיף, למותר מרודים". מיליונים של כפים ל״מעש קרא: בו צבי, אורי של

 בהרגשתו אבל השם, בקביעת לא ובוודאי טאט", ה״די בהוצאת זמן אותו מצוי היה

 ה״אורים אצ״ג, של השיר סמכות ומשמעותו. השם מקור להיות חייב היה זה הכנה,

 המאה בשנת 3.4.1996ב־ אלדד ישראל עם בראיון לכל. מעל היו שלו, והתומים״

 של להשפעתו באשר המראיין לשאלת אלדד משיב גרינברג, צבי אורי של להולדתו

עליו: אצ״ג

 רבו. אל כתלמיד היה לא אליו שיחסי אף עצומה, היתה עלי אורי־צבי של ההשפעה

 הוא שלו, האש להבת מבחינת אבל מורי. ויאיר חבוטינסקי היו פוליטית מבחינה

 הבו־ הסינאופטית, ההזדהות הדינור. נהר של ההיסטורית המרכבה אל אותי העלה
 68העתיד. לחזיונות ועד אבינו באברהם החל היהודי, העם דורות כל עם זמנית,

 מהופעת החל אצ״ג", של הנבואית "האש ברוח הרעיונית תורתו את העלה אלדד

 "מעמדו נקבע אמיכל, כותבת "מאז", .1943 ביולי ״החזית״ של הראשונה החוברת

 "קשה לה: האומר אלדד את מצטטת היא עוררין". ללא לח״י של ותועמלן כאידיאולוג

 את לגאול יכול אני באידיאולוגיה אידיאולוג. להיות יותר קל פוליטיקאי, להיות

 אותי מציל זה כי טוב, בזה מרגיש אני ולרע, לטוב לחולשותי שלי במודעות העולם...

 מודע להיות ברלוואנטיות. הרי בהומור לא אם שלי. ההצלה פינת זוהי מדוגמאטיות.
 לקח לא עצמו שאלדד נראה 69פינה. ורק פינה זוהי הדברים. את רואה אני פינה מאיזו

 26.1.1988ב־ שנערך בטכס יתר. ברצינות ותועמלן״ ״אידיאולוג של ה״תואר״ את
 האומרים מאלה הסתייגותו על אלדד הודיע ישראל, לחכמת ביאליק פרס לקבלת

 עצמי רואה אני — אלדד של תורה ״אין אלדד: אומר זה במעמד אלדד״. של ״תורתו

 אצ״ג, של ליצירתו ובדורנו ההיסטוריה, בכל ההולך ההיסטורי ישראל לרכב כמפרש

 יאיר פוליטית, מבחינה ז׳בוטינסקי של תורתו כן על הכל. את כמעט קיבלתי ממנו
 כ״האידיאולוג אלדד של מעמדו בדבר הטיעון כל פרדוכסלית בדרך 69לוחמת". מבחינה

 מונח זהו סטאלין, של ומשטרו ברית־המועצות של המונחים מעולם לקוח לחייי", של

 ו״עיקרי כאידיאולוג, מעולם עצמו ראה לא יאיר לח״י. של למציאותה רלוונטי ולא זר,

 זה אין במובהק. קולקטיבי סיכום ויסודיים, ארוכים דיונים של סיכום היו התחייה"

 נושא מרכז וחבר מעולה כפובליציסט אלדד של החשוב חלקו על להשיג בא כמובן

 כשרונו מציין עצמו אלדד וכתיבתו. הסברתו וסגוליות ילין־מור עם יתד ההסברה, בעול
70מעולה. כפובליציסט ילין־מור של

 אלדד של המפליגה יומרתו כנגד שמיר, מתריס הלוחמים בוועידת הגדול בוויכוח

 שלנו... האידיאולוגיה כל על שלנו, התורה כל על בעלות לזכות טוען "אלדד :זה בעניין

למען אך---------אלדד של מחלקו גדול יותר היה ב״חזית״ )ילין־מור( ׳גרא׳ של חלקו

 המפחיתים הם זכותו על אלדד של דבריו אלדד. של מערכו להפחית רציתי לא השם,
 מצטטת מיעוט, עם פרש ואלדד הלוחמים, במפלגת הפילוג התחולל כאשר 71מערכו".

 אבל רב, רכוש עם נשאר ׳גרא׳ של "מחנהו לפרוטוקול", "שלא אלדד של דבריו אמיכל

 מי ונראה הרוח, עם נשארו ייבין, וד״ר אצ״ג עומדים שמאחוריו ומחנהו, )אלדד( הוא
72יותר...". יתמיד
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 של בולטת תורפה נקודת על מצביע המכסימליסטים, מוותיקי כצנלסון קלמן

 מתאהבים "שהם - בכלל אנשי־הרוח של ואולי - בן־זמננו האינטלקטואל־המהפכן

 מתבשמים, הם למציאות". והקשר החוש את כך כדי תוך ומאבדים עצמם, של במלים

 בשיר, האינטלקטואלי, בשעשוע בקסמן, ידם, על המופרחות המלים בלהטוטי לטענתו,

 המציאות. מן אותם שמנתק אינטלקטואלי, נרקיסיזם במעין שקועים הם היפה. בחרוז

 בממלכת הוא גמולם בכך. ומתגדרים מתפארים אף והם וארגון, מעשה אנשי אינם הם

 בתודעת הוא וסיפוקם המכוער, המציאות עולם על והתנשאות התעלות בהרגשת הרוח,

 את בהעלותו מצומצם. מעריצים ובחוג הזה, מהעולם שלא חזון נבואה, שליחות,

 אלדד, ישראל את לעומתם קצנלסון מעלה שהכזיבו, אינטלקטואלים של התופעה

 מהפכן אחרת... מפלאנטה הוצנח "כאילו שינוי, תכלית כשונה אצ״ג, של סניגורו

 בכתיבתו וחיזקו". חישלו דווקא אלא רוחו, את שברו לא המאסר שתלאות לתפארת...

 לחולל הצלחתו חוסר את ואילו לו. דומה ואין ייתכן כותב, הוא המבריקה, הפולמוסית

 הפולמוסי ל״כשרון השאר בין מייחס הוא מבידוד, קבוצתו את לחלץ המונית, תנועה

 השגת לשם גבול", קצה עד עמדותיו את לחדד הנסחף תועמלן של כשרון שלו... העצום

 האידיאולוגית. הקונסטרוקציה של לשלמותה הנזק חשבון על התעמולתי האפקט
 קשה לעתים 73עצמו. של התעמולתי המלל בקסם היסחפותו בגלל אחרות, במלים

עצמך. של המלים בקסם ההיסחפות לבין אידיאית, שלמות שמכונה מה בין להבחין

ואחימאיר. אצ״ג של חותמם על שמיר ויצחק ילין־מור

 התמכרות של ל״מצב שותפים היו לא שמיר, ויצחק ילין־מור האחרים, המרכז חברי שני

 האצ״ל ביטאון טאט", "די תקופת על אלדד. של לאצ״ג" להשתעבדות מאוד הקרובה

 ועל יומי, לעיתון והפך וביוזמתו, בפולין יאיר של פעילותו בתקופת שהופיע בפולין,

 גרינברג צבי אורי הארץ־ישראלי, המכסימליזם של המרכזיים האישים שני של השפעתם

 "בטדה". זיכרונותיו בספר ילין־מור מספר בפולין, שעה אותה שפעלו אחימאיר, ואב״א

 באפריל 18ב־ יומי כעיתון )"המעש"( טאט" "די של הראשון הופעתו יום על מספר הוא

 הכתובת: העיתון, כותרת בצד הופיעה הראשי העמוד של השמאלי בחלק כאשר ,1939
 אחימאיר, אב״א ועל לחם"( חירות, מלכות, )"למען ברויט" און פרייהייט מלכות, "פאר

 שליחי של במחיצתם העבודה בעקבות העיתון. של הקבוע לסופרו זמן באותו שנהפך
 "די נהפך ילין־מור, כותב ואצ״ג, אחימאיר אב״א ז׳בוטינסקי, ערי בהם ישראל, ארץ

 מבחינת לפחות התכולים, והשמים האוויר מבחינת לא אם ישראל, ארץ ל״פיסת טאט"
גרינברג. צבי אורי גם היה למערכת הבאים בין 74האוווירה"

 הראשונה החווייה מנעוריו. ושירתו דמותו עליו שהילכה הקסם את מתאר ילין־מור

 "השומר בביטאון שמצא העמק", "מלכי השיר חווויית היא בזיכרונותיו, מעלה שהוא

 ממצה, זה יהיה "לא בגרודנו. העברית בגימנסיה לכיתה חברו אז לו שהגיש הצעיר",

 הרחבה, בשורתו בי הלם הוא יותר. הרבה היה זה השיר. מן הוקסמתי כי אומר אם

 במשורר להתעניין עלי ציוותה השיר בי שהטיל הסערה מילותיו... בבחירת הימי, בקצבו
 דבריו, לפי נמשכה תקופה מאותה 75מור. ילין כותב משלו", נוספות יצירות ולבקש

 בהתרפקות זה. נעורים חסד לו זוכר ילין־מור עליו. אצ״ג של ושירתו רוחו השפעת

 כותב רחוקה. תצפית מנקודת והשפעתו, אישיותו ועל זו, תקופה על צופה הוא וביושר

מור: ילין
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 להבטיח כדי העם לו שיבור הדרך על השקפותינו נתרחקו בינינו. הקשר נותק לימים

 כאשר המחלוקות יהיו אך יותר. נכונה היתה מי של השקפתו יוכיח העתיד קיומו. את

 לעולם עבי, אורי של דמותו בעיני תיגרע לא לעולם יוכיח, אשר העתיד ויוכיח יהיו,

 שיריו לי נתנו אשר כל בעד התודה הכרת ממני תמוש לא לעולם סרה, בו אדבר לא

 גם ולהיאבק, להמשיך ולהילחם, להמשיך ואומץ נוחם מהם שאבתי אחת לא ודבריו.
76נגדנו. העולם כאשר

 על אצ״ג של ושירתו אישיותו שטבעו לחותם ביטוי יש זו, מאוחרת שבקביעה לי נראה

 "חסד על כאן מדבר ילין־מור ב״נעוריהם". לח״י, של מחתרתה ראשי ועל רבים חברים

 בעת לאחריה. לא בוודאי שלו, ותומים ל״אורים אצ״ג היה לא המחתרת בימי נעורים".

 תש״ט( אדר, כ״ו - אדר י״ט גן, )רמת הלוחמים של הראשונה הארצית בוועידה הדיון

 המכסימליסטים של חלקם על הדיונים במהלך שהועלתה לסוגייה שמיר גם מתייחס

שמיר: אומר אצ״ג. של והשפעתו
 מקרה זה אין אבל... בהם, מלזלזל ורחוק הזאת התופעה את מאוד אני מעריך

 עזבו שהבריטים לפני רב זמן במלחמתנו, שהתחלנו לפני שנים כמה התפרק שארגונם

 ,1942שב־ מפליא זה אין וכי היה. לא ארגונם אך נאמנים, נשארו הם מולדתנו. חלק
 לקבל מוכרח הייתי ואני מהם, אחד אף כמעט אף היה לא ממזרע, באתי כאשר

 קיבלנום באו וכאשר להם, חיכיתי יבואו. הבריונים ידעתי, נער... ועודני אחריות

 את ונוכיח יסוד נניח הנערים שאנחנו לאחר רק יבואו שהם ידענו אך ובחיבה, בכבוד

וההצלחה. המלחמה אפשרות

שמיר: אומר גרינברג, צבי לאורי ואשר

 אותו להעריך מדי שמוקדם אפילו ייתכן אישיותו, את להעריך והזמן המקום כאן לא

 אך הלהט, ואת החזון את ממנו למדנו אחת: רק פרספקטיבה. דרושה שירתו; ואת

 העבר, ניסיון מתוך למסקנה הגעתי מפיו! עצה אשמע לא החזון להגשמת בנוגע

 - שלו לחזונו נגרום ביותר החמור הנזק את הרי להגשים, כיצד לעצתו נשמע שבאם

 להגשים, ובעיקר אלא שירים, לקרוא רק לא היא שלנו האמביציה והרי נגשימו, לא

 יעץ הוא במלחמה התחלנו שכאשר יודעים, לעניינים הקרובים ועובדות: לבצע.

 היינו אילו הדברים פני היו איך לנפשכם, ותארו מאומה, לעשות ולא בבית, לשבת
77לו? שומעים

 בשבילו גם ותומים אורים היו אצ״ג של ששיריו כאן, בדיון המודה ילין־מור, ואילו

 בלב. ומרגישים במוח לחשוב "אפשר זה: בהקשר מוסיף מאוד, מוקדמת מתקופה

 להיזהר, צריך אך בינה. יש כאן גם כי במוח, ולהרגיש בלב לחשוב להיפך, גם אפשר
78בעצבים". לחשוב שלא להיזהר, וצריך צלול, יהיה שהמוח

מסה בימי המעשה במבחן ד.

המעש. ואמת השיר אמת על

 כאמור, הושפעו, המחתרת של הוותיק הגרעין ובפרט לח״י, מאנשי שרבים למרות

 רבים בקרב גם היתה פרוגרמאטי. כמצע לקבלה מוכנים היו כולם לא אצ״ג, משירת

 ב״מעשר הטיף. שלו החזון על נהרגים שהם בזמן נפשו השומר המשורר, על תרעומת
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 הסוהר בבית המחתרת בלואי בין שהתעורר הפנימי, הוויכוח על אלדד מספר ראשון",

גרינברג: צבי אורי בנושא בירושלים,
 על מזמן היינו פלדה בנשק כדוגמתה בידנו היה אילו כמובן. חולקים אין שירתו על

 יש בתוכנו, שירתו מעריצי מבין גם האישי. הצד על הוא הוויכוח אך בריקדות.

 בבית כאן ודווקא האיש. צבי אורי ובין הנביא, המשורר, צבי אורי בין המבחינים
 רם בקול עכשיו לאמור מעדיף הוא אין למה נאלם? הוא למה הטענה: נשמעת הסוהר

 דעתי ואני הסוהר... בבית הוא מקומו הסוהר. בבית שבתו במחיר ולו שצריך, מה את

 הרחקתי תש״ד(, שבט־אדר ח׳, גיליון )ב״החזית" "החזית" מגיליונות באחד אחרת.

 תורה שניתנה מיום אותנו. מעניינת צבי אורי של הנוכחית דעתו שאין וכתבתי, לכת

 דזעד׳ הוא אין אם גם פועלת והיא משירתו, ניוונים אנו קול. בבת משגיחין אין מסיני

בכך...

שם: מוסיף הוא ועוד
 למדתי אני הדברים. את להבין קשה אולי הם, מידתם בקנה אותו המודדים לאנשים

 צבי אורי של לגנותו הידועים הסיפורים כל עלי השפיעו לא כן ועל כך, אותם למדוד

 דל חדר באותו בחוץ, שם הוא גנות. ולא ניגוד לא ל״משורר". בניגוד "האיש"

 יכולתי ואילו ממני, יותר בודד ובודד, כלוא שם מתרוצץ הוא הלווי, יהודה שברחוב

 עם מסיבה באותה בנשמתי היה אשר אושר מאותו קצת לשבועות שי לו מעביר הייתי
79בחורים... אותם

 לפני קצר זמן שכתבם דברים ליובלו, גרינברג" צבי "אורי על דברים אלדד פותח וכך

 1944 באפריל 26ב־ נאסר )אלדד תקופה, מאותה זיכרונותיו בספר מזכיר שהוא מאסרו,
אלדד: כותב (8.6.46ב־ בריחתו־שחרורו

 מלים אלא אנו שאין הרגשה לעתים ישנה להכחיש: יכולים אנו ואין רשאים אנו אין

 יבוא ואם ודם. לבשר והיו ספריו דפי מעל שירדו שורות שיריו, מתוך שהועתקו
 יותר שליט הוא אין הועיל. ללא - ויתכחש יסתייג ויודיע, ויכריז עצמו המשורר

 את שהצית ברגע היתה אחריותו כל יותר. להם אחראי הוא אין אמרם. שכבר בדבריו
 מה את להצית גם המצווה הוא לא אותו. הנושא גם להיות הממונה הוא לא הלפיד,

 לכבות, אחור, להחזיר ורשאי יכול הוא שלא וכמה כמה אחת ועל להצית. שיש

 ולא קול... בבת משגיחין אין - מסיני תורה שניתנה מיום הבוערת. האש את להשקיט

 עמוק יותר הרבה אלא מרשותו, יצאו והדברים שכתב מה כתב כבר שהוא זה מפני רק

 הלאומי שהגניוס הזהב, שופר "רק" שהוא מפני לשיריו... אדון איננו גם הוא - מזה

 מסיני... קיבל זו את תורתו? הציתו... שאלוהים בוער, סנה "רק" הוא פיו. על שמו
80משגיחים. אנו אין קול בבת שמענו, בקולו

 צבי, אורי של להימנעותו מלאה הצדקה לדעתו בו שיש נוסף, נימוק מעלה הוא בסוף

 מלחמת את להילחם בצאתו שמת ביירון, דוגמת את מביא הוא עצמו. את מלסכן

 למען יותר הרבה לפעול עלול היה שביירון "דעתנו, וכותב: היוונים, של השחרור

 הוא. בנשקו ונלחם חייו את מאריך היה לו כולו, ובעולם באירופה החופש תנועת

 למען לעשות היה שיכול המכסימום את עשה לא שחרור, מלחמת על במותו ביירון,
 80זה" את מבין גרינברג צבי שאורי מאוד וטוב כלפיהם. חטא הוא השחרור. מלחמות

 בעט נלחם הוא שהנה עצמו... אלדד לגבי גם טרוניות "נתגבהו אמיכל, כותבת לימים,
 דעת אצ״ג, את בהצדקתו אלדד, ביטא האם 81מבצעית"(. בפעילות חלק נוטל ואינו

 בעלי לכל כולל ׳פטור׳ כפול, מסר אלה בדברים היה לא האם )"רעתנו"?(, רבים?
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 הלפיד על נפשם, לתת אף נפשם, מלסכן להימנע המשוררים, הסופרים, העט, הרוח,

 נשכרת הנצח, מבחינת העברית, השירה יצאה צבי אורי שבמקרה ספק, אין שהציתו?

 בו, שזכה ב׳חופש׳ בבדידותו, נפש ייסורי התייסר שאצ״ג ספק גם אין זו. מהימנעותו
 נעלים חייו האם יותר? סמוק המשורר של דמו האם השאלה, ועומדת תלויה עדיין

 אמת גם בכך נפגמה לא האם השאלה, ועומדת תלויה נשארת ועדיין יותר? ויקרים

השיר?

לאצ״ג יאיר בין - מסה בימי

מרדות/ קו מחטב הנשאה/ שבחזותם הרים גם ...הן
קפואים. לכפים והיו במרדותם יקפאו

 באמצעיתם/ חייהם/ את שרפו אשר הם ורק
 מעולם. קפא לא שבר, לא מרדותם קו

 פחד־המות את קראו לא הם אשר
 - שמשם שקע עת לפני נשמתם/ את שחררו ואשר

— הצהרים לעת תמיד מרדותם אות
82הדעת" צד׳די העת, "צהרי טור־מלכא, עליזה

 חשובה ומשוררת המחתרת, בימי לח"י חברת אצ״ג, של רעייתו טור־מלכא, עליזה

 ואורי הקשים, הפילוג בימי צבי אורי עם להיפגש ביקש שיאיר לי, סיפרה עצמה, בזכות

 אמרה שניהם", את ירצחו שהבריטים בטוח היה "הוא אתו. להיפגש סירב גרינברג צבי

 שמר הוא "אמנם ביותר!" הגבוהה בדרגה החיים את העמיד "אורי מוסיפה: כשהיא לי,

 תחליף", ולשירתו לו שאין וידע חש הוא אבל - טענות כך על והיו מאוד, חייו על

 של וההתייחסויות היחסים מערכת על נסבה מלכא, טור עליזה עם שיחתי הוסיפה.

 עליזה, עם זו שאלה בהבהרת חשיבות ראיתי ולראשיהן. הלוחמות למחתרות אצ״ג

 העובדה, על עמדתי בעבר. לח״י מחתרת כחברת וגם ביותר, לו הקרוב כאדם רעייתו,

 יאיר, של אישיותו את הערכתו על יאיר, עם יחסיו על מוסמכת עדות נשארה שלא

אדם. כבן כמשורר, כמהפכן,

 שיש בכך "שכוחו טור־מלכא, עליזה מספרת גדול, כמורד יאיר את העריך צבי אורי

 אצלנו"; רק לא המרד גילויי ואת המורדים את העריץ ואצ״ג מורד, של תכונות באופיו

 הראובני דוד לתופעת בהקבלה יאיר, של התופעה על לדבריה, אצ״ג דיבר השאר בין
 לה סיפרתי 83מולכו. בשם - מיצירותיו כמה על חתם ואף העריץ, אותם מולכו, ושלמה

 בהם יאיר", "הוצאת הקמת לעת יאיר, על אצ״ג של דבריו על שטרן, דוד מפי ששמעתי

 שלא יאיר, של אישיותו על מאוד וחשובים מרגשים דברים שעה, חצי במשך העלה

 כשושנים "מוחותינו" ברשימתו מצטט נדל ברוך ואבדו. הוקלטו, לא נרשמו,

 ישראל בשמי השביט ככוכב שעלה "האיש יאיר: על אצ״ג שאמר דברים הלבנות...",

 בגדיו חמוץ הובא ישראל... בארץ שלנו הברית דם לקידוש עולה קרבן עצמו ושנתן
 ייתכן 84אחד" לרגע רק אפילו - והנצחי הקדמון מורנו בבחינת האיש היה בדמיו...

מעמד. באותו אצ״ג של מדבריו כלשהו מקור לנאדל שהיה

 ועל הפילוג בימי אצ״ג עם שקיים הקשר על נאדל, לברוך בעדותו מספר קלעי חנוך

 עם ההתקשרות תוכנית על כולל הפרק, על שעמדו בשאלות עמו שקיים התייעצויות

 "הכותל אצ״ג, אצל 1940 ביוני ארצה הגעתו עם מיד ביקורו על מספר אלדד איטליה.
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 אצ״ג בלח״י. ודרכו לפעילותו השראה שאב ממנו בירושלים, המרתף בדירת החי",

 בין הפילוג על פרד״ס", ובדרך המימדים ארבעת "בלשון לדבריו, זה, במעמד לו סיפר

 אלא בפירוש, בדבריו, מזכיר הוא אין הפרשה, ועיקר המחלוקת דבר את ורזיאל. יאיר

 אלדד כאשר מדובר. במי לנחש עליו הדברים הקשר מתוך ורק "הוא", פעם מדי אומר

 מסביב ההלשנה פחד על הגיע, ממנו בווילנה, הסובייטי במשטר המחנק על לו מספר
85מזה". גרוע להיפך יותר, טוב המצב אין "כאן לוחש: הוא ביותר, הקרובים מבין

 אולי גם ניתן ימים. באותם אצ״ג של אהדתו נתונה היתה למי לנחש קשה היה לא

 אותן כל מדוע להבין התקשיתי זאת, עם יאיר. עם להיפגש אצ״ג של חחשש את להבין

 "האיש שהעריך, אדם אותו על אחת שורה אפילו פרסם לא מכן, לאחר וגם שנים,

 שלנו הברית דם לקידוש עו־לה קרבן עצמו שנתן ישראל, בשמי השביט ככוכב שעלה

 קרה כיצד תמהתי כך. אחר רבות שנים עליו, בשיחה שהתבטא כפי ישראל", בארץ

 שכתב שיר של טיוטה אלא נמצאה לא הזה, הגדול המשורר של עיזבונו שבכל הדבר,

 פורסם ולא השלים שלא שיר בנפילתו, בנו עובר נשאה אשר האשה ועל יאיר על

 רעייתו. טור־מלכא לעליזה גם דיה מחוורת נשארה לא הדבר שסיבת נראה, מעולם.

 כיוון השיר, את עיבד לא ואולי בדפוס, אור לראות צריך שהשיר מצא לא שאורי "ייתכן

 היא נוספת ובהערה לי, כותבת היא להדפיסו", ניתן לא או אפשר, היה לא עת שבאותה
86השערות". להביע שלא אולי מוטב אחרת. סיבה יש "ואולי מציינת:

 מבחינה מאוד לאצ״ג חשוב היה השנים, שבמהלך טור־מלכא, עליזה מציינת עוד

 לח״י לאנשי הצדדים, לשני מאוד חשוב היה "זה אליו. התקרבו לח״י שאנשי אישית,

 של התייחסותו ובגלל רזיאל פרשת בגלל אליו התקרבו לא האצ״ל "אנשי ולאצ״ג".

 על תועבה כתובות ובו בירושלים, בסטנסיל, כרוז הפילוג אחרי הוציא האצ״ל בגין...

 "החביאוהו הראיון, בשולי רושמת היא לאדמה", "מתחת נעלם הזה הכרוז אצ״ג.
 לי נראה 86בנמצא". לא אבל - כלשהו במקום - מקום בכל למצוא חיפשנו מבושה.

 אלה, כלפי אשמה להרגשת הד למצוא ניתן אולי אצ״ג. של נשמתו על העיק זה שפרק

 אב מנחם י״ג צייטלין, לאהרון באיגרתו קטן בווידוי בדמם", הכתב על ש״חתמו

כותב: הוא בו תשכ״ג,
 היו כאמור. נכספים, חבורת כאן לי מצאתי ולא כאן, בדור אקוט שנה ארבעים זה

- שלי )הדגשה אמת. והן אלה, מלים בכתבי רועד ואני בדמם שלי הכתב על שחתמו

 כמותם, קולמוס אנשי ואילו חרבם. על שנפלו שם ומקדשי חיילים היו אלה אבל א.(ז.

 ויהיו בישראל( המצב כך )כי ומלחמה מצור בימי כמטה־צבא בהתמדה שישבו

 זו גדולה לאומה בהתאם כפי־שהם־צריכים־להיות האומה, חיי חוקת מחוקקים
 חיבוטי חשף אלה שבדברים נראה 87בשטח. נראים אינם כאלה אנשים לדורותיה,

כליות. ומוסר נפשו

הרוח. אנשי של וה״פריבילגיות" השיר אמת על עוד *

 הימנעות תוך אמת־השיר, בעולם לשרות המשורר של הפריבילגיה את קיבלו כולם לא

 אצ״ג, על כותב המכסימליסטים, מוותיקי כצנלסון, קלמן הלוחם. למעש מתרגומה

 את לסתום אותו הועידו כאילו חייו, ונסיבות הגאוני כשרונו והרומנטי, הסוער שמזגו

 קלאסי, סופר היעדר של הפרצה - השנים כל ממנה סבלה העברית שהספרות הפרצה

וצועד פוליטיים חסידים לעצמו הכובש אידיאולוגי, יוצר אחת ובעונה בעת שהוא
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 מהחולשה "נבע עצמאי, פוליטי מחנה לבנות כישלונו ואילו חזונו. להגשמת בראשם

 צרכים לסיפוק דרך להתוות היתה לא התת־הכרתית שמטרתה תורתו, של האידיאולוגית

 בראש לשמש אלא לוחצות, מעשיות בעיות פתרון לא היהודי, העם של קיומיים

 חלום וכל כמיהה כל כרך "בשירתו ומפוארת". גדולה לשירה יניקה קרקע וראשונה

 עם ואקטואליות בוערות פוליטיות מטרות יחדיו כרך הוא יהודיות. נפשות המרעידים

 הזה, הערבוב אפשרית. תמיד לא אך רצויה, תמיד שהגשמתם משיחיים, חזונות

 קרקע הם כיום, אפשרי ובלתי אפשרי של ורחוק, קרוב של הזאת הטרגית התערובת

 וממית קוטל מפוצץ, זה ערבוב אחת ובעונה "בעת אבל כצנלסון. כותב לשירה", נפלא

 "חזון פוסק, הוא אלה", "שני ממשי". פוליטי יעד להגשמת הסיכוי את עצמו בתוכו

 קשורים בהיותם גם שונים תחומים הם אותו, המשרתת מוחשית פוליטית ומטרה משיחי

 להגשימו שיש מהחזון החלק מה יום יום להחליט המדינאי ועל נפרדות, מהויות יחדיו,

 שהינם החזון חלקי הם ומה ורחוקים, קרובים לעתידים לדחות יש מה ומחר, היום

 נוספת מגבלה גם מונה הוא בזה". מודה אינה אצ״ג שירת להתגשם. סיכוי ללא כמעט

 פנה, אליו לקהל והן לתורתו הן משוועת, בסתירה העומדת החולנית "פחדנותו והיא:

 הבריטי, השלטון נגד למערכה התייצב הרוויזיוניסטי המחנה כאשר לייצג". ביקש ואותו

 שבשנים גרינברג, צבי אורי ובראשם במבחן, עמדו לא בודדים רק כצנלסון, כותב

 בו ב״הארץ", שיריו לפרסם הירבה אלא הלוחם מהמחנה עצמו ניתק רק לא השחורות
88בטוח". מקלט למצוא ביקש

 השאלה מדי. בוטה ודאי מאוד. בוטה נחרץ, קשה, הוא אצ״ג על כצנלסון של קטרוגו

 והמוסיקאי המלחין וסלובצקי, מיצקביץ׳ פולין, של הגדולים משורריה פשוטה. לא היא

 של הגדול הפולני במרד אי־השתתפותם על כליות במוסר הם גם שנקרעו שופן, פרדריק

 בנות־ ביצירות ומורשתו המרד של האידיאלים את עמם, מורשת את הנציחו ,1830

 שבהם בימים בעתיד. חירות ולוחמי מורדים של דורות וחונכו גדלו עליהן אלמוות,

 פחד־ את יראו "...לא אשר לאלה, חובתו בין אפשרית הבלתי בדילמה אצ״ג התייסר

 נפשו, לשמור הדחף לבין -״, שמשם שקע עת לפני נשמתם/ שחררו ואשר המות/

 שהנציחה הגדולה, המופת יצירת הנהר", "רחובות שירתו ובגאון נפשו בייסורי נכתבו

 שליש כרת "חורבן־עם, ואסונו, תקוותיו כיסופיו שנכרת, ישראל בית הזה, העם ייסורי

 בגוף, בין אוצר־הכוחות־הגזעי את אחרון דור עד שהכילו העיקריים, חלקיה !האומה
 נושא היה מי ופחד, שחש כפי אותו, גם רוצחים והיו יאיר, עם הלך אילו 89בנפש". בין

ישראל"? בית לכל הקינה "כתר את

והמעש הרעיון לסוגיית

 דוגמאטיות בנס. להאמין בלי ציוני להיות אפשר שאי שאמר כמי מצוטט, בן־גוריון דוד

 עיקביות - שבמעלות־השירה ובייעוד מופשטים בעיקרים במטרת־על, באמונה, בחזון,

 הקלאסי מאיאקובסקי, של ושירתו ודמותו, יחזקאל הנביא חזון השיר, בבשורות ודבקות

 והם אצ״ג, של בשירתו מתמזגים אלה כל - והפוטוריסטי האכספרסיוניסטי והרומנטי,

 את לכוון מבקש אצ״ג המחתרת. למעמקי מעל האפור, המעשה תביעות לכל מעבר

 וחומרותיה. מתביעותיה ופטור מחוסן כשהוא שירתו, ובבשורות בחזונו המחתרת
 המגיע הסלם זהו תום. עד ודוגמאטי עיקבי הוא אלדד אצ״ג, בהשראת המטרה בהצבת

 זו, להצבה נוגע אשר ובכל ארצה, מוצב גם הסלם אבל אצ״ג. שהציבו הסלם השמיימה,
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 עוברות דעותיו כאן הקרב. וסאון ממהלך המציאות, מן מושפע מאוד, גמיש אלדד כאן

לתמורותיה. לתביעותיה, המערכה, למהלך בהתאם רבים גלגולים

 איננו ותש״ב תש״א של אלדד בלבד. טאקטיות אינן אלדד של בעמדותיו התמורות

 לתנועת וההתיישבות, הבניין למפעל בהתייחסותו מתבטא זה תש״ד. תש״ג של אלדד

 וקיצוניות רבות תמורות הערבים. לשאלת לברית־המועצות, לסוציאליזם, הפועלים,

 בשאלות התבטאויותיו המשווה אלה. בשאלות אלדד של בעמדותיו התחוללו

 מאסרו, לפני "החזית", של הראשונים בגיליונות הדונם־אחר־דונם, וציונות ההתיישבות

 בריחתו שלאחר בשנים העבודה, ולתנועת שבנגב, ליישובים למנרה, התייחסותו אל

 אין מאוד. ומשמעותית אמיתית תמורה כאן ימצא המאוחרים, בגיליונות מבית־הסוהר,
 כפי הפופולאריות, או הלגיטימציה קבלת לצורך עמדות נקיטה זו ואין פנים, העמדת זו

 המערכה. של הריאליה מן נגזרות והן וכנות משמעותיות עמדות הן אלו הלר. שיטען

 אצ״ג ופולחן אצ״ג של החזון נשאר, המיתוס נזנחת, איננה המיסטיקה אלדד אצל

 אינם ושיריו דבריו למחתרת. ומחוץ מעל הוא רחוק, הוא אצ״ג אבל בעינם. עומדים

 משיחית, מלכות־של־מעלה, של הייעוד בתחום אי־שם הוא ב״החזית". מתפרסמים

 והאמנות, החזון השירה, מלכות היא מאוד. מופשטת אליטיסטית, אינטלקטואלית,

השמיימה. מגיע וראשה
 בזכות דעות שהביע מדריך לסלק תובע אלדד המאבק של הארצית במציאות אולם,

 אין בשואה, שנעשה מה שלאחר טוען, כשהוא הזרים, בעיית לפתרון אוכלוסין חילופי

 של המנוסחות עמדותיו את להציג שמנסה מי הדעת. על לעלות כלל יכול כזה פתרון

 כאילו ילין־מור, נתן על־ידי ונוסחו שתוקנו כעמדות זה, בשלב הערבים בשאלת אלדד

 שחלו הגדולות התמורות את לראות, רוצה שאיננו או רואה, איננו אלדד, את לנסח ניתן

 טאקטיקה של שאלה רק זו אין אלה. בסוגיות עצמו אלדד של העקרוניות בעמדותיו

 התגמשות תמורות, בהן ויש מובהקות, אידיאולוגיות עמדות אלה ופוליטיקה.

 גם והיא כלום, מסבירה איננה כאן ופוליטיקה אידיאולוגיה בין ההבחנה והתפתחות.

 השוללת העמדה על וחשבון־נפש ביקורת דברי הביע "סלם" ימי של אלדד נכונה. איננה

 זה חשבון־נפש גם אבל אצ״ג. של דומה חשבון־נפש בעקבות העבודה, תנועת כלפי

 המטרה הושגה כאשר המאבק. במהלך שהתחוללו לתמורות המשך הוא אלדד אצל

 נפערו כאן החלום. ממלכת אל להפליג שוב היה ניתן ישראל, תקומת של הקונקרטית

 היה לא ישראל מדינת של במציאותה אבל הדרכים. ונפרדו העקרוניים הדעות חילוקי

 שאלדד כשם חלומות. חולמי ואינטלקטואלים לשעבר מהפכנים של לתנועותיהם מקום

 ילין נתן נכשל כך אצ״ג, של ובסיועו "סלם" בעזרת המונית תנועה ליצור במאמצו נכשל

 "אתגר", כתב־העת בעזרת הפוליטית, הקשת של האחר בקצה דומה מטרה בהשגת מור

 דעך האחר שבקוטב כשם דעך, "אתגר" שמאלנים. לאינטלקטואלים אכסניה ששימש

 והתנשאות המציאות מן הינתקות בשל עצמה, סיבה מאותה קצנלסון, טוען "סלם",
 שיעור לאין שהצליחו במקום נכשלו, שניהם סביבתם. על טוטאלית אידיאולוגית

 ובכמות הגבוה, האישי בקליבר המפתיעה ב״תרומתה לח״י, במחתרת הגדולה בשעתם

 צמידותה ובשל הפוליטית", למערכת הזרימה זו זעירה שקבוצה התסיסה חומרי

 השמאל ש״התגבשות זאת, עם מציין מרגלית דן למציאות. האידיאולוגית־רעיונית

 שגם למשל, כך, על מצביע הוא נאותים". היסטוריוגראפיים בכלים נחקרה טרם בלח״י

 ברית לעבר פנייה של המסוכנת המשמעות בדבר אלדד את הזהיר אצ״ג כאשר

 הסוציאליסטי הרוב מול במיעוט שנשאר ולאחר המדינה הקמת לאחר גם המועצות,
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 המועצות, ברית עם פעולה משיתוף יירתע שלא וקבע, אלדד חזר הלוחמים, במפלגת

 זה"; בכיוון בזהירות "צעד מרגלית, טוען מור", ילין "דווקא ואילו ישראל. צורכי לפי

 ארצות את להכעיס לא "כדי עצמו: מור ילין של כדבריו הנימוקים, שאר בין עשה וזאת
90האפשרית". תמיכתה על כליל לוותר ולא הברית

 ו״סיעת העם" "חזית "הבריונים", חוגי הרוויזיוניסטי, המכסימליזם דבר של בסיכומו

 ומאנשי לח״י של מפעיליה רבים באו שמהם המקורות, אחד רק היו והאמונה" הקטרוג

 שההתנגדות ייתכן המפולת. שלאחר הקשים בימים להם שעמדה הפריפריה,

 אותם הכשירה הרוויזיוניסטי, הממסד עם אלה חוגים של השנים רבת וההתכתשות

 אבל הרוויזיוניזם, מן התנערות היתה הבולטים מקוויה שאחד ללח״י, זו להצטרפות

 היה לא יאיר כרטוש, שלא רוויזיוניסטי. מכסימליזם היה לא יאיר, של המכסימליזם

 הגיעו משם, אליו שחלחלו ורעיונות הרוויזיוניסטי, המכסימליזם בחוגי חבר מעולם

 אותם קיבל לא גם הוא אלה, מרעיונות הושפע כאשר גם רטוש. דרך רבה במידה אליו

 המתריס ה׳אנטי־מא׳ את פועלית, האנטי גישתם קיבל לא כך וביקורת. הסתייגויות ללא

 בו, ונלחמו גרמניה, עם ההעברה הסכם את תקפו וחבריו אחימאיר כאשר אחימאיר. של

 אינטרסים על ההישענות תוך הציונות הגשמת מביטויי כאחד זה, בהסכם תמך יאיר

 רווחו וכמסתבר המכסימליסטים, שהעלו רבים מרעיונות הושפע זאת עם יחד משותפים.

 על הקץ יקיץ הארץ על השלטון השגת שללא ההנחה בהם: העבודה, תנועת בחוגי גם

 תוך לאמור בכוח, בהשגתו ההכרח הוא זו, הנחה של שמשמעותה וכן, הציוני, החזון

 למכסימליזם היתה לא זו, ציונית בהלכה שגובשו הרעיונות על הזר. בשלטון מלחמה

 של רחבה בקשת ביטוי, להם וניתן מהלכים, להם היו יוצרים׳. ׳זכות הרוויזיוניסטי

 עליהם. יוצרים זכות ציוני גוף לשום היתה לא ומימין. משמאל ציונית רדיקלית מחשבה

 תיאורטיות הנחות באימוץ היתה לא החדשה המחתרת ידי על אימוצם משמעות

 האישית, המחויבות תוקף ובמתן הנדרש, הלוחם למעשה בתרגומם אלא מופשטות,

 הפובליציסטיקה, בעולם כה עד שריחפו לרעיונות ההקרבה ומופת הלחימה נחרצות

והמלל. המחאות והפולמוסים, הדיונים
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רטוש של חותמו א.
 הדיונים, בראשיתה, לח״י מחתרת של הרעיונית ההתגבשות תולדות סיפור

 שנעשו והתיקונים השונות ה״טיוטות" וההתייעצויות, השונים המגעים ההתלבטויות,

 המגע פרשת בחינת ללא שלם, להיות יכול איננו ונדחו, ונבחנו שהוגשו, תזכירים בהן,

 לדרכה המדיניות בהשקפותיו מאוד קרוב שהיה האיש - רטוש( )יונתן שלח אוריאל עם

 קובץ ובפרט שבמאמריו, האיש ב׳; ארגון מימי עוד יאיר של קרוב חבר לח״י, של

 עם המגע המחתרת. מחברי רבים על השפיע השלטון", אל נשואות "עינינו המאמרים

 בניתוק והסתיים ארוכים, חודשים שנמשך הדיונים, של זה בשלב שלח אוריאל

 הצד מן רק לא דרכים פרשת מסמן והוא מאוד, משמעותי היה קשים, ובמשקעים
 שנוסחה כפי לח״י, של הרעיונית דרכה של והמהות המשמעות מבחינת אלא האישי,

 של הרדיקאליים הרעיונות נושא אינו כבר הזה המגע בשלב רטוש התחייה". ב״עיקרי

 מודעים היו לא אתו ונותנים שהנושאים ייתכן, לשלטון". נשואות "העיניים תקופת

 ידעו לא אולי מפריס, שובו לאחר בהשקפותיו שחלה הקיצונית ל״המרה" עדיין

 היה הרוויזיוניסטי, הרדיקאליזם של המכסימליסטיים הרעיונות בעל שלח, שאוריאל

 מן ישראל, מתרבות ההינתקות של הכנעני הרעיון נושא ה׳אחר׳, רטוש ליונתן כבר

 "עבר" מתרבות היונקת חדשה, אומה של "היוולדותה לקראת היהודי, והעם היהדות,

 צאצאים עם יחד הפורה", "השהרון מרחב על לשלטון נשואות ועיניה ארכיאולוגית,

קדמונית. "עבר" תרבות של פיקטיביים

 קצה ער החילוני הציוני הרעיון כ״מתיחת הכנענית האידאולוגיה את מונה כץ, יעקב
 היו ארוכות, והתחבטויות דיונים אחרי שנוסחו התחייה" "עיקרי 1היכולת". גבול

 לחלוטין, שונה לכוון החילונית והעבריות הציוני הרעיון למתיחת ביטוי בעיקרם

 כנענית׳ ׳עבריות של צל מכל להינתקותם ומשנתו, מרטוש וחבריו יאיר של להיפרדותם

 של היהודית התרבות כל של מחיקתה בתוקף שלל יאיר מתנכרת. מתבדלת, פרזיטית,

 העברי העם של לייחודו הלאומית, לתרבותו שייך כבלתי עוין, זר, כמשהו שנים אלפי

 הקמה הלאומית מהתרבות כחלק ולצרפה לאמצה הצורך על עמד הוא תחייתו. ולתנועת

 היתה, "העבריים־כנעניים" המניפסטים מכל התחייה" "עיקרי את שהבדיל מה לתחייה.

 אהבת ישראל, למקורות לאומית תרבותית שותפות של העמוקה ההיסטורית התחושה
 של ולא עבריות־של-תחייה, היתה יאיר של עבריותו לבית־ישראל. ואחריות ישראל

 עקירת של הברירות, בין וחיסול. מחיקה של ולא ורציפות, אינטגרציה של - קבורה

 היסוד עדי ישן "עולם מהפכת של היהודי, העם של התחייה ממפעל דורות של תרבות

 בדרך בניינה המשך של בדרך נקט הוא ותחייתה, רציפותה על שמירה לבין נחריבה",

 שלילה בין החילונית, הלאומיות של בדילמה והמשך. רציפות על השומרת מהפכה של
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 "עיקרי החילונית. בתחייה הדתית התרבות של הכללתה של בדרך בחר הוא לרציפות,

 תוך נעשתה זו בברירה הבחירה זו. לברירה ביטוי בחינות מהרבה הם התחייה"

 שארבו כנענית", "עבריות של ׳כנעניים׳, חילוניים עורקים עם מודעת התמודדות

 "עבריות של לאימוצה הביטוי הם התחייה", "עיקרי החילונית. הציונות של לפתחה

 העבר של אינטגרציה על ומבוססת עברית זהות המטפחת רדיקאלית", חילונית ציונית

 לפנינו היהודית. הדתית התרבות של יסוד ערכי גם הכוללת היהודית, והמורשת היהודי

 ה״עבריות" של של האלה ההסתעפויות שתי נפרדו שבה דיאלקטית, התפתחות כאן

 והשפעה מנסחיהן של אישית קירבה מתוך דומה, רקע על שצמחו הרדיקלית, החילונית

 היוצאים החילונית", "העבריות של היובלים שני נפלגו זו בנקודה ביניהם. הדדית

 לשתי ומסגרות, מאבקים של קרקע אותה על אפילו מצוקה, ומאותה מקור מאותו

במסקנותיהן. וקיצוניות סותרות לחלוטין, מנוגדות דרכים

 אישי רקע בעלי שניהם האלה, הרדיקאליים הפלגים שני של מחולליהם ויאיר רטוש

 הוגים רוח, אנשי משוררים, שניהם - לזה זה ומחוברים קרובים וכאמור דומה,

 - שואה סף על חילוני ציוני דור של הקשה הזהות במשבר נתונים שניהם וחולמים,

 לפנינו ביניהן. חיבור של אפשרות כל שאין ושונות, חותכות לתשובות זה בשלב מגיעים

 פרשת דרמאטי. בניתוק שמסתיים עמוקה, אישית וידידות שותפות של מפגש סיפור

 מאשר יותר, וחריפה חדה אידיאית־רעיונית מבחינה היא ורטוש יאיר של היפרדותם

 מדיניים דעות חילוקי של רקע על שהתחוללה מרזיאל, יאיר של היפרדותו פרשת

 המר, הפירוד לאחר גם בולט, ויאיר רטוש בין הזאת ההיפרדות פרשת בכל וארגוניים.

 השאיפה היתה זו ידידות מסודות שאחד נראה אישית. וידידות הערכה של היחס

 מממסדים סלידתם ואמונתם; הגותם דרכם, של מלא למיצוי לשניהם, המשותפת

 בדרכם תום, עד עיקבית והליכה חתירה שעיקרה הרעיונית, הרדיקאליות ומפלגות,

ואמונתם.
 ורחוק/. הוא אחד - הכתר ורק מצאנו/. אחד מות ולא אחא,/ אמי, שדי עקת לא

 משפטו... וחרב ואיש איש חמתו/ ולהט ואיש איש כחיק/. וראש ראש כל ישח אליו

אחיו" על יספה - ואיש ואיש בדמיו./ ישלם - ואיש ואיש

הירצחו. לאחר חברו־יריבו, יאיר, על בקינתו רטוש כותב

 התת־ את לגמרי למחוק מרטוש, העקרונית הרעיונית ההינתקות יכלה לא שני מצד

 זרימה רטוש. של "העבריים" הרעיונות חותם את ההדדית, ההשפעה של זרמים

 לח״י של התנערותה תקופת מצויינת במקרה לא לח״י. בעורקי לפכות המשיכה ׳כנענית׳

 פני על שהתפרשו היסוד" "אבני מחייבת. כדוגמה התחייה" "עיקרי בגניזת המפולת, מן

 בסגנון התחייה", "עיקרי של לרוחם נאמנות הארות היו בהמשכים, "החזית" גיליונות

 יאיר שלאחר לח״י "הכמו־דתיים". ההדגשים השמטת תוך לאוזן, יותר וקביל סביר

 שיהיה משותף מכנה ליצור ביקשה היא אבל ישראלית", ב״עבריות דבקה ונשארה היתה

 שנטו חילוניים עברים צעירים על גם בהם חרות, לוחמי של יותר רחבה קשת על קביל

 הגלותיות מן הינתקות תוך חדשה, עברית אומה של צמיחתה של ה׳כנעני׳ לרעיון

 הקונגרסים", ומ״ציונות המפלגות הממסדים, מן והסלידה "עברי", רדיקאליזם היהודית.

 מרכזי של לגורלם אטימות עד האנטי־יהודית־גלותית המגמה לאימוץ אלדד את הביאו

 ארץ־ישראל ואת פליטים, הצלת של הפילנטרופית׳ ׳הציונות לשלילת היהודי, העולם

 לא ומעולם הכנענית" "העבריות עם נפתל ילין־מור לאומי". וכ״בית מקלט כארץ

של המניפסט לנוסח במקרה, לא ייתפש, ישראל, במדינת לימים, מהשפעתה. השתחרר
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הכנעני. הגוון בעלת השמית" "הפעולה

 יאיר של ונאמנותו זיקתו בולטת ורטוש, יאיר נפרדו שבה הזו, הדרכים בפרשת

 בניגוד הדתית, היהודית התרבות לערכי כולל בכללה, ליהדות בית־ישראל, להמוני

 תנועת של אלה למקורות־יסוד שנאה עד רטוש, של המוחלט וניתוקו להתנערותו,

 במעש מפגשו בחוויית להסביר ניתן יאיר של והזדהותו זיקתו את העברית. המהפכה

 של נפשו מסירות עם שם, שהקים האצ״ל של ה״תאים" חברי עם פולין, יהדות עם ומגע

 שהצטרפו המתבוללת, הפולנית היהדות חוגי עם וגם והנאמן, התוסס היהודי הנוער

 תחושת את אצלו חישלו זו פגישה של חוויותיה וטיפח. שבנה לארגון עורף להיות

 היה לא מעולם לרטוש ואילו ישראל. בית המוני עם והסולידריות השותפות האחריות,

 הקומץ", ל״תורת התנגד אומנם הוא הפשוט׳. ׳העם עם ישראל, בית המוני עם חי מגע

 האולימפוס מן רדיקאל מתנשאים, אינטלקטואלים מקומץ חלק היה ומתמיד מאז אבל

 בתקופת כבר היה יאיר ואילו קפה"; ובתי מערכת, חדרי חוגים, של "מהפכן הספרותי.

 לפרסומי אחראי רטוש, משל רחבה השכלה בעל בחוגיו, "מוביל הראשונה היכרותם
2דאז". הלאומית המחתרת

 וספרותה הרוסית השירה רחבה, עולם ספרות על אמון היה יאיר לרטוש, בניגוד

 פולין שירת על הפולנית, השחרור ותנועת הרוסית המהפכה מסורת על המהפכנית,

 צמידותו נוספה אלה אל והרומית. היוונית הקלאסית הספרות על תחייתה, וספרות

 מימי רבה בשקידה שקנה והישנה, החדשה העברית והתרבות הספרות למקורות לתנ״ך,

 של לימודים חוק השלים לא מעולם זאת לעומת רטוש באוניברסיטה. ולימודיו נעוריו

 לועזית. לשון בכל התקשה רטוש ואילו רבות, בלשונות שלט יאיר גבוהה. השכלה

 הפיוטי, כשרונו בעברית, המושלמת שליטתו היתה זה בתחום רטוש של האחד יתרונו

 אליו פנה אלה יתרונות שבגלל נראה הפנומנאלית. ההתנסחות יכולת החד, קולמוסו

 לשלוש קרוב של ניתוק לאחר זה, שבשלב ייתכן התחייה". "עיקרי בניסוח לסייע יאיר

 העקרונית התהום על יאיר עדיין עמד לא בארץ, ומאסרו בפולין שליחותו מימי שנים,

ביניהם. נפערה שבינתיים רעיונית
 שמעולם המפלגתי, מהממסד שהתרחק יאיר, ביניהם. משמעותיים הבדלים עוד היו

 ציפיות שום מלכתחילה לו היו לא ובמוסדותיה, הרוויזיוניסטית במפלגה חבר היה לא

 עם רטוש של מפגשו זאת לעומת רטוש. של לתסכוליו שותף היה לא ולכן מהם,

 חוסר שונות, בבמות רעיוניים ועימותים מפגשים בעיקבות תסכולו המפלגתי, הממסד

 ובשלב ועסקניה, מהמפלגה ייאוש אצלו יצרו מעמדו, לבסס עליהם, להשפיע יכולתו

 שחרור. לתנועת נושא להיות ויכולתם זכותם ושלילת ומהיהודים, מהיהדות סלידה נוסף

 פעל שתמיד למרות שני, מצד ההמונים. הנוער, עם חי מגע היה לא מעולם לרטוש,

 מלחמת את והתנה תורת־הקומץ, את שלל צרים, אינטלקטואליים בחוגים והתחכך

 מפגשו להם. בז דבר של שביסודו המונים, תנועת וביצירת ההמונים, ברכישת החירות
 בארגון מחתרת, תאי בהקמת מעשיים, ועימותים במאבקים בארגון, במעש, יאיר של

 בוועידות רטוש של ׳האינטלקטואלי׳ ממפגשו שונה היה לוחמים, והכשרת

 על תמיד והובס ממסד, ואנשי עסקנים, עם והתעמת ׳התגושש׳ שבהם וב׳קונבנטים׳,

הממסדית. השגרה ידי

 ישראל בית והמוני היהודי הנוער עם מפגשו בעיקבות כאמור, גילה, זאת לעומת יאיר

 נפשו מסירות של היהודי, הנוער של היהדות, של היפים פניה את המחתרת, כשליח

 שביהדות החיוניים הכוחות עם הזדהות אצלו, זה מפגש חולל לרטוש בניגוד ונאמנותו.
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 רטוש, ואילו ונאמנותם. נפשם מסירות עם ועצמאות, לחירות כמיהתם עם - הגולה

 עם פגישתו באמצעות כאן, נתפש והמפלגה, הממסד מן תסכוליו רקע על לפרים שנמלט

 ל״הלם העתיקה, הכנענית והתרבות "עבר" ימי בתולדות מחקריו והכרת חורון, עדיה

 המסד ללא "האם שביט, מציין לדעת", "אין והיהודים. היהדות מן המשחרר"

 הרוויזיוניזם מן רטוש של אכזבתו היתה חורון, ע.ג. שהציע והרעיוני ההיסטוריוגראפי

 אנטי־ציונית עולם להשקפת בהכרח מתגלגלת שלו הארצישראלית העבריות ותחושת
3עמומה". בצורה לכן, קודם לכאורה, בה, רווי היה שכבר קיצונית,

 העבר ותמונת אימץ, אשר ההיסטוריוגראפי" "המסד של והמהימנות האוטנטיות

 אלא היסטורית, כאמת לו חשובים היו לא הללו לו, ש׳התגלה׳ העברי־כנעני הרחוק

 התהום נפשו. שנואות והציונות היהדות מן להינתק חדשה, אומה של ליילודה כאמצעי

 העברי", הנוער אל "הכתב לבין וחבריו, יאיר שניסחו התחייה" "עיקרי בין שרבצה

 כלידה־מחדש, וחבריו יאיר בעיני "התחייה" משמעות בין שרבצה התהום היתה

 שנות לאלפי ברציפות בעבר, הטבועים וערכים תרבות של וקיים, עתיק עם של רנסאנס,

 אומה של "יילודה" חזון לבין מאז, והישרדות קיום מלחמת של והתמודדות יצירה

 נחוצה" "פיקציה בעיניהם גם שהיה "עבר", היסטורית", "פיקציה בסיס על חדשה,

 ׳ההלם־הכנעני־המשחרר׳, לפני ,18.3.1938ב־ עוד האין. מן חדשה אומה של וקריאתה

 על ההיסטוריה של העצומה המעצבת "השפעתה על ב״הבוקר" מאמר רטוש כתב

 - הפוליטיות ההשקפות וכל העמים כל בני הפוליטי. המעש ועל הלאומית התודעה

 לכוח אותו ולהפוך קדום לאומי עבר להחיות שונים באמצעים מבקשים - שם כתב

 שהם "ההיסטוריה" האם לשאלה, חשיבות אין לכן, שלהם. ההווה של והמפעיל המעצב

 "היסטוריה", "מיתוס". - היסטורית פיקציה שהיא או אמיתית, היסטוריה היא מציעים
 בה, האמונה אלא חשובה, שלה ה״היסטוריות" ולא לאומי־תרבותי, צורך "היא כתב,

3למלא". יכולה שהיא והתפקיד,

ביוגראפיים קווים - רטוש יונתן

 18ב־ נולד רטוש( יונתן - שלח אוריאל - לוז יוסף העט: )בשמות הלפרין אוריאל
 השאיר בפרילוקי, הישיבה ראש הלפרין, שמעון ר׳ סבו בווארשה. 1908 בנובמבר

 סב־סבו, מאבותיו, אחד וקבלה. חסידות בענייני כתבי־יד של כרכים שלושה אחריו

 פרילוקי )יליד אביו, יחיאל הדורות". "סדר ספר חיבר (1746-1660) ממינסק הגאון

 המורים עם נמנה מכן לאחר ובישיבה. בחדר השכלתו ראשית ורכש כעילוי נודע (1880

 מחוץ הראשונים העבריים גני־הילדים ממייסדי והיה המתוקנים" ב״חדרים הראשונים

 יחיאל יצא 1919ב־ אלתרמן(. נתן של )אביו אלתרמן, יצחק עם יחד ישראל, לארץ

 לארץ .11 בן אז היה אוריאל ישראל, לארץ "רוסלאן" באונייה וילדיו, אשתו עם הלפרין

 בית־הכרם שכונת להקמת הפעילים בין כאן היה הלפרין יחיאל .1920 באביב הגיעו

 למד לת״א, ירושלים בין המשפחה בנדודי .1924ב־ בה הראשונים המשתכנים ואחד

 כתלמיד וסיים בירושלים, העברית והגימנסיה בת״א, "הרצליה" בגימנסיה אוריאל

 דין, כעורך עצמו שיכשיר עליו לחץ אביו .1926 בתרפ״ו ״הרצליה״ גימנסיה את מצטיין

 ב־ אחר. לכיוון משכוהו לשון, ובענייני בהיסטוריה בפוליטיקה, אוריאל של עניינו אבל

 אביו המריצו תרפ״ט מאורעות בימי בירושלים. באוניברסיטה חופשי כשומע למד 1929

 בנובמבר פורת. כטענת ישראל", שבארץ הגדולה מהסערה "הרחק לפריס ללמוד שיסע
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 )אדולף חורון ג. ע. עם לראשונה נפגש כאן .1930 קיץ עד בה ושהה לפריס יצא 1929

 בעיצוב המכריעים הגורמים לאחד מכן, לאחר שנים עשר שתהפוך, פגישה גורביץ(,

דרכו.
 הרוויזיוניסטי המכסימליזם בחוגי היתה הלפרין אוריאל של הרעיונית דרכו ראשית

 פורת, כותב החוג, אנשי עם מגעו הרעיונית. השראתו מקורות גם הם ואלה הרדיקאלי,

 חוג באמצעות כצנלסון קלמן ועם אחימאיר אב״א עם אישית היכרות דרך נוצר

 ויוסף קלמן של אחותם לעתיד, אשתו דבורה, ביניהן אחותו, מירי של חברותיה

 אב״א עם לשוחח והירבה הבריונים", "חוג בפגישות להשתתף נהג הוא כצנלסון.

 להם ואשר הכנעני, המפנה עד הטיף שלהם המרכזיים, המדיניים הרעיונות אחימאיר.

 ממנהיגי וקלט שקיבל רעיונות היו במותיה, ומעל הרוויזיוניסטית התנועה בתוך נלחם

 הועלה שלא אחד, מקורי רעיון אף היה לא תקופה באותה במאמריו המכסימליזם.

 תרומתו גרינברג. צבי ואורי ייבין י.ה. אחימאיר, אב״א ידי על תרפ״ט מאורעות לאחר
 5מהם. שקלט הרעיונות של והמלוטש החד בניסוחם היתה רטוש של העיקרית הרעיונית

 קבוע משתתף הרוויזיוניסטי, במחנה פעיל השלושים, בשנות רטוש היה ליאיר, בניגוד

 עמדותיו הנחלת על ונאבק "הירדן" מערכת חבר ובכינוסיו; בפרסומיו, בבמותיו,

 עד כמעט ז׳בוטינסקי, עם אישית בפגישה השאר בין וב׳קונוונטים׳, בכינוסים ורעיונותיו
 העלה אותם ואשר אלה, בשנים דגל שבהם והעמדות הרעיונות המלחמה. פרוץ ערב

 ה־ שבשנות המכסימליסטי, במחנה שהתגבשו הרעיונות היו התנועה, של במותיה מעל

 אחד מרכזי רעיון ובפולמוסיהם. בפגישותיהם, השתתף בחוגיהם, חבר היה 30

 הטבח לאחר ,1929 פרעות לאחר בעיקר והבשיל המכסימליסטי במחנה שהתגבש

 מן להינתק הצורך רעיון היה ובצפת, בחברון היהודים היישובים של והחורבן

 של הגדרתה וכן בריטניה, על המדינית והאוריינטציה הבריטי השלטון על ההישענות

 במלחמת בה, במאבק להתמקד הקריאה זאת ובעיקבות ועוין, זר כשלטון בריטניה

זר. שלטון נגד שחרור

 עם זו בסוגייה בוויכוח מלחמה. על ולא מאבק, על שעה, אותה עדיין דיבר אחימאיר

 שעדיין אחימאיר, טען הזר, בשלטון במלחמה אז, כבר שדגל )הלפרין(, שלח אוריאל

 והסברה. מאבק של בדרך הכוח לגיבוש קודם להיערך ושיש למלחמה, הכוח הבשיל לא

 פיין" "שין השחרור תנועות של המהפכני המאבק מופת בעקבות ללכת קרא אחימאיר

 הכנה שתחילתם, הצ׳כי, וה׳סוקול׳ פילסודסקי גריבאלדי, של לבדנו"(, )"אנחנו האירית

 של הנהגתו מ״כוח התרשם שלא רטוש, כתב מכן לאחר רבות שנים ממושך. למאבק

 הגיעה לא אבל ניצוצות, הרבה בה שהיו שלו, )אידיאולוגיה( והרעיונה אחימאיר אבא
6לאומית". במדיניות מנחה לשמש כדי בה שיש סדורה משנה לכדי

 היעילות וחוסר אחימאיר של באידיאולוגיה הבילבול את דחה פורת, מציין רטוש,

 הבריטים, נגד - שבעולם הרוח טחנות בכל דון־קישוטית ״מלחמה בה ראה הוא שבה.

 שום בלי - מפא״י נגד והסוציאליזם(, )הקומוניזם המרכסיזם, נגד האנטישמיות, נגד

 ב״הירדן" השלושים שנות בסוף רטוש של במאמריו המעיין אבל, התמקדות".

 ומקוריות עצמו על רטוש שבנה מהדימוי חלק אלא זו קביעה שאין ימצא הרוויזיוניסטי,

 "טחנות בכל במלחמה לדבוק עת באותה המשיך למעשה יותר. מאוחר בשלב רעיונותיו,

 שנה משלושים למעלה ב״אתגר", מאוחרת ברשימה רבו. אחימאיר דבק שבהם הרוח"
 לו שהיתה המחלוקת עיקר את רטוש מעמיד הבריונים", "חוג בפגישות הדיונים לאחר

 תפס אז כבר שכן יותר, קונקרטית תוכנית החוג כפני הציג ש״הוא כך, על אחימאיר עם
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 כותב, הוא החוג, בתוך לסילוקם". לפעול יש וכי זד" "שלטון בבריטים לראות שיש

 אחימאיר, הזר. השלטון של לסילוקו המלחמה שלבי בדבר אחימאיר עם ויכוח התפתח

 וטען, הזר, השלטון נגד מחאה בפעולות להתרכז צריך ראשון שבשלב גרס, טענתו, לפי
 אבל 7ממושכים. והכנה ארגון מחייבת הזר׳ השלטון של לסילוקו ׳לפעול רטוש שקריאת

 סימוכין. כל אין כביכול, שהציג הקונקרטית" "התוכנית בדבר רטוש של זו לטענתו

 שלא מפני שלו, הקונקרטית" "התוכנית היתה מה להשכילנו לנכון מוצא איננו רטוש

קונקרטית". "תוכנית שום ומעולם מאז לו היתה

השלטון" אל נשואות "עינינו

 שפשטו רוח ובהלכי הרוויזיוניסטי, המכסימליזם הרוויזיוניסטית, התנועה בהשתלשלות

 שלנו בהיסטוריוגראפיה שכונה למה מכריע משקל נודע העבודה, ובתנועת ב״הגנה" גם

 וביזה אונס מעשי טבח, רציחות, פרעות בחלקם למעשה שהיו כ״מאורעות",

 התנועה הבריטי. בשלטון התמרדות מעשי ובחלקם מפשע, חפה יהודית באוכלוסייה

 מלקרוא להימנע בארץ, דרכנו מראשית כמעט מאז, נטו והנהגותיהם, היישוב הציונית,

 מימי היישוב, של "ההגנה" כוח של דרכו מראשית הרווחת ההדגשה בשמו. ל״שד"

 היות על היתה השחרור, מלחמת ועד ב"׳, "הגנה כולל ו״ההגנה", "השומר" ראשית

 היתה שזו העובדה מן להתעלם ניסיון תוך בלבד, הנפש על "הגנה" מלחמת מלחמתנו,

 היהודי העם של שחרור מלחמת תחייה, חזון הגשמת על מלחמת־קיום מראשית, גם

 ונגד בנו, רצו ולא כאן, שישבו זרה, אוכלוסייה או זר, עם נגד ולעצמאות, לחירות

 למניעת עוינת במדיניות ונקטו מכשולים שהערימו בארץ, ששלטו שלטונות־זרים,

זה. חזון של הגשמתו
 כאן, כוח־ההגנה של בארץ קיומו דבר את נס על הציונות העלתה "השומר" מימי עוד

 כאן אירעו והנה בזרים. בתלות בהשפלה, היהודי, האונים בחוסר בגלות, כמרד

 ונטבחו נרצחו כאן וגם שם, הפוגרומים מזוועות בזוועותיהם נפלו שלא פוגרומים

 133 נרצחו 1929 במאורעות לגורלם. ואטום עוין זר, שלטון על נשענים כשהם יהודים
 מתוך 2,500 ונפצעו יהודים, 520 נרצחו 1939-1936 במאורעות ,399 ונפצעו יהודים
 להיות הדגש הוסיף 20ה־ שנות מאורעות לאחר אם אבל, בלבד. 450,000 שמנה יישוב

 שנכתב אלמונים" "חיילים יאיר של בשירו המרכזי המוטיב גם היה )וזה "הגנה", על

 ער ולשמור "להגן - ב״׳ ״הגנה כהימנון ואומץ ,1932ב־ נבי־מוסה מאורעות בעיקבות

 היישוב של הכללית בקונספציה יסודי שינוי חל 1939-1936 במאורעות הרי לער״(,

שבו. הרדיקלי החלק בקרב בעיקר היהודי,

 הפרעות גל מאורעות; במקרה לא שכונה 1939-1936 שנות של הערבי המרד

 שבא הנוסף המהפך מאוד; רבים קרבנות וגבה שנים שלוש שנמשך והזוועות

 כפרס הציונות של ולחיסולה הערבים של לפיוסם הבריטית, במדיניות בעיקבותיהם

 של בתפיסות־יסוד שינוי־ערכין ואף חריפה מחלוקת חוללו אלה כל ולטרור; לזוועות

 בתפישת הערבית, הבעייה של מחודשת הערכה באה וראשונה בראש הציונית. ההלכה

 הגדרת חריפותה בכל עולה מכאן היהודי־ערבי. הסכסוך של וסכנתו עומקו משמעותו,

 וההכרה, הציונות, להגשמת העיקרי כאויב ישראל ארץ ערביי של הלאומית תנועתם

 מחודשת בהערכה חלה הנוספת התמורה זה. באויב למלחמה הכוח כל את לכוון שיש

 על מהישענות להינתקות קריאה בהם בריטניה, של וכוונותיה תפקידה מקומה, של
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 המחנה בקצות וידידותה. הבטחותיה חסדה, על בלעדית מדינית ומאוריינטאציה חסותה

 הציונות, הגשמת של המרכזי לאויב הפכה שבריטניה בעובדה, להכיר הקריאה עולה

 להילחם, צריכה ובו להתייצב, חייבת שנגדו ומכשיל, עוין זר, שלטון בה לראות שיש

 השלטון על המאבק שאלת שאת, ביתר עולה אלה בעקבות היהודית. השחרור תנועת

 תנועת ניצבת שמולה המרכזית כבעיה - הזר בשלטון המלחמה אומר הווה - בארץ

זה. בשלב היהודית השחרור

 שניסחו בעמדות העבודה בתנועת וצפו עלו הם חדשים. היו לא אלה, רעיונות כאמור,

 פומבי. להם מלתת שנזהרו עמדות - המוקדמות 30ה־ בשנות עוד וארלוזורוב בן־גוריון

 תרפ״ט, פרעות בעקבות המכסימליסטי החוג ראשי אותם העלו הרוויזיוניסטי במחנה

 אותם והעלה שב )שלח( הלפרין אוריאל .30ה־ שנות בראשית בריטניה של ומדיניותה

 השלטון", אל נשואות "עינינו מאמריו בסדרת וחריפה חדה בצורה 1937 במהלך

 של באלכסנדריה ז׳בוטינסקי התעכב 1937 יולי בראשית הרוויזיוניסטי. ב״הירדן״

 משלחת (.1929 מאז עליו נאסרה לארץ )הכניסה ללונדון. אפריקה מדרום בדרכו מצרים

 מראשי לובוצקי, ובנימין שם, אתו נפגשה בארץ, והבית״ר הצה״ר הצ״ח, ראשי מטעם

 של לצירופו דאג זו, במשלחת שהשתתף בארץ, ביטאונה "הירדן", ועורך התנועה

 שיחתם בסיום שנתעוררה הערבית, בשאלה המחלוקת את לימים מתאר רטוש אוריאל.

זו: בפגישה הקצרה
 לעצם להיכנס בלי אף כי טענתי, ואני באתיופיה האיטלקית המלחמה ימי הימים

 מטענת ללמוד אנו יכולים אתיופיה, ופרשת בכלל, הלאומית ההגדרה בעיית

 של העברית )בהוראה אומה הערבים היו אפילו אומה. אינם שהאתיופים האיטלקים

 עלינו, היה ומאמיניו(, מוחמד חסידי כלל שהיא הערבית בהוראה ולא המונח,

 כל עם למזלנו, שבאמת, גם מה אומה, הם שאין לטעון, הארץ על עמהם במלחמתנו

 לא ז׳בוטינסקי זה. בגדר להיכלל יכולים הערבים אין המבחנים, כל לפי הטוב, הרצון

 לפי "אדוני, היה: שאמר מה כל נגדי... טיעון שום העלה לא אתי, להתווכח ראה

 העולם מלחמת בימי הברית ארצות )נשיא וילסון, של העיקרים מי״ד פלוני סעיף

 לקבוע יכולים עצמם הערבים רק האומות( לכל עצמית בהגדרה שדגל הראשונה,

 השלטון השגת על להיאבק הצורך בדבר ז׳בוטינסקי את לשכנע גם ניסה אוריאל זאת.

 דחה אלה דברים גם אך בה, יהודי רוב של השגתו לפני עוד לאלתר, הארץ על
8ז׳בוטינסקי.

 פברואר בראשית בפראג שהתכנס החדשה", הציונית "ההסתדרות של ב״קונוונט"

 סירב כאשר המדינית. הצעתו את מלהגיש רטוש את להניא ז׳בוטינסקי ניסה ,1938

 נגד היום. מסדר הצעתו הסרת בעד אחד, פה כולם כמעט הרוב, הצביע זאת, לעשות

 )מפעילי פרנקו, וראובן בפולין, בית״ר נציב אז בגין, מנחם עצמו, לרטוש פרט הצביעו,

 נקלע, שעבר", הרעיונית התמורה "בעיקבות דבריו, ולפי אלה, בעקבות האצ״ל(.

 בשום ולא הנוער, בתנועות מקום לו "למצוא עוד היה יכול לא שבו למצב לדבריו,

 כחיים עניין עוד מצא "לא ומכאן, למחצה", מפלגתית או מפלגתית, מסגרת
8הציבוריים".

 הלאומית", "ההגנה במסגרת השלושים שנות בראשית מקרוב נפגשו ויאיר אוריאל

 תרפ״ט מאורעות־פרעות היו לשניהם לתהומי. לקרבו יאיר ניסה תקופה באותה וכבר

 של השפעתם תחת תקופה באותה היה אוריאל ודרכיהם. אישיותם בעיצוב דרכים פרשת

 עם להשקפותיהם. ושותף המכסימליסטים חוג בפגישות משתתף ואצ״ג, ייבין אחימאיר,
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 מהרה ועד המחתרתי, הארגון במסגרת שוב השניים נפגשו 1936 אפריל מאורעות פרוץ

 באצ״ל, באצ״ל. וכתיבה עריכה תפקידי קיבל אוריאל כאשר ביניהם, הקשר התהדק

 ההוגה להיות נפשו שנושא כמי רטוש, פועל מתהומי, ההתפלגות לאחר 1937ב־ שקם

 להצטרפותו איתו המשא־ומתן בימי גם נטש לא זו )שאיפה הרעיוני. ומורה־הדרך

 לובינסקי, וחיים יאיר רזיאל, הארגון, מפקדי עם השתתף רטוש דרכה(. בראשית ללח״י,

 העיקרים בכלל הקמתו. לאחר מיד האצ״ל, של הארגון" "עיקרי את שניסחה בוועדה,

נאמר: אז, שנקבעו
המולדת. אדמת על העברי הנשק בכוח יוכרע העברי העם גורל א.

זו. במטרה התומך יהודי כל לו ברית כבן רואה האצ״ל ב.

 העברי העם של בזכותו המכיר אחרת אומה בן כל לו, כבן־ברית יראה האצ״ל ג.

במולדתו. לעצמאות

 את ערך הוא "בחרב". החדש ביטאונם עריכת את אוריאל בידי הפקידו הארגון מפקדי

 בעריכה שותף השאר, בין היה, זמן באותו .1937 ובסתיו בקיץ הראשונים גיליונותיו שני
 רזיאל. ודוד יאיר שחיברו בנשק, לשימוש ההדרכה ספר "האקדוח", של הלשונית

 התנועה הנהגת עם שעורר הוויכוח בעיקבות "בחרב", מעריכת הורחק 1937 בשלהי
 חשאיות מטעמי קרובות, לעתים ואוריאל יאיר נפגשו 1937 סוף עד 9הרוויזיוניסטית.

 אותו ומדיניות. אידיאולוגיה לשון, שירה, בענייני ארוכות שיחות וניהלו בלילות, בעיקר

 שירי הרוויזיוניסטי. המכסימליזם ברוח רטוש של והשקפותיו מאמריו, שיריו, היו זמן

 רטוש, עם אלה פגישות לאומית. ולמיליטאנטיות ל״צבאיות" הלל שירי הם "בחרב"

 רדיקאליות, דעות בעל איש זמן אותו עד היה שלא יאיר, את הפכו פורת, טוען
10גמור". "למכסימליסט

 שאם פורת, מציין יאיר, עם ופגישתו הלאומית" ב״הגנה רטוש של לפעילותו אשר

 הושפע, מתורתה - קמעה ״אמביוולנטי יחסו היה המכסימליסטית הקבוצה כלפי

 חלק" נטל לא הבריונים" "ברית המרכזית הארגונית במסגרתה אך השתתף, בביטאונה

 בשנותיה לפחות פעיל, חבר היה תהומי, אברהם שבראשות הלאומית" ב״הגנה הרי -

 השני המפקדים בקורס והשתתף 1932ב־ הלאומית" ל״הגנה הצטרף אוריאל הראשונות.

 קריאה בהשמעת שומעיו את אוריאל הפתיע הקורס, בסיום בדבריו הארגון. שקיים

 אלה לכבוד דום ולעמוד הבריטי, מהכיבוש הארץ לשחרור מלחמה להתכוננות

 דבריו, המולדת". לשחרור העתידה במלחמה לגרדום ולעלות בחרב ליפול "העתידים

 מלחמה על אז חשבו הלאומית" שב״הגנה כיוון צוננת, לתגובה זכו פורת, מציין

 זה ברעיון הגה רבות, שנים לאחר רטוש כותב )יאיר(, שטרן הקרובה. כמשימה בערבים

 ושומר הרעיון, העלאת את לעצמו לייחס מבקש הוא כי אם רב, זמן זה עצמו לבין בינו

 גם אותו זימן תהומי של שלישו תקופה באותה שהיה שטרן, היוצרים". "זכות על

 מאוחרת ברשימה מציין רטוש רעיונותיו. בפניו שיעלה מנת על תהומי, עם לפגישה

 עליו חלק לא תהומי זו, שבפגישה שנה(, כחמישים כעבור לאמור ,1980)ב־ זו, מאוד

 יהיה "האם ׳קשות׳: שאלות כמה לו הציג אלא השקפתו, את לפניו ששטח לאחר

 מול מעמד להחזיק העברי היישוב של בכוחו יהיה האם הבריטים?... על לגבור בכוחנו
11הסמוכות?" הערביות המדינות של הצבאות

 החשיבות את ראה הוא שכן מלענות, פטור עצמו ראה רטוש כאלה שאלות על

 שיש זר, ככובש הבריטים בהגדרת ובעיקר רעיונות, בהעלאת בתרומתו העליונה

 לאחר תקופה, באותה חלחל הזה שהרעיון מסתבר אבל הארץ. מן לסילוקו להילחם
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 מנהיגי גם אותו העלו רבים. אישים בקרב פספילד, של הלבן" וה״ספר חברון פרעות

 הועלה שהרעיון העובדה את ארלוזורוב. וחיים בן־גוריון דוד בהם הפועלים, תנועת

 והמחלוקת השתתף, שבפגישותיו הבריונים", "ברית בחוג אחימאיר אבא ידי על כבר

 או תשובה שום לרטוש גם היתה לא שעליה למימושו, הפעולה דרך בשאלת היתה

 הגדרת בעיקרה היתה לא השאלה לציין. צורך רואה רטוש אין ׳קונקרטית׳, תוכנית

 של תרומתו כאמור, זה, בעניין לסילוקו. המערכה פתיחת אלא כאויב, הבריטי השלטון

 ,1939-1934 בשנים ״הירדן״, הרוויזיוניסטי בשבועון במאמריו ביותר. צנועה רטוש
 בין ההפרדה את עדיין גרס לא מעורכיו, אחד ואף הקבועים, המשתתפים אחד היה בהן

 "היישוב היהודי. העם מן נפרדת זהות כבעל היהודי, העם לבין בארץ העברי היישוב

 מן בלתי־נפרד חלק הוא בארץ היהודי היישוב כולו. היהודי העם אינו בארץ היהודי
12.1935 בקיץ כתב כולו״, היהודי העם

 הצורך הצוררים", עם "הברית רעיון הוא ב״הירדן", שנים באותן שטיפח נוסף, רעיון
 היהודים שאלת בפתרון אנטישמיות, ואף נוכריות, מדינות של האינטרס את לרתום

 עברית מדינה להקמת המדינית הציונות של לשאיפתה מואצת, הגירה ידי על בתוכן

 יוצרים׳. ׳זכות לרטוש היתה לא זה רעיון על שגם מסתבר בגולה. היהודים מיליוני עבור

 רבים מדיניים מאמצים שהשקיע ז׳בוטינסקי, של מדרשו מבית היה הזה הרעיון

 וההסתדרות הנאצית גרמניה בין ההעברה" "הסכם היה דבר של ביסודו להגשמתו.

 רבות הותקף ואף זה, עיקרון על מבוסס ארלוזורוב, חיים ומימש העלה שאותו הציונית,

 יולי־ במהלך שפרסם השלטון", אל נשואות "עינינו רטוש של מאמריו לסידרת כך. על

 והעמקת האצ״ל של העמדות הקצנת על רבה השפעה נודעה ב״הירדן", 1937 דצמבר

 הם מקוריותם, או שברעיונות, החידוש לא הרוויזיוניסטית. המפלגה עם המחלוקת

 להפצתם שהביאו הם רטוש, של כתיבתו כושר והברור, החד ניסוחם אלא כאן, שקבעו

 המשוחררת" "ירושלים האצ״ל, ביטאון למען לפולנית לתרגומם וגם נפרדת, בחוברת
13זו. בשפה

 את הסביר ,17.12.1937 ב״הירדן״ שפורסם השלטון״ תביעת של ״הדגל במאמרו

 וכל העולם... ברחבי היהודים מצוקת נוכח בארץ השלטון כיבוש של מידת,"החיוניות

 שתוכל היד תחושל לא - והשלטון החירות למלחמת הקריאה בתוכנו תשמע שלא זמן

 את היהודים, לשאלת הפתרון את - היהודית המצוקה של הבשל הפרי את לקטוף

 הלפרין אוריאל זה בשלב ישראל". מלכות של חידושה את הארץ, לשאלת הפתרון

 התנועה את לרעיונותיו לרכוש ומבקש היהודים, מצוקת בתחושת שרוי עדיין )רטוש(

 מאת מבוא ובה מקובצת, בחוברת מאמריו את הוציא 1938 בחורף הרוויזיוניסטית.

 תורת הקומץ", "תורת כנגד התריע שבה דברים, חתימת וכן קלויזנר, יוסף ופ.1פ

 בנסיבות הפילוג, בימי אימצה ויאיר ,30ה־ בשנות פיתח שאחימאיר הקמוץ", "האגרוף

 היוזם, רק להיות "יכול דבריו, בחתימת רטוש כתב "קומץ", לחלוטין. שונות היסטוריות

 קומץ כשאותו רק להיעשות יכול החיים במערכת יסודי שינוי בראש... ההולך המעורר,

 תפקיד הערכים". "שינוי שעת המכרעת, בשעה המונים ואהדת המונים כוחות על נשען

 ש״הרעיון הוא, לכך קודם תנאי אך סביבו, ההמונים כוח את לגייס הוא כתב, הגרעין,

 רק להתרכז יכול המונים כוח לכל. וידוע וגלוי וברור פשוט יהא כזה, גרעין דוגל שבו
14ברמה". המונף לדגל מסביב

 להם היתה ובחוברת, ב״הירדן", במאמריו שפורסמו דבריו, של והנחרצות הבהירות
 והפריפריה התאים בקרב ובייחוד האצ״ל, בחוגי קליטתם על השפעה ספק בלי
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 לפולין, האצ״ל מפקדת כשליח בהגיעו בפולין. בשליחותו יאיר והקים שארגן התנועתית

 עם מדיניים קשרים ברקימת הזר, בשלטון למלחמה כוח לגבש במאמציו יאיר, פתח

 וכן ולוחמים, מפקדים של צבאי ואימון עניפה תאי־מחתרת בארגון פולין, שלטונות

 רבדים מבין תומכת, פריפריה בהקמת כולל אהדה, לרכישת עניפה הסברה במערכת

 או הצד, מן זמן אותו עד שעמדו המתבוללת, הפולנית היהודית האינטליגנציה מקרב

 ולהפיץ להדפיס אלה, בפעולות הראשי עוזרו מור, ילין בפני המליץ כך לשם מנגד.

 הקטרוג "ספר את וכן השלטון", אל נשואות "עינינו רטוש של מאמריו את כחוברת

 של המדיני ניתוחו כושר את מאוד העריך ילין־מור, כותב יאיר, אצ״ג. של והאמונה"

טוען. הוא זד,, על זה השפיעו שהם סביר שלח. אוריאל

 "הוועד" גיבוש של בעיסוק הגדר׳, ׳על לח״י של מלחמתה שנות כל שישב רטוש,

 ואת לח"י, של הרוחני" כ״אב הימים ברבות עצמו להציג ניסה השליחים", ו״תאי

 עם תלמיד יחסי כמערכת כמעט, בהתנשאות, יאיר, עם ויחסיו חברותו קשריו, מערכת

 לפריפריה לספחו הניסיונות בפרשת ,1940 שנת מסוף יאיר, עם המכתבים בחליפת רבו.

 תורה בו שהרביץ כמי עצמו מציג הוא התחייה", "עיקרי בניסוח ולשתפו הארגון, של

 דברי בעיקבות מציין, פורת בארגון". קריירה "עשה שבזכותם הרעיונות, את לו והעניק
 הגדרת ובעיקר המכסימליסטיים, הרעיונות מעיקרי שכמה רטוש, של אלה התנשאות

 כשלב העברית, השחרור תנועת כמשימת מידיו השלטון וכיבוש זר, כשלטון בריטניה

 מסגרת בשום חבר דרכו בראשית היה שלא יאיר, קיבל הציונות, להגשמת ותנאי ראשון

 באחרית מציין עצמו רטוש מרטוש. ובבית״ר, הרוויזיוניסטית בתנועה כולל מפלגתית,

 שהועלו האלה שהרעיונות הימים", "בראשית כתביו לקובץ 1980 משנת בהקדמתו ימיו,

 מערכת על מדבר הוא ליאיר. חדשה תורה הרבצת בחינת היו לא יאיר עם בפגישותיו

 אם כי הערבים הוא אין להילחם יש שבו האויב כי "קביעותי שונה. בלשון יחסיהם

 "מצאו רטוש, כותב בארץ", השלטון את לכבוש יש ומידם בארץ השליטים הבריטים

 כל על רב... זמן זה עצמו לבין בינו בכך הגה כי סבורני מאוד. קשובות אוזניים אצלו
 ליאיר היו זה בשלב שגם מסתבר 15הרבה" כך על לשוחח ולנחוץ לנכון מצאנו פנים

 ומפליג קיצוני היה כדרכו, רטוש, יסוד. סוגיות בכמה רטוש של מהשקפותיו הסתייגויות

 נחרץ ובלתי מהסס אבל עיניו׳, ׳נשואות היו אליו הרחוקות והמטרות היעדים בהגדרת

 העובר האוונגרד המהפכני", "הקומץ תורת על חלק השאר בין להשגתם. הדרך בהגדרת

 רוויזיוניסט זו בסוגיה רטוש היה דבר של ביסודו דרך. הפורץ המתסיס, המחנה, לפני

 ורק לאקטיביזם, רק למיעוט, רק ערך "שיש המכסימליסטים, של טיעונם כנגד מתון.

 ורכישת התעמולה ההסברה, דרך היא הייעוד, להשגת שהדרך גרס, לצעירים",

 סביב בעיקר ורטוש, יאיר בין ויכוח נתעורר פורת, מציין מוקדם, בשלב ההמונים.

 בכותרת בדפוס בחוברת לשלטון", נשואות "עינינו לחוברתו צירף שרטוש התוספת,

 "תורת ומפני עלית על ההישענות מפני הזהיר זו בחוברת הכת". בני אל "הנאום

 תביעת את בו ולהפיץ העם אל "לצאת עתה, לעת וקרא אחימאיר, אב״א של הקומץ"

 .16.1940ב־ ביניהם להישנות היה עתיד פורת, כותב זה, ויכוח החירות". ורצון השלטון
 "גיבוש של אקטיביזם תמיד היה שלו האקטיביזם מאונס"; "פנאי תמיד היה לרטוש

 נשק "העט", היה נזקק שאליו העיקרי והנשק פתיחה", ו״משא "כתבים" של רעיוני",

 ׳התלכלך׳ לא מעולם פובליציסטי, פיוטי, רוחני׳. ׳שלח היה שבידיו "השלח" הכתב.

ממש. ב׳שלח׳
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לרטוש יאיר בין

 "הקומץ" תורת את גרס לא יאיר בפולין, ופעילותו שליחותו שבשלב היא, האמת

 ולהפיץ העם אל "לצאת הצורך התנאת את דחה רק הוא רוויזיוניסטית, המכסימליסטית

 והחירות. השלטון על למאבק ראשון כתנאי החירות", ורצון השלטון תביעת את בו

 חזק, צבאי ארגון של לוחם, כוח של ויצירתו גיבושו היה למאבק, הראשון התנאי בעיניו

 והעברתם ישראל בתפוצות הארגון תאי הקמת לוחמים, הכשרת היטב; ומאומן מצוייר

 ברכישת ביותר והמשכנע היעיל ההסברה נשק היה הלוחם" "המעש יאיר בעיני לארץ.

 מחתרת של בהקמתה דגל לא עדיין זה בשלב החירות. מלחמת לרעיון ההמונים

 תמיד מפלגתיים. בממסדים תלוי ובלתי לוחם צבאי ארגון של בהקמתו אלא מהפכנים,

 שהמעש האמין הוא עצמה. למלחמה כתחליף ותעמולה להסברה הקריאה את דחה

 ומסקנות" "עקרונות במאמרו הכוח. את שמחוללים הם החירות, למען והמלחמה

 התנועה של שבתביעתה הטעם חוסר את כרטוש, מדגיש, הוא 29.7.39ב־ שפרסם
 כרטוש שלא אבל, קולוניזאטורי", "משטר בארץ להנהיג מבריטניה הרוויזיוניסטית

 לכת מרחיק "הוא והחירות. השלטון כיבוש למען מזוין למאבק קורא הוא לו, ובניגוד

 להעזתו פורת של הסברו הסוואה". ללא מזוין למאבק "בקריאתו פורת, כותב ממנו",

 ל״כאן בפירוש זו קריאה העלה לא שמעולם רטוש, לעומת יאיר, של מוסווית הבלתי

 "ללא לכתוב היה יכול כן ועל מחתרתית, בבמה דבריו פרסם שיאיר הוא, ועכשיו",
 המסקנה הסקת את לייחס "נוכל פורת, כותב זאת, בזכות עליו". הצנזורה מורא

 בכתביו שגם מסתבר, אבל 17לרשותו" שעמדה יותר הגדולה החירות למידת המפורשת

המאבק. דרך בסוגיית ׳לגמגם׳ רטוש המשיך מצונזרים הבלתי

 את היסודית הבנתו אי בולטת פורת, של במחקרו ורטוש יאיר בין היחסים ניתוח בכל

 לשירה, ביחסם ברוח, מאוד הקרובים האלה, האישים שני בין המחלוקת שורש

 מצד למעשה. ובהתייחסותם באופיים מאוד ושונים והאמונה, הרעיון של ולמשקלם

 ההגות הרוח, בתחום ומהפכן רדיקאל שהוא האינטלקטואל, רטוש, עומד אחד

 אגוצנטרי, זאת ועם בכתיבתו, וחד חריף העט, אמן מאוד, מוכשר והוא והמחשבה,

 המשורר, האינטלקטואל, יאיר שני, ומצד מסכנה. נפשו ושומר מפונק, נרקיסיסט,

 אלא התיאוריה, בתחום רק לא במעשה, מהפכן שהוא קשה, כחציבה שכתיבתו

 בחפיפה אישי, במופת במעשה, ממנה המתבקשות והמסוכנות הקשות במסקנות
 כאן המלחמה בסוגיית מרטוש נפלג יאיר תום. עד והמעשה, הרעיון של מוחלטת

 העולמית המלחמה פרוץ של הקשים המבחן בימי בפולין. שליחותו בימי עוד ועכשיו,

 מחתרת של הקומץ" "תורת את ההיסטורית הדחיפות תחושת מתוך אימץ, והפילוג,

 של המהפכני", "הקומץ של המעטים, של בכוחם האמונה את אז מעלה הוא מהפכנים.

 גלגלי את להאיץ מוות, עד הנפש, מסירות של ההקרבה, של והמהפכני, המופת־האישי

 הרוסית. המהפכה תנועת מסורת על אמון היה לרטוש, בניגוד יאיר, ההיסטוריה.

 תנועת ממופת ו״הס״רים", העם" "רצון ממסורת מאוד הוא גם הושפע וייבין כאחימאיר
 עם בריתות של המדיניות רעיון כולל פילסודסקי, של הקרבי הארגון הפולנית, השחרור

 הארץ. כיבוש לשם נכר, אדמת על בעזרתם, צבאי כוח הקמת ורעיון אויבי־אויבך,
 גורלות נחתכו המלחמה פרוץ עם כאשר ורחוקים. זרים האלה המקורות כל היו לרטוש

 הגורליות ובשעות וחנוט, רחוק "עבר" של עקר בחקר עצמו השקיע ותרבויות, עמים
 טיפוח תוך הקדום, עבר" ו״עם הפורה" "השהרון חזון על התרפק המלחמה, ימי של
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 של המרכזי׳ ה׳אויב את בהם רואה כשהוא - ולציונות ליהודים ליהדות, ובוז שנאה

החדשה. עבר אומת יילוד

 היו רטוש, הסתייג מהם אשר במכסימליזם, שפיכו המהפכני" "הקומץ רעיונות

 לה. ומחוצה רוויזיוניסטית בתנועה 30ה־ שנות של הוויכוח באקלים מנסרים

 ומשפיע. מתסיס מיעוט - להיות עצמו שהועיד למה למעשה, הפך אכן המכסימליזם

 לא העיקריים ורעיונותיו התנועתי בממסד ההצבעה בהכרעות תמיד שהובס למרות

 של האקטיביסטיים הרבדים בקרב והבשילו חלחלו הם המפלגה, בכינוסי התקבלו

 זה אין והלח״י. האצ״ל של דרכם עיצוב על ניכרת השפעה נודעה אלה לרעיונות הנוער.

 ואוהדיה, פעיליה בקרב לח״י, למחתרת נספח אשר האנושי החומר שבקרב מקרה, גם

 שלא רטוש, של מדרשו מבית ו״עברים" אחד, מצד המכסימליסטים ותיקי בלטו

 הגשמת שלמען שהבינו, ומעורפל; רחוק לעתיד ובחזונות מתנשא במלל הסתפקו

 רעיונות השפעת כולל יאיר, על רטוש של להשפעתו אשר להילחם. יש הרעיון

 המהפכה רעיון את אימץ יאיר האומה, תחיית של ההיסטורי והמרחב ה״עבריות"

 ב״עיקרי זו. מהפכה של למהותה הכנענות של ההרסנית פרשנותה דחיית תוך העברית,

 תורת על ישראל, תרבות מורשת על והגאווה הנאמנות הזיקה, את הבליט התחייה"

 הגיאוגרפי, ההיסטורי המרחב סיסמת את גם אימץ יאיר ישראל. ודת ומוסרם, הנביאים

 הכנעני׳ ה׳גרזן דחיית תוך האומה, של ההיסטורי העבר לעומק ההתייחסות את וגם

ותרבותו. ישראל עם של היסטוריה שנות אלפי על שהונף

 מאוד ושונים בנפש קרובים ידידים ויאיר, רטוש האלה, האישים שני בין ההבדל

 בשמות שהשתקף כפי העצמי, בדימויים גם השאר בין ביטויו מוצא באישיותם,
 משמעות בין ההבדל שבחרו. המחתרתיים השמות או שמות־העט, או המחתרתיים,

 של משמעות בתוכו הנושא - ו״רטוש״ מלחמה, וכלי חרב שסימל ״שלח״, - השמות

 פולמוסיו בשנות לכתיבתו, כשמות־העט אימץ הלפרין, שיונתן - שסע קטל, מחץ,

 שאימץ "עזריה", או "יאיר", "אריאל" השמות משמעות לבין הציבורית, ופעילותו

 לחוקרי מאוד. בולט המחתרת, בגוב רתיעה ללא העמידה בשנות שטרן, אברהם

 כר כאן יש ושמות־עט, מחתרתיים שמות של באימוצם המשתקפים הדימויים־העצמיים

 ה׳אלימים׳־ ,׳הקרביים׳ השמות שבין העצום הפער על לעמוד מקום יש לבחינה. נרחב

 להיות, ששאף מה בין לאמור העצמי, דימויו את שביטאו רטוש, שאימץ מלחמתיים

 במעשי אישית ומהשתתפות אמיתי סיכון מכל המתרחק רוח איש שהיה: מה לבין

קרא. שאליהם ה״חרב"

 שיריו, בשמות גם שהשתקפו ה׳קרביות׳, המהפכניות, יומרותיו בין עצום פער היה
 בשדה מרקיעי־שחקים והגיונות וסיסמאות מילים בצחצוח השתקעותו לבין "בחרב",

 ייסוריה. ונתיב מסכנותיה והמחתרת, המערכה משדה ההימנעות תוך והמלל, השירה

 "המעשה" בגדר עמד. לא למעשה הדיבור חפיפת של מאוד והמורכב הקשה במבחן

 המהפכניים" "הרעיונות ובשיר, במשא רעיונות גיבוש וראשונה בראש בעיניו נחשבו
 יותר, ׳מרטש׳ מוחץ, קרבי, היה שהשם שככל מסתבר, הדור. את לחנך ביקש שעליהם

 המהפכנית העלית ,,האקטיביסט ״הקומץ״ רעיון את יותר. ודל עלוב המעשה היה

 ומזגו נטייתו את נגד שזה מפני רבה, במידה דחה מהפכה, ומובילה המחוללת

 מורה־ ,רוחני מנהיג להיות שנועד כמי עצמו, ראה דבר של ביסודו האישיות. ושאיפותיו

 לדחות ביקש המלחמה ואת לאחרים, הועיד ה׳שלח׳ את והרעיון. העט, שנשקו הדור,

 וסמכותו. חזונו ויקבלו לדגלו יצטרפו עמם, מגע לו היה לא שמעולם שההמונים, עד
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 ותרומותיו פעילויותיו שכל הדגיש, מכן, לאחר רבות שנים גורביץ׳, לעדייה במכתבו

 הערכית המהפכה הובלת של הגדול הייעוד לעומת טפלות היו והרוח השירה בתחום

פניה. כל על היהדות ודחיית הציונות מיגור הרוחנית,

המשחרר" "ההלם "בשורת

 מאמרים לפרסם המשיך משם לימודים, למטרת לפריס רטוש הגיע 1938 בראשית

 את חוללה גורביץ׳( )אדולף חורון, ג. ע. עם שנה באותה פגישתו וב״הירדן". ב״הבוקר"

 של ההיסטורי המצע גיבוש לקראת המשחרר"( )"ההלם בהשקפותיו המכריע המפנה

 הגיע חורון פריס. את ורטוש חורון עזבו הנאצים, ידי על פריס לכיבוש סמוך הכנענות.

 בהנהגתם האצ״ל משלחת אנשי של הוועדים של לפעילותם והצטרף הברית לארצות

 חזר רטוש רעיונותיהם. גיבוש על והשפיע מרלין, ושמואל ברגסון(, )פיטר קוק, הלל של

 המכרעת, השעה הגיעה כאשר לפילוג. שהובילה באצ״ל הפנימית התסיסה בימי ארצה

 של המשחרר" "בהלם השרוי רטוש יונתן - ׳אחר׳ איש הלפרין, אוריאל כבר היה

 דגל שבו הפשוט׳ ׳הרעיון בעולם. היהודים למצוקת מתנכר נמצא הכנענית, העבריות

 תרבות יורשי כל את שתכלול הסהר־הפורה־הפרת, באגן עבר ממלכת הקמת היה אז,

 שעת עד לחכות רעיוני", לגיבוש "ועד להקים לנכון ראה כך לשם הקדמונית. כנען־עבר

 היהודי העם על והשמצה ביזוי בהתקפת ולהתרכז סביבו"; המונים "כוח "גיוס

 בתפנית חשוב מרכיב היו סכנה מכל וההימנעות מחייב מעשה מכל הניתוק המושמד.

 את יפה הלמה היא ושירים. משאות לכתיבת פרט מעשה שום חייבה שלא הכנענית,

מעש. מכל התלוש הנרקיסיסט, המבריק, האינטלקטואל

 האב גורביץ׳, אדולף הכנענות. אבות של הרוויזיוניסטי הייחוס את מדגיש פורת

 את המיר ,1907ב־ בקייב נולד ויאיר, רטוש של גילם בן היה הזה, המפנה של הרוחני

 שחדר המצרי האליל שם על - ׳חורון׳ בכינוי והשתמש גור, לעדייה 30ה־ בשנות שמו

 עברה 20ה־ שנות באמצע חורון. ג. ע. לחתום נהג העבריים מאמריו על לכנען.
 בית״ר קן למפקד היה הרוויזיוניסטית, לתנועה הצטרף כאן בפריס. לגור המשפחה

 חלה הכנענית השקפתו התגבשות בצרפת. בית״ר של לאידיאולוג והפך בפריס,

 התנועה בתוך בפעילותו .30ה־ שנות בראשית ומחקריו לימודיו בעיקבות

 על האוריינטציה אימוץ נגד למאבק המתייצבים ראשי בין היה הרוויזיוניסטית

 החדשה הציונית ההסתדרות של הדתיים עם הברית ונגד היהודית, והדת המסורת

 המלחמה בפרוץ הצרפתי. הימין לחוגי בהשקפותיו קרוב נמצא עצמה בצרפת )הצ״ח(.

 בראשית מכן, לאחר צרפת. נפילת עד כקצין בו ושירת הצרפתי לצבא גורביץ׳ גוייס

 הברית. לארצות צרפת של הדרומי מהאיזור משפחתו בני עם להימלט הצליח ,1941

 ממכונני לחו״ל, האצ״ל משלחת וחברי ברגסון(, )פיטר קוק, הלל עם יחד היה כאן

לאומי". לשחרור העברי ה״וועד

 לעברים. יהודים בין ההבחנה בדבר "הוועד" לתפיסת בסיס מהווה גורביץ׳ של תורתו

 העם בהמוני לראות והמשיך הרוויזיוניזם, בתחומי רבו, גורביץ׳ נשאר לרטוש, בניגוד

 לתנועה הכנענות מהפיכת נמנע הוא החדשה. העברית האומה של התשתית את היהודי

 להעביר קרא בעולם היהודים מיליון 18 את היהודי. העם לגורל ואטומה אנטי־ציונית
 על 18מייד. עברית מדינה כך לשם ולכונן לעברים, חזרה שם להופכם העברים, לארץ

 העולם השקפת שחוללה והמהפכה המשחרר" "ההלם וטיב גורביץ׳ השפעת משמעות
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 סייע שגורביץ היא, "מסקנתי דבריו: בסיכום פורת כותב רטוש, של בדרכו הכנענית

 להציג מעוניין היה אוריאל למהפכה. גרם לא אך ההיסטורית, תפיסתו בגיבוש לאוריאל

 הרוויזיוניסטי הציוני עברו לבין בינו גמור קרע ליצור כדי חד, כדבר בו שחל המפנה את

 אף אלא גורביץ, שהלך כפי לציונות, מעבר אל רק לא אותו הוליכה זו מכסימליסטי.

 מוסיף כלל", "בדרך למושגיו". מעבר ההיסטוריים מושגיה ולדחיית הגמורה לשלילתה

 אינה זו כאשר גם מקוריות, רוחם לפרי לייחס אידיאולוגים או דעות הוגי "נוטים פורת,

 מנת על למיילד נזקק שכאילו הוגהירעיון, של ונדירה הפוכה תופעה, לפנינו קיימת.
 שגיבש הכנענית באידיאולוגיה גם לאמור, 19מוחלטת" מחדש" "לידה שעבר להוכיח

 הכנעניים הרעיונות את גם רעיונית. מקוריות לשווא נחפש הזה, ה׳הלם׳ בעיקבות רטוש

 לשאיפותיו נכבד חלק היה שבהם ושיקולים, נטיות מתוך אותם והקצין מאחרים, ׳שאל׳

מעמד. בה ולרכוש הרוויזיוניסטית התנועה על להשפיע לכשלונו לתיסכוליו, האישיות,

 נעשה הרוויזיוניסטית־מכסימליסטית, המורשת ומכל הרוויזיוניסטית מהתנועה ניתוקו

 בעבר; בו שדבק מה וכל ערכים, ניתוץ תוך וחותכת, רועשת זועמת, טריקת־דלת תוך

 ולציונות, לרוויזיוניזם רק לא אותו שקשר מה לכל ושנאה והכפשה זהות המרת תוך

 האישי מעמדו ולשיקולי והאישיים הפוליטיים לתסכוליו היהודי. ולעם ליהדות גם אלא

 בן, מנחם שלו. והרעיונית הפוליטית הקריירה כל במהלך נכבד חלק כאמור, היה,

 לא "מאוהב־במילים", היה שאוריאל בצדק, הצביע רטוש, של הוותיקים ממעריציו
 של המילים" ש״אהבת להוסיף נכון שיהיה לי נראה 20השקפות". "בעל משהיה פחות

 במקוריות היה לא כאידיאולוג ייחודו השקפותיו. את לעתים שעיצבה היא רטוש

 כמיטב ומבריק, חד בנוסח מאחרים ששאל הרעיונות של ביציקתם אלא רעיונותיו,

 שונים רעיונות לעתים אלה, שאולים רעיונות של המבריק ניסוחם זה. בתחום כשרונו

 כשרונו עיקר שונים. חוגים על השפעתם שחתם הוא כן, לפני שגרס מה לכל ומנוגדים

 סטרליץ וחנוך יאיר ביקשו כנראה, לחינם לא מבריק. בניסוח היה השפעתו וסוד וכוחו

 תנאיו את אמצה לא החדשה המחתרת כאשר התחייה". "עיקרי בניסוח עזרתו )קלעי(

 במתכונת בנוי היה אשר העברי" הנוער לגיבוש "הוועד לייסוד 1942ב־ פנה להצטרפות,

ו״שליחים". "תאים"

רטוש עם המחלוקת - התחייה״ ״עיקרי

 "עיקרי נידונו שבהם ובחודשים הפילוג בימי יאיר נפגש שאיתם האישים בכלל

 אוריאל גם נמצאו למחתרת ציבורי עורף ביצירת עזרתם לרכוש מנת על התחייה",

 הרדיקלי האגף על בעבר שנמנו אחימאיר, ואב״א רטוש( יונתן שלח, )אוריאל הלפרין

 מהלך על בעבר. הושפע מרעיונותיהם מרבים כאמור, ואשר, הלאומית, התנועה של

 ומעדויותיהם תקופה, באותה יאיר אל רטוש ממכתבי ללמוד ניתן רטוש עם ומתן המשא

 לבקשה בתגובה ,30.10.40ה־ מן במכתבו איתו. במגע מעורבים שהיו האישים של

 עיקרי "מסכת רטוש: כותב המחתרת, של תחייה" "עיקרי לנוסח והערות הצעה להגיש

 דברים של בפיתוחם לעוקפו. ולא כלום ממנו ליטול יכול שאינו שלם, דבר בשבילי הן

 עזרה של קבע במגע מאוד רוצה אני לנפשות, להחדירם ובניסיון בהסברם אלו,

 לשם מלכתחילה". לזולתי כפיפות לשום מקום ליתן יכול איני אבל הדדית, והיוועצות

 והכרעתכם, לידכם למסור יכול אני שאין מאליו "מסתבר מוסיף: הוא כוונותיו הבהרת

 הכבוד לי אין להם, הוגה שאני והכבוד הקרבה כל שעם אדם בני של והכרעתם לידיהם
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 יכול אני שאין היטב תבינו עקרוני... מצע שלי, והאני־מאמין עמלי גורל את להכירם...

לחסדכם". עמלי את למסור
 וגורליותה, השעה דחיפות בתחושת כולה כל הנתונה למחתרת הצעתו באה כך מתוך

 יש המולדת"... לתרבות "האיגוד לגיבוש תוכניתו בהגשמת לעזרתו תתייצב שהמחתרת

 זה סמך על התנועה. של גיבושה בהחשת לסייע היא מחובתכם גם כך ומתוך בכוחכם,

 לתרבות ׳האיגוד לייסוד תוכניתי על בדיון, בפניכם לבוא ולטבעי לנכון למוצדק ראיתי

 נאמר למדי, ארוכות לשנים עניין "זה זו, תנועה של שהקמתה מציין גם הוא המולדת"׳.
 סמכות לו להעניק בתביעה מסתפק איננו כבר רטוש 18.9.40ה־ מן נוסף במכתב 21דור".

 "האם כותב: הוא בהנהגה". "שותפות גם המחתרת מן תובע הוא שלמה, רעיונית

 בהנהגה מקומי הכרתי מיטב לפי פנים, כל על דעתי? על אותי מעבירה אישית אמביציה

 מיטב לפי אכן דקה. שאלה כמובן היא האמביציה שאלת עצמי... את הכשרתי ולכך

 והכרח חובה הכרת היא כבוד, רדיפת משהיא יותר פנים כל על שלי האמביציה הכרתי
להיעשות". צריכים הם שבה משוכנע שאני מאוד, מסוימת בדרך ייעשו שהדברים

 היתה ׳הצנועה׳ הכוונה התכוון. בלבד בהנהגה לשותפות שלא היא, האמת אבל

 "ניסיתי ב׳ בארגון שעוד מספר, הוא מובלטת ב׳צניעות׳ ההנהגה. בראש לעמוד שעליו

 לעמוד נכון והייתי משל, דרך )רזיאל(, דוד ואת תחומי( )אברהם גדעון את בזה לשכנע

 מן משהו בכך יש "אפשר הפלג׳: ל׳אנשי הצעתו טעם גם וזה בראשותם".

 איש של מקומו אמיתית שבתנועה משוכנע אני אבל המעמדית־כביכול, הסובייקטיביות

 מן במכתבו העיקרים". כל עיקר אפשר מאור, גדול עיקר והוא ובראש. ביסוד הוא הרוה

 שנוגע ש״מה לציין לנחוץ מוצא הוא להנהגה. התביעה לעניין שוב חוזר הוא 3.10.40ה־

 הדברים יתגלגלו אם בחבר ראשון של מאחריות שאסתלק חושב אינני ההנהגה לעצם

 הוא העיקרים", "עיקר שהוא הרוח, בענייני העיסוק שהרי היחיד, התנאי איננו זה כך".
 כך משום שבת". בערב לשנים אחת השורה קודש רוח פרי ולא קבע... עמל של "עניין

 שיש וכיוון תורה", אין קמח אין "אם :הפרנסה עניין מאוד, ׳הפרוזאי׳ לעניין מגיע הוא

 גם זקוק הוא שנה, של עמל לפחות דרוש התורה ולניסוח פרנסה, לו ואין זמן, הרבה לו

 הוא מאוד, ותכליתי מלא נפש לגילוי מגיע הוא כאן שנה. למשך משוריין" ל״סכום

כותב:
 לנערות, שמעבר בגיל שהפעם, היא שהרגשתי מניח אני אלוי... כל את שח אני למה

 שלם, מוצק, בבסיס בתכלית בטוח להיות רוצה אני נכוויתי, פנים כל שעל ולאחר

 רוחה, יסודותיה, אופייה, התנועה, מבחינת במוחלט מוצק טלאים. של פרי לא אורגני,

 עם אבחר, כזה בטחון של בהיעדרו אישית. מבחינה האפשרות מידת במלוא ומוצק

לגשש. - להתכונן לחכות, להוסיף ההסתערות, והתקפות הרוח קוצר כל

 לו, והיה במוחלט׳, ׳מוצק אישי ביטחון להצטרפות: ברורים תנאים לו היו לאמור,

 הקמת היא כתמורה, להציע מוכן שהיה התרומה, מאונס". "פנאי־ המון כאמור,

 של ציבור סביבה לרכז מנת על במה להקים ש״תכליתו המולדת", לתרבות "האיגוד

 העשוי ציבור", של "צל ומסביבו, נוער..." לתנועת "גרעין בעיקר"; רוח אנשי אוהדים...

 יהיה טוען, הוא כך, לשם ל׳תכלית׳, ואשר יותר". שיטתית לתעמולה אחיזה לשמש

 משכורתו, כלולה זה ובתוך לא״י, 600 של בסך ידו על הנאמד מינימום, סכום דרוש

 סירבו ואף לתביעותיו, להיענות מוכנים היו לא המפקדה חברי בחודש. לא״י 12 בסך
 בזיכרונותיו מעלה זרעוני בנימין ומתן. המשא לצורך איתם להיפגש לבקשתו להיענות

 הפריפריה את להרחיב יאיר של ומאמציו מניסיונו כחלק רטוש, עם המגעים פרשת
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 כמו שמות יאיר הזכיר זרעוני, טוען המפקדה, בישיבות למחתרת. ציבורי עורף וליצור

 יכינזון. )רטוש(, שלח אוריאל אורנשטיין)?(, יעקב ייבין, ה. י. אצ״ג, אחימאיר, אב״א

 העיקר את הרואה הברנז׳ה׳ ׳איש זרעוני, זרעוני. כותב בבית", שהוא הרגיש "במחיצתם
 בזלזול אותם מכנה שהוא האלה, האישים כל על בלעג כותב בלבד, ב׳מעשה׳

 הפובליציסטיקה׳ ׳אנשי עם במגעיו עצמו. יאיר את גם בהם וכולל ׳פובליצסטים׳,

 נתן היה ביותר עליו מקובל כוחות. שואב דעות, מחליף "היה יאיר כותב, הוא האלה,

 חתולים שני של זנבות יחד לקשור אבל פובליציסטיקה, אנשי היו אלה כל מור... ילין

 מודה, הוא אמנם פה". בהבל נעשה הכל בפועל. מלחמה עם להם היה לא דבר ידעו, לא

 למד טרם והיישוב לאומית למחשבה הקרקע את הכשירו כי חיוני, היה ש״קיומם

 מעשית למטרה אם כי למענם, הוקמה לא שהמפקדה ברור היה לי אולם נכוחה, לחשוב

 מהם שדיבורים מקצוע אנשי מתעסקים שבה פרוזאית, מלחמה - בבריטים להילחם
22הנכספת". הגאולה את יביאו אלה ורק והלאה,

 ל׳פובליציסטים׳ המקצוע" "אנשי שרחשו והבוז להתנשאות ביטוי כאן נותן זרעוני

 האנשים אורנשטיין, ויעקב ילין־מור, את בזלזולו מגדיר שהוא כפי כלום׳, עשו ש׳לא

 מפני אולי אלדד, את מונה הוא אין מה )משום ליאיר. עת, באותה מאוד, המקורבים

 שלא אנשים בעיניו הם ליאיר(. המקורבים החברים בין אלדד היה לא עת שבאותה

 הוא הדמים. במעשה נבלע הכל הדמים. במלאכת אישית מעורבים היו לא כלומר ׳עשו׳,

 שהוא הטרור, פולחן על והמוקש, הפצצה על גאוותו עצמו; את רק כמובן מעריך

 הזה בצד בהבחינו זו, תופעה להגדיר היטיב הס״רים, ממנהיגי צ׳רנוב והעיקר. ה׳מעשה׳

 הוא סווינקוב. בוריס של באישיותו ראה שגילומם המקצועיים", "הטרוריסטים של

 שנבלעו, הטרוריסטי׳, המעשה של הברנז׳ה ׳אנשי אלה שהכניסו החדש הטון על כותב

 אגודה של ובפסיכולוגיה מיוחדת ב״התנשאות שהתבטא הטרור, במעשי כסווינקוב,
 כאשר 23הרואיים" כפחות האחרים התחומים כל על המסתכלת טרוריסטית, צבאית

 ציבורית פריפריה בהקמת להשתלב רטוש הצעת את המפקדה בדיוני יאיר העלה

לדבריו: זרעוני, של עמדתו היתה למפקדה, צירופו של בתנאי הלוחמת, למחתרת

 תיתי - חדשה מפלגה להקים יאיר של רצונו ואם למלחמה, נועדה הזאת המפקדה

 לי יכתיב לא התנועה מן שאיש הוא, התנאי אבל עלי. מקובלים רעיונותיו לו,

 שלח שאוריאל מתנגד אינני הרי - מקובל שאמרתי מה אם המלחמה. דרכי את

 מקום, לו אין במפקדה שתקום. התנועה להנהגת אלא למפקדה, לא אולם יצטרף:

לוחם. שאיננו מפני
 הוא שיאיר חשד מצידו רטוש 24זרעוני. כותב הפרק", מן ירדה ו״ההצעה בו, תמך חנוך

 כותב ,29.10.1940ה־ מן במכתבו המפקדה. חברי עם הפגישה אפשרות את ממנו המונע
 וגם מעצמך, אתי להפגישם לנכון ראית לא יודעם. ואיני ראיתי לא חבריך "את רטוש:

 הפגישה של קיומה אי את מייחס הוא למעשה". נדחתה משותפת לפגישה בקשתי

 למתחרה יהפוך פן ממנו, חושש שיאיר בכך, זאת ומסביר לקיימה, יאיר מצד למניעה

 שניים "ברית ׳עיסקה׳: ליאיר, כן על מציע הוא וראשון". ל״ראש במחתרת, למעמדו

 הרי ""בעצם ומוסיף: עליו, להתפשר מוכן שהוא המכסימום זהו לבינך". ביני שווי־ערך

 אתכם שאכיר בעצם? מבקש אתה מה דברינו... מוסבים כך שעל לכתחילה חשבתי
 אל ופנה חמור, בצעד נקט המגעים של מסוים בשלב 25כמנהיג..." ואותך כמנהיגות

 "לביטאון שלו מאמר פסל יאיר כי בפניהם, התלונן השאר בין יאיר. כנגד המפקדה חברי

 כותב הוא 28.3.41ה־ מן סיכום במכתב ל״במחתרת״(. כנראה )הכוונה בישראל״ האצ״ל
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 אלא כאן אין ולפיכך אליכם שכתבתי המכתבים את שראית מניח "אני במרירות:

 היה נפסל, מאמרי פטרונים. ולא ושותפים חברים מחפש פרקים. וראשי סיכומים

 לא הוא הדפסתו. על עימכם שהסכמתי לאחר כתבתיו מצע, מעין פעם כתבתי עקרוני...

 הם המפקדה, שחברי "הוא פורת, שלו, הביוגראף כותב ידע", לא שאוריאל "מה נדפס."
 יאיר 26עליו". בביקורתם מיאיר חריפים היו הם "כי וכן, בפניהם", להופיע הצעתו שדחו

 לאמור, האמיתית, הסיבה את לרטוש למסור חבריו כלפי והוגן לנכון רואה אינו מצדו

 סתום, למבוי מכאן נקלע רטוש עם ומתן המשא אתו. להיפגש וקלעי זרעוני של סירובם

 והתנשאות. במרירות יאיר עם וקשריו היכרותו פרשת את ל׳סכם׳ צורך רואה ורטוש

כותב: הוא
 אינטנסיבית שהיתה דומני אך רבות, לא שנים, כמה לפני בעצם תחילתה היכרותנו

 ארוכות למדי, מרובות שיחותינו היו למדי... הארוכות ההפסקות למרות ביותר...

 התנועה בפני העומדות ומשאלות־היחסים משאלות־היסוד בהרבה ונגענו למדי,

 עצמו... בפני עניין זה הרי זה, בפרק משהו מפיך למדתי מידה ובאיזו אם הלאומית.

הערות. תוכניות, רעיונות, זה, בפרק מפי משהו שלמדת עמי תסכים ודאי אבל

 עצמיים ותוכניות רעיונות גם ליאיר לו שהיו להודות׳, ׳מוכן אומנם הוא ב׳סוגריים׳

 לי". ולא לך לתועלת "היו מרטוש, ממנו, ש׳שאל׳ והתוכניות הרעיונות אבל משלו,

השוק׳: ו׳בלשון וקיפוח, ניצול בהרגשת מוסיף הוא לי"? ולא "לך ומדוע

 בודד, הייתי אני שכן הבדל. שום בכך אין לא, אם בין משהו, מפיך למדתי אם שבין

 בו עשית ואף מסוים, בגוש מסוימת עמדה לך היתה אתה, ואילו מסגרת, לכל מחוץ

 אפוא זה היה פועל־יוצא... משום בשיחותינו שהיה ובמידה השוק. בלשון קריירה

 להקנות העניין ולעצם השוק, בלשון קריירה לך לעשות עזרה... של מסויימת מדה
27אפשרות־של־פעולה־לך.

 על מוסב הכול הרעיוני. לדיון התייחסות כל כמעט אין רטוש של האלה המכתבים בכל

 מסכם הוא עטו. את להשכיר לנכונותו החומריים והתנאים האישי המעמד בעיות

 נראה וקרבה". אהדה הרגיש ש״אליו הפלג, לבין בינו המגעים מהלך את גם באגרתו

 אחד הוא שחנוך ידע, לא רטוש קלעי. חנוך היה אתו במגעים שפתח שהראשון,

 שיכתוב, היה, מרטוש חנוך של מבוקשו להיפגש. ביקש שאתם המפקדה חברי משלושת

 הגיש עיקרים הצעת שבמקום מסתבר למענו". שלי העיקרים תוכנית של "נוסח כדבריו,

 תחומי והגדרת שיתוף של מידה שתאפשר ארגונית", לצורה פרקים "ראשי בכתב

 מקומו, על מראש בהסכמה התנה בכללותה", עיקרים "תוכנית הגשת את פעולה.

 לשווא ולשכרו. המולדת׳...( לתרבות ׳איגוד )הקמת הארגוניות לתוכניותיו מעמדו,

 התמקדות שמתוך נראה ורעיון. מהות לענייני התייחסות הזאת ההתכתבות בכל נחפש

 שהוגש התחייה" "עיקרי בנוסח כלל עיין לא והמחיר, המעמד של הפרוזאית בשאלה

 הוא הימים", "ראשית מאמריו לקובץ מותו, לפני קצר זמן ,1980ב־ שכתב בהקדמה לו.

 אורי של האסכולה "בהשראת שטרן... אברהם בשעתו שקבע העיקרים" "י״ג על מדבר
28וחסידיו". גרינברג צבי

 כנראה ׳סבר׳ הוא התחייה", ב״עיקרי ברצינות עיין לא שכלל מכאן, ללמוד ניתן

 אמיר, כאהרון כמוהו, הרמב״ם, של העיקרים י״ג משקל על עיקרים, י״ג קבע שיאיר

 חבר לכן קודם שהיה הכנענית, בתנועה רטוש, של המובהק וחסידו להנהגה, חברו

 זוכר בחייו, זה פרק גם בזיכרונותיו המעלה אמיר בירושלים. בישראל" האצ״ל ב״תא

 אחד כל של משמעותו על הדיבור, את עליהם הרחיב התא שראש התחייה", "עיקרי י״ג
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 חברי ולא התא ראש ש״לא לו, נדמה אך הבהרות, וגם שאלות שהיו מציין, הוא מהם.

 "י״ג מונה הוא שגם פלא אין שבניסוח". עניות לדקדוקי יתירה חשיבות ייחסו לא התא,

 גם אלא לדקדק, חייב עצמו ראה לא שבניסוח׳ עניות ב׳דקדוקי רק לא שהרי עיקרים",
 בארכיון ששרדה סעיפים, עשרה בת תוכנית קיימת כך על נוסף 29ובפרטים. בעובדות

 של לדעתו שהיא, )הלפרין(, רין )גמליאל( צבי לח״י חבר אוריאל, של אחיו של הפרטי

 הדעות חילוקי על לגשר ביקש שבה פשרה, הצעת רטוש", של עטו פרי "כנראה פורת.

 לכך ואולי יאיר. על גם מקובלת שתהיה מדינית בפרוגרמה ולהתרכז העקרוניות, בסוגיות

:הם הסעיפים בכתב. שהגיש ארגונית״, לצורה פרקים ״ראשי על במכתב דבריו מכוונים

ישראל. בארץ העברית האומה של חירותה השגת .1

זר. שליט כל הוא העברית החירות של הראשון אויבה .2

במולדת. שליטתו בעצם אלא במדיניותו תלויה אינה כלפיו האיבה .3-4

 או עליו ללחוץ כדי ולא המלא, למיגורו האמצעים בכל להילחם יש .6-5

וויתורים. הקלות שיעניק ל״השפיע"

 העולם מלחמת בעת אפילו שהיא, צורה באיזו פעולה עמו לשתף אין .8-7

בו. להילחם אלא משותף", אויב של ו״קיומו

בארץ. העברית באומה החירות שאיפת את להחדיר יש .9

שאיפתה". בהשגת בידה שיסייע גורם כל כ״בן־ברית לראות יש .10

 של תנאיו עם מתיישבים שאינם דברים בו יש הזה, שהמצע לב, שם אומנם פורת

 מוכן היה שאוריאל טוען, הוא "פשרות", כמה בו יש תחילה(. רעיוני )גיבוש אוריאל

 לצקת ויוכל והתעמולה, החינוך על מופקד יהיה שהוא כך על סמך ש״הוא מפני, לקבל

 היה שלא ישראל", "ארץ המונח את למסמך הכניס אוריאל לטענתו, כרצונו". תוכן בהם

 "יחד אבל ליהודים, רמז אמנם בו אין המשחרר"(. הכנעני "ההלם )אחרי עליו מקובל

 "שיש מדובר, במסמך כך, על נוסף בו". אין היהדות עם קשר כל של "דחייה זאת" עם

 פורת, כדברי אוריאל, ואילו, הזר", השלטון של המלא למיגורו האמצעים בכל להילחם

 הכול חזות את הרואה חסרה, הרעיונית שתשתיתו צבאי־מחתרתי גוף מפני מאוד "חשש

 לא הוא שכן המעטה, לשון וזו רחבה"; לאומית מתנועה חלק ושאינו הצבאי במאבק

 לתרבות ל״אגודה והסברה, רעיוני לגיבוש העם, לחינוך אלא למלחמה, כלל התכוון

 כחומר־תשתית לו הגיש שאוריאל גורביץ׳, חוברות מתוכן נחרד יאיר מאידך המולדת".

 במסמך יאיר. של עולמו השקפת לכל בניגוד עמדו אלה חוברות התחייה". ל״עיקרי

 המדיניות העמדות את שכלל מדיני, פשרה מצע היותר לכל לראות ניתן שנגנז, הנידון,

 תקבל שהמפקדה בהנחה השלטון", אל נשואות "עינינו רטוש של בחוברתו הכלולות

 לערב ביקשו שבהקמתה במחתרת, לתמיכה הציבורית לפריפריה כבסיס הזה המסמך את
30לרטוש. בעיקרן זרות זה בשלב כבר היו זו בחוברת שהעמדות מסתבר אותו.

 שפורסמו ליאיר במכתבים מוצגות שהן כפי לח״י, כלפי רטוש של שהטענות מתברר,

 היו כתביו(, בקובץ לכלול כנראה התבייש )אותה שגנז, ללח״י" "האיגרת ומן בקובץ,

 רחש כאשר לח״י, של בראשיתה אתו המגע ניסיונות בימי תביעותיו לחלוטין. שונות

 מאוד. ,׳פרוזאיות היו שותף, היה לא להתרקמותה אבל ואמון", "אהדה כדבריו ללח״י

 עקרונית התנגדות ביטא - - ישראל״ חרות ללוחמי ב״איגרת יותר מאוחר בשלב

 אותו, מנע לא זה כל מחתרתי. מאבק של דרך ולכל ודרכה, לח״י של למלחמתה

 וחלפו הדמים מלחמת שתמה לאחר לח״י"." כ״אבי להתהדר רבה׳, כי ב׳צניעותו

סכנותיה.
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מגע ניתוק - 1941 מאי

 הניתוק מגע. וניתק ההידברות בניסיונות להמשיך טעם שאין רטוש הבין 1941 במאי

 השוני מן דבר, של ביסודו כאמור, נבע, ורטוש, יאיר בין ומתן המשא במהלך שחל

 וכן הרוח, ואיש המשורר של למחוייבותו ובהתייחסותם באישיותם באופיים, המהותי

 בין התהום כאן בלטה רעיונית מבחינה ׳עבריות׳. אסכולות שתי בין התהומי הניגוד מן

 לבין ותרבותו, תולדותיו לסבלותיו, היהודי, לעם ליהדות, ובזה מתנכרת ׳עבריות׳

 ערכיו על גאווה מתוך ישראל, בית המוני עם וסולידריות שותפות תחושת של עבריות

 יאיר התייצב שבהם בימים וגאולתו. חירותו על למלחמה ומחוייבות תרבותו ונכסי

 שהאמין במערכה ישראל, לחירות נואש קרב לקראת היסטורית דחיפות בתחושת

 )בנוסח עברי, נוער של רעיוני" לגיבוש ועדים ב״הקמת רטוש עסק ניצחון, שסופה

 ו״דנים" "אורים" מיני כל הסתופפו שבו ליאיר( שהציע המולדת" לתרבות "איגודים

 לקיומה סכנה בימי עצמם, שהשקיעו ומשתמטים, מתוסכלים ׳סלון־מהפכנים׳ ו״עוזים",

 בפרזיטיזם ישראל, בית המוני של וחורבן שואה ובימי העברית, התחייה תנועת של

לגורלם. ואטימות וליהדות, ליהודים בוז טיפוח תוך אינטלקטואלי,

 משפחותיהם ושמות שמותיהם את שינו שעברו, המהפכנית ל׳מטרמופוזה׳ כביטוי

 היות מלפני כנענית תרבות של לתור־הזהב חזרה של בחזון והשתעשעות תוך הגלותיים,

 חניבעל, הצידונים העבר וגיבורי והבעל, העשתורת תרבות על והתרפקות ישראל,

 רחל טוענת זה, בשלב ויאיר רטוש בין לקרע בהתייחסה והמילקר... הזדרובעל

 תפישתו הלח״י. של השקפתו עיקרי עם תמים־דעים רטוש היה ש״למעשה וייסברוד,

 )"המולדת הטריטוריה של המרכזי תפקידה על בלח״י, שהיתה ההדגשה את תאמה

 עם אחד בקנה תפישתו עלתה כן ותולדותיה. האומה של אופיה בעיצוב הלאומית"(

 "אדנות לעצב השאיפה של מפרספקטיבה האומה גורל את לח״י הבין שבה הדרך

 לדעתה, היתה, לח״י השקפות כלפי רטוש של העיקרית טענתו ישראל". בארץ עברית

 כלפי טען רטוש כלומר, אורכה. לכל ה״יהודית" ההיסטוריה מן ל״הינתק נכונותה חוסר

 הרעיונית המחלוקת עיקרי את "היהדות". מן ה״עבריות" את לגמרי מפריד ש״אינו לח״י

 ׳פעילות׳ במהלך שהתגבשה כפי הכנענית האידיאולוגיה לבין התחייה", "עיקרי בין

 עם הקרע לאחר לביטוי שבאו וכפי וה״שליחים", וה״תאים" רעיוני", לגיבוש "הוועד

 בכמה בתמציתיות מסכמת היא הפתיחה", וב״משא העברי" הנוער אל ב״כתב יאיר,

יסוד: נושאי
 פי על הכנענית באידיאולוגיה הוגדרה הפרט של העברית הזהות - הזהות בנושא

 בהגדרת נוסף כמרכיב נתפסה העברית הלשון שלו. ולהיסטוריה העברי למרחב הזיקה

 הזהות לבין לאומית, כזהות ראו שאותה העברית, הזהות בין וההבחנה העברית, הזהות

העדתית־דתית. היהודית,
 כ״ארץ הוגדר הכנענית האידיאולוגיה ׳אימצה׳ שאותו המרחב - המרחב בנושא

 בין הבחינו גם הם העברים. כארץ מצרים גבול ועד איראן מהרי המשתרעת כולה, הפרת

לציון. היהודים זיקת לבין הזה, הגדול למרחב לאמור למולדתם, העברים זיקת

 שנתפסה העברית, ההיסטוריה בין הבחינו הם ההיסטוריה. - העבר - הזמן כנושא
 ההיסטוריה לבין העברי, המרחב תולדות כל את המקיפה - לאומית כהיסטוריה

 בארץ בת־חלוף היאחזות רק הכוללת הפזורה, של כהיסטוריה שנתפסה היהודית,

ישראל.



539 "העבריות" במבוכי

 האומה של נפש ושפת חיים כשפת העברית הלשון בין הבחינו - הלשון בנושא

 של ומאובנת נוקשה כלשון־קודש העברית הלשון לבין בתוכה, פרט כל ושל העברית

הגולה.

 עברית אומה כ״כינון היעד את הגדירו הם המדיני במישור והיעדים. הפעולה בנושא

 העברית התרבות של והחייאה "טיפוח התרבותי: ובמישור הפרת", ארץ מרחבי בכל

 הערבים( )ארץ פשוטה )בלשון הערכאות בארץ הציוני והמפעל "היהדות את הקדומה".

 של כינונה של המימוש בדרך במכשולים כן על ראו באיזור", הבריטי והאימפריאליזם
31הזה. הגדול המרחב בכל העברית האומה

 רעיוניות, העקרוניות בסוגיות הדעות לחילוקי זכר אין רטוש שבמכתבי למרות אבל

 ה׳עבדיווד ענפי שני נפרדו בהם הדרכים פרשת את לראות ניתן זה שבשלב להניח יש

 הצבאי "הארגון של התחייה" "עיקרי בין הלאומית. התנועה של מדרשה מבית שיצאו

 של העברי" הנוער אל ה״כתב רטוש, של וחיבוריו "ועדיו" לבין בישראל", הלאומי

 שליחי עם הוועד "במושב הפתיחה" ו״משא (1943) העברי״ הנוער לגיבוש ״הוועד

 מן מ״ישראל", תיעוב עד והתנערותה הכנענית, התנועה עיקרי את המייצגים התאים",

 בין דרכים, פרשת מציינים התחייה" "עיקרי תהום. רובצת והיהדות, היהודית הפזורה
 בסגוליותו הכרה ובמרכזה ישראל, בית המוני גאולת מעייניה שבראש ישראלית עבריות

 העם ל״חינוך קריאה תוך הנביאים", מוסר מחוקק הייחוד דת כ״יוצר ישראל, עם של

 כנענית׳ ׳עבריות לבין הנצחיים"; לקנייניו קנאית נאמנות וטיפוח החירות לאהבת

 שפקדה השואה )בימי ישראל. ותרבות ומסורת ישראל בית להמוני ומתנכרת מתנשאת

 מורדי של השפן" "גבורת ידם, על שכונה למה גם ללעוג לנכון מצאו עמם, בני את

הגיטאות(.

 על קשה ביקורת רטוש מותח ,1944 מראשית ישראל״ חרות לוחמי ״אל באיגרת

 ייחודו לשם מעשה לאחר אידיאולוגיות לו "שקבע הזה", הגוף "פלג או הזה", "הגוף

 כותב גוף, זהו במעשה". אלא באידיאולוגיה, אינו אותו המאחז ש״הדבק וחיזוקו",

 של הרוח וארוכת הארוכה "בדרך אלא תקום לא שחרור שתנועת מבין, שאיננו רטוש,

 בהקמת וחברתי... רעיוני גיבוש של המייגעות בנתיבות וטהרתה... דיוקה ההכרה, גיבוש

 "של ארגון זהו רעועה". ירושה שום בלי העבר, שורשי מכל להינתק כדי בו שיש כוח

 יש עצמאית... מוות פלוגת והיא מוות, פלוגת מעין למות... עצמם שמפקירים אנשים,

 ממשי, משהו לבצע מנת על שלא פרס, לקבל מנת על שלא האישית, ההקרבה מן בזה

 כותב בלבד", וחינוך מופת ולשם - וחינוך מופת לשם - עצמו הפקרת משום בזה יש

 לכך. מוכשר איננו גם מוחו, את להטריח אוהב הוא אין למות, "ההולך אבל, רטוש.

 עליו, חביבה אינה השיטתיות .לכך מוכשר אינו גם ,לעמול אוהב הוא אין למות ההולך
32איפוא?" ייגע זה ולמה ימות מחר

 ראה לח״י, של הרוחני מחוללה אביה שנים כעבור עצמו שראה שמי להתפלא אין

 השקולים "ניתוחיו לאחר שנים שלוש שגם מסתבר, שלו. הזאת האיגרת את לגנוז לנכון

 הגוף אנשי עם התמקח ובהם מאונס", למכביר "פנאי לרשותו עמד שבהם והקרים",

 העברית התנועה "כשתקום האם היא, העיקרית דאגתו כעת גם ושכר, מנהיגות על הזה

 "האם דור׳, ׳ימי עוד לשקוד ומוכן שנים שוקד הוא בראשותו הקמתה שעל הלאומית",

 האנשים היהיו לפקודתה?... עצמם יעמידו האם במנהיגותה, להכיר בנפשם עוז ימצאו

 עצמם להעמיד בכדי - מאז״ חינוכם עיקרי על המזהרת, הבדידות על לוותר נכונים

 של ראשיתה בימי יאיר אל רטוש של באיגרותיו שלו... הוועדים ואנשי רטוש לפקודת
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 טפילותה, כל משתקפת ,1944 מראשית ישראל״ חירות לוחמי אל וב״איגרת לח״י,

 הדורות, בכל הסלון־מהפכנית האינטליגנציה של והערצת־עצמה אהבת־עצמה יהירותה,

 הייסורים נתיב על שעלו אלה על בטוח, מטווח עליונות בהרגשת להשקיף שידעה

 ה׳סלון ואמונתם. חזונם את להגשים נפש ומסירות מחוייבות מתוך העצמית, וההקרבה

 מוארת ליאיר רטוש באגרות הדרך. בסוף שירים להם לשיר תמיד מוכנים היו מהפכנים׳

 שבין הקטן׳, ה׳הבדל כל ומשתקף וחדה, בוטה בצורה והמעשה הרעיון סוגיית כל

 הגותם ׳עומק׳ בזכות והשכר, העטרות" "כליל את לעצמם התובעים של המלל

 שכר תובעת שאינה ויומרה, חשבון יודעת שאיננה הנפש מסירות לבין - והשראתם

 מהפכי ברעיונות המנפנפים בין וחזונם; אמונתם על ליהרג המוכנים אלה של ופרס,
 את לבם בסתר יודעים ה׳סלון־מהפכנים׳ אימה. בשדות לממשם היוצאים לבין עולם,

 על המתהפכת׳ ה׳חרב לבין הלשון, קלי של המתהפכת׳ ה׳לשון בין הזה, הגדול ההבדל

 חשבון שעת קלה לשעה עליהם בבוא החזון. הגשמת של החתחתים בדרך ההולכים

 רגשי וחשים נפשם, בסתר בהם מקנאים גם הם העצמית, מאהבתם והינתקות נפש

הדרך: בסוף יאיר על בקינתו רטוש כותב וכך וכאב. אשמה

האחת:/ בדרך - ךאשון אתה המומת/. ככלב - ראשון ...אתה

מדו/. קבר לו החוצב לבדו/ - במותיו על הדורך

ממים/ לראשית ראשון אתה הדמים/ לשפך ראשון אתה

יעשה. בדמיו משר ואיש מלך/ אין ההם בימים כי

- העבריים...״ הנחלים ״כל ב.

שלישי" בית או החדשה "עבר

 פרשת קו את כבר מסמל בישראל, על והדגש בישראל", "האצ״ל השם על הפולמוס

 השם לבחירת ייחם לא עצמו שרטוש למרות והכנענות, מרטוש יאיר נחלק ממנו המים

 עיקרים". "י״ג ולא תחייה", "עיקרי י״ח שהיו זכר לא גם רטוש כאמור ערכית. משמעות

 העבריות בין לרטוש, יאיר בין המפריד הקו בהם. התעמק ולא קרא לא פשוט הוא

 הנוער אל "הכתב לבין התחייה" "עיקרי בין הכנענית, העבריות לבין הישראלית,

 ממלכת־עבר, תחיית חזון לבין ישראל, מלכות של התחייה חזון בין התהום העברי",

 שלישי", בית או החדשה "עבר רטוש של במסתו ביותר חותכת בצורה מובלטים

 מעין היא המסה ישראל. מדינת של תקומתה לאחר ,1949 אוקטובר ב״אלף״ שפורסמה

 מלחמת ולאחר השואה, לאחר וה׳איגרות׳, ו׳הכתבים׳ ה׳גיבושים׳ לאחר סיכום, כתב

 ומשיב הקשות, השאלות כל את כאן שואל שרטוש מפני ביותר, מאלפת מסתו השחרור.

 המציאות, ומן החיים מן תלושות דמיוניות, אנכרוניסטיות, וירטואליות, תשובות עליהן
 מהפכני. מעש לבין מהפכנית התחזות בין המהותי ההבדל את שאת ביתר המבליטות

 ותחייה, תקומה של המרכזית בבעיה עוסקות כאן, מעלה שהוא הנוקבות השאלות

 בעימות לתחייה הקם עתיקה, ותרבות עבר בעל עם של והזהות התרבות בבעיית

 של התלישות, של הגדולה הסכנה את חושפות תשובותיו אבל, עברו. עם וברציפות

 גלישה של הגדולה הסכנה ובייחוד מהפכה, בכל הצפונים והרס, ניתוץ ניתוק, של היסוד

 דומה העבר... דמות בסילוף פותחת מהפכנית הסתערות "כל מהפכני. לניהיליזם
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 כותב והיחיד", האומה של הנפש חורבן הוא מהפכה, של במאזנה ביותר שהעגום

 על נוקבת ובביקורת מהפכה", של "מחירה על מסתו בסיכום גרודזנסקי, שלמה
33הכנעני. הניהיליזם

 בשנאת מתבטאים העבר, דמות של והסילוף הזלזול השלילה, וחבריו, רטוש אצל

 בגיל הגירתם )בגין החיים. אבותיהם גם בהם הממשיים, הקרובים אבותיהם אבות,

 האבות שנאת החדשה"(. ב״אומה להיכלל בעיניהם ראויים אינם אבותיהם גם מבוגר,

 אנחנו דימיתי. בעבר דימיוניים, אלטרנאטיביים, אבות בחירת, או לבריאת, אותם מביאה

 זהות ובקשת תסכול של מתהומות היונק רוחני, רצח־אבות של בתופעה כאן נתקלים
 במחוז אחרים, אבות של לבחירתם החתירה 34אישיים. מתסביכים גם בוודאי חדשה,

 )"הד׳יסעזדיד הפרה־היסטוריה בערפלי - העתיקים והפנתיאונים המיתולוגיה

 מעצמם הבריחה של הביטויים אחד היא העתיד, אומת תושתת שעליהם האמיתית"(

 מהפכה. כל של החולין יום של והקשות האפורות הבעיות עם מהתמודדות ומהמציאות,

 ׳תחליפים׳ ובמציאת רחוק־ככל־האפשר, עבר של בחזונות מתעטפת החולין מן הבריחה

 הפך חירות, על מלחמה בימי שלהם הרעיוני" ש׳הגיבוש כשם דימיוניים, באבות

 יום בבוא אשר המחתרת, אל התחברות של הסכנות מן הריאלית, המערכה מן לבריחה

 בריחה לכך נוסף היו ו״המשא" "הכתב" הרעיוניים". "אבותיה להיות יתיימרו החירות

 אבותיהם של בטרגדיה וזלזול לאנושיותם, בבוז מלווים עמם, בני משואת והתעלמות

 גם הם אלא וירטואלי, עבר בוראים רק לא הם ותסכולם בבריחתם האמיתיים.

 האמיתית המלחמה בעיניהם עמם. חירות על הממשית המלחמה מן כאמור, מתעלמים,

 נגד ה׳עברים׳ מלחמת אם־כל־רע, ביהדות המלחמה היא הפרק על שעה אותה העומדת

 מלחמה אל גם אלא ומדומה, רחוק עבר אל רק איננה הבריחה והציונים. ׳היהודים׳

 רטוש: כותב מלחמת־הרוח. בעיקרה שהיא מדומים, ושונאים אויבים גילוי תוך נלעגת,

 אבותינו? כנגד יוצאים? אתם זה מה כנגד דעתכם? על עולה זאת מה - לנו אומרים

 על ומקדשי־שם, דורשי־ציון של דורות כנגד שנה? 2,500ו־ 2,000 בין מסורת כנגד

 מקימים אנו חיים לנו: ואומרים יד?... לשים מבקשים אתם היהדות על ערכיהם? כל

 ושאלות רבים והמכשולים בארץ. פה ועולה רוחש כאוב, גם כביר גדול, הווה פה.

 של דעתו וקדמוניות? בארכיאולוגיה עלינו באים ואתם הן, רבות הדחופות העשייה

כוחנו?... ומה אנו מי עצמנו, אנו זאת: ואף אלה? כמו להבלים פנויה מי

 כוחם", "מה להם אומרים נגדם. המוטחות האפשריות הטענות לכל כמעט מודע הוא

 )ושכח באי־גולה, חדשים עולים "יהודים", הם המיליון מכלל היישוב חצי לפחות והרי

 על רשאי איננו הרוב החדשה, העלייה לפני כאן הנמצאים התושבים שמן להוסיף, גם

 הערבי הים "בקרב איפוא כוחם ומה החדשה"( "האומה על להימנות אפילו פיהם

 באנשים הגדול היהודי "העורף ללא הגולה, יהדות שללא להם, ואומרים הגדול".

להם: אומרים ועוד לבנות". קשה להרוס. ש״קל אובד". עד נבוא הלא ובכסף,

 כלום הזה. החיל כל את עשינו מוסרה, גם היהדות, ערכי של בכוחם הציונות, בכוח

 את טול היהודי, העבר את טול היהודי? ולמוסר היהודי?... לחג תמורה אתכם יש

 מגויי כאחד תרבות, חסר בלקאני יישוב רב, ערב ואפס, אין אנו והרי היהודית, הנשמה

 העורף כל היא והציונות המדינה. את בנתה אשר היא הציונות, הקטנים... הארצות

 מקצץ. הוא יושבים אנו עליו אשר הענף את - היהדות על הציונות, על יד המרים שלנו.

 כל מה ?... לשנים העם את לפלג בארץ, תרבות מלחמת להכרזת המועד הוא עתה וכי

 "יהדות" אינה היהדות רוח. טחנות כנגד מקימים אתם רוח טחנות לכם? הזאת המלחמה
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 משלכם "עברי" כל מעט גרדו אתם. לעולים שני דור רק עברים. אינם ה״עברים" וגם
35רוחו. על אבא בית של אופיו את איש איש, ותמצאו

 אל־תוך־הליל. ביניהם הארוכות בשיחות יאיר מפי אותן שמע אולי תקפות, והטענות

 ה״עברים" תשובות - ולמורשתה ליהדות השנאה רוויי הנחרצות תשובותיו באות עליהן

 ומלחמת השואה בימי אשר הקומה׳, וזקופי ה׳חופשיים החדשה׳, ׳האומה בני

 בשנאת והתבשלו רעיונית, ו׳התגבשו׳ ישבו ישראל, ותקומת חירות על המחתרות

 בשלה, השעה את רטוש מוצא ישראל, מדינת של תקומתה עם עמם. ובני אבותיהם

 אתה ׳המאוסה׳. היהדות עם ההיסטוריוזופי־ערכי ההיסטורי, החשבון את שוב לעשות

 ה״מינים" היהודים של מסורתם הד עולה ומהם השנאה, רוויי הדברים את קורא

 המודרני, ושונא־היהדות שונא־עצמו ויינינגר, של וקולו הדורות, שבכל וה״אחרים"

 הכרוכים הרוח ערכי על הפזורה עדת זו "היהדות, רטוש: כאן כותב ׳המקומי׳.

 אחרת, חדשה, אומה של קומה עם מתיישבים שאינם היסודות בה גלומים - בהווייתה

 היהודית הפזורה מסכת בתוך לרקמה ליהודית, המדינה את לעשות נאבקת היא עברית.

 לתבוסנות הקרקע את מכשירים היהדות של הרוח ומוסר ההיסטורי הרקע העולמית...
 השטנה למסע המשך הם והדברים 36משבר". בשעת לבגידה ואף קשות בשעות

מן: להשתחרר העברי" ל״נוער קרא שם ,1944 משנת הפתיחה״ שב״משא
 אשר הנפלא החיים כושר על מזה... בו ומכרסמת עליו הכרוכה היהודית התולעת

 שאפשר עצמות ולא לשברו שאפשר שלד לו אין אשר החוליות, מחסרי בתולעת,

 יכולה זרת ובת זרת כל זאת... היא רופסת תולעת ז.א.( - !1944ב־ )נכתב לפזרן

 אשר ובכל שמה, תיזרק אשר וכל שמה, תודח אשר בכל שלה הזוחל בחיי להמשיך

 ימים, ותאריך העולם, במעי ותתפתל מעמד, ותחזיק תוכל הזאת התולעת בו. תירמס

 תולעת בדל וכל ולהישמץ, להיקצץ ייעודיה, זר את ולמלא עצמה את לקדש ותוסיף

 חתיכות חתיכות, ולהיקצץ לשוב יוכל שמה, יודח באשר הכיליון מן שישרוד נידח
3’לחיות. ולהוסיף

 במסתו פותח הוא ופזוריה, ארגוניה תולדותיה, תרבותה, על היהדות, על ההתקפה בצד

 ׳יהודית׳, כולה כל שהיא הציונות, על בהתקפה גם שלישי" בית או החדשה "עבר על

 בנתה, ׳כביכול׳ שהציונות כנגדו, המועלות לטענות בתשובה ומאוסה. בזויה לאמור

רטוש: כותב השחרור, במלחמת עמדה התשתית, את הכינה עולים, הביאה

 הארץ... את שבנתה היא הציונות ולא המהגרים, את לכאן שהביאה היא הציונות לא

 על רוחם, על המהגרים, על להשתלט הצליחו רק למיניהם הציוניים הארגונים

 עליו. אנו תלויים כי הציונות, זה, יהודי ענף על אנו יושבים כספס...לא מפעליהם,על

 לבל הידיים בשתי בו להחזיק נאלצים הרינו התלייה, חבל את קצצנו שלא זמן וכל

נחנק.

 הצורך את שקבעו הן שלנו ישראל מדינת ולא הציונות "לא ואומר: מוסיף הוא עוד
 התנועות אחת אלא אינה הציונות היהודית... הגורל שותפות ואת יהודים בהגירת

 את מחלק והג׳וינט התשע־עשרה, המאה בסוף גיטאותיה בהתערער היהדות שהקימה

 הזדהות ה״מחייב וצידוק צורך שום אין כן ועל הארצות", בכל יהודים לשיקום כספו

 ושל הג׳וינט... של בעיה זו היהדות; לבין ז.א.( - )ה״עברים״ בינינו עיקר כל קיבוצית

 ההשתתפות חשיבות את לטשטש טעם שום "שאין ומודה, מבין הוא אמנם הציונות".

 "מלחמתנו"...( שהיא: השחרור, למלחמת )הכוונה במלחמתנו". השונות היהדויות של

 היישוב של העמידה במלחמת שנפלו אלה כל של לזכרם "כבוד לחלוק אפילו מוכן הוא
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 חוץ, מגוייסי הארץ, יושבי - למלחמה מכוחם שנתנו אלה ולכל ישראל, ומדינת העברי

 האוטנטית, הגאה ה״עבריות" הוגה ממשיך אבל, תרומתם". תרמו אלה כל חוץ, מתנדבי

 ולא "ציונים" נחשבים אינם הם זה בהקשר באו; - רצו שלהם, בעייה היתה זאת

 זה הניצחון... סוד היה זה "לא טוען: הוא כן על יתר שבאו... מתנדבים סתם "יהודים",

 עלינו העמידה אשר הציונית ההנהגה בעד יקר, ואם ומאוחר דל פיצוי אלא היה לא

 בדרך העמידו אשר המכשולים בעד הינחונו, בה אשר העדה דרך בעד היהדות,

 דל פיצוי רק הם ו׳היהודים׳, הציונים, שהקריבו הקרבנות שכל מכאן, מסתבר החירות".

 "ההנהגה על להם שעוללו העוול על ל״עברים", חייבים שהם גדול׳ ל׳חוב ומזער
38נפשותיהם... את הרעילו בה אשר היהדות ורוח עליהם, שהציבו הציונית"

 במונח להשתמש המעיזים המתחזים, ה״עברים" נגד מוחצת בהתקפה יוצא גם הוא

 הברית, בארצות ברגסון של ה״וועדים" ו״השומר־הצעיר", בן־גוריון בהם "עברי",
 נביא טוען בידיהם, הוא הונאה מעשה "עברי" במונח שלהם השימוש ולח״י. ואצ״ל

 - בערוותם, או בכבודם להגלות והציוני היהודי כל את נכריח ו״אנחנו החדשה״. ״עבר

 על חמתו גדולה מכל יותר יד,זדי". פרצוף על יישאר לא עברי צעיף שום שהם. כמו

 הוא הפתיחה" ב״משא "עברים". התואר את כ׳מתחזים׳ שנטלו ישראל", חרות "לוחמי

כנגדם: מטיח
 המהולל בגיטו אשר הנפלאים האבות בשם רעלים ישראל" חרות ש״לוחמי בשעה

 הלכי את לחניכיהם ומשננים יהודיות, נימים מיני כל על הפורטים כרתים ועורכים

 ואל היהדות אל אלו של יחסם ואת הפולני, הצבא מן יהודים עריקים של רוחם

 וקוראים במות על עומדים שהם וכשעה ולהשכיל; לאלף החירות, ואל הציונות

 פרסומנו עם - יבואו אלה, כל ועם אלה כל ואחרי - יהודית לגאווה בקדושה

 ויכתירו ליהודי, מתכוונים שהם במקום עבדי בעלוניהם לכתוב ויקפידו - )?(הראשון

 כי נודיע, והודע נדע, ידוע - זולתה, עברים יש כאילו במולדת, עברים כרוזיהם את

 העברי הנוער ובנפש בנפשנו עושים הם ושקר בנפשם, הללו האנשים עושים שקר
39כולו.

 הם, 'יהודים' השאר וכל ונביאם, "השליחים" מבלעדי "עברי" שאין מכאן, מסתבר

 עצם האמיתיים. ה״עברים" מן מהם, ש׳נגנב׳ "עברי", בתואר כמתחזים המשתמשים
 הפרוגרמאטי, למאמרו רטוש שבחר - שלישי״ בית או החדשה ״עבר - הכותרת

 בידינו!", והבחירה הברירה! "זוהי וחתימתו: ישראל, מדינת תקומת לאחר שפרסם

 "עיקרי בין דרכיהם. שנפרדו לעת ורטוש, יאיר בין שרבצה התהום את מבליטה

 במשמעות גם ולו השלישי", "הבית בניין הכוללת ישראל תחיית חזון בין - התחייה״

 והטפתם הקומה׳", וזקופי ה׳חופשיים החדשה׳, ׳האומה בני ה״עברים" לבין - סמלית

 החדשה", "עבר חזון לבין ותרבותה, מורשתה וכל ו״הציונות", "היהדות" וניתוץ להרס

 יד הפרת, ארץ מולדתה, גואלת גדולה, חזקה, צעירה, "אומה של הפיוטית האוטופיה

 לעשוקי העדות, לכבולי הילאמות קידמה, חירות, בשורת מביאה ;יושביה כל עם ביד
40חיבור. שום להיות היה יכול לא - הערכאות״ לנדכאי הפיאודליות,

 הונאה, מעשה בארץ היישוב פלגי כל בקרב ב״עבריות" הנפוץ השימוש היה האומנם

 האוטנטית׳ האמיתית ה׳עבריות מגלה להיות המתיימר רטוש בו? להתכסות עברי׳ ׳צעיף

 המהפכה של ממשמעותה חלק היתה שה״עבריות" לשכוח נטה הבלעדי, ונושאה

 אל הכנענות של הבולטת מזיקתה התעלם גם הוא שלו. מקורית׳ ׳המצאה ולא הציונית,

 אכן ניתן הכנענית הסטייה שורש את בהגשמתה. והציונות הציונית האידיאולוגיה
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 הלשון הנהגת החילוניות, השלטת את שכלל היישוב", "עברות של בתהליך למצוא

 לארץ־ישראל. הקשורים היסטוריים ולזיכרונות לטבע לנוף, ישירה זיקה יצירת העברית,

 הגלותית, היהודית לתרבות כתחליף עברית תרבות בארץ ליצור השאיפה ועצם אלה, כל

 ,80ה־ משנות במחקרה סלע־שפי, מדגישה בצדק ׳כנעניים׳. רוח הלכי ועודדו הצמיחו
 רטוש יונתן חורון, ג. ע. ומנהיגיה הוגיה הרוויזיוניזם. מן היסטורית מבחינה צמיחתה גם

 ומן מז׳בוטינסקי, חורון של פרישתו הרוויזיוניסטי. המחנה מן באו אמיר, ואהרון

 לאומי", ו״אנטי ריאקציוני כגורם הדת את תפישתו רקע על היתה הרוויזיוניסטי הממסד

 שגילתה התנועה, מצד בהתנגדות נתקל "הדבר המדינה. מן הדת את להפריד ודרישתו
 מהפכה, בתוך מהפכה למעשה היתה הכנענות לאמור 41ולמסורת" לדת עמוק יחס

מדרליסטי. אבסורד עד היכולת, גבול קצה עד החילוני הציוני רדיקליזם ה מתיחת בחינת

 הזז, לח. הימים" ב״קץ יחפה" עד "מיודקה במאמרו זו זיקה מעלה אמיר אהרון

 "שהגאולה הרעיון את אוהב הוא הימים" ב״קץ (.1950 יוני־יולי ב״אלף" )פורסם

 מהגדרתו כאדם, היהודי, גאולת היהדות, מן היהודים "בגאולת כאן לפנינו מופיעה

 של מעמד כל בהרס מותנית ביאתו יחפה של המשיח הקיבוצית. מהווייתו הקיבוצית,

 נכסי־סגולה אלה נכסיה־שברוח. מצד והן נכסיה־שבחומר מצד הן היהודית, ההוויה

 ומוסיף: להיות..." משתחדל אלא ליהדות גאולה אין כביכול, שלה. ונכסי־צאן־ברזל

 נהירה גם מוכרת, תופעה היא הרי וההרס־העצמי האובדן אל המודעת החתירה

 הגאולה לרעיון הניהיליסטי והפירוש ;הקיבוץ ושל היחיד, של הפסיכולוגיה בתחום

 אשר הזר, המשיח חזון... ואותו רעיון אותו כימי כמעט עתיקים ימיו המשיחי, ולחזון

 הרוחנית, ממורשתם שיתפרקו לאחר היהודים על יבוא אשר ובהפקדות, יבוא בחטא

הזז. של המצאה איננו זה משיח - החומריים מנכסיהם שיודרו ולאחר

 את ושלילתם הגלותית היהודית המורשת מן להתפרקות הכנענים׳ ה׳עברים של קריאתם

 של הציונית בשלילה רבים יסודות על להתייחס יכלו הגלותית", היהודית "ההיסטוריה

 יוסף מיכה של לקריאתו ברנר, חיים יוסף של הנוקבת לביקורתו ותרבותה, הגלות

 של היהודי "הניהיליזם הזז. אצל יודקה" של ל״דרשתו ערכין", ל״שינוי ברדיצ׳בסקי

 אל וחיבה הבנה מתוך צופה שהוא כל־זמן אהדה, של מידה בנו לעורר יכול יודקה

 זו", בארץ בלתי־יהודית לאומית צמיחה של והאוטונומית הקונסטרוקטיבית התופעה

 בקץ יודקה, של המפותח גלגולו "יוזפא, את אוהב הוא אין זאת לעומת אמיר. כותב

 חשבונות־גורל ומרודף רדוף שהוא וטהרתו, בעיצומו ניהיליזם שכל־כולו "זה הימים",

 במשהו־אי־אמון", מהול מנוד־ראש רק בנו לעורר יכולה שלו התוהו מהפכנות יהודיים.
 לעומת 42חבריו... ושל שלו הכנעני הניהיליזם של בפגמו נגע כי חש, ולא מסכם. הוא

 אמיר מציג תוהו", של כ״מהפכנות ידו על המוצגת הימים", ב״קץ יחפה של מהפכנותו

 טענתו מחדש". ל״התחלה ביטוי גם בו יש היהודית בהיסטוריה שלו שהמרד יודקה, את

 ונכונה רצויה כדרך ביהדות המרד את להציע מעז הוא "שאין היא, הזז, כנגד אמיר של

 והמרד "המאבק הצגת את שוללים רבו, ורטוש אמיר, חיוביות". תוצאות להניב העשויה

 עמו שאין כושל מרד תוחלת, חסרת כ״מהפכנות והישראלית" היהודית ההווייה כנגד

 אמיר, מנסה והפוליטי", הפיוטי רטוש "יונתן על 1981מ־ במסתו קונסטרוקטיבי״. מוצא

 ומהפכנית חדשנית רעיונית דרך "פריצת אותה של האמיתית משמעותה מהי להשכילנו,

 בחוברת רואה הוא פריצה אותה של מבשר ניסוח הרטושית". והשירה ההגות של

 מן רחוקה "היתה אמיר: כותב זו, אבל ,1937 משנת השלטון״ אל נשואות ״עינינו

 היהודית "הפזורה הוצגה חוברת "באותה שהרי, ",40ה־ שנות של והחריפות הגיבוש
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 כ״חבל בה, הוצגה כבר אך - ארץ־ישראל על העברי המאבק כעורף עדיי/ האירופית

אמיר: כותב בפריס, ישיבתו מתקופת ואילו האבודות". העמדות

 ואידיאולוג בקרבו, חדש לב אשר משורר פאוליאני, והמרה התגלות ממסע כמו חזר

 לאומית, להשקפה "כשליח־מבשר־נביא", אז מתייצב והוא תפעמהו, חדשה רוח אשר

 לזרמיה היהדות מן בתכלית חוצנה המנערת "עברית", תרבותית, - מדינית
 המחפשת חילונית... טריטוריאלית, בלאומיות הדבקות תכלית הדבקה ;ולתולדותיה

 בהווה בכורה של למעמד והחותרת הזה, המקום של והמיתוס בעבר שורשים לה

 ה״חלום אחת, רגל על איפוא, זהו, הזה... המקום של הגיאופוליטיים ובעתיד
42הרטושי".

 ה״חלום שונה במה לתהות, שלא יכול אינך הגדולה" הדרך "פריצת של זו הצגה לאחר

 הכנענים, ורטוש אמיר שהרי הימים", ב״קץ יוזפה של התוהו׳ מ׳מהפכת הזה, הרטושי",

 מפני יודקה, של המרד ואת תוהו", של "כמהפכנות יוזפה של "הניהיליזם, את בפסילתם

 לכל נוסף שהרי פסלו. במומם חיוביות", תוצאות להניב "שעשוי מרד מציג הוא שאין

 אבותיהם, ושל שלהם האמיתי, היסטורי העבר ערכי כל ניתוץ של הניהיליזם יסודות

 ובהמרה שקר", ב״משיחיות הזה", המקום של ובמיתוס "בעבר לשורשים והזדקקותם

 מעש כל מרד, כל פסלו גם למעשה הם השווא, ובמדוחי דבר, לכל "פאוליאנית"

 ו״מהפכנות ל״אקטיביזם" תביעותיהם נשארו למעשה רוחני". "גיבוש מלבד מהפכני,

ריק. ובמלל תוהו" ב״מהפכנות התבוססות בגדר חיובית",

השמית" "הפעולה - חדש אתגר

 אבל הכנענית", ה״עבריות מן ונחוש חותך כריתות גט אומנם היו התחייה" "עיקרי

 יהודית "מדינה של הקמתה עם לח״י. בשורות לקנן המשיך כנעני" ש״עורק הסתבר,

 מיוצאיה כמה של התחברויות בקרב גם לצוץ כאמור, עתיד, הוא ישראל", בארץ

 בועז השמית". וה״הפעולה "אתגר" בחוגי ילין־מור, את גם שכללו לח״י, של ושרידיה

 ב״מדינת מכן לאחר ועבר ללח״י, שהצטרף רטוש, של הכנענים מחסידיו אחד עברון,

 רטוש של ל׳פואטיקה׳ מתייחס ה׳שמית"׳, ל״כנענות רבו, עם פולמוס תוך היהודים",

 בשנות שנכתבו רטוש, של "החרב" לשירי בתייחסו מדינית. השקפה כאל רבה, ברצינות

 בו רואה הוא במיוחד, "ברית" ולשירו הגדר׳, ׳על ושליחיו ועדיו עם ישב כאשר 40ה־
 את עוין שרובה החברה, בתוככי זה חזון למען הנלחם "המשורר לוחם". "נביא

 אופק, וצרות ראות קצרות קטנות, כבריות חבריה לו נראים לפיכך ואשר רעיונותיו,

 הפסגות מעל המתגלים הרחוקים לנופים פנויה דעתן ואין המיידיים, לרווחיהם הבהולים

 את ולרטש לבקר היא ושליחותו בידו, שלח היא תורתו בדורו. מנודה הופך - הנישאות
 זה, בהקשר היתה חרב", הנשקשב״שירי אל הקריאה 43עברון. כותב הדור", של מושגיו

 ביטוי היוותה ההוא הזמן צעירי שבאוזני קריאה ומהפכה, מרד "קריאת טוען, הוא
 עצמותיהם, בלשד שידעוה אמת של חסודות, עיניים וגלגול מליצות וללא מפורש,

 "שבועת את במיוחד נס על מעלה עברון בנשק". אלא וחירות בטחון שחרור, "שאין

 אשכחך אם חרב.../ במועל ימיני זו "ותיבש השיר: של השלישי שבבית המלחמה"

 חרב." אם כי להביא/ בא אני שלום לא האדמה/ תכפר בדם לא אם חרב/ במעל ימיני

:ומוסיף
 נערים עוד בהיותנו המדינה, קום לפני הראשונה, בפעם רובים לידינו קיבלנו כאשר
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 משמעות ולחירות. עצמי לכבוד לחיים, ערובה אלא סתם, נשק זה היה לא צעירים,

 אז כבר ידענו והכבוד, החיים למשמעות לחלוטין משנית היתה בנשק הצפונה ההרג

חיים. לנו אין נשק בלי כי

 הסתפק לא עת במחתרת, שלו עברו על ׳התנצלות׳ מעין הוא עברון, של בדבריו זה קטע

 את בזיכרונו מעלים שבקטע הדימויים למרד. אחרים ובקריאת ׳פולמית׳ בשירה

 נקמות, לרוח עצמה, בפני לאישיות הופכת "החרב כאשר דברים, שבספר התוכחה

 היא שר,כוונה האמור מן יברור מוסיף: והוא האויב"; את ורודפת בעולם המהלכת

 וליל. יומם האויב את הרודף הפרצוף וחסר הערטילאי לפחד מחתרת, למלחמת

 השאלה תמיד". קיימים נושאים שהם והמוות הפחד חרבם, אולם נראים, אינם הלוחמים

 והרי המחתרת? במלחמת הוא והיכן הנשק", נושא ה״נביא רטוש, כאן היכן כמובן, היא

 נושאים שהם והמוות הפחד "בימי המחתרת, מלחמת בימי נמצא הנשק" נושא "הנביא

 ו׳איגרת לנוער׳, ו׳כתב פתיחה׳, ׳משאי ונושא בטוח, ובטווח בטוח במקום ספון תמיד",

 בידו". קבר לו ה״החוצב ממנו, הטוב חברו על בסתר וקינה ישראל׳, חרות ללוחמי

ה״ברית": בדברי שירו את חתם כאשר
חוזה/ עשיתי שאול ואת מות/ את ברית כרתי ...כי

 ונבזה/ נבל ת־ למדקרות צלמות/ גיא אל תודתי

 ואבזה אחרף ונפשי ממות/ לי ייקר לא ןקר וכל

 - וחזה לבב בר כל אל בן־מות/ משערי וקולי
44חרב. פי על להביא/ בא אני שלום כי

 הוא, ולא "הברית" את כרת המזוין" "הנביא הוא, לא מעולם. קיים שלא ברית זו היתה

 קול והקול אמיתי, לא מזויף, חלול, שבדברים הפתוס אותה. ׳כתב׳ רק הוא בה, שעמד

 המזוין" "הנביא על לב בהתפעמות מלכתוב עברון את מונע לא זה מתחזה; מהפכן

 עם הסדר למצוא השואפים אחיו נגד גם האויב, נגד למאבק בנוסף להיאבק האנוס
45ומדון". ריב איש בודד, "איש כן, על והוא מבגידתם, ולהישמר האויב,

 נשק כאשר ללח״י שחבר - עברון כבר נתון האלה, הדברים של כתיבתם בעת

 ולחירות", עצמי לכבוד לחיים, ערובה אלא סתם, "נשק כדבריו היה לא המלחמה

 תקומת שלאחר האויב, אחר. אויב נגד אחרת, במלחמה - הזר השלטון היה והאויב

 "מלחמתו" אל ואשר מלחמת־חורמה, המזוין" "הנביא עליו מכריז ישראל מדינת

 הציוני". "המשטר הציונים, אחיו הם אחר, כנעני ב״צעיף" תלמידו עברון, גם מצטרף
 חשש בלי באויב להלום ניתן בטוח׳, ׳מטווח הם ו״המלחמה" "המהפכה" כאשר עתה,

 מול אל להתייצב כידוע הנביא חש לא הסכנה, בטווח היה המרד כאשר רחם... וללא

 שקראו על מצפון ייסורי שחשו רבים, ואנשי־רוח משוררים כאינטלקטואלים, המלחמה.

 ומעונה, מסתגף של בפוזה רטוש גם עתה מתעטף בו, להשתתף כוח אזרו ולא למרד,

 ומקומו. זכויותיו שיוכרו מבלי ועני, בודד בשורה, של נושאה להיות קשה בגורל שבחר

 הגורל על בלבי בוכה אני "הרבה :4.10.1953ה־ מן במכתבו לו כותב אחיו, אורנן, עוזי

 שמעמיד מי כי כעת... אותך המוליך הוא ואשר בו, שבחרת או בו, בוחר שאתה הזה
46בודד". נעשה שהוא מסתבר אחרים בני-אדם מעל עצמו

 הספרות בתחום גדולה השפעה נודעה היהודים במדינת ה׳עבריות׳ של הכנעני לגלגול

 אצל קינן הציוני, הערכין ושינויי הגלות שלילת פרי קטן׳, ש׳כנעני נראה והרוח.

 לנער מחיר בכל שביקשו ה׳מהגרים׳ ומן כאן, שנולדו צברים רבים, וסופרים משוררים

 גיל קביעת )בעזרת לצברים עצמם והפכו משם, ׳הבזוי׳ היהודי המוצא חותם מעליהם
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 גם לקנן המשיכה כנענית לגלישה מועדת ׳עבריות׳ עליהם(. להימנות לזכותם שרירותית

 ׳עבריות׳ מכל התחייה" ב״עיקרי החד־משמעית ההתנערות לאחר גם לח״י. בשורות

 העורק נעלם שלא נראה, ישראל, בית ומהמוני היהדות מן ומתבדלת אטומה מתנשאת,

 "הדרך בחוברת ביטוי לו מוצא זה עורק בלח״י. השטח לפני מתחת שרחש ה׳כנעני׳

 מתשרי הזד", בשלטון מלחמה - עברית מדיניות - והתיישבות עלייה - לחירות

 ב־ עוד והדרך המטרות העיקרים, סוגיית את את בהעלאתו .1944 ספטמבר תש״ה,

זו: חוברת של מחברה ילין־מור, כותב ,1944

 בעבר דורות לשינוי. ניתנת ואינה חלוף בת אינה היא ועומדת. קיימת המטרה

 את עליה ויתנו בה יחיו בעתיד דורות הורגו. ועליה בחייהם אליה ערגו טיפחוה,

 לא כי דמותה, את למעט רשאי - גדול או הוא קטן אם - הזה הדור ואין נפשם.

ויבואו. שעברו הדורות קניין היא היא, קניינם
ואילו,

 אותם ומחליף משנה הוא ודור. דור כל בידי חומר הם ההגשמה אמצעי למטרה, הדרך

 משלב הזמן, לדרישות אותם מתאים הוא החולף. היום של ולנסיבות לתנאים בהתאם

 ההגשמה. את ומבטיחים יעילים להיותם לו, מחוצה הפועלים הכוחות במערכת אותם

 ארבע כותב הוא הדיבור", את עליהם מרחיבים אין ואף מערערים, אין המוסכמות "על

 אף הברורה השקפתנו את לנסח צורך ראינו "אך התחייה", "עיקרי ניסוח לאחר שנים

 פרצות למבקשי גם והשלמה, הכוללת המסגרת ברורה תהא למען המוסכמות, על

 בין מבהיר, הוא "המטרה" המכונה הפרק בראש העברית". החירות תנועת של במשנתה

 באשר ואילו התחייה". "עיקרי שביסוד "אדנות", "מלכות", המונחים: את השאר,

 ארץ־ את לשחרר היא: העברית החרות תנועת של "המטרה כותב: הוא ל״מוסכמות",

 בארץ העברי העם בני כל את בתוכה לכנס ;בה הזרים השליטים מידי כולה ישראל

 בכל קולקטיבית־לאומית ביצירה הגדולה האומה כוחות כל את להפעיל כדי העברים,
 בנוסח, השינויים את דווקא להסביר בא הוא מכאן 47וברוח". בחומר החיים, שטחי

 שהוא תוך "המוסכמות", מכנה שהוא מה התחייה", "עיקרי לעומת בסגנון, ובוודאי

 יותר הרבה ומכנה־משותף שונה דורות" "חזון מנסח ולמעשה רבים מוקשים ׳עוקף׳

 ׳עבריים׳ צלילים כאן ימצא "העיקרים", לאמור "המטרה", של זה בניסוח המעיין גמיש.

 והשפעה בעתיד, השמית" "התנועה של לנוסחים ׳גלישתו׳ את להסביר בהם שיש
 "עם במקום העברי", העם בני "כל במונח השימוש 48׳הכנעני׳. העורק של בולטת

ילין־מור: כותב מקרי. איננו זה, לאקוני בניסוח היהודי", "העם או ישראל"

 כל השכיחים והצלה, היהודים, בעיית פתרון של המושגים לגמרי חסרים בהגדרתנו

 בזירה נפץ ככוח היהודים" "צרת את הערכתנו כל שעם משום ההגדרות, בכל כך

 ומטרתנו היות החירות, תנועת כמטרת להכניסה יכולים אנו אין והחיצונית, הפנימית

הבעייה" "פתרון את כוללת זו חיובית מטרה שהשגת לומר צורך ואין חיובית היא
49

וכר.
 גם אתו שלם היה שלא ׳מטען׳, התחייה" מ״עיקרי להוריד ילין־מור מנסה זו, בחוברת

 מושגת כאשר מכן. לאחר וגם פרסומם, בזמן כך על הכריז לא מעולם אך בזמנו,

 העברי־ ׳הארון מן יוצא ילין־מור ׳הציונית׳, היהודים" ב״מדינת הנכספת, ה׳אדנות׳

 ה״פעולה ממנהיגי כבר הוא שעה אותה המחתרת. בימי גם נפרד לא שממנו הכנעני׳,

 המנשר דבר". לכל המוכשר "העיתונאי אבנרי, אורי עם יחד הקים שאותה השמית",

 המתפרסם השמית", הפעולה עקרונות - העברי ״המנשר אבנרי, אורי עם המשותף
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 בעריכתו, לח״י, ספיחי־מתוסכלי של האידיאולוגית במתם ב״אתגר", 1958 בספטמבר

המנשר: בסעיפי נאמר וכך יהודית", "אומה של קיומה בשלילת הוא גם פותח
 חדשה לאומית יחידה היא ארץ־ישראל, בת העברית, האומה - העברית האומה . 1

ונמדדת.
 קשרים בה קשורים היהודית, הפזורה מן שמוצאם העברים - הפזורה עם קשר .2

 האומה של האורגני לגידולה יניקה מקור בה ורואים ואישיים, רגשיים רוחניים,

העברית.
 בדלני, כגוף מראשיתו בארץ שהופיע הציוני, המשטר - הציוני המשטר בדלנות .4

 את לעצב היום גם מוסיף הקולוניאליזם, במערכת ומשולב ליושביה מנוגד

 היהודית הפזורה בתמיכת לצמיתות התלויה נצורה, צבאית כמושבה המדינה

זרות. ומעצמות
הציוני... המשטר את תחסל העברית האומה - עצמאית מדינה .5

 יהודי ושל המדינה של לכפיפותם קץ תשים העברית האומה - ?היהודית הזיקה .6

הציוני. למשטר העולם

 והיא ליושביה", הניגוד "מקור שהיא כאם־כל־חטאת, הציונות נגד הבוטים הדברים

 בכל כבוד, אחר כלשונם להופיע יכלו אלה כל - הקולוניאליזם במערכת המשולבת

 הדיבורים כל הציונות. נגד כמערכה פראג משפטי בימי שהוסוו האנטישמית המערכת

 להיכלל יכלה הציוני", "למשטר העולם יהודי ושל המדינה של כפיפותה על

 של מבחינתו היהודי. "הקוסמופוליטיזם" נגד ובמסע ציון", זקני של ב״פרוטוקולים

 פירש היהדות ורוח היהודים נגד השנאה מצע את חידוש. כל כאן היה לא אבינרי אורי

 ימים באותם שהיה מור, ילין .1941 באוקטובר הרוויזיוניסטי ב״החברה" במאמרו כבר

 אלדד על להטיל במקרה, לא המליץ, ואף התחייה", "עיקרי בניסוח ליאיר וסמוך קרוב

 ל״חיסול המלחמה בהכרזת מאז. ארוכה דרך עבר לעיקרים, "ההארות" חיבור את

 ׳לא ׳ממשי׳, פוליטי חזון גם נכלל השמית" "הפעולה אנשי של הציוני" המשטר

 בראש מוצגת זו דבר. לכל תוכנית־מדינית ,העתיד של האופק מן אלא העבר׳, מערפלי

השאר: בין נאמר בו במרחב", "השתרשות הקרוי המנשר, של הפרק
 היא ישראל ארץ מארץ־ישראל, נפרד בלתי חלק היא ישראל - השמי המרחב .11

השמי. המרחב מן בלתי־נפרד חלק

 מדינת של הקליטה כושר בעבר, העברית התרבותית היצירה - מרחבית שלמות .12

 אלה כל - בעתיד והתפתחותה המדיני מעמדה בהווה, הצבאי וביטחונה ישראל

 מולדת אפריקה, וצפון אסיה קדמת של המרחב עם נתיק בלתי קשר קשורים

 שלמות המהוות השמיות, בתרבויות הקשורים או שמיות שפות הדוברים העמים

ותרבותית. כלכלית גיאופוליטית,

 את המונעים הציוני", "המשטר ציון", "זקני - ׳אויב׳ קם בהמשך נאמר הזה החזון על

האשם: נמצא לאמור במרחב, הזאת ההרמונית ההשתלבות

 במרחב מבודדת בדלנית, למדינה אותה הפך אשר בישראל, הקיים המשטר .13

 של עתידן את מסכן האימפריאליזם..."( )"סוכני זרים לגורמים ומשועבדת

 ילין־מור )והרי הארץ ביתור את מנציח הוא ישראל. מדינת ושל העברית האומה

 האו״מ...(, של החלוקה תוכנית נגד תבותר" לא "והארץ המאמר את שכתב הוא

 להתנוונות אותה ודן הכלכלית ובהתפתחותה המדינה של הקליטה בכושר מחבל

ותרבותית. חברתית
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 "המשטר שימוגר לאחר הצפוי השמית" "התנועה "חזון" ומתפרש מתחוור ומכאן

:הציוני״

 ;7עפ7 אסיה קידמת של ארצוודהכרית של הדרגתי וכינון השמי, המרחב איחוד .23
 התנועה של החופשית והשותפות ההדדית ההכרה בדרכי רק ייכון אפריקה,

 הלאומיות התנועות שאר ושל הערבית הלאומית התנועה של העברית, הלאומית

 של ההיסטורית השחרור תנועת של בלתי־נפרדים חלקים שכולן במרחב,
50השמי. המרחב

 התנועות בין הפנימיים הניגודים "חיסול גם: צפוי זה, גואל חזון של מימושו עם

 אשר השמית. האמנה ולכינון המרחב לשחרור הדרך את ש״יסלול במרחב", הלאומיות

 גם ויש ותרבות". כלכלה הגנה, מדיניות, לענייני משותפות מרחביות רשויות תקים

 "הפעולה אנשי )מדיניות השמית המדיניות של הסופית "המטרה סופית: מטרה

 כהתאגדות אפריקה, וצפון אסיה קידמת של הברית ארצות כינון היא השמית"...(

 עולמי, גורם לדרגת המרחב את תעלה זו התאגדות המרחב. עמי של חופשית פדרטיבית
 מבחינתו !וחלק חד - כך 50עמיו״. כל של והחברתיות הלאומיות השאיפות סיפוק תוך

 של אלמנטים השמית" הפעולה ב״מניפסט היו לח״י, יוצאי וחבריו מור, ילין של

 הכנעני. המצע של והן התחייה", "עיקרי של הן יסוד", "עיקרי לכמה כביכול עיקביות

 ארץ גבולות המרחב. של בקונספציה דבקו "העבריות" יוצאי שכל לציין חשוב

 של "הייעוד" גבולות גם הם השמית", "הפדרציה לגבולות החופפים הפורה" "השהרון

 ממלכת או בני־עבר, לממלכת המתייחס הכנענים חזון גבולות התחייה". "עיקרי

 פרת". נהר הגדול הנהר ועד מצרים מנחל ההבטחה, בגבולות הם השמית", ה״פדרציה

 הגשמת של הראשון השלב הכנענית, העבריות שבגרסת בכך, הוא המשמעותי השוני

 נוסף והציונים. הציוני המשטר מן היהדות, מן הזה המרחב של שחרורו הוא "הייעוד"

 להכללתו ?/נתפשטות, מקום גם מניחה השמית" "הפעולה האלה ההבטחה גבולות על

 "הפדרציה בחזון צפון־אפריקה, ארצות כל התיכון, המזרח של הדרומי האגן כל של

 לחזון ׳יצטמק׳ השמית" "הפעולה אנשי של וחזונם רבים ימים יעברו לא השמית".

 רטוש בהם ה׳אמיתיים׳, הכנענים ואילו הירוק", ב״גבול העברית" "השמית המדינה

 שכל העובדה, גם מדהימה השלמה. ישראל ארץ של "בחרב" לחזון יחזרו אמיר, ואהרון

 תרבותי, מדיני, חזון בבחינת מרחב לאותו שהתייחסו הכנענית׳ העבריות ׳נחלי

 לסוגיית גם אלא היהודים, לגורל רק לא כלל, התייחסו לא "שמי", גזעי, מיתולוגי,

 מכונים או המתקראים ידי על במניפסט נידון לא כלל החברתי החזון החברתי. החזון

 ו׳השמאלן׳ וחבריהם, קינן, עמוס עברון, בועז )בהם ,'שמאלנים או ,'שמאל מכן לאחר

אבנרי(. אורי הידוע

 המתגלגלת העברית", "המהפכה בשם הרעיונית בדיאלקטיקה ועגום ציני משהו יש

 שיקולים מתוך תסכול, מתוך משבר־זהות, מתוך "הכנענית", או השמית" ל״מהפכה

 הגלגולים - אידיאולוגית והפקרות התדרדרות מתוך או מאוד, שגויים מדיניים

 שלילת עד ואנטי־יהדות, ציונות׳ ל׳לא הקיצוני, הימין מן רדיקאלית, ציונית מלאומיות

 השואה. לאחר הפליטה שארית הצלת כולל היהודי, העם של שחרורו חזון

 יהודית", "אומה של קיומה שלילת על הקיצוני, השמאל של המסורתית האוריינטאציה

 מכן ולאחר הערבית הלאומית התנועה של והזוועה הרצח, מעשי לכל ׳הבנה׳ תוך

 "הפתח" של ׳השמית׳ במהפכה נלהבת לתמיכה מהרה, עד המתגלגלת "פלשתינאית",

 וקדפי ונאצר עראפת של הקידמה׳ ב׳תנועות תמיכה של והפן־איסלאם, והפן־ערביות
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 כולל הישראלים, הקומוניסטים של המסורתית לעמדה מצטרפת ודומיהם... וחבריהם

 לכל המשותף ממפ״ם. אליו והמצטרפים סנה וכולל העברים", ה״קומוניסטים

 חסלנית, לשמאלנות ציוני ומשמאל לשמאל, מימין הרחבה בקשת האלה, ה״נחלים"

 המכסימליזם מן רטוש לה שותפים הציוני. והחזון הציונות של לחיסולה הקריאה הוא

 מן ברגסון( )פטר קוק והלל מרלין שמואל השלטון", אל נשואות מ״עינינו הרוויזיוניסטי

 עברון, בועז מור, ילין מלח״י, האפיגונים לאומי", לשחרור העברי וה״וועד האצ״ל

 עדת וכל הקיצוני, העברי הרוויזיוניזם מן וחבריו אבנרי אורי וחבריהם, קינן עמוס

 הציונים מן סנה משה ועד ממפ״ם, ריפטין יעקב וילנר, ממיקוניס, - והשמאל הפק״פ

ומתרחבת... פתוחה הרשימה ועוד אליהם, המתחברים הכלליים

האדומה הכנענות

 לאחר ל׳אופנה׳ היתה יהודית אומה של קיומה שלילת עד הציונות, מן ההתנערות

 ׳האומה של זהותה בדבר הפולמוס גם עולה תקופה, באותה ישראל. מדינת שהוקמה

 של המרובע" השולחן "סביב בדיון הזה. והדם הייסורים כור מתוך שיצאה החדשה׳,

 ,1966 לאפריל פברואר בין פגישות שלוש במהלך שנערך בעבר, המחתרות מפקדי
 בין ל׳אחרים׳. המדינה של הקמתה לאחר שנהפכו אישים כמה כבר השתתפו

 שנהפך המאבק, בימי ה״הגנה" של הרמ״א סנה, משה היה בדיון המשתתפים

 לשותפו שהפך יאיר, של הקרוב וחברו לח״י מרכז חבר וילין־מור אדוק, ל׳סטאליניסט׳

 לחיסול הקריאה היא זה בשלב להם המשותף השמית". ב״פעולה אבנרי אורי של

 הגדרתו שלפי ,,חרשה אומה7 בשם במרחב, שותפות־שמית ולהקמת הציוני", "המשטר

 זה בשלב נמצאים ההרשה׳ ד׳אזמד, ב׳גירסת׳ העצמאות. השגת עם רק קמה סנה, של

משותפת. ציונית׳ ׳פוסט בעמדה וילין־מור סנה שניהם,

 לפיה המרכסיסטית־לניניסטית, המשנה של התיזה את סנה מעלה הדיון במהלך

 סנה, כאן אומר לכתר", שטוענים "אלה העם. המוני של פועלם תמיד היא המהפכה

 הכתר כי היה, נדמה כאשר אף ללח״י. ולא לאצ״ל לא הכתר, את להם נתן לא "העם

 נשארו לח״י איש וגם אצ״ל איש גם ממנו... אותו שלל העם כך אחר לבן־גוריון, ניתן

 הרקע על בהמוניו, לעם רק הוא העצמאות כתר אומר: ואני הזה. היום עד פורשים
 התרחש הכול לאמור 51בכללה". הקולוניאלית השיטה התפוררות של הבינלאומי

 לא היישובית ההנהגה סנה, מודה שאותה, הקולוניאלית", השיטה שקיעת "בתוקף

 למאבק עלה בהמוניו" "העם כאשר לה׳ ׳קרסה הקולוניאלית "השיטה כלל. חזתה

 מתרחשות ומלחמות־שחרור מהפכות כאילו וחלק; חד הספר׳ ׳לפי - כך ולמלחמה;

 לא חלוצית, התיישבות תנועת היתה לא ציונית, ושחרור תחייה תנועת היתה לא מעצמן.

 מהלך בכל זכות, שום היתה לא מחתרות, של מאבק היה לא רצופה, מלחמת־מגן היתה

 סנה ראשונה". "ההולכים של ולחימתם הקרבתם לדחיפתם, הזאת, והתקומה הקריסה

 אותה כבר הוא המאבק, בימי ההגנה של הרמ״א שהיה כמי ,1966ב־ זה בדיון המשתתף

 שהצטרפה בישראל", הסוציאליסטי השמאל "מפלגת של הכללי המזכיר סנה שעה

 לאור הלאומית בשאלה "הסיכומים של מחברם והוא הקומוניסטית, למפלגה

 14-13ה בימי המליאה בישיבת המרכזי לוועד שהוגשו המרכסיזם־לניניזם",
 הכנענית׳ ׳הקשת להבנת רב עניין יש האלה בסיכומים שנאמר במה .1954 באוגוסט

ומשמאל. מימין גלגוליה בכל
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 היתה שבכלל הוא, תוקף בכל דוחה החדש בגלגולו שסנה ה׳מוסכמות׳, שלל בין

 טוען כאומה", היהודים כלל את "הגורס העצמאות. השגת לפני יהודית אומה קיימת

 התפתחות התהוותה. מאופן גם אלא האומה, של מתכונותיה רק לא "מתעלם סנה, כאן

 האומה גם להתהוות החלה כך האומה. את היוצרת היא מסוימת, בארץ הקאפיטליזם

 של היסטוריה אחת יד במחי מחק כך ".20ד7 המאה של 40ה־ בשנות בישראל היהודית

 של הגאוניות קביעותיו עם להתיישר מנת על שנה, אלפים ארבעת בת אומתו, אומה,

 להם היה שלא כיוון לאומה, נחשבו לא היהודים לפיה הלאומית, בשאלה סטאלין

 של 40ה־ "שנות לפני היסטוריה כל להם היתה לא וגם טריטוריה, של ה״אטריבוט"
 קיים היה שלא העם המוני - בהמוניו״ ״העם הופיע כיצד לשאלה אשר 52"20ה־ המאה

 שם, כותב הוא הציונות על ב׳ספר׳... תשובה מצא לא כך על - סטלין לפי שעה באותה

 אנטישמי מסע למעשה שהיה ה״קרסמופוליטיזם", נגד הסטאליניסטי המסע אימוץ תוך

 שם. היהודית התרבות נושאי כל להשמדת שקדם המועצות, בברית היהודים נגד ברוטלי

 כשאלת "הכל־עולמית" היהודית האומה שאלת את "בהציגה סנה, כותב הציונות,

 האמת את סותרת רק לא הריהי כפתרונה... קיבוץ־הגלויות ואת בגלות, הפיזור

 המוני בקרב וקוסמופוליטיזם נציונאליזם זורעת אלא החברתי, המדע ואת ההיסטורית

כבד: עוון עוד בה מונה הוא ה׳קוסמופוליטיזם׳ פשע מלבד היהודים".
 בעולם היהודים מיליוני לעשרת האומרת השקפה זו פסימית. השקפה היא הציונות

 שום להם ואין בנכר", "בגלות שהם מפני "נצחי", הוא סבלם כי לישראל, מחוץ אשר

 לרפיון המביאה ייאוש, בקרבם הזורעת השקפה זו הימצאם. במקום לגאולה תקווה

 המוני־היהודים בקרב הציונות של הקוסמופוליטית ההטפה לדמורליזציה... ידיים,

 נגד פעילה מהיאבקות אותם להניא מתכוונת מחוץ־לישראל קאפיטליסטיות בארצות

 הסוציאליזם בארצות האימפריאליזם. נגד הפאשיזם, נגד הגזענות, נגד האנטישמיות,

 מתפקידם היהודים של להסחת־דעתם הקוסמופוליטית, בהשפעתה הציונות, מתכוונת

 הפאטריוטיזם ולהחלשת הסוציאליסטיים, העמים כל עם ביחד הסוציאליזם את לבנות

 כל־ ל״אומה שייכותם בדבר הבל רעיונות ע״י הסוציאליסטית למולדת שלהם

עולמית".

 כל של בעלת־ברית רק ולא ׳קוסמופוליטית׳, רק לא היא הציונות כן, על יתר

 והפורעים האנטישמיות של בעלת-ברית גם היא הציונות למיניהם, "האימפריאליסטים"

סנה: כותב ז.א.( כזה... דבר אין שהרי היהודי", "העם ולא )ה״יהודים", ביהודים
 נדחפת היא היהודית", "האומה של "כלל־עולמיותה" על שלה האידיאה למען

 מאשר ודמעות, בדם היהודיים הקיבוצים את המלכדים והגירושים הרדיפות להעדפת

 הציונות למשנהו. אהד יהודי קיבוץ של זיקתו את המחלישים ואושר שוויון חיי

 למיניהן", "פורענויות של ל״נס" היהודיים ההמונים את ומפקירה להפקיר, מוכנה

 צירופם ועל מעמלי־העולם היהודים בידוד על שלה האידיאה את להציל ובלבד

 והיא האנטישמיות מן ניזונה הציונות אחת, עולמית" כל־ ל״אומה בעולם־הדמיון
53לה. זקוקה

 עם האימפריאליזם, עם לעיל, שראינו כפי תמיד, "היתה סנה, ממשיך "הציונות"

 אינה היא פרו־אימפריאליסטית, תנועה ובהיותה אחרת, או זו אימפריאליסטית מעצמה

 כי לאומית, כתנועה אותה להגדיר גם )?( קשה שחרור. תנועת ממילא להיות יכולה

 תנועה היא הציונית שהתנועה בעוד מסוימת, לארץ לטריטוריה, קשורה לאומית תנועה
 ציוני־ מנהיג ידי על נאמרים אלה הדברים כל 54כך". עצמה מכנה ואף עולמית", "כל
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 של הרמ״א שהיה מי ידי על ל׳שמאל׳, מ׳ימין׳ ה׳גלגולים׳ באחד לשעבר, כללי

 על הרדיפות של ביותר הקודרים בימים :1954ב־ נאמרים והם השואה, בימי ה״הגנה"

 הרוח ואנשי הסופרים רצח אנטישמית, הסתה של המועצות, בברית היהודי העם המוני

 כל נגד שם שנרקמו ההשמדה ותוכניות היהודים, הרופאים על הדם עלילות היהודים,

 היה "לא :1966ב־ זה במפגש המכריז אדם ידי על נאמרים הם היהודית. האוכלוסייה

 בנעורי האמנתי אני השואה. חיזיון כמו הרוחניים, חיי על עמוק כך כל שהשפיע דבר
 ולכן, 55הצילה". לא ש״הציונות השואה מן למד הוא אבל משואה", תציל שהציונות

 להציל. מה אין ממילא ואז יהודית... אומה אין שפשוט פשוטה למסקנה הגיע נראה,

 ב״משטר ׳מכובדים׳ שרים מכן לאחר שנהיו חסידיו לא וגם סנה, היכה לא מעולם

 כאשר גם אלה, ונואלים מבישים דברים על לב, ובאומץ בגלוי חטא, על הציוני",

 היהודי העם המוני את שפקדה הטראגדיה במעמקי מערומיה בכל נתגלתה איוולתם

המועצות. בברית

 כאמור להבחין, ניתן הרדיקאלי׳ השמאל ל׳קשת רדיקלית׳ הימנית ה׳קשת מן במעבר

 השמית", ה״פעולה של לגלגול ב׳עבריותו׳ הגיע ילין־מור מגוונים. ׳כנעניים׳ בגלגולים

 אילו ־־ זו בדרך הולך שהיה כמי לחבורתם, יאיר את גם ׳היפוטטית׳ ל׳הכניס׳ וניסה
 האחד מור, וילין סנה משה אצל הדימיון, מדהים אלה בכל 56אתו... יחד להמשיך זכה

 חדשה", "אומה של ב׳גילוי׳ השמית" "הפעולה בגלגול והשני המק״יסטי, בגלגולו

 מדינת הקמת עם רק האין, מן כביכול יהודי, עם עם קשר ללא עבר, ללא שנולדה,

 חוט על ארצה שהגיעו אנשים שניהם ול״יהדות׳; לציונות זרות עד ובהתנכרותם ישראל,

 בעזרת אשמדאי מלוע נמלטים כשהם בווילנה, הציוני הריכוז מן המלחמה בימי השערה

 החזון מימוש על המלחמה במרכז כאן ומצטרפים היהודי, וה״ג׳וינט" הציוני" "המשטר

 ישראל, במדינת לפתע מגלים שניהם היהודים. מדינת של וחירותה הקמתה על הציוני,

 מדינות ידי על מאוימת כשהיא דורות, חלום פרי כך, כל רבים קרבנות במחיר שהוקמה

 אלא היה לא זה שכל הקומוניסטי, המהפכה עולם עם בברית השמי" "המרחב ועמי

 נולדה במקרה כאילו אפל. ציוני" "משטר של תעתוע ציון", "זקני של קנוניה מעשה

 כלום; ולא שנה, אלפים ארבעת של יהודית היסטוריה ובין בינה שאין חדשה׳, ׳אומה

 והגנתו, קיומו על מדם העקובות והמלחמות הבניין התיישבות, מפעל לבין בינה שאין

 האיוולת, של וגלגוליה ההיסטוריה, של העקלקלות דרכיה ועצובות זרות כלום. ולא

עליה. להתנצל מוכן איש שאין

ברגסון" "ועדי של הכנענית׳ ׳עבריותם

 הציני, בשימוש השאר בין השונים, בגילוייהם מדהימים העברית" "המהפכה גלגולי

 שונים. ׳ועדים׳ של בגלגוליהם שונים, לצרכים ב׳עבריות׳ שנעשה ,האופורטוניסט

 שונות, זהויות שתי בין הבחנה לקראת הלאומית, ה״עבריות" של נוספת הסתעפות

 הלל של הוועדים חברי האצ״ל, שליחי של במפגש מתחוללת אומות, שתי בין למעשה

 עונה, כשהיא בארה״ב, והחזק העשיר הגדול, היהודי המרכז עם ברגסון(, )פטר קוק
 במהלך שנטמע זו, יהדות של ניכר חלק של והנאמנות הזהות מבוכת על שעה, לצורכי

 זהותו. לשונו, בתרבותו, ארה״ב, של לאומי הרב ההיתוך בכור האזרחית האמנסיפאציה

 עצמה שראתה בפריס, שהתגבשה ׳עבר׳ מאסכולת כולל הלאומית, מה״עבריות" חוטר
 הברית לארצות הגיע חירותה, על הנלחמת חדשה עברית אומה של בשליחותה פועלת
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 המלחמה פרוץ עם לכאן שנמלטו בפריס, המרכז יוצאי האצ״ל, שליחי של הגעתם עם

 המרכז עם בארה״ב, ביותר הגדולה היהודית התפוצה עם המפגש צרפת. של ונפילתה

 בין בהבחנה הצורך את אצלם מעלה המתבוללים, חלקיו עם ובעיקר הזה, הגדול היהודי

 העברית־כנענית ההסתעפות של היהדות, ושנאת השלילה מצד לא ועברים, יהודים

 של הטמיעה וזכות הטמיעה בעובדת הכרה של הפרגמאטי, הצורך מצד אלא בארץ,

 וזהות משייכות פטור מתן תוך ביותר; והגדול החזק היהודי המרכז של ניכרים חלקים

למענה. ועזרה לפעילות גיוסם למען עברית־יהודית, חדשה לאומה ׳עברית׳

 דת בני הפזורה, בני אמריקאים בין וגולה, גלות בין להבחנה פתח שפתחה זו הכרה

 ׳עברית־יהודית׳, התואר את לה שהוסיפו העברית, החדשה, האומה בני לבין משה,

 מטעמים תעמולתית, נוחות מטעמי אלא עקרוניים, אידיאולוגיים מטעמים לא נעשתה

 יהודים של ואהדתם, עזרתם מעורבותם וגיוס שעה, צורכי לקידום אופורטוניסטיים,

 היא, הברגסונית׳ ׳העבריות של התיזה בלבד. משה דת בני עצמם שראו מתבוללים,

 מפריס, שהגיע המשחרר" "ההלם בשורת של נוסף ׳חוטר׳ רבות, מבחינות כאמור,

 נפילת עם הברית לארצות שהגיע גורביץ׳, עדייה המקורי מחוללו באמצעות הפעם

 לתולדות מקיף ספר על במחקרו צרפתית באוניברסיטה כמרצה המשיך בארה״ב צרפת.

 חדשה", "אומה של להגדרתה ו׳יהודים׳, ׳עברים׳ בין בהבחנה השימוש עבר". "עם

 הכנענית־ עבריותו קליטת בפרשת קשור הלאומית׳, ה׳עבריות של נוסף בגלגול

 אנשי חבריו, ידי על פוליטיים, אופורטוניסטיים לצרכים גורביץ׳, של הרוויזיוניסטית

 ברגסון, פטר שנשא בנאום מרלין. ושמואל קוק( )הלל ברגסון, פיטר של ה׳וועדים׳

היתר: בין קבע ה׳עברית׳, תורתו עיקרי העלה בו ,16.9.44ב־ בניו־יורק העם בבית
 יהודים כולנו רוחנית שמבחינה מסכים, אני יהיה... ותמיד יהודי עם היה שתמיד נכון

 ארצות - וחזקה גדולה לאומה שייכים האמריקאים היהודים למעשה, אבל, להלכה,

 שייכים למשל, כמתי בוקרשט, או וארשה של היהודים ואילו אמריקה... של הברית

 אחת. לחטיבה יוצקו וארץ־ישראל אירופה של העברי שהעם משום אחרת. לאומה

העברית. האומה - אחת אומה למעשה והנו

 בניו־יורק, היהודי הכנסת בבית האמריקאית, "הגולה־הטובה", יהודי מאזיניו, באוזני

 שהיא הטובה, בכולה היהודים שאלת ובפתרון הטמיעה בזכות הכרה על ברגסון, מכריז

גלות: ואיננה ׳פזורה׳
 בלתי קיום שנות אלף־שמונה־מאות של כתוצאה שבאה למבוכה, להרשות לנו אסור

 אחרת לאומיות קבלו הפזורים העברים מן כמה דרכנו. על כמכשול לעמוד נורמאלי,

 אלה. מאומות נפרד בלתי לחלק נעשו זה ידי ועל אחרות, לאומות אמונים ונשבעו

 ידי על והוכרו עצמם ראו תמיד הם העברית; בלאומיותם בחוזקה נאחזו אחרים

 הם הם, ישראל, ובארץ באירופה ברובם החיים אלה עברים בגולה. כעברים אחרים

 אנגלים כוללת עברית לאומיות אין מכך כתוצאה העברית. האומה את המהווים

!(יהודית.) דת השומרים
 ושומרי עברי ממוצא "אמריקאים התם הללו ברגסון, אומר האמריקאיים, ליד,ודים ואשר

 מלפני שאבותיהם ולתמיד, באחרונה ובראשונה, בראש "אמריקאים יהודית"; דת

 שלשה על מדבר הוא ,1944 בספטמבר שנישא זה בנאום עברים״. היו שנה אלפיים

 חמישה כן על נותרו שהושמדו. אירופה, יהודי מיליון שמונה )מתוך יהודים, מיליון

 המועצות, ברית יהודי את בהם כולל )הוא לתחייה". הקמה עברית "לאומה מיליון

 העברית...( לאומה משייכות ׳פטר׳ לא התעמולה, לצורכי ׳מעשיים׳, מטעמים שאותם,
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 אי־ לפתרון אופורטוניסטית נוסחה האומה" לשחרור העברי ה״הוועד אנשי מצאו כך

 האומה שחרור למפעל שהירתמות מחשש מתבוללים, אמריקאים יהודים של נוחיותם

 עצמם הגדרת את נוגדת ותימצא נאמנות׳, ב׳כפל להאשמתם תגרום "העברית",
57כ׳אמריקאים׳.

 פרי "ברגסון", קבוצת "על ברשימה מופיעה ברגסון פטר ועדי לפרשת מעניינת תגובה

 ישראל, חרות לוחמי הוצאת בהחלט", פנימי - ״במחתרת״ בחוברת ילין־מור, של עטו

 "מהוועדים בפומבי מלהסתייג ילין־מור נמנע זו ברשימה (.1947 )יוני תש״ז, מתמוז

 אחר ומנגנון גוף ללח״י קם שטרם מפני טעמים: משני ברגסון", "פיטר של השונים

 המחתרת בשם נעשית שתעמולתם מפני וכן, בחו״ל, הלוחמת המחתרת את שייצג

 די שנהיה "ברגע בארצות־הברית. הרבים אהדת את לרכוש והצליחה כולה, הלוחמת

 בפומבי להסתייג נוכל ברגסון, שהקים האהדה רעש לאותו להזדקק שלא בחו״ל, חזקים

 באור יחסם את להעמיד לנחוץ מוצא הוא פנים כלפי אולם ילין־מור. כותב ולהסביר",

 ויש מוחלטת, התנגדות היא להם שהתנגדותנו ברגסון, של בדרכו דברים "יש ברור:

 הוא מוחלטת, היא להם שהתנגדותם הדברים בין שעה". או תכסיס של התנגדות שהיא

 ואף הברית, ארצות על ככולה רובה המסתמכת ה״וועדים" של החוץ מדיניות את מונה

 שההתנגדות הדברים בין זאת, לעומת הסובייטית. רוסיה על מהתקפות נמנעת איננה

 ל״יהודים". "עברים" בין ההבחנה "רעיון את, מונה הוא התנגדות־של־שעה היא להם

ילין־מור: כותב בו", יש נכון "גרעין

 מדינה שתהיה אחרי רק ייתכן כזה ניתוח הנכון... לפיתוחו השעה פעם גם תגיע וודאי

 תוכנית ולבצע לתכן יהיה שאפשר ואחרי בעולם, עברי כל לקלוט שתוכל עברית,

 )מצד כזאת הבדלה על להכריז יהיה מותר אולי אז כדבעי. וריפטריאציה אוואקואציה

 עם העברית, האומה בני יהודים או עברים, אחד מצד יהיו אז השם(. מצד ולא התוכן

 הגזע מ״יוצאי או משה" דת "בני רק השני ומהצד עברית; לאזרחות המלאה הזכות
 58כאירים. עוד עצמם את רואים שאינם אירי, ממוצא אנגלים שיש כמו לא, ותו העברי",

 עברית "אומה של התבדלות של יסודות אז כבר בה היו ילין־מור של ה״עבריות" לאמור

 ומתפישתו התחייה", "עיקרי של מה״עבריות" מאוד רחוקה אז, כבר והיתה, חדשה",

 בני לכל ציון" "שיבת וזכות אפשרות דעתו על העלה לא ילין־מור יאיר. של העקרונית

 מסתבר שלו. אידיאית רעיונית חריגה היתה לא השמית" ו״הפעולה היהודי, העם

 כל של יאיר של המוחלטת ודחייתו רטוש, של הכנענות מן ההיפרדות שלמרות

 אצל גם לחלחל הזה הזר העורק המשיך וכדומה, "שמית" "כנענית" זרה, "עבריות"

 והתרכז, הארון׳, ׳מן הכנעני׳ ה׳חיידק יצא לימים יאיר. אחרי שהלכו מאלה רבים

 בהנהגתו לח״י יוצאי של בקבוצה ,60ה־ ובשנות 50ה־ שנות בסוף השאר, בין כאמור,
 עוד ברגסון, קבוצת מראשי מרלין, לשמואל מאוד מקורב היה ילין־מור 59ילין־מור. של

 שגם לציין, יש ישראל. במדינת והעמיקה התהדקה וידידותם בפולין, פעילותו מימי

 גם ודאי בו, יש נכון גרעין יהודים׳, לבין ׳עברים׳ בין ההבחנה ש״רעיון סבור היה אלדד
60הנכון". לפיתוחו השעה תגיע

קיצוני ושמאל קיצוני ימין בין כנענית סימביוזה׳

 בצדק מציין טיעוניו, שאר נגזרו שממנה הכנעני, הרעיון של המרכזית היסוד הנחת

 ותרבות אומה של ייחודה המגדירה אחת זיקה של קיומה בדבר הטענה היא שביט,
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 המתגוררת האנושית החברה לבין מוגדרת טריטוריה בין גומלין "זיקת והיא, לאומית,
 הנחה מתוך 61בלבד". הטריטוריה תחומי הם הלאומית והזהות התרבות ש״תחומי בה",

 מפק״פ האדומים׳ ׳הכנענים היהודים יהודית. אומה של קיומה וסטאלין לנין שללו זו

 לאחר רק ישראל, מדינת תקומת עם רק ישראלית אומה של בקיומה לפיכך הכירו

 יכלו ישראל מדינת של הקמתה עם שרק גם, מסתבר בה. הכירה המועצות שברית

 הייבסקים המומרים עם ל׳שידוך׳ הימין, שמקרב כנעניים" "העבריים הקצוות להתחבר

 הזמן במרוצת נוספו שאליה משותפת, ל״שמאלנות׳ משמאל, צאצאיה וכל פק״פ, וחברי

 חסרי־זהות הזהות, נבוכי וכל הצעיר", "השומר מקרב לשעבר הדו־לאומיות חסידי

 ׳שמאל׳, להתקרא האוהבים מדיניים, אופורטוניסטים כולל למיניהם, הזהות ומבקשי

 מדינת של "יהדותה" על לוותר נכונותם היא ועיקרם, שלהם המשותף שהמכנה

ידוע. ופירושה אזרחיה", כל "מדינת להיותה היהודים,

 היהדות מן הינתקות של העברי, השחרור בשורת של המדהימים הגילויים אחד

 ומצוקתו, ערכיו תרבותו היהודי, העם מן היהודי, וההווה היהודי העבר מן והיהודים,
 ביניהם, וההתחברות קיצוני, ושמאל קיצוני ימין בין מאוד המוזרה ה׳סימביוזה׳ היא

 מעבר באה אשר ועברים, יהודים בין ההבחנה בשורת ישראל. במדינת זו, בנקודה

 וע. ברגסון( )פטר קוק הלל של מיסודם האומה" לשחרור העברי "הוועד מחוגי לימים,

 ילין־מור, של השמית" ל״פעולה כאן מתחברת בארה״ב, וחבריהם )גורביץ׳(, חורון ג.

 אנשי בלח״י, שלחשה הכנענות ושרידי בפולין, האצ״ל מטעם השליחות מימי חברם

 ה׳כנענות ואל )אוסטרמן(, אבנרי אורי עם יחד קינן, עמוס עברון, בועז ובהם "אתגר",

 הלאומית" בשאלה "הסיכומים אל נוסף, ובשלב העבריים, הקומוניסטים של העברית׳

הפק״פ. למחנה שעבר המרי, תנועת בימי "ההגנה" של הרמ״א סנה, משה של

 ההיסטוריה לנו מזמנת האומה" לשחרור העברי "הוועד מימי שנה חמישים כעבור

 נושא ברגסון, פטר בין כנעני, יסוד על רעיונית שותפות ביותר, מוזרה רעיונית ברית

 הקומוניסטית, האדומה, המשומדות מאנשי אגסי, יוסף לבין הרוויזיוניסטית, ה׳עבריות׳
 העצמאות חג יום לקראת 62מכן. לאחר העברים" "הקומוניסטים ושל הפק״פ, מימי

 ,13.4.94 תשנ״ד באייר ב׳ ב״מעריב״ אגסי, ויוסף ברגסון פטר מפרסמים תשנ״ד,
 כי "ידוע נאמר: בה דחוף", צורך ישראלית, "לאומיות בכותרת: משותפת: הכרזה

 בכך יהודית, מדינה שאנו ולומר, להיתמם רצוי לא לנו נראה דו־לאומית... מדינה ישראל

 אין אומה, אין "כאשר שם: נאמר עוד יהודים". שאינם הישראלים את מקפחים אנו

 את מחישות ובכך עצמן, דעת על הפועלות קבוצות רק נשארות למענה. ממשלתי תפקוד

 אלא התכוונו... האומה" לשחרור העברי ול״וועד לפק״פ )ולא הלאומית" ההתפוררות

 כרוזם חותמים והם ז.א.( - ודמוקרטיות ריבוניות בבחירות שנבחרה ישראל לממשלת

הכנעני: בנוסח
 בישראל, עניין לו אין אשר אחרת, אומה בן יהודי כי הסבור, אדם, בישראל יש האם

 יכול שלה, הצדקה לקרנות סדירות תרומות אולי מלבד לה, באשר דבר עושה ואינו

 האומה בן הוא כי בטענה עצמנו את משלים אנו ולא! לא - זהי לדיון לתרום

 הדת בני עם העברית(, )או הישראלית האומה את מבלבלים שאנו בכך הישראלית,

 ישראל ממשלת על לכפות יש בעצמנו. משטים ובכך שבעולם, מקום בכל היהודית
63באומתה. להכיר

 - ״יאיר על במאמר היסטוריה. של ולציניות לתעלולים, להפתעות, גבול שאין מסתבר,

 לנכון מור ילין מוצא לרציחתו, שנה עשרים במלאת ,25.1.62 "ב״אתגר" שהכרתיו" כפי
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 לשים שבחר במוטו אומנם יאיר. של מעיקריו כנגזרת ה״שמית" סטייתו את להצדיק

 בשער המופיע ג׳( ב׳, )נחום ישראל" כגאון יעקב גאון את יהוה שב "כי מאמרו: בראש

 ממשיך הוא המאמר בגוף יאיר. של לרוחו כנאמן להתחזות מור ילין מנסה הגיליון,

 וגרמניה "האויב" בריטניה בין וצורר׳, ׳אויב בין האומללה ההבחנה על להגן אפילו

 ומלחמה". להצלה הצורר: אל ה״שליחות את להצדיק וכן "הצורר"; - הנאצית

 אותו. להצדיק ממשיך אלא זה, אומלל למשגה מתייחס הוא אין שלו בחשבון־הנפש

 התחייה", מ״עיקרי להתנער אומץ אוזר הוא שנה, מעשרים למעלה אחרי הפעם, אבל.

 כאחד עתה, ביטוי. כל אז לכך נתן שלא אף בשעתם, גם אתם שלם היה לא שלמעשה

 התחייה", מ״עיקרי להתנער לנכון רואה הוא ה״שמית", המחודשת, הכנענות מנושאי

 פרק בראש זאת מנמק הוא ועיקריו. מדרכו הסטייה את ולהסביר ותוכנם, מרוחם

והמעשים": המלים "בחינת המוכתר

 במלים לא אותן לחפש חייב יאיר, של מדמותו והדרכה השראה שמבקש מי

 המחתרת את שהדריכו הן אלה, כי ומותו. מעשיו חייו, במסכת אלא הכתובות,

 אותו הפכה אלא בכתב, חיבוריו בהיקף יאיר תורת את אבנה לא שבתבונתה הלוחמת,

 שנות בכל נגנזו התחייה" "עיקרי התקופה. של ביותר הדינאמית ההשראה למקור

 דמותו אך למותו, הזיכרון בימי הובאו יאיר מדברי מעטים קטעים לח״י. מלחמת

הדור. של המהפכנית התורה את היוו ומותו מעשיו חייו, כי תמיד. אותנו ליוותה

 ה״רעיון לא ה״שמי", ב״אתגר" מותו, לאחר שנה עשרים יאיר, על הספדו לפי לאמור

 השראה, מקור מור לילין שימשו ועיקריו, יאיר של האידיאולוגיה לא בראש", המוביל

 אפילו לנכון מוצא הוא והמעשים", המלים ב״בחינת מותו. בעיקר ואולי חייו, אלא

ילין־מור: כותב מדבריו. הובא או ידו, על שנכתב מה כל לבטל

 לפיהן לקבוע כדי מדבריו מובאות ציטוט יאיר, כלפי היושר מן לא וגם הטעם מן אין

 של מחשבתו ואת דעתו את משקפים המצוטטים הדברים כי ימינו, בבעיות עמדה

 הרף, בלי התפתחה מחשבתו קפוא, דוגמאטיקן היה לא יאיר אך שנכתבו... בעת יאיר

 נפסקו אילולי החדשים. לתנאים המתאימים חדשים פתרונות פעם בכל חיפש והוא
64החדשות. בנוסחאותיו הציבור את להפתיע יאיר היה עשוי 35 בגיל חייו

 אבנרי אורי אל ומתחבר "מפתיע" יאיר גם היה אולי נרצח, אילולי יודע, מי לאמור,

 של להטוטיה כושר מול נדהם ועומד הדברים את קורא אתה השמית"... ו״הפעולה

 במדינה מתעורר אתה פתאום פוליטיקאים. של האידיאולוגית והלוליינות הציניות

 שנשאו העם מבני מיליונים נטבחו שבה שואה, לאחר מדם, עקובה במלחמה שקמה

 בכל ומצוקה, מצור בימי אלינו הגיעו שרידיהם ואשר שנים, אלפי במשך אליה נפשם

 ׳אחרים׳, אלישע־בן־אבויה, של צאצאיו את מוצא ואתה הקמתה, על להילחם דרך,

העיר. ברחובות ו׳חוגגים׳ מהלכים

׳שמית׳ לעבריות כנענית עבריות בין

 סכנותיה מלחמתה, המחתרת, מימי שמתרחקים ככל השנים, שבמרוצת אומרים יש

 השכול בשנות יאיר ידע רק אילו וגדל... הולך לשעבר׳ לח״י ׳חברי מספר ובדידותה,

 המחתרת חברי ידעו אילו מאחריו... עומד כזה ׳עצום׳ שמחנה הייסורים, ונתיב

 כה שמחנה דרכה, בראשית עליה שניתכו המהלומות אחרי והמשיכו ששרדו המעטים,

 כחיות מלחמתם בימי מתרוצצים היו לא ודאי ומאחריהם, בשורותיהם ניצב עצום
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 ובודדים לראשם, וגג מקלט מקום ללא חשופים, מוסגרים, מוקעים, רעבים, נרדפות,

 הרבה עבר, מכל צצים לפתע נמצאו המשוחררת, ישראל במדינת ,60ה־ בשנות מאוד...

 על קינות ודמים" קרבות של אדומים ב״ימים בסתר, שכתבו מהם ו׳יורשים׳, ׳אבות׳

 סופרים ובינת מוסר הטפות של ישראל׳, חרות ללוחמי ׳איגרות ובגלוי, יאיר, של נפילתו

 גנזו... ה׳איגרות׳ את כעת, חשפו בזמנם, שהסתירו הקינות את הנלוזה. מדרכם לחדול

 בימי ליאיר. אמונים ששמר בימים גם ילין־מור של בנפשו פיכה כנעני׳ ׳עורק כאמור

 הלך מחורבן, המתנערת המחתרת של ממנהיגיה אחד על נמנה כאשר המאוחרים, לח״י

 המעצר, מן בריחתו לאחר פגישה על מספר הוא לח״י על בספרו והתרחב. הזה ה׳עורק׳

 בשם משתמש איננו מה )משום שלח אוריאל עם שעות שארכה לשיחה מחתרתי, בחדר

רטוש(:
 הארץ, בני בין בהפרדה אותו ראיתי הסכמתי. מהם ולרבים לי, נהירים היו רעיונותיו

 היהודים אותם כל לבין עברית, אדמה על עברית, להרגשה עברית, לתרבות שנולדו

 ולא בשפתם לא בהרגשתם, לא אומה, כדי מתלכדים הם ואין בפזורה החיים

 ואלפי מאות הכרתי פולין. פזורת את לפחות ממנו להכיר היטבתי אבל בחובות...

 הנוער ממיטב בשפתם, בתרבותם, ברוחם, העברית, בהרגשתם נבדלו שלא צעירים,

בארץ.
 ניכר עדיין שלח אוריאל של ׳העברי׳ החותם .1944 תחילת ,1943 בסוף בפגישה מדובר

 ׳שלח׳, לבין בינו המפריד חשוב פער עדיין קיים זה, בשלב אבל, ילין־מור, של ברוחו

 החוברת על המחתרתי, בחדר רטוש עם בשיחה המתחייב. המעשה בסוגיית והוא

 העברי", הנוער אל ה״כתב את וכללה העברי", הנוער לגיבוש "הוועד מטעם שפורסמה

 של דעותיו רב "בעניין ששמע ילין־מור, מספר ישראל", חרות לוחמי אל ה״אגרת ואת

 לעת לדעתו, לעשות, יש "מה שאלו, לבסוף אבל רב", שכנוע בכוח שהצטיינו שלח

 היקשה ילין־מור כאשר עברית". תודעה לקראת לחנך "לגבש... היתה: תשובתו הזאת?"

 פניו": על השתפך רחב "חיוך כאשר אמר, אז, וכו׳..." כשתחנך אז יהיה "ומה ושאל:
 פרסם שילין־מור לאחר 65בנקל..." תיפתרנה הבעיות שאר כל בסדר, יהיה הכל "אז

 לייחס ׳העיז׳ בו השלטון", אל נשואות "עינינו בכותרת מאמר 6.4.64 ב״אתגר״

 הזר, לשלטון השעבוד תודעת בהתעוררות נכבד משקל היהודית", מ״הפזורה להעפלה

 ׳העבריות־הכנענית׳, הוגה רטוש, יונתן חש נגדו, המאבק בהכרח ההכרה והתגבשות
 כמי המחתרת, של "האבות" אחד מעשה לאחר עצמו שראה ו׳כתביה׳, ׳משאיה׳ ונושא

 כלשהי חשיבות ייחוס של החוצפה נגד בחריפות להגיב הזר, השלטון את ש׳גילה׳

 עליו", רכבו שמתמשחים "חמור ברשימה: הבזויה. - היהודית״ ה״פזורה של לתרומתה

בזעם: מגיב הוא
 שבאו ובספינות בה, כורך אירופה, במזרח עשור באותו שישב שהעורך, פלא אין

 אבל ושיעבודו... הזר השלטון על התודעה התעוררות את משם, וחתרו משם

 של המכריע רובם בקרב הדין הוא אני, סבור דבר של ובעיקרו במקור( )הדגשה אצלי

 המלחמה ינקה לא המשטחת, הציונית התעמולה כל חרף - וגידוליה הארץ בני

 "צרת של אחרת צורה מכל ולא "ההעפלה", מן ועיקר כלל הזר השליט להורשת

ועיקר. כלל ובזו בזו כרוכה היתה ולא היהודים"

 התנהלה זרים שליטים של להורשתם המלחמה שהרי חותכת, ראייה לכך, לו ויש

 ברור ושואה... יהודים" "צרת להוסיף ויש "העפלה", של צל שום בלא רבות בארצות

 שלפני בימים שישב ל״עורך", לא הזר; השלטון מן השחרור תהילת מגיעה למי לגמרי
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 הדברים את שניסח הוא רטוש, יונתן הוא שהרי המזרחית... באירופה המלחמה

 להורשת ש״הדרך כך על שהצביע והוא, ,1937ב־ עוד הרוויזיוניסטי ב״הירדן" במאמריו

 ׳אבות׳ ישנם ואם הזאת... המלחמה את שינהיג מדיני גוף "הקמת היא: השלטון"

 בית פיינברג, אבשלום - המושבות בני של הראשון ״הדור הם הרי לקונספציה״,

 וזמירות חדשים, עולים הארץ נשטפה רטוש, טוען כך, ואחר וחבורתם". אהרונסון

 המולדת בני העברי, הנוער שיתחיל "עד עשורים, כמה לנקוף צריכים והיו חדשות...

 לסברתו, לו, שמגיע הוא, !לרטוש׳ גודל ׳הבו דבר של קיצורו שוב״. מתגבש וגידוליה,

 וחבריו, רטוש ׳ועדי׳ העברי", הנוער לגיבוש "הוועד הזר. השלטון להורשת האשראי כל

 החלוקה למדינת - עליו רכבו שמתמשחים הדמים, חמור ״החמור, היו, שלטענתו, הם,
66הזו..." המשוסעת

 נגד ובמאבק בהתרסה הפתיחה רק היתה אבי־העבריות־הכנענית, רטוש, של זו תגובה

 מאסכולת השמית׳ "העבריות נגד לשעבר, וחסידיו תלמידיו בהם רעיונותיו, מעוותי

 ילין־מור הצטרפו שאליה דבר", לכל המוכשר "העיתונאי מגדיר הוא שאותו אבנרי,

 השמית" "הפעולה אנשי נגד כ״ץ עמנואל של למאמרו בתגובה לח״י. מיוצאי וחבריו

 מפרסם (,7.9.64) תשכ״ה ראש־השנה מערב חירות בגיליון שהתפרסם לח״י, יוצאי

 ובו ,18.9.1964ה־ מן ״חירות״ בגיליון המתפרסם העיתון, למערכת גלוי מכתב רטוש

 העבריות של ׳פלגיאטורים׳ בהם רואה שהוא השמית", "הפעולה אנשי כנגד התרסה

 השמית" ה״פעולה שבין ההבדלים את להגדיר גם כאן מנסה הוא המקורית; הכנענית

 הכנענית. העבריות נאמני "אלף", ובמתם הצעירים" "העברים לבין "אתגר", וביטאונה

 החדשה העברית האומה של הזהות הגדרת בשאלת הוא מונה, שהוא אחד, יסודי הבדל

 אנשי של החדשה" ה״אומה טוען, הוא חסידיו, "אלף" אנשי לעמדת בניגוד במולדתה.

 במונח משתמשים הם ותרבותי. היסטורי עומק כל חסרת היא השמית", "הפעולה

 פחות חלק׳ ׳לוח ועל יותר, או פחות חילוני ל״ישראלי־יהודי", בעצם כמתייחס "עברי"

 המדיני. במצע הוא הנוסף, ההבדל אנטי־יהודים. מספיק אינם הם לאמור, יותר". או

 מוסווית", בלתי כמעט ב״תכססנות פן־ערביות של גילוי בכל תומכת השמית" "הפעולה

 מובהק, ומוסלמי פן־ערבי "אימפריאליסט רטוש: בעיני שהוא לנאצר, ביחסם כך

 השמית" "הפעולה אנשי של בעיניהם ואילו מצרים"; של 1 מס׳ ״האויב ממש, ובפועל

 נוסף מזה". למעלה לומר שלא ומתקדמת, סימפטית וגם ביותר, חיובית "אישיות הוא:

אוטופיסטית". שמאלנות של "רוח השמית", ה״פעולה חדורה רטוש, טוען לכך,

 במאמרו .2.10.64ה־ מן "חירות" בגיליון כ״ץ עמנואל מגיב רטוש של זה מכתבו על

 בין המשותף על מצביע הוא )"התבוסנות"(, ים אל הולכים )"הכנעניים"( הנחלים "כל

 ביניהם", הבדל כל אין ומסקנותי עיוני "במישור "עברים". עצמם המכנים הזרמים שני

 בחיבה מצטיינים הכלל מן יוצא ללא "שכולם בעובדה, הוא המשותף ואילו כ״ץ, טוען

 מילון מתוך בחרפה גורש יהודי" "עם או יהודית" "אומה "המושג ;פרסומת״ ...ל יתירה

 גישה שניהם אצל יש יהודים, של עלייתם בסוגיית וגם יחד". גם וה״שמיים" ה״כנענים"

 המיעוטים או ה״שמיים", גירסת לפי הערבים, המרחב תושבי עם להתמזג צריך ברורה:

 בכותרת אנטישמי מאמר מצטט כ״ץ "הכנענים". גירסת לפי ערביים, הלא הלאומיים

 ספטמבר גיליון ב״אלף" המתפרסם ׳היהודי׳(, כמובן )והוא בשער" היושב "האויב

השאר: בין נאמר בו ,1952
 יהודים אם כי הם, העולם מאומות אומות מבני אנשים לא היהודים המהגרים כי

 את לכפות ידעו הם שם, הם אשר ובכל אליה?! היגרו לא אשר ארץ אי מפזורתם.
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 אמריקה של הגדול ההיתוך בכור אפילו אחריהם. בניהם על היהודית הפזורה נטל

 בארצנו זו, ובארץ יהודים. אבל וריקים, דלים ביהדותם. עומדים היהודים נשארו

!ביהדותם בנינו את להעמיד הם מבקשים במיוחד,

 של בהקמתה רוצה רטוש כ״ץ. טוען המדיני, בחזונם גם ניכרת ביניהם השותפות

 הכנענות תחיית )"עם הדרוזים והר הלבנון עם ישראל מדינת של משולשת, פדרציה

 בהחזרת רוצה השמית" "הפעולה ואילו הביניים"( בימי הדרוזים נסיכי ותפארת בלבנון,

 אסיה קידמת של הברית ארצות של הדרגתי ובכינון ישראל, למדינת הערביים הפליטים

 של הפוליטי האבסורד בין להיות יכולים מהותיים הבדלים איזה אפריקה. וצפון

 לבין אפריקה", וצפון אסיה קידמת של הברית "ארצות במסגרת לישראל, "ישועה"

 מעניין מי את הפרת"? של הברית ארצות "במסגרת ׳ישועה׳ של הפוליטי האבסורד

 שנאת לבין גלויים, אופנים במאה "הכנענית" היהדות שנאת בין המהותי ההבדל

 עברון בועז בין ישנו מהותי הבדל איזה ? נסתרים אופנים במאתיים ״השמית״ היהדות
67כ״ץ. ושואל מקשה ׳שמי׳?", עברון בועז לבין ׳כנעני׳,

היהודית הזהות במשבר ג.

התקומה בדור הזהות נפתולי

 גם עולה הסוגייה תש״ח. לוחמי את רק לא פוקדים היהודית הזהות נפתולי סוגיית

 בשאלתו מוצגת היא החורש בעין בשיחה הימים. ששת מלחמת אחרי לוחמים" ב״שיח

 התקומה דור הזה, בדור באמת "האם שלח: מנחם משמר־העמק, חבר המנחה, של

 שלו, והפסבדו־בריאות אחרת, או זו בצורה כנעניות אחרי הנוהר דור היהודית,

 כל בין הגולה, בין שם, שהיה, מה בין חיץ, יש באמת האם - שלו והפסבדו־שורשיות

 ומקשה מוסיף בן־אהרון ויריב כאן?" שמתרחש מה לבין היהודית, ההיסטוריה

 אינה בארץ, היהודי הקיום של "העובדה היהודי". הקיום מבחינת התהומית ב״שאלה

 תופעה זוהי היסטורית. מבחינה מאוד קצרה תופעה "זוהי טוען, הוא עדיין", משכנעת
 היא השאלה עצמאיים... יהודיים חיים כאן החיים היהודים מספר מבחינת קטנה יחסית

 החידה מהי היהודי? הקיום בכלל מהו היהודי. הקיום מבחינת תהומית יותר הרבה

 של והשורשיות החיוניות מידת מהי ההתחדשות?... היהודית, ההמשכיות של הזאת

 שאלה, קובנר, אבא של מאוד, נוקבת שאלה גם ועולה בארץ". היהודים חיי התחדשות

לעין: הנראה בעתיד כנראה לפוג עתיד ואינו היום, עד פג לא שתוקפה

 הדור ואם למחר... מהיום זה אין חזון וככל חזון, היא לשלום שהשאיפה יתברר אם

 זה איך גורלי, הוא הקיום על המזוין שהמאבק הנכד, ואת הבן את ללמד יצטרך שלכם

 יצטרך הבן אם לכך? לחנך מסוגלים ובניכם שאתם חושבים אתם האם אז? יהיה

 באותו זאת לעשות מוכנים יהיו הם האם - זה את לעבור יצטרך והנכד זה, את לעבור

שלי? הסבא ואבי שלי סבא זה, גורל נשא בו רצון, כוח

 מוצא אינו והוא קובנר, שאלת של מאוד המורכבת לבעייתיות חוזר חיים, מגבעת עמרם

ושואל: מקשה אלא תשובה, לה
 בדרך לחנך אפשר להגן. ומסוגל מוכן להיות חזק, להיות הצורך על חונך שלנו הדור

 הדור בקרב הפטאליזם מכאן יותר? רחוק לטווח יהיה ומה שנה. עשרים עשר, זו
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 הזאת, המלחמה שאחרי משוכנע אני מלחמות... שתיים־שלוש כבר בשרו על שעבר

 הרגשת - הקודמות המלחמות אחרי מאשר חריפה, יותר הרבה תהיה זו תחושה
68הזאת. האינסופית בהתכתשות הטעם חוסר

 דורות, לשיח גם שיח־הלוחמים גולש והארץ", העם "בעבותות יוחנן ברמת בשיחה

שלם: אלישע אומר

 משום אולי הקונגרסים, של הציונות מהציונות, מסתייג שלנו שהדור סוד זה אין

 אצלנו הופיעה הציונית שהתחושה בכך, ספק לי אין אבל מדי. יותר אותה שאכלנו

 לארץ. קשר של פיזית תחושה לארץ, מאוד חזק קשר לי יש שונות. בצורות תמיד

 בשביל ממש נלחמים שאנחנו הראשונה, בפעם הרגשנו האחרונה, הזאת, במלחמה

החיים" ועל הארץ על להילחם יוצא שאני הרגשתי הארץ...

 נובע אינו לארץ "יחסי מוסיף: הזאת, במלחמה שנלחם צנחן הוא גם אחיו, ואמיתי

 נולדתי. פה לארץ. ביחסי התלבטות שום לי היתה לא הנבחרת, הארץ שזאת מההכרה

 כאן - שבתי לא אני ואילו לארץ, שב שלי אבא שלי. אבא לבין ביני ההבדל וזה
 אותה שחזו לפני הרבה הזה, הדור את פקדה המשבר ותחושת הזהות מצוקת 69נולדתי".

 האחרונות", בשנים אותנו פקדו ונפש רוח "מצוקות בשיח־הלוחמים. ההמשתתפים

 יום מלחמת אחרי זו לסוגיה בהתייחסות )"מתאר־לעיון"(, במסתו ברזל אלכס כותב

 יכולים וודאות־הזהות שלמות תחושת שרק העצמי, הביטחון ופחת הלך "כי הכיפורים:

 ־07’ קיומם עובדת בין תהום נפערה - הצעירים ובמיוחד - רבים בפני אותו. להעניק
 בעולם ייחור בעל ועתה, כאן בהיסטוריה להיות וטעמו. קיומם משמעות לבין יום,

 "מי רק, איננה שהשאלה מוסיף גם והוא צידוק". וחסרת קשה גזירה להם נראתה נוכרי,

 מה יהודי, להיות פירוש מה אני?" מה - הזהות של השני ״המימד בעיית, אלא אני?״,

 כל כנגד בייחוד, לאוחזים העומדת מההערכה, גם ומכאן הזה? הייחוד של המשמעות

 בהווייתו הנתון את לטפח אדם ירצה שלמענו זה, מה המרחב; ופיתויי הגורל קשיי
70הסגולית".

 ודאי היא בארצם, שנולדו בארצם, חילוניים יהודים של הלאומית ההגדרה שאלת

 כלומר ה׳עבריות׳, נולדה וגדלו, נולדו שבו והארצי, התרבותי ההווי מתוך תקפה. שאלה

 בשפה התבטאה היא הגלותי. היהודי ועל הגלותי ההווי על ועליונות, שוני, תודעת

 שלראשונה למולדת, לנוף, הארצי בקשר יומם; ושפת תרבותם שפת שהיתה העברית
 מהם רבים ואדנות. אמיתית שייכות רגשות כלפיה חשו גלותם מאז היהודים בתולדות

 פרוזאית, עובדה בשבילם ש״זוהי קורצווייל, כותב העברית", האומה בני ש״הם חשו,
 סנטימנטליות. או נוסטלגיה, רומנטיקה, של "התעוררות", של רפלכסיה, של עניין לא

 משום או החלטה מתוך יהודי נעשה "ציוני" "ציונים", להיות יכולים הם אין

 של באופי־האשליה הכרתו מחמת או אותו... סיפקה לא דתית לעדה שההשתייכות
 את גם הסוציאליזם, את גם שוללים הצעירים העברים 71שבהתבוללות". החיובי האקט

 "הם קורצווייל, כותב ותיאוקראטיה, סוציאליזם של שבצירוף משום התיאוקראטיה,

 צרכי את הולם שאינו וכלכלית, דתית גזעית, הפליה של שוביניסטי משטר סכנת רואים

 עם בייעוד אמונה אי שמתוך "נמצא (1951 יוני )״אלף״ העברית״ דוברי וגידוליה הארץ

 להאמין הצעירים העברים מבקשים והמוסריים הדתיים בערכיו כפירה מתוך ישראל,

 יכולתם ובכוח כורדים, ערבים, יהודים, של תערובת מעין חדש. גזע של התהוות בנס
 תולים הם קורצווייל, כותב הזה, בנס היגיון כוח ובאין אחידה..." אומה ליצור להצליח

 המיתוס. חיק אל שונות משיבות העולם סובל שנים ממאה למעלה "זה במיתוס. תקוותם
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 אל השתות ת ו כריה "ה ש קורצווייל, כותב להם, נהיר זה שאין או שוכחים, הם אבל
72האנושות". על שואה כה עד המיטו שונים מיתוסים

מדומה זהות - הכנעני המיתוס

 האוטנטיים, ההיסטוריים" ה״מקורות - האוטנטית התרבות ׳עריסת׳ - הכנעני המיתוס
 יהודי, לעבר יהודית, לתרבות ליהדות, כתחליף הכנענים שהציגו שנחשפה׳, ׳ההיסטוריה

 לטראומות, לספרות, לתרבות, לאומי, לזיכרון להיסטוריה, תחליף לשמש יכלו לא

 לשמש יכלו לא האוב, מן שהעלו המיתוסים לתחייה. קם עם של לצרכים לשאיפות,

 אבות, לארץ הם לשובם לזכותם, וצידוק הסבר לתת יכלו לא הם תחייה". "עיקרי

 אוכלוסייה ידי על נושב במקום היאחזותם בפרט בה. והיאחזותם לישיבתם לא ובוודאי

 ותרבויות, מדומים׳, ׳אבות של מאוב העלאה סמך על זרה, ודת זרה, תרבות נושאת זרה,

 כל על הכנענית׳ ׳העבריות של ביכולתה היה שלא בוודאי, העולם. מן ונעלמו שגוועו

 זכות לא בוודאי לארצם; - ה׳יהודים׳ - הקרובים אבותיהם שיבת זכות לבסס ׳נחליה׳,

 "בזכוו^ לארץ ׳יהודים׳, ישראל, בית המוני נהירת ולהצדיק להסביר יהודית, ציון שיבת

 היהודים לחימת את להצדיק כדי העתיקה הכנענית התרבות ב׳זכות׳ היה לא השיבה".

השחרור. מלחמת את הזר", ב״שלטון מלחמתם את חירותם, על

 "כנען מחקרו את שקרא לאחר לחורון, במכתב־אישי ז׳בוטינסקי כתב 23.12.1938ב־

 בזמן. מאוחרות אגדות הם המקרא שסיפורי הטענה, את לקבל אפשר אי כי והעברים",

 הכנענית, המיתולוגיה משרידי רבה במידה "טוהר" שהמקרא הדבר, נכון טען, אומנם,

 חלה העריכה שבתקופת משום רק אפשרית, היתה כזאת בצורה המקרא עריכת אולם

 לאמונתם תואם היה והתוכן העם, של רובו רוב של ההיסטורית בתודעתו עמוקה תמורה

 תתפתה אל - כסופר לך עצתי ״זאת עצה: גם אלה לדבריו הוסיף הוא הקוראים. של

 המונותאיזם את להשפיל או העברים, תפארת למען ישראל את להשפיל הנוטה ליער
 רטוש ידי על הכנעני המיתוס שבאימוץ מסתבר 73האלילים". עבודת הדגשת לשם

 של צורך גם אלא ערכים, שינוי לשם נחוצה׳ ב׳פיקציה הצורך רק לא לביטוי בא וחבריו

 כולל והיהודים, היהדות והשפלת השנאה מסע מהפכני. והרס ניתוץ של יצר פורקן

 היצר ויינינגר׳. ׳תסמונת עצמית, שנאה של גילוי רק לא היה ופלגיה, חזונה וכל הציונות

 אבות של ואימוצם בחירתם תוך יצר-רצח־אכות, רבות מבחינות היה אותו שהניע

 ניתוץ של מהפכה מעיקרה, ניהיליסטית מהפכה היתה מהפכתו מדומים. פיקטיביים

 שימוש כאן היה היסטורית. אמת בכל זלזול תוך תרבות, וערכי אמונה עבר, של והרס

 לעתיד־ חדשים" מלך "בגדי ותפירת הווה, קרקור לשם מיתולוגי ב״עבר" שרירותי

 ותחייה, מהפכה כתנועת הציונות, גם אמנם פיוטיים. דמיון מחוטי רקום בחזון עירום,
 ביקשה אלא מתים, חנוטים, פרקים חילצה לא היא אבל היסטוריה, בפרקי ברירה עשתה

 בתודעת משוקעים שהיו העם, של בעברו אמיתיים היסטוריים רבדים ולהבליט להחייות

ובזיכרונו. העם
 להבליט העתיד, ולמען צרכי־הווה מתוך אמיתי ב״עבר" הציונות שעשתה הבחירה,

 אליליות, קיסרויות עם וההתמודדות המלחמה תולדות ישראל, בתולדות גבורה פרקי

 כל היה לא שרירותית. בחירה היתה לא ושרירות, עבדות עם אי־ההשלמה תולדות

 צידון קדומה, "עבר" תרבות ההיסטורי, השאול מן לחלץ הניסיון לבין בינה, דימיון

 בתלים ונחשפה שנחפרה העברית־הכנענית, אוגרית תרבות או כנענות, אלילות ׳עברית׳,
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 צאצאי בתודעת או העברי, העם בתודעת משוקע זכר ממנה נשאר שלא מתים,

 אומה של ושחרורה לתחייה לא כמצע, הזאת התרבות של בבחירה במרחב. ה״עברים"

 או המתה, ההיסטורית הרקמה מנבכי חדשה אומה של להיוולדותה אלא קיימת,

 באמת שלא מודע, היה כאמור, רטוש, וההפקרות. השרירות פעלו ההיסטורית, השיכחה

 בהיסטוריה, נוהג שהוא לכך, מספיק מודע היה שלא נראה, כאן. עוסק הוא היסטורית

 וחורבן־תרבות הרס וזורע הטוטליטאריות, המהפכות כל שנהגו כפי בהפקרות, ובאמת,

כמוהם.

 שהציבו ביותר והחשוב הראשון "הקריטריון נוספת: ב׳פיקציה׳ נאחזה הכנענות
 הלשון לדעתם הלשוני. הקריטריון "הוא שביט, כותב "האומה", להגדרת ורטוש חורון

 זו, היא העברית"; "האומה של סימן־היכר שהיתה היא השונים, לניביה העברית

 של ההיכר סימן אחת. תרבות לאומת הקדם" "בארץ ששכנו העמים כל את שהפכה

 שכל יתברר, אם לאמור, תרבותי". לשוני אלא דווקא, דתי או אתני איפוא איננו אומה

 כל נגזר שממנה אחת, שפה דוברי היו מסוימת גיאוגרפית־היסטורית יחידה של תושביה

 האומה היסטורית. אומה מרכיבים אלה שאוכלוסים יוכח, אז כי התרבותי, עולמם

 שדיברה אוכלוסייה קיימת הקדם" ב״ארץ שכן עובדה, איפוא היא בארץ־הקדם זעברית1
 ה״כנענות" של המרכזית התורפה נקודת אכן וכאן 74העברית". השפה - אחת שפה

 על פרנסתם שעיקר אנשים, ידי על נישאת שהיא פלא, כל ואין והמודרנית, הישנה

 שבקרב מקרה זה אין משוררים. עיתונאים, סופרים, - המלל - המלים על ׳הלשון׳,

 לצמוח יכלה מהם רק אבנרי(. )כטענת ה׳מדינאים׳ ולא המשוררים רבים היו הכנענים

 מיתוס קדומה; עבר ממלכת עמי של קדומה לשון של פיקציה על שנשענה אידיאולוגיה

 "שפת־ של קיומה דבר פיקטיבי. עבר של היסטוריה הנשייה; מן שנחפרה תרבות קדום;

 הטוב, במקרה היתה הפרת, ממלכת במרחב עבר בני עמי לכל משותפת ותרבות עבר"

 מתים, תלים של בחרבות ונבירה ופילולוגיות, ארכיאולוגיות ספקולציות פרי לא אם

 כן על יתר שבנוכח. מציאות לכל רלוונטי בלתי עבר - כלח עליו שאבד היסטוריה

 הזה, במרחב גדולה יותר הרבה במידה שלטת שפה הארמית היתה היסטורית, מבחינה

בתולדותיהם. מאוד גדול בפרק היהודי העם המוני גם דיברו בה

 פואטית", "פיקציה היתה קדום, היסטורי בזמן שותפות־שפה על ההישענות

 - ׳פאן־משהו׳ תנועות מיני כל לצרכי המודרני בעידן אנשי־רוח ידי על שהועלתה

 מתוך ופאן־שמיות, פאן־עבר, פאן־גרמניות, פאן־אריות, פאן־איסלאם, פאנסלאביזם,

 ושאיפותיהם אופנותיהם, וגחמותיהם, השראתם לצורכי אנשי־רוח של תסכוליהם

 בכל הרגל את פשטה בלבד, הלשון על אומה של הגדרתה השתתת ומעמד. לשלטון

 20ה־ במאה העולם מלחמות אחרי הלאומים, ומלחמות העצמית ההגדרה טלטולי
 קרואטים, בוסניאקים, שפה, אותה הדוברים לאומים ששלל היא, העובדה עינינו. ולנוכח

 ביחד, לקיום משותף מכנה למצוא יכלו לא שפה, באותה הדוברים וסלובנים, סרבים,

 שנאה, מלווה מדינית להפרדה או אתניים, וטיהורים וחיסולים הדדי לטבח ונקלעו

 והמצעים התיאוריות שמנסחי פלא כן על אין והסלובאקים. הצ׳כים של כבהיפרדותם

 חורמה למלחמת וראשונה ובראש תודעה", של ל״מהפכה קראו וה״שמיים" הכנעניים

 המבקשים רוחנית", "כצרעת וביהדות היהודים, ציון׳ ׳זקני של כקשר בציונות,

 של מעיוותיה אחד ה׳אמיתית׳... הצעירה" העברית ה״אומה נשמת על להשתלט

 בזכות בזכותם, אשר אלה של לגורלם אחריות מכל התנערותם היתה וחרפתה, הכנענות

 משותפות בריחתם ושרדו; הנה הגיעו כיהודים, הלאומית זהותם ושמירת תרבותם
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 משפחותיהם לבני אותם, שפקדה לשואה, מרגישות היהודי, העם בני אחיהם עם הגורל

 וה״דנים" ה״אורים" של וזקניהם אבותיהם בהם מבשרם, בשר והם ה״יהודים",

 להם שרחשו הבוז, חרפת נתלוותה ובגידתם, בריחתם חרפת אל וה״עוזים"; ה״יונתנים"

מרדו. כאשר ואף לטבח, הובלו כאשר

 לא דבר של בסופו אלטרנאטיבית. לאומית תרבות ליצור השכילה לא גם הכנענות

 נלעגת התקשטות עקרה, תשובה אינטלקטואלית, ולוליינות גינדור מעשה מכלל יצאה

 אומה שום ו׳עשתורות׳. ו׳אשרות׳ ׳בעלים׳ של ומיתוסים מדומה, עבר של בנוצות

 בתלים ונחשפו שנחפרו חרבות ובתי בארמונות ולשכון לקום יכולה איננה חדשה

 בסופו הזיכרון. ומן העולם מן שעברו וגיבורים, אלים של ובפנתיאונים ארכיאולוגיים,

 ליורשי לאומי, וייחוד תרבות כל חסרת ל׳כת׳ עצמם ה׳כנענים׳ הפכו דבר של

 על הסוף, עד שמרו אחד ערך על בזו. ולו כך, כל גינו שאותו הגלותי, ה׳פרזיטיזם׳

 ל׳אויב׳ לשנאתם השואה לאחר נתגלגלה זו לגורלם. ואטימות היהודית" ל״עדה שנאתם

 עברו לערכיו, ובוז בהתנכרות רק להסתפק יכלה לא גילוייה בכל הכנענות הציוני.

 למצוקת בזויה לאטימות כאמור גלשה התנכרותם יצאו; ממנו אשר העם, של ותרבותו

 אייכמן, משפט בירושלים התקיים כאשר היהודי. העם את שפקדה ולשואה היהודים

 היהודים נגד כמכוונים הנאציים הרצח מעשי את להציג ש״אסור לטעון, רטוש מיהר

 סלאבים מיליוני אחר־כך לרצוח היה ובכוונתם צוענים, מיליונים גם רצחו שהרי בלבד,

 אייכמן, משפט במסגרת הנאצית, הרצח מדיניות הצגת כי גם, טען הוא מיותרים".

 המסורתית, היהודית ההשקפה את מאוד "תואמת בלבד: היהודים נגד כמכוונת

 המוחות את ומערפלת העובדות את מעקמת היא אבל העדתית, הסתגרנית, היחדנית,

בעצם". כוונתם היא וו ואולי היטב, היטב,

 את מעלה נגדו המשפט עריכת ש״עצם טען, נוימן, עדית "הבקר" לכתבת בראיון

 פשוט אלא למשפט, מעמידים אין לטאה־מפלצת או נחש, תולעת, אדם. לדרגת השרץ

 אחרים לגזעים שנאה טיפוח על לשפוט יש הנאציזם ש״את הוסיף, אבל אותה", רומסים

 ש״מארגני וטען, הוסיף וכן היהודים", כלפי מעשיהם על ולא לרצחם, שיטתי ומאמץ

 התופעה מחומרת המעיטו היהודים, השמדת את במרכז בהציגם אייכמן, משפט
 איננה ולכן היהודית בעדה קשורה אינה בארץ שקמה העברית ש״האומה וכן הנאצית",

 השמית", "הפעולה ביטאון באתגר, עברון בועז גם יצא שעה אותה השואה". קרבן
75לשעבר. רבו של זו עמדה על להגן וחבריו, ילין־מור של במתם

קינן עמוס של עדותו - בארץ״ אז ״והכנעני

 הקשת בשל דווקא ועצוב, מרתק הוא העצמאות השגת שלאחר לח״י של סיפורה

 יום זהו לרבים הניצחון. והשגת הלחימה גמר של המחרת ביום התפצלותה של הרחבה

 אחד מצד מהפכני׳. ממעש ׳עני אפור מיום שהתנפצו, מציפיות ואכזבה התפכחות
 והגשמתה המכסימליסטית הציונות חזון ברוח המהפכה המשך של החוטים נמשכים

 היטב ׳מוצב היה לא כנראה ואשר בו, לטפס המשיכו שמעטים סלם, בעזרת המלאה,

 של ובסופו ממש, חסרי ׳אתגרים׳ אל המחנה קצות של פנייה באה שני ומצד ארצה׳.

 עולות אלה כל בתוך פרזיטית. ׳כנענית־שמית׳ עבריות של ׳משופצת׳ גירסה אל דבר

 גם ובהם וסאטירה, לעג ועיקרה ומרירות, תסכול, ספוגה ספרותית יצירה של ׳בועות׳

 המחר׳ ׳עולם אל ושם פה חריגה גם ויש עצמית. וחמלה ׳התבכיינות׳ של גילויים
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 הכנענות כנענות־אדומה. אל כולל מחיר, בכל מהפכנות אל לציונות, העוין הקומוניסטי

 שזרעיה, ספק אין והתפצלויותיה. גילוייה לכל לח״י שרידי משולי כמה של החדשה

 האנטי־ממסדיות, - מהפכני ׳קומץ׳ כל ושל מחתרת כל של העקרוני מהשורש צמחו

 שה׳מטפסים׳ מכאן, מעיקרם. בהם הטבועים האנטי־השתלבות, הנונקונפורמיזם,

 "אתגרים" המחפשים המהפכה, לעולם אחרים, מהפכה לשדות וההולכים ב׳סלם׳,

 מבקשי וכן אחר, או כזה במרחב השתלבות חלומות והרוקמים חדשים, מהפכניים

 ולמחנה ולשדה־בוקר, לנווה־יאיר שהלכו והתיישבות, בניין של במעש ההשתלבות

 עם "להתמודד זו בדרך שהמשיכו והחברתית, הציונית המהפכה להגשמת ההתיישבות,

 התסכול ושל ממסדי, אנטי הלוך־רוח אותו צאצאי היו והבלתי־אפשרי", הנלעג

הקרבות. תום שלאחר האפורים בימים רבים, של והאכזבה

 עוסק "הכנענות", לתופעת כולו כל המוקדש 1977 אוגוסט־ספטמבר ״פרוזה״ גיליון

 קינן, עמוס עם זה בגיליון נרחב בראיון עומר, דן כאשר ולמורשתה. ללח״י בזיקתה גם

 בסיפור חלק לה יש המלחמה, תום לאחר שבאה התסכול תחושת האם אותו: שואל

 והאחרים וקינן אשמן ושל מחד, ורטוש אמיר של כקבוצה, "אלף" של ההתגבשות

 שעשה לדור ביטוי בהם היה שלא משטר, וגם מדינה "קמה קינן: משיב לח״י? יוצאי

 הדור..." כל את לפרק דאגה היא - המדינה פירקה הפלמ״ח את רק לא המלחמה. את

 מחאה". כ״תנועת (1977) היום״ של ב״מושגים להסביר מנסה הוא ״אלף״ הופעת את

 - הכנענים ״אלף״ אנשי עם המדינה, שקמה לאחר לו, שהיו הפגישות על מספר קינן

 אומנם ש״הם לו התברר כאשר רימון, ואברהם תמוז בנימין אמיר, אהרון רטוש, בהם
 ועוד מאוד..." ומעונבים מאוד, מגוהצים היו כולם אבל ו״עין", ב״חית" כולם דיברו

 הוא - אמיר ואהרון מווארשה, הלפרין אוריאל הוא - רטוש יונתן ״כי לו, התברר זאת

 - רימון ואברהם קרקוב, יליד קוורשטיין בנימין - תמוז ובנימין מליטא, ליפץ אהרן

 שמכל להם, התברר כן, על יתר בכלל". הארץ יליד אף בהם היה לא וארשה, יליד

 היחידים וגם המחתרת, בשורות שלחמו היחידים היו ואשמן, קינן, הוא, רק הנוכחים
76כלוחמים. בצה״ל ששרתו

 "אלף" של הגיליונות באחד שפורסם למניפסט הראיון בהמשך חוזר עומר דן

 נמשי יורם הוא הזה מאמר־המניפסט של מחברו מה?" בעד - אבל ״למות, בכותרת:

 יוצאי חבורתם, של הגדול התסכול את מסביר קינן בעבר. לח״י מחברי אשמן( )יעקב

 אלא הארץ, ילידי כולם היו שהם בכך, רק לא גפני, ושרגא עברון, בועז גם בהם לח״י,

 מארץ רקע, מאותו ביחד, וכולנו לחוד, אחד כל "כולם, ללח״י, הגיעו שהם מפני גם

 מכר אשמן של ואביו בניין, פועל היה שאביו בכך, מתהדר גם הוא העובדת". ישראל

 יום בכל יורד היה הצופים, הר על העברית האוניברסיטה תלמיד בהיותו ואשמן נפט,

 הפרד, את מוליך כשהוא הנפט, עגלת ליד אביו מקום את ותופס לתל־אביב ששי

 את ומימן בבניין, עבד קינן, עצמו, הוא ואילו נפט". "נפט, וצועק בפעמון ומצלצל

 שתרמנו מפני יותר, מרומים היינו "אנחנו אומר: הוא ומכאן עבודתו, משכר לימודיו

 עצמו רואה קינן וברובה." בתתימקלע לאחת בשביל תרמנו לעבוד. בשביל בידיים,

 המלחמה, שלאחר האפור היום מול הניצבים הלוחמים דור של התסכול תחושת מבטא

 בעלי את מדם, העקובה המלחמה לאחר הניצחון, פירות את הקוטפים בין ורואים
 מהם, אלה ובעיקר, ה״מפלגה"; ונאמני העסקנים מקרב ה׳זכויות׳ ובעלי המרפקים

 בטוחים במשרדים רומאנו", "בית אז שכונה במה התמקמו והמלחמה הקרבות שבימי

 משבר נוסף אלה אל במרחקים. בטוחים ממקומות לחזור שבוששו או, מאש, ורחוקים
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 בליל־מקובצי־גלויות, אחר, עם כאן ומצאו המלחמה, מן שחזרו הלוחמים של הזהות

 למיעוט שנהפך "עברי", יישוב של מעברות, של היתוך בכור מחנות, ושרידי חרב פליטי

בארץ.
 לעצמו, זוקף הוא ?״ מה ״בשביל ולשאול העצמית, ולחמלה להתבכיינות, הזכות את

 כפיים בעמל עבדו גם שהם והעובדה העובדת", ישראל "ארץ של "הרקע" בגלל רק לא

 הסטודנטים, "ציבור של לדור שייך שהוא מכך, גם נובעת זו זכות לימודיהם. למימון

 השחרור". במלחמת ביותר הקשות האבידות את שספג האינטלקטואלים, הדעות, הוגי

 של הטראומטית החווייה זאת 1948ש־ חושב "אני כותב, הוא ",1948ל־ אחורה "במבט

 ושמונה". ארבעים מאוח תשע אלף לנו היתה כך - השואה היתה שליהדות כמו ישראל.

 כשהוא הסטודנטים", "אבידות את רק רואה הוא רוח, אנשי של באטימות ששוב, נראה

 העובדת, ישראל ארץ בני התיישבות, בני של שלם דור של הקשות האבירות את שוכח

 במלחמת ונפלו שלחמו וגח״ל, מח״ל מתנדבי כולל שואה, ניצולי כולל מחתרות, לוחמי

 רק בעיקר וביניהם "אל״ף", לחבורת בעיניו נשמרה מרומים להרגיש הזכות השחרור.

 ועבדו העובדת, ארץ־ישראל של מהרקע באו וגם ממש, הארץ ילידי שהיו ואשמן, לקינן

 עד ביותר, המרומים היו הם והמלחמה. המחתרת בימי בנשק גם שאחזו בידיים, בעבר

העברית!" במרינה גלות בארץ־ישראל. בגלות "בעצם שהיו כך, כדי

 "שואת השוואה; של אמת־מידה כל לאובדן עד אותם מביא התסכול לאמור,

 כל ללא למלחמתם, משמעות כל אובדן לתחושת היהדות", כ״שואת הסטודנטים"

 המופקר השימוש והניכור, הזרות מכאן מה?". בשביל - ״למות? - מוצדקת מטרה

 "הגלות" תחושת ההתבכיינות, העצמית, החמלה הניהיליזם, והרס, ניתוץ של בסיסמאות

 האבסורד. - באחת משמעות, כל ערך, כל הכול, למחיקת והדחף העברית״, ב״מדינה

 ׳הלם־השחרור׳, היה מקצתם אצל בחריפות שהתעוררה והרצינית האמיתית הבעייה

 זו דמם, את שפכו שלמענה המדינה היא זאת שלא התברר, מהם לרבים הזהות. ומשבר

 והכול האמיתית", "הספרות זו ולא האמיתי", "העם זה ולא האמיתית", "המדינה לא

 נקלטים המתוסכלים מן מקצתם כנגדם. מכוונת", שקרית, השתקה של "קשר בחינת הוא

 הציניות, אל והלעג, הסאטירה אל העיתונאית, הכתבנות של ההפקר׳ ׳שטח אל בבריחה

 נהפכו מצאו, לא שעדיין או שם, מקלט מצאו שלא אלה בלבד. והניתוץ הסתירה אל

 "שום־זהות". ואל "שום־מקום", אל אחרת, זהות אל אחרת, ארץ אל נמלטים ל׳יורדים׳

 עצמם שראו העובדה, היתה וירידה, לבריחה זה מדור רבים שהריץ שמה, מסביר, קינן

טובים". הכי יפים, "הכי

 זו היתה האם ,50ה־ בשנות הארץ את עזבת "כאשר קינן: את שואל עומר דן כאשר

 החברה מתוך והקאה גירוש או ז.א.( - ״הימלטות״ הכוונה: )כנראה מליטה)?(

 ברחתי. ולכן יותר, כאן לחיות יכולתי לא ברחתי. "בפירוש קינן: משיב הישראלית?"

 - בורחים כאשר בורח. אני לאן או בורח, אני זמן לכמה מחשבה שום ללא זאת עשיתי

 בהמשך אבל חזרתי". שנים תשע אחרי בורחים. מאיפה אלא בורחים, לאן חושבים לא

 "גלות" של מהתחושה משבר־של־זהות. מתוך כבריחה בריחתו, את מתרץ הוא דבריו

 עצמי ראיתי לא תקופה "באותה ליהודים. זרות של מתחושה שנבעה היהודים, במדינת

 הוא ברורה". לא זהות בעל כאדם מאוד, מוזר כדבר עצמי ראיתי קוסמופוליטי. כיהודי

 ממנו מונעת אשר עולמית" "קונספירציה שישנה שחש מוסיף, הוא כן, על יתר אומר.

 היו שאם מפני שלי, הזהות את להוכיח לי ניתן "לא לקיומה: ההוכחות את להגיש

 היתה הזאת הזהות ואז דם, נשפך היה בטח - אותה מדכאים והיו שלי בזהות נלחמים
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 טוטאלית, שתיקה ידי על מוחלטת, התעלמות ידי על בזהות נלחמים כאשר אבל מוכחת.

 שאיש יודע, הוא קיימת". בלתי זהות בעל שאתה כך ומגוחך. יומרני נראה שאתה הרי

 בלתי זהות "בעל זמן: באותו שהיה מפני שלו, מהזהות שהתעלמו שלו, בזהות נלחם לא

 בעייה היא ועדיין שלם, דור של הטראגדיה היתה וזו חסר־זהות. לאמור קיימת",

 קוסמופוליט, הייתי "לא ואומר: מתפתל קינן ישראל. בתקומת ההיתוך כור של מרכזית

 להוכיח אפשר שאי זהות הכרה. לידי באה לא ביטוי, לידי באה שלא מזהות חלק אלא

 זה ובראיון קיימת, בלתי זהות של קיומה את להוכיח היה אפשר אי אכן, קיומה". את

 "נדמה מוסיף: הוא השחרור׳, ו׳הלם השחרור, מלחמת לאחר שנה כשלושים ,1977ב־

 ולוחץ ממשיך עומר, מראיינו, כאשר הזה". היום עצם עד זה את ממשיך שאני לי

 ההגדרה "היום משיב: הוא עכשיו?" שלך התרבותית ההגדרה מהי זאת, "בכל ושואל:

 מה אז - עם לנו אין ואם עם. כאן לנו יש אם יודע לא בכלל אני בצרות. שלי התרבותית

ממשיך: והוא לנו?", יש
 החברה־ של שהכישלון חושב אני עם. ללא למדידה יותר היום דומים אנחנו

 כאן אין העם. את ליצור חוסר־האפשרות זה הישראלית, המדינה ושל הישראלית

 השקרים שגם שקרית, בחברה היום חיים אנחנו גדול. אחד שקר זה מיזוג־גלויות.

 איננו - ושמונה בארבעים שהיה העם עצמה... החברה על אמינים לא כבר שלה

 שום אין לישראל דב. ערב מין פה יש עם. פה אין ובעצם אחר. עם פה יש עוד...

 שקוראים מה אנחנו צביון. אין שלה לעיתונות צביון. אין שלה לרחובות צביון.
וךכלום.

 האם קינן את שואל המראיין עומר דן כאשר .1977ב־ מתקיים קינן עם הראיון

 יום־ למחדל שהביא בסחף כלשהו תפקיד "היה להכרה: זכתה שלא שלהם, ל״סיפורת"

 לי "קשה מוסיף: הוא שני, מצד אבל שמלאה, הזה בתפקיד מודה כאילו הוא כיפור",

 המתרחשת למגמה וכוונתי האנטי־גיבוריות, ואת ההלקאה־העצמית את לאהוב

 מידה באותה העצמית, ההלקאה של מעוצמתה מודאג אני היום... שלנו בסיפורת

 מאחר הזאת, בהלקאה להשתתף נעים בלתי נעשה זה לפעמים מהדימום. מודאג שהייתי

 יום־ מלחמת שלאחר ל״מנוולים" כמובן היתה כוונתו המנוולים". עם יחד מכה ואתה

 של נוולותם והשואה, השחרור מלחמת מאז שנמשכת נוולות כאן שיש חש ולא כיפור,

 ווחסרי־הזהות למיניהם, והיורדים וה״יושבים־על־הגדר", והעריקים, המתוסכלים,

 "אדמה שמשאירים והניתוץ, האבסורד הניהיליזם, הציניות, התסכול, מטפחי למיניהם;

 כנענות אל זהות, תחליפי אל מפליגים הם ה״כלום" ומן כלום". שקוראים "מה חרוכה",

 היותם הכרת בתסכולם מטפחים מהם רבים מקום". ל״שום ירידה אל או פרזיטית,

 ולמעמד להכרה זוכים שאינם האמיתית, הספרות האמיתית, האליטה הנבחרים, המעטים
92ב׳צמרת׳. להם המגיע

חצות" מווידויי "פרקים - גורי חיים

 : 1975 בשלהי חצות״ ״וידויי מפרקי פרק בחתימת גורי חיים מתוודה דור לאותו כבן
 לא אזרחים. כמלחמת הנפש היתה פעם לא האמיתית. זהותי את חיפשתי ההם "בימים

 דרכי שוטטות. בעוון שחר עם ונעצרת האמונות בין המהלכת לסוטה משולה היתה פעם

 "הפרדס" סף עד גורי חיים גם הגיע ההם בימים קלה". היתה לא היהודי העם אל

 המגע היה בשלום, לצאת בידו שסייע מה הכנעני, המבוך מן אותו שהציל מה הכנעני.
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 המשימות ובעיקר השואה, שלאחר הפליטה שארית עם ישראל, בית המוני עם החי

 שנלחם מי וכיליון. גאולה בין חוט־השערה שעל הגורלי, בפרק והעשייה, הגדולות

 זקוק היה לא ישראל, תקומת של הגדולה בעשייה עצמו שהשקיע מי ימים, באותם

 אבל שנהרג. לעם והתנכרות רחמים־עצמיים, של מיתוסים, על התרפקות של לתחליפים

 בחייו. תפקיד שיחק - רטוש( יונתן - שלח אוריאל )הוא - שאוריאל מודה גורי גם

 עם הניאוף קסמי את עלם, ואני בתחילתה, לי "נתנה כותב, הוא עמו" "פגישתי

 הוא דת". כהמרת שכמוה לאלטרנאטיבה, המתלווה האימה ואת האחרת, האפשרות

 האלה והחרב הדם בשירי וקורא רטוש, של חרב" "שירי השלושים, שנות שירי את זוכר

אחר. בגלגול קראם שכאילו דברים, של הד בהם ושומע

 טשרניחובסקי, שאול אומר רש" שתראה מה "כל אוריאל: אומר רש", העין "מלוא

 והמדבר חמת לבוא עד פרת מנחל וההר,/ והמישור לך והלבנון לך "הירדן הממשיך:

 בה..." ונאחזתם יד, בחזקת ארץ וכבשו העב,/ עין תראנו יה, יד תתארו הגבול בערב,/

 "היה גורי, כותב עצומה", התפעמות בגדר רק לטשרניחובסקי שהיה "מה אלא,

 החדשה..." העברית השירה מתחום החורגת מהפכנית, מדינית משנה בגדר לאוריאל

 היה עצמו "הוא גורי, מוסיף להיסטוריה", מעבר כמצוי רבים בעיני נראה "בעודו

 בימים אוריאל שירי המדינית". השקפתו את יום־יום מאשרת )ההיסטוריה( שזו משוכנע

 כמו הנה והמלכות. והגרדום והחרב והנקם והעברה הזעם מן "הם גורי: אומר ההם,

 בשירי לימים ונשמעים מאוד, אחרים אוריאל צלילי אך - גרינברגי הד איזה עלה
 הזאת. הארץ בני לצברים להם שקסם הקסם את גורי, לו זוכר כן פי על ואף 79יאיר..."

 לא תמורה, לא חיוך, "לא לדבר". "משוגעים המאפיין ומחריד טהור תום בו "היה

 התל־ מבתי־הקפה באחד 40ה־ שנות באמצע שפגשו פגישה על גם מספר הוא חרטה".

 איש ומורד. וחוקר למדן מתפשר. ובלתי מאוד וסבלני עני משהו בו "ראיתי אביביים.

 מתרומתו לרגע התעלמו שלא אלה גם כן, פי על ואף דיבוק", ואחוז שלו נימוסים

 בעיניהם נראה אשר את מעולם לו סלחו "לא גורי, מציין החדשה, העברית לשירה

 שהתייחסו היו וכנבואודשקר. הכבד אסונו בימי היהודי בעם איומה בגידה כתועבת
 לעוונם מטבח המכין אבותיו, את הרוצח לאיש קל, בלגלוג או ברחמים, במנוד־ראש,

94יהודית". עצמית "שנאה של ומצער מוכר נוסף, ביטוי בכך וראו הכבד,

 בחשבון־נפש גורי מתחבט עדיין מכן, לאחר שנים חמש ,1980 משנת נוספת ברשימה

 בארץ קיימת רוחנית־מדינית־כנענית ש״בעייה לכך, מודע הוא הכנעני. הפיתוי עם

 "הנכד ברשימתו מעברה". משמינית פחות הם מספרי ככוח שהכנענים אף ישראל...

 כותב: הוא ווידוי, במעין שוב הכנעני", "המלך הראשון׳ ׳אוריאל אל שב הוא והנגינה"

 אינני לא - לרע? ספק. אין בכך שירתו. את לטוב, ולרע. לטוב משהו לו חייב ״אני

 מאז". בנפשי המחלחל הכנעני ברעל רבים ימים לפני הרעילני הוא אך לרע, זוכרו

 אתה? מי כמו: יסוד שאלות להציג כדי אוריאל, עם משמעותית בפגישה היה "די שהרי,

 שם ומה אתה, יהודי אכן אם היהודית, הווייתך פירוש מה ונשמתך? זהותך שורש מהו
 הגלגול בסוד היהוךיות מן אתה שונה אם העברית, האמיתית לאישיותך תקרא

גורי: כותב להיות?" רוצה אתה מה והתמורה?

 היחידה ביותר, המופלאה המהפכה בסוד המשך אתה פשוטים: הדברים לכאורה

 בתל־אביב. כאן נולדת אתה מרוסיה, באו ואמך אביך ציון. שיבת הקרויה במינה,

 האמיתית התפישה זו !אבינו אברהם מאז ההמשך אתה אך הים״... אבי, לבין ״ביני

 מנפץ המונותיאיזם, אבי האומה, אבי העברי אברהם מאז המקודש; הרצף של



ראשונה צבת - ״י לח 568

 וההמשך הזה הייחוד בסוד אתה מאז לך!" ה״לך בתוקף לכאן משם שבא האלילות,

 המוריה, בהר ההוא האימה סיפור עם היית והתחייה... הגלות המלכות, על הישראלי

 קורה זה לישראל... שחר בטרם היה כאשר והמלאך, הסלם בליל היית כך ואחר

 שאני לומר, רציתי לאחד. נעשים הזמנים, כל פתאום נאספים הזאת בארץ לפעמים.

 וערפל עשן שפסגתו ההר למרגלות עמדתי אני גם שלמה. היסטוריה עצמי על מקבל

יהושע... עם הייתי אני וגם המדבר את עברתי אני וגם תורה, מתן ביום
 זהות. בכפל שנחן כמי ותהייה, כאב רגעי לו גם היו מוסיף, הוא האמת, למען אבל

 מוקדמת כנעניות זו אולי אזרחים... מלחמת בי והתרחשה כנען מעממי כאחד "הייתי

 שסטו העובדת, ישראל בארץ החופשיים הספר בתי של ההומניסטי החינוך ששורשיה

 את ולא שאול את יעקב, את ולא עשו את אהבו שם המקובל... הלאומי הקו מן
 ההתאהבות נגד גורי מתריס הכנענית" ה״שעה מתוך השלישי בפרק 81שמואל".

 או שטחים/ או הם, או אנחנו/ או שלום, או שטחים/ או או!׳ האו/ ׳במוחלט המטורפת

 את דוחה הוא שני. בית חורבן או כנען/ או יהודית, מדינה או שטחים/ או דמוקרטיה,
 של עתיד הברירה: את או/או/ית באכזריות "הקובע רטוש: שמציג כביכול, הברירה

 מאברי אבר קטנה, סתגרנית, ביניימית, יהודית, עדה מדינת של לאבדון, נידונה מובלעת

 לאום מדינת כנגד ביניימי, ערבי עולם של בלבו ומתפוררת, עולמית יהודית פזורה

 הבא כל ואת בה, אשר כל בקרבה ומטמיעה הקולטת גדולה, פתוחה, מודרנית, עברית

 הפן־ערביות", של הביניימית הרודנות מן הפרת ארצות את תגאל אשר מדינה - אליה

מוסיף: והוא
 בידם הנושאים תום, עד משמעיים החד האלה, בנביאים עזה קנאה מקנא אני לפעמים

 הבנק כל על תמיד המהמרים בארצנו, הסופיים הפתרונות לכל החכמים אבן את

 וכה מורכבת כה דורות הוויית עם להתמודד ניתן כי המאמינים עדן. בגן והזוכים

 מרכיביה צמצום ידי על מסוכנת וכה כאובה כה ססגונית, וכה עשירה כה מסוכסכת,

 בעושר הזה, בעול האפשר, גבול קצה עד תמיד לשאת שעלי חושב אני וסירוסם...

 כולן, הקורות את היורש כמיליונר שבו, הניגודים אחדות ועל יסודותיו, מלוא על הזה,

 הוויות שתי בין הזה הנורא במתח והשלימות, הקרע דעת על ארצי, וקורות עמי קורות

 את בי להחריב יכול אינני ואני אני... ישראל דורות כל בן השלימות. אל החותרות
 82ישראל. קורות של המיסתורין בסוד בה המתפרשת ציון, משיבת העולה זהותי כפל

 לפרסום שנה ארבעים במלואת אלה, רשימות של פרסומן לאחר שנים שלוש ,1983ב־

 העולם מלחמת של בעיצומה ,1943ב־ רטוש קורא בו העברי", הנוער אל "הכתב

 אלה כל לבין העברי, הנוער בינך המבדילה והזרות התהום עומק על השנייה,"לעמוד

 היהודי העולם "כל על האלה הנוראים הדברים כתיבת בעת כאשר היהודית", הגולה בני

 למעלה ההוא. העולם למעשה הלכה ונשמד "הולך נפשותינו", את המרעיל הזה

 למוות הורעלו או הבורות אל נורו כבר ישע, ללא האבודים מבניו, מיליון מחמישה

 אדמת על הנרצח ההוא היהודי" "בעולם רטוש מדבר שעה "אותה ההשמדה", המחנות

 שנה, ארבעים לאחר בארץ". העברי "הנוער על המאיים אונים, רב חי, כבאויב הגויים,

 הקסם, כל למרות אותי". מזעזע הוא עתה כן ו״כאז, הזה, הכתב אל שב הוא גורי, כותב

 הרטושית. ההיא בקריאה ואטום מחליא משהו מוצא הוא המשורר, רטוש לו שקסם

 על הדעות, הוגה רטוש לבין המשורר, רטוש בין להפריד בידי עלה "לא גורי: כותב

 את בנו להחריב בבואה לי מציקה הכנעניות אך ואחריו, אתו הלכתי לא ומידותיו. קסמו

 מתריס הוא יודע", אני ציוני, מונח "זהו ציון". שיבת של התמורה בסוד זהותנו, כפל
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 כאן, שצמחה האחרת הארצישראלית בהוויית בדברי בו משתמש אני כך "משום ואומר:

 העברית הזהות אל הגלותי העבר מן מבקיעה אך אבותיה את רוצחת שאינה

 רב קסם גם שהיה אומנם מודה הוא שלם". היסטורי ברצף הגאולה בפרק בהתחדשותה

מוסיף: הוא אבל, עברית, הינתקות של הזה באתגר

 תוך דסתרי, כתרתי והעמדתם לעברי יהודי בין זיקה וכל קשר כל שלילת כי ידעתי

 תרבות ערכי גם מוחקת כאן. להיותנו אפשרי הסבר כל מוחקת מתפשרת, בלתי עוינות

 עברית, לתמורה נפשנו נשאנו כיורשים... שלנו קניינינו בהם שראינו נעלים,

 העברית, התחייה לאויב הציונות הפיכת הגורדי"... "הקשר לניתוק לא ארצישראלית,

 כוזבת, לרומנטיקה מטא־היסטורי, למשהו רדוד, רוחני לסלון "העבריות" את עושה
83הקדום. העבר בשם

 דורו, ועם עצמו עם נוקב נפש בחשבון גורי, חיים ידי על המוצגים האלה הנימוקים

 ישראל, ותקומת ציון שיבת של ההיתוך בכור יהודית, זהות של המרכזית בשאלה

 של ההינתקות מאחרי ימים באותם שעמדו וההשקפות, הנימוקים את היטב משקפים

 תרבות עם ושותפות אחריות רציפות, של "עבריות" בניסוח והשפעתו, מרטוש יאיר

 לעשות צורך ראה לא מעולם עצמו רטוש התחייה". ב״עיקרי ישראל בית והמוני ישראל

 שלם, עיקבי, עצמו, לראות למשוררים הניתנת הרשות את לעצמו נטל הוא חשבון־נפש.

 רוחנית, להפקירות הזכות את גם לעצמו נטל ה׳פואטיקה׳ ברשות הדרך. אורך לכל צודק

 ברשות הרוח. ואנשי המשוררים השיר, רשות זו, כלו לשיר. למלה, אחריות כל לפריקת

 כחסיד גם חדשה, אומה של כמיילדה גם לח״י, של הרוחני כאביה גם עצמו ראה הוא זו

 השנאה ביטויי על מעידותיו, על חרטה הביע לא מעולם שגה, לא מעולם הארץ. שלמות

 גם הגיטאות, למורדי השפן" "גבורת לכינוי גם השואה, בימי וליהדות ליהודים והבוז

 ואויבה ציון" זקני של כ״קשר הציונות הצגת על גם ותרבות־דורות, האבות לביזוי

אלד. שביקש החדשה" "האומה של העיקרי

 שפרסם בעלון שלו. המכסימליסטיים למקורות רטוש חזר ששת־הימים מלחמת לאחר

 עלון בצורת "אלף", כחוברת ביוני 6ב־ המלחמה פרוץ ביום הופץ אשר ,1967 ביוני 4ב־

 להעניק רש..."(, שתראה מה )"כל שייכבש מה כל לספח קרא עברי", שלום "למען

 ועם הדרוזים עם פדרציה ולכונן אלה, בשטחים היושבת לאוכלוסייה ישראלית אזרחות

 קרא ובה הלאה?" ומה— 1967״ חוברת פרסם הניצחון לאחר וחצי כחודש לבנון.

 הזוממים "עם שלום לעשות ולא ערביות", וב״פאן ב׳נאצריזם׳ הסוף עד להילחם

 היה )והמדובר לשלטוננו המתנגדים אלה את חורמה עד לרדוף קרא הוא להשמידך".

 שדה של צבאי ל״דין הפתח" אנשי ה״פידאים את להעמיד הציוני"...( "המשטר לשלטון

 להימצא יאבה שלא "מי במדבר". ריכוז, למחנה לשלוח מסית, "כל ;להורג״ ולהוציאם

 את הישראלי. לחוק כפופים יהיו השאר כל להגר. לו לאפשר יש ישראל, שלטון תחת

 יהוו ולא רגילים לעברים בהדרגה "ייהפכו כך, עבריים". בבתי־ספר לחנך יש ילדיהם

 וכך, עליהם", מתווכחים אין נלחמים, גבולות "על כי כתב, השאר בין דמוגרפית". בעיה
84מוסוליני. את מצטט נמצא פורת, מעיר

 תנועה בעיניו זו "היתה פורת, כותב הצטרף, לא השלמה" ישראל ארץ למען "לתנועה

 בלבד, לירדן ממערב ישראל ארץ על דיברה שהרי מדי, ומינימליסטית יהודי אופי בעלת

 מאשר בפחות הסתפק שלא ודאי, ארץ־ישראל, המונח עצם את לחלוטין פסל הוא ואילו
 ה״הציונות שמימי למכסימליזם חזר כאשר גם 85ההיסטוריים". בגבולותיה ישראל ארץ

 כאשר בציונות. מלחמה של גילוי בכל לתמוך הזדמנות אף החמיץ לא המהפכנית",
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 להם קרא שבהם בכרוזים, להשתתף החל השחורים" "הפנתרים תנועת עלתה

 מברה״מ, החדשים העולים להעדפת להתנגד המדינה, של הציוני מהאופי ל״להתנער

 בעת באלימות שימוש של מסויימת למידה התנגד לא גם הוא היהדות. נגד ולצאת

 פורת. מציין יהודית, הקרן הקצבה לקבל ממנו מנע לא זה השחורים". הפנתרים הפגנות

 יעמוד שבראשה מכוננת" חירום "ממשלת להקמת קרא הכיפורים" יום "מלחמת לאחר
86שרון. אריאל

אפילוג ד.
גם־ידוד, מחרשתו עם מעמלו שב שור
בנחת. זבוב לו ןשב השוו־ קרני ועל

 ממקום־שבתו; ראה פתאים
 שבטו. מבני אחר זבוב עף

 נפגשנו! אחי, "הנה, הלז: אומר - ״שלום!״
 בא?" אתה מאין אמור
 :רבה בחשיבות הראשון לו עונה

חרשנו!" יז־יז־י, "אנחנו,
הגדול" הים "מן עממי. משל - רייכמן חנניה

 האישית, מעורבותם ובמחתרת; בלחימה במהפכה, הרוח אנשי של עמידתם סוגיית

 כמקור תום, עד ההליכה האישי, המופת למעשה, הדיבור חפיפת סוגיית אחריותם;

 תנועות בכל ומוכרת ידועה להנהיג, הזכות כמקור אחרון ובחשבון והסמכות, המנהיגות

 של אשמה תחושות נדכאים. ומעמדות עמים של מרידותיהם בכל והשחרור, המהפכה

 המהפכני, במעש אי־השתתפותם על ומשוררים, סופרים גדולים, הוגים אינטלקטואלים,

 את חוללו והסבל, הסכנה של העליון במבחן לעמוד כישלונם ועל לו, שהטיפו

 הרומנטית השירה את שופן, של המוזיקה את הפולנית, השירה גדולי של יצירותיהם

 והוגים פילוסופים של המהפכניים כתביהם את התשע־עשרה, המאה של הגדולה

בטוח. מחוף מנגד, שעמדו ומשוררים

 וזכויותיהם קרבנם מעורבותם, שזכרם, המהפכות, ומעוני מנהיגים משוררים, גם היו

 התבוסות רבים, אבות תמיד היו המנצחות למהפכות עמיהם. בתולדות לדורות חקוקים

 קונדרטי המשורר של שמותיהם חקוקים המהפכה תנועות בתולדות יתומות. תמיד היו

 ולוחמי משורריה מגדולי פטפי ושנדור הגרדום, על שעלה הדקבריסטים מן רילןיב

 שפלשו הרוסים צבאות עם בקדב במערכה, שנפל ,1848 במהפכת הונגריה של חירותה

 ב־ האירי "הפסחא" מרד מראשי (1916-1879) פירס פטריק הנרי גם כך להכניעה.

 שהמופת שידעו, לגרדום, חבריו עם יחד שהועלה המשוררים", "מרד גם שכונה ,1916
 הנוראה בבדידות מותם אל הלכו אלה כל 87האירית". הנשמה את "יציל שלהם האישי

 ובמופת בשירתם נושאים כשהם הרוב, ידי על ושנואים מנודים הגרדום, של ביותר
 בנוכח. המלחמה של להמשכה והשראה בעתיד, השחרור בשורת את ומותם, חייהם

 שירתו היתה נרצח, - וראשה מייסדה - ויאיר תודתה, נרדפה לח״י מחתרת כאשר
 תום. עד לעמידה מופת ודמותו החורבן, מן המחתרת של להתנערותה השראה מקור

 לשלטון" הנשואות "הפנים ומבשרי "המלכות" נביאי לב", "חקקי ישבו שעה אותה

 "בן־בריתי "אחיהם" נפילת על אנונימית קינה דברי כתבו היותר ולכל המשפתים", "בין
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 גם הוא אנונימית, ב״קינה" הסתפק לא רטוש נאבק". לי צר עם זבאו שכם/ לא שכם

ונפילתם. ללחימתם הרוחני האם זכות לעצמו לאמץ שנה, עשרים כעכור לנכון, ראה

 האיש של התנשאות זכות, עימות, זיקה, חברות, מערכת של המורכבות להבנת

 רטוש של מכתבו במיוחד מאלף רעיו, על - רטוש הזה, האגוצנטרי הנרקיסיסטי,

 המשחרר", ה״הלם ימי פריס, מימי הרוחני אביו - גור־חורון לעתיה 1967 מינואר

 השכנוע למסע נתונים שהיו אנשים של בזיכרונותיהם הכנענית. "עבר" תורת ואימוץ

 התשה של הלחץ סיפור עולה השליחים׳, ו׳תאי ה׳וועדים׳ לתנועת והגיוס לרעיונותיו,

 תמיד היה רוחנית. בכפייה כמעט הבוקר, אור עד בשיחות־חצות שיחו, בני של רוחנית
 השמות 88רטוש. של הזו החברית־הרוחנית ב׳הסתערות׳ ׳שטני׳ מיסיונרי, משהו

 גם נעדר איננו זה ויסוד אלים, יסוד בהם היה מקריים, היו לא שאימץ, "שלח", "רטוש",

 ורטישה. דבקות של קומפלכס הם ורעותו, חברותו גם אהבתו, גם שלו. האהבה בשירי

 מעלה שהוא וראשונה, בראש כ״מהפכן" שלו העצמי הדימוי בולט באיגרתו

 כותב הוא )חורון( גורביץ׳ אל האיגרת את מעושה. ובענווה בהתחזות בהתנשאות,

 של בלשונו הבנות" ו״אי האחרונה, האישית בפגישה דברים" של "צרור בעיקבות

 האמיתי, ייעודו בעיניו שהוא מה רטוש, מגדיר הדברים בראש כשנה. שלפני חורון",

רטוש: כותב האחרונות", השנים עשרות כל משך חי אני שבשבילו היחידי ו״הדבר

 בשירה למדי נכבד למעמד הגעתי אפילו שבע(". מגיל )החל שירים כותב אמנם אני

 התפרקות, של צורה או )הובי( חבה רק היא בשבילי השירה אני, אבל... העברית;

 אני, מכוונת... עשייה שום לא וכמעט ומאמץ, שקידה רוב לה הקדשתי לא שמימי

 שירה מספר יותר עת, בכל בפועל, לי חשוב היה למשל, "אלף" של אחד גיליון

 השנים כל משך חי אני שבשבילו היחידי הדבר בפועל הוא בכללו ענייננו למשל...

האחרונות.

 הייתי אולי תרשני, "אם כותב: הוא עצמו, בעיני דימויו או העצמית להגדרתו ואשר

 ■למען מנעת שירי ככל חיי, כל עמל אני עברי; מהככן במונח עצמי את להגדיר מיטיב
 "מועמד אפילו עצמו ראה כמהפכן - עמל רק לא הוא כן, על יתר העברית״. המהפכה

 בשלב מסויימת הצלחה אי עקב רק "אולי כותב, הוא מסויימת", "במידה לגרדום".

 מתייחסים הדברים בחיים". הריני בשעתה, צולחת בלתי השתלשלות עקב מסויים,

 להיות תביעתו היתה חייו׳, את ל׳הקריב ממנו שמנע מה כאשר, יאיר, עם ומתן למשא

 עצמו רואה איננו שהוא רבה", ב״ענווה מזכיר גם הוא זו בהזדמנות מלא... בשכר מנהיג

 של "כממציא" - חורון של המופלאה״ האלהית ״ההתנשאות מן מוחלט״ ״בהבדל -

 אשר כותב. הוא מגדיר", מפרש, מבטא, להיות מתאמץ אלא אני אין לי, "חלילה משהו,

כותב: הוא לחורון, חייב שהוא לחוב

 לאחר באתי במישרים. לחיוב, רק לא אבל 1939-1938 בפריס הרבה ממך למדתי

 היהודי העם "גורל מעתיק: אני - האצ״ל של העקרונות את 1937 בקיץ שניסחתי

 התומך יהודי כל ברית כבן רואה האצ״ל המולדת; אדמת על הנשק בכוח יוכרע

 העם של בזכותו המכיר אחרת אומה בן כל לו, כבן־ברית רואה האצ״ל זו. במטרה
89לח״י. זרע את וזרעתי מולדתו"". לעצמאות העברי

 - ישראל״ חירות ללוחמי ״איגרתו על שוכח והוא שנה, מעשרים למעלה חלפו מאז

 "מלחמת - מלחמתם על אותם הוכיח ערכם, את ביטל בה גנז, במקרה שלא איגרת

 שכתב הימים, ראשית לקובץ בהקדמה המונים. למהפכת חיכו שלא כך, ועל הקומץ",

 "למען לח״י של תרומתה בערך מודה אמנם הוא לסיימה, הספיק לא ואשר ,1980ב־
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כותב: הוא ץ",באר עברית ריבונות
 על מלחמה ראשון שהכריז מחתרתי גוף של קיומו עצם לח״י, של קומו עצם אכן

 ריבונות למען השונות זרועותיו עם לחימה בקשרי ועמד בארץ, הבריטי השלטון

 צניעות כל עם המדינה. להקמת בדרך במעלה ראשון תפקיד מילא בארץ, עברית

 גלגל מעין מפתח, תפקיד אולי אליה בדרך מלא שלו... הרעיוני הגיבוש וחוסר ממדיו

 בהנעתו, נכבד חלק לו היה לפחות או ממנעהאצ״ל( הגדול את שהניע הקטן, השניים

 לפחות או ה״הגנה", ממנו, הגדול את הניע דרך, באותה והלה, אנשיו, התססת ידי על
90בהנעתה. נכבד חלק לו היה

 לראשונה העמדתנו "אתה מרובה: ב׳המעטה׳ אותה מציין הוא חורון של לתרומתו אשר

 את שהגדרת כפי הגדרת, אתה עליה... התשובה על לא אבל היהודית, השאלה על

 הגדרת לא ובעיקר החדשה, העברית האומה את הגדרת לא - הקלסית העברית האומה

 הסוף עד כמוהו הלך שלא בכך אחריו, מפגר נמצא חורון לטענתו, היהדות". מפני אותה

 לראות ביקש כאשר ׳חטא׳ כך הישראלית. וההיסטוריה הציונות היהדות, בשלילת

 ראשון ניסיון "מין בציונות: או עברית", להתעוררות תחילה או סימן, "מעין בחסידות:

 סימנים בחשמונאים לראות ביקש כאשר והעיקר עברית". תחייה של נפל" "ניסיון ואם

 כאשר ובנוכח, יהודיות"; לקהילות עבריים "אבות ובקרת־חדשת עברית, לאומיות של

 "ניתוק זאת: לעומת גרס רטוש, הוא ואילו, עברי". "מבשר איזה בז׳בוטניסקי ראה

 יותר שקובע ומה העבר, מן - היהדות של ההיסטוריה מן העברית״ ״האומה של מוחלט
9לחלוטים".' וחדש אחר גוף - והעתיד הנוכח מן

 האינטלקטואל, של החולשה זו - שלו המעש חולשת על רטוש התייסר הימים ברבות

 כל גורליים. ועברה סכנה בימי בהם שאחז לשיתוק, שהיתה הרוח, מאנשי רבים של

 אלא היו לא לוחמת, לפעילות מוקדם כתנאי רעיוני, בגיבוש הצורך על התירוצים

 השקפותיו מאוהדי רבים גם המתחייב. המעשה מן השתמטות ומעשה תירוצים
 רעיוני וגיבוש הנוער שחינוך סברו, מוין, בלורד המתנקש צורי, בית כאליהו הכנעניות,

 כותב שנים", "לאחר גורליים. מבחן בימי לפעולה נאות תחליף להיות יכולים אינם

 בראיון כשנשאל מתנצלת. נעימה ונקט כנראה, שגה זה בעניין כי אוריאל "חש פורת,

 קטנה חבורה "היינו השיב: האנטי־בריטי במאבק וחבריו הוא השתתפו לא מדוע

 הצורך - 1944 משנת שלו העיקרי הנימוק את מוגבלות״. היו שלנו והאפשרויות

 כיוון פורת. מציין זנח, - מדינית או אלימה לפעולה מוקדם כתנאי רעיוני בגיבוש

 הרעיונית "תרומתו בהעלאת ׳להסתפק׳ שנים לאחר ׳נאלץ׳ הקים, לא משלו שמחתרת

 במהלך הצהיר פעם לא ואכן זולתו, עבודת פרי מחתרתי גוף לכינון שהביא לתהליך
92לח״י". זרע את ש״זרעתי חייו

 בית שאליהו המאוחר, סיפורו גם שמפוקפק כפי שווא, התיימרות אלא זו היתה לא

 ימים באותם והרי לברכתו, וזכה מוין, בלורד להתנקשות יציאתו על לו לספר בא צורי

 לא במאבק התייצבותו אי דרכם. שלילת שעיקרה ישראל חרות ללוחמי איגרתו את כתב

 המעשה מן הנמנע האגוצנטרי, איש־הרוח של כשל כאן היה ׳שגיאה׳; של עניין היתה

 "כולם", עם ה׳הישחקות׳ מן הרבים, במחיצת הצפיפות מן המאסר, מן הפחד המסוכן,

 החרד בעצמו, המאוהב הנרקיסיסט האינדיבידואליסט, הרוח, איש של הטראומה

 רטוש כידוע היה לא זה בעניין לאומי׳. ׳נכס קיומו בשמירת ורואה ולחייו, לפרטיותו,

 רגשי חש ורטוש הכלל, מן יוצא זה בתחום היה יאיר רבים. רוח אנשי בין דופן יוצא

כלפיו. נסתרת והערצה אשמה
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 ביותר; הגדול היה היחסי יתרונו שבו בתחום, לפעול "העדיף פורת, כותב "אוריאל",

 כי אם צרים, בתחומים אפשרויותיו עולם את תחם בכך אך - וכתיבה והגות שירה

 הזר, השליט כלפי לאיבה חזק כה ביטוי הנותן שיר עוד היש שחקים. הרקיע בתוכם

 כמו המאורגן", היישוב "ראשי דהיינו היראים, נגד והמסית למרד העם את המסעיר
 עומד הכנענית התנועה על בעדותו קינן עמוס ואילו 9־5פורת. תוהה אז?", שכתב "ברית"

למיניהם: הכנעניים "החוגים" של הפרזיטי הצד על

 :צריכים היו הם מסקניות. בחוסר וגם באוזלת־יד אי־שם נתקעו שהכנענים חושב אני

 המחתרת מתנועות אחת אל רשמית להצטרף או מחתרת־כנענית, להקים או

 היו הם זה בגלל ביחד, וכולם אישית, מהם, אחד שכל היא, העובדה הקיימות...

 עובדה המאבק. מתנועות אחת לאף הצטרפו לא - שלהם האליבי היה וזה - כנענים

 שאר ולכל אמיר, לאהרון לרטוש, סולח לא אני צל. עליהם מטילה בעיני, זו,

 גב על כפרזיטים לחיות בחרו שהם העובדה, את התנועה־הכנענית, של האנימאטורים

 על השפעה להם היתה שבעצם להשתבח, וגם להגיד, גם ולימים תנועות־המחתרת,

ובית־צורי. חכים יאיר,
 סורי וניכור, זרות של ההסתעפויות כל של האמיתית הבעיה את חושף הוא אלה בדבריו

 גם אשר הזהות, נפתולי רקע על תש״ח, שלאחר מהדור חלק ופקדו שצמחו "העבריות",

 מה כל של המרכזית כבעיה הזהות, שאלת את מבליט הוא להן. שותף נמצא הוא

 "בעלי רבים של היותם עובדת המדינה, והקמת השחרור מלחמת לאחר כאן שמתחולל

 שהוא מה למעשה, זה, זהות במשבר ישראל מדינת של והיותה קיימת", בלתי זהות
94עם". ללא "מדינה מכנה:

סיכום דברי

 גדולה קרבה בעלי אנשים שני בין ונפתל משמעותי מפגש הוא ורטוש יאיר בין המפגש

 לחזון, לרוח, לרעיון, הרצינית זיקתם בשאר־רוחם, משותף משהו היה עמוקים. וניגודים
 שיר ושגיא הוד "נורא מרד. מאבק, תחייה, של יסודי מרכיב בשירה ראו שניהם לשירה.

 מימושו על המערכה אל העולה הדרך את הרוח בנתיב ראו שניהם יאיר. כותב משורר",
 משהו היה מעשה; לכל ובקדימותו הרעיון של במרותו האמינו שניהם החזון. של

 מהותי שוני היה אבל לאידיאולוגיה. לעיקרים, התייחסו שבה העמוקה ברצינות משותף

 כותב ומשורר", חןל חרץ: גורל והחרב/. הספר נתנו "שמים למעשה. בהתייחסותם

 מלחמה... ואיש נגן "יודע - ומשורר״ "חןל להיות: ייעודו את ראה שיאיר שעה, יאיר.
 ייעודו, את רטוש ראה - משורר״ שיר במחנה קרב וערב/ - ילחם לחרותו מחר אשר

 בדבר ההנחה את שקיבל יאיר בעט׳. ׳כותב ומבשר, הוגה חזון, רוקם הדור, מורה להיות

 לוחמי מחנה לפני ההולך האש כ״עמוד - מעשה לכל וקדימותו הרעיון, של מרותו

 חובת למעשה, הדבור חפיפת חובת - הגדולה והאחריות החובה את גם הבין החרות״,

 ההשתקעות את מכאן דחה הוא מכאן. הנגזרים - והקרבן האישי המופת המעשה,
 תחריז אל "פיטן מעשה. חוסר על כחיפוי או למעשה, כתחליף שירה, בחריזת במיתוס,

 תפלת־נצחון תרועת־מלחמה/ שירך יהי !...ונחם הלחם, החרם, רחם, !/בראם חרוזים,

 נוסף בשיר ומכריז בפירנצה, 1934 מראשית בטיוטת־שיר כותב הוא וברכת־נחמה״

תקופה: מאותה
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- מרחם אשר אחי, זה לא

ינק. שדה יצא, אמי
שכם אל שכם בריתי בן

נאבק לי צר עם באון

בסחי־הכלא ומתפלל

ומקהל גואל, לבוא

ליום־הפלא אור־אל בליל
95ישראל. על ומת וחי

 מובהק ביטוי בהם יש אבל תקופה, באותה הקרוב חברו רטוש על מוסבים אינם הדברים

 של בסיכומה זאת עם מבחן. בשעת תוקפו בכל יתגלה אשר ביניהם, לשוני־האישי

 והמיוחדים המקוריים האישים שני בין מאוד, המורכבת וההשפעות, היחסים מערכת

 בהגותם באישיותם, מגלמים שהם ה״עבריות" של האלה הנחלים שני בין האלה,

 לחיוב השפעתו מעיקבות רטוש, של חותמו מעיקבות להתעלם אפשר אי ובדרכם,

 עיקרים של ניסוחם על הרעיוני, הגיבוש דומינאנטיות על יאיר של עמידתו ולשלילה.

 הושפעה מהפכנים, מחתרת ובייחוד מהפכה, תנועת כל של המובילה כחוליה רעיוניים,

 רטוש: כותב 18.9.40ה־ מן יאיר אל במכתבו רטוש. עם המגע מן רבה במידה ודאי
 גדול עיקר והוא ובראש ביסוד הוא הרוח של מקומו אמיתית שבתנועה משוכנע אני

 עד מגובשת וחיה, קיימת תורה ביסודו שאין גוף העיקרים... כל עיקר אפשר מאוד,

 והיא המשכיל, של הרוח חיי מלוא את להקיף כדי בה שיש תמיד, ומתחדשת תכלית

 הוא שבה אלא בלבד, בה מתיימר גוף אותו שאין ותורה לבן־העם, בתכלית פשוטה

 עלול אפשר כך, שאינו גוף - תמיד עומד הוא משמרה ועל עובד, הוא ולפיה ולה חי,

 אבל גדולה, בין קטנה בין הבחינות, מן מבחינה תועלת של מסוימת מידה להביא הוא

 על כך כל המכבידים שלנו, המרובים המנגנונים המערכות של נוסף לאבר ליהפך סופו
96צעד. כל ועל האווירה

 הרעיוני הגיבוש של החינוכי לתפקידו התחייה", "עיקרי לגיבוש יאיר שייחס בחשיבות

 הרב המשקל ביניהם. דעים תמימות היתה מהפכני, ארגון כל של הכוח ממקורות כאחד

 להסברה המפולת, מן לח״י מחתרת התנערות של הבא בשלב המחתרת לספרות שיוחס

 הדפסתם הרעיונית, ההסברה לראיית המתמיד; הרעיוני לבירור חוץ, וכלפי מבפנים

 כוח, וגיוס לחישול במלחמה, מרכזי ומרכיב כחוליה המחתרת, פרסומי של והפצתם

 זו בנקודה מרטוש נפלג יאיר הרוח. בכורת עקרון על נחושה מעמידה רבה במידה נבעה

 בניגוד במעשה. הרעיון של בשילובו ההכרח על ששם בדגש - מהותיים דגשים בשני

 הוא למעש. ומוביל מנחה הוא כאשר רק העיקרים עיקר הוא שהרעיון האמין לרטוש,

 חובתו על היה, השני והדגש המעשה. במקום הרוח העמדת את ובעיקביות תמיד דחה

 למעשה. הדיבור חפיפת של הזה ההכרחי בשילוב אישי, מופת להציב הרוח איש של

 שהשיר ועקרים; תלושים עיקרים הם עליהם, ליהרג מוכנים שאין שעיקרים האמין, הוא

 ונכונות נפש מסירות מאחריהם שאין וב״מעש", אישי במופת מלווים שאינם והחזון

 "עיקר ליאיר לו נראה ההגשמה עיקרון ריק. למלל למליצה, נהפכים להקרבה,

העיקרים".
 לחירותו כביטוי לעם השלטון השגת על והדגש הזר, בשלטון המאבק עיקרון באימוץ

 אל נשואות "עינינו בחוברתו רטוש של ניסוחיו לבהירות היה חזונו, להגשמת ומכשיר
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 שום הרעיון, הצגת לעצם כאן, לו היתה לא שכאמור, למרות, רם, משקל השלטון"

 בשלילה משותפת עמדה שניהם את איחדה ארוכה תקופה במשך יוצרים׳. ׳זכות

 על הארץ, בני הלוחמים דמות על ההתרפקות והגלותיות. הגלות של קיצונית, ׳עברית׳

 את הגלותית, בהיסטוריה המרד דגל את הנושא העברי החדש, היהודי על ניל״י, תנועת

 ואדנותו המלא שלטונו במשמעות ה״מלכות", את והשחרור, האי־תלות האדנות, נס

 שלילת של מ״עבריות" צמחו שניהם שניהם. נחלת היתה ארצו, על העם של המלאה

 ומוחלט, עקרוני פירוד עד ביניהם שהתפתח בעימות דיון בכל אבל קיצונית, גלות

 היתה לשניהם זו. גלות משלילת שהסיקו מיסודן, השונות המסקנות על לעמוד חייבים

 יאיר את הובילה הזאת המסקנה אבל ובמהפכה, ערכים בשינוי בצורך המסקנה משותפת

 ההיסטורית הרציפות הדגשת תוך לגאול, שצריך לעם ונאמנות רציפות תוך למהפכה

 של עבריות היא יאיר של העבריות תחייתו". ב״עיקרי והכללתם והערכית, התרבותית

 העם לשלילת הקיצונית, הגלות שלילת גולשת רטוש אצל וציונית. יהודית מהפכה

 קיצונית משטמה עד לניכור לגורלו, להתנכרות היהודית, מהזהות לבריחה לו, שככה

ועיוורת.
 בית־ מהמוני הניתוק את הגלות, משלילת שצמח הכנעני הניהיליזם את דחה יאיר

 ההתנכרות התלישות, את דחה הוא ומסורתה. ממורשתה היהדות, ממקורות ישראל,

 של הפורה הדמיון של העכביש קורי השרירותיים, הרוח יצירי העמדת את וההתנשאות;

 היסטוריים מרחקים אל ההפלגה את ועכשיו"; ה״כאן מעל החדשים", "העברים

 לולייני, במלל והשתקעותם האינטלקטואלי הפרזיטיזם את וירטואליות; וזהויות מדומים

 בסימן עמדו דור, מימי למעלה לפני שנתחברו התחייה" "עיקרי עמם. בתחיית במקום

 ודעות ששנאה אסור היום. עד קיומנו את המסכנת כנענית" "עבריות של דחייתה

 היותם - האמיתית העיקרית, משמעותם את יעוותו ימים, אותם מירושת קדומות
 ההתנכרות התלישות, נגד התרסה "עבריות", של מנוגדים זרמים שני בין פרשת־דרכים

 מימי למעלה כעבור גם ולהכות לפכות חדלה שלא "עבריות־כנענית", של והמומרות

דור.
 האלה, העבריות נחלי שני בין ההיפרדות מאחורי שעמד הפולמוס, של האקטואליות

 הדמות עיוות השנאה, שגם נראה ימינו. עד בעינה נשארה כך, כל ומנוגדים השונים

 מגוייסים חוקרים של דעתם משבשים עדיין רחוקים", "ימים מאותם האופי ורצח

 גוברת ואף ויהדות, יהודים של שנאה־עצמית לאותה הדים לשמוע ניתן היום גם לעוות.

 למעלה לפני שביטא לדברים, רמים הדים נשמעים היום ממנה. לקיומנו האורבת הסכנה

 הפתיחה": ב״משא 1944ב־ שפורסמו החדשה. העברית הכנענות אבי רטוש, דור, מימי
 טעמים וכמה וכמה ולחייה, לה הכרח מדינה ואין למדינה, זקוקה היא אין היהדות

 וכוחה הפזורה, וחייה הפזורה, היא מולדתה כי ועצמאות, מדינה כל נגד בציקלונה

 ברור הזה הדבר את הוכיחה והיא הזה. בעולם הימים אחרית ועד היותה מאז הפזורה,

 מולדתה באשר מולדת, על תילחם לא היהדות ימיה... כל בשנים, אלפי זה ומפורש

 והיהדות לה, הכרח החירות אין באשר חירות, על תילחם לא והיהדות הפזורה, היא

 והדבר - יארע ואם מותרות... בגדר לה היא המדינה באשר מדינה, על תילחם לא

 מדינת תחזיק לא ז.א.( - !1944ב־ הנביא )אומר כמוהו מאין מאוד וקשה מאוד רחוק

 יבגוד ושוקט שלם בלב כי ימים... תאריך לא והארך מעמד האומללים היהודים

 בחירוף נלחמים אין כי המסורת. וכמיטב החכמים מיטב דעת על ידיים, וירפה היהודי
97הטפל. על הדם את שופכים ואין מותרות, על נפש
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מוסיף: הוא ועוד
 על נפשו. את למסור יוכל קידוש־השם על העברית. המולדת על ילחם לא היהודי

 את וימסור שיילחם ממנו לדרוש אין גם נלחם, ציבור אין כי ימסור. לא האומה קידוש

 על הטפל, על הווייתו. בעצם שמתנקש ובמי שלו, העיקרים עיקר על אלא נפשו,

 תיפול אם והיה הנפש... את מוסרים אין - בלבד והנעים הנוח בגדר רק שהוא הדבר

 הדרך שתהיה זמן כל - יהודית מדינה העולמית המדיניות מסיבות בתוקף אי־איך

 של צלה עם אבל כפיים. על אותה ישאו אף פנים, להם מאיר והמזל עליהם קלה

 היהודים כי ריקות; ובידים לבדם עומדים ימצאו תבוסה, עם לאמר צריך ואין סכנה,

 כי היהודית, ספינתם מתוך ומולדת ומדינה אומה של הזה הכבד הנטל כל את ישליכו
98הם. עיטורים רק אלה כל

 שקוצר דברים, ,1944ב־ שכתב אלה בדברים רטוש התריע ואמיתית קשה סכנה על

 אבל בערבוביה. בהם משמשים אמיתית סכנה ותחושת והתנכרות, שנאה־עצמית ראייה,

 תהא והיהדות, היהודים מן כנשקפת התריע שכנגדה שהסכנה, ׳הנביא׳, חזה לא ודאי

 לבקרים. חדשים וכנענים כנענויות של והניכור הזהות מאובדן היהודים במדינת נשקפת

 פירות את והמתנכרות, הזרות והסתעפויתיה בכנענות לראות ניתן היסטורי בטווח

 היהודית האומה של - מחדש תחייתה־לידתה בחבלי העברית״, ״המהפכה של הבוסר

 לאחר שנים עשרות שונים, בגלגולים עולים אלה לידה חבלי ותרבותה. העתיקה

 כך לבקרים. חדשים המתעוררים בפולמוסים העולם, מן עברו אלה שהתחברויות־נפל

 ההיסטוריה, הוראת בסוגיות 90ה־ בשנות ונמשך שמתעורר בפולמוס שלג יאיר כותב

לתחייה: כאן הקם העם של והזהות המדינה, מן הדת הפרדת

 התרבות בהפרדת אלא כאן, מדובר מלאום, דת בהפרדת או ממדינה, דת בהפרדת לא

 הכנעניות של כישלונן הלאום... מן הלאומית והתרבות המדינה מן הלאומית

 הבינו לא הן הזאת: בנקודה נעוץ היה יחד, גם הציונית הסמי־כנעניות ושל המוצהרת

 מ״דתית" לישראליות, )מיהודיות ולאומית תרבותית זהות להמיר אפשר שאי

 לארץ הגולה מן נוחת אדם שבו מכריע, רגע גם ולו היחיד, הרגע במחי ל״אזרחית"(

 וקולקטיבי אישי רצף יש - כולו לעם עדה, לכל משפחה, לכל יחיד, לכל ולמדינה...

 משיכה כוח תמיד יש שנים אלפי של בחותם שנצברו למסורות הדורות... בין שקושר

 שנהפוך האמיתית הסכנה שניים". או דור בנות מסורות לעומת "קלאסי", ראשוני,

 בתרבות, העמוק הפילוג על לדבר שלא ושנאה, ביניהם ותהום עמים לשני כאן

 וזהות לבנטינית תרבות בעל חדש עם של התהוותו וסכנת העדתית, במנטליות
99בתוכנו. לבנטינית

 שנאה של הרוח הלכי נגד התרסה במאמר במובהק, חילוני סופר ברונובסקי, יורם וכותב

 בקרב הפושט ממנו, נודף יהדות שרוח מה, כל נגד התיעוב יחס בגנות יהודית, עצמית

הכיתה": מן אלוהים את "להוציא אם של קריאתה על הנוער,

 לוותר המסקני פירושו ישראלית, כיתה כל הישראלית, הכיתה מן אלוהים את להוציא

 גם העברית, ישראל... עם של הלאומית הספרות ועל הלאומית ההיסטוריה על כליל

 היא היהודית ההיסטוריה ב״דתיות", כך כל רוויה ביותר, הקיצונית החלנתה עם

 מן אלהים את ל״הוציא ומהפכני מסקני שניסיון עד קדושה", "היסטוריה כזאת במידה
 100היהודית. התרבותית המורשת כל על ויתור אלא אינו פירושו הישראלית, הכיתה"

 כנענות של מנתצת, ניהיליסטית, תרבות מהפכת של משחרר׳ ׳הלם לאחר שנה שישים

 החברה כיום מצויה שבו הקשה המקום "מן קריאה: נשמעת ומשמאל, מימין
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 שאנו המכאובים לכל פשר להעניק המסוגל היחיד היסוד לעבר לקום הישראלית...

 ד7יס קיומנו, של החידתי היסוד עם ונוקבת כנה התמודדות אלו: בימים עוברים

 זהותו שמירת את עליו כופה שהמציאות קטן עם של הזהות יסוד היהודית, הנבדלות
 שיין נחמיה שבע־עשרה, בן נער תרצ״ח בשנת שכותב לדברים הד והם '01הייחודית".

 ליום אור חבריו, י״ג עם יחד הגשרים, בליל הפלמ״ח מחלקת בראש שנפל עין־חרוד, בן

 "תנועת פעולות במסגרת גשר־אזיב, פיצוץ בפעולת (18.6.46) תש״ו, בסיוון י״ז ב׳,

האלמנה: לאמו יחיד בן ,24 בן והוא המרי״,
 נכחדו אשר אלה עם באו, טרם אשר הדורות את המקשרת היסטורית אחדות דרושה

 על נופלת ועצומה רבה אחריות החי. הדור - המקשרת החוליה הימים. משכבר

 הזה הדור ודל הוא מדי קטן ומחוץ. מבית סכנה בשעות ובייחוד זה, דור

 של קיומו בדבר עצמו דעת על ולהחליט במורשת־אבות לזלזל מכדי בערכו,
'02זאת! להחליט יכולה הדורות כל אסיפת רק עם.

 התחייה תנועת תחילת מאז ונמשך הולך לפולמוס ההדים אחד רק הם והדברים

החי. בבשרנו חותכים והם היהודי, העם של והשחרור





מחתרת של אלמוניותה רביעי: חלק

 מדים, בלי הננו, אלמונים חילים
וצלמות. אימה וסביבנו

אלמתים" "חיליס יאיר,



המחתרת בספרות היבטים שנים־עשר: פרק

המחתרת ספרות על א.

הראשונה ההתנגדות גילוי האלם, שבירת מהפכני מעש

 מאבק כל של והמכריעים המרתקים התחומים באחד דיון הוא המחתרת בספרות הדיון

 שאתה שעה אולם ברוח, ברעיון, הכתובה, במלה כאן עוסק אתה לכאורה מהפכני.

 העשייה מתחומי באחד עוסק עצמך מוצא אתה למאבק ובזיקתו בחומר מתעמק

 היא ונשק, מהפכני מעש היא המחתרת ספרות המהפכנית. הפעילות של המכריעים

 רוח שיעבוד נגד השרירות, כנגד ההתרסה הראשונה, ההתנגדות גילוי האלם, שבירת

 מנכסי אחד היא הלוחמת, החופשית, המלה והייאוש. השאננות האדישות, נגד האדם,

 )"רצון וולןה" ה״נרודנאןה ממנהיגי מיכאילוב, אלכסנדר האנושית. החירות של היסוד

 העיר הרוסית, המהפכה שבתנועת והנערצות הטהורות הדמויות אחת וממעוניה, העם"(,
 מה חשוב לא שבעיניו המחתרת, לעיתון בקשר מייגעים ודיונים מבוכה של בתקופה פעם,

 בצחוק, פעם אמר לי", "אשר המחתרתית. הופעתו חשובה המחתרת; בעיתון שכתוב

 אפשרי". בלתי לדעתי זה אולם דבר, יודפס לא שבו זה היה האידיאלי העיתון "בעיני

 דברים המוסר לעתיד, מדרכה והסוטה העם", "רצון של האידיאולוג טיכומירוב, לב ואילו

 חידלון על העידה היא המכרעת. העובדה היתה העיתון "הופעת בזיכרונותיו: מוסיף אלה,

 קיומו בגלל והתעצמה, גדלה המחתרתי הארגון חשיבות והשלטון. המשטרה של האונים
 חשיבות עצם על כאן המושם בדגש יש אמנם 1בו." שנדפס מה בגלל ולא העיתון, של

 אך תוכנו, בחשיבות מוצדקת לא והפחתה הגזמה משום המחתרתי העיתון של הופעתו

 המחתרתי העיתון הופעת עצם המהפכה, תנועות שבעיני להבהיר, כדי אלה, בדברים יש

 תנועות של משאביהן ומיטב מאמציהן מירב הושקעו בכדי ולא גדול, מעשה היה

המחתרתית. הספרות והפצת בהדפסת לדורותיהן, והמהפכה השחרור

 והוגלו נאסרו, מהפכנים רבבות ;שנחשף מחתרתי בית־דפוס על בהגנה נהרגו רבים

 המלה ובהפצת בהברחה בהדפסה, המחתרת, דבר מזבח על היפות חייהם שנות והקריבו

 מתריס, לוחם, מעשה היה המחתרת ספרות הופעת עצם אם גם אך המורדת. החופשית,

 המילה נאמר. וכיצד בה, שנאמר למה רבה חשיבות היתה חשיבותה. את בכך מיצינו לא

 הראשון הצעד אחת, לא היתה, היא כוח. יצרה ואמונה, כוח נסכה הלוחמת, החופשית,

 של אפשרות לכל תנאי למעשה, היתה, היא ואין־אונים. מחולשה הכוח להיווצרות

ומשאבי־ אמצעים ובטחון, מחסה והבטיחה אהדה יצרה עורף, שגייסה היא כי לחימה,
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 רוח את בלוחמים הפיחה היא מהפכנית. לחימה כל תיתכן לא בלעדיהם אשר אדם,

 בכל מאבק, בכל המכריע היסוד את העניקה וכך הדרך, בצדקת הבטחון את ההקרבה,

 חשיבות כן על היתה הדרך. צדקת והכרת הרוח כוח את רבים, מול מעטים של מערכה

 אליהו עם דרמטית בפגישה נאמר. וכיצד המחתרת, בספרות שנאמר למה גם עליונה

 גולומב שאליהו לחשש, בתגובה מוין, בלורד ההתנקשות לאחר ,1944 בנובמבר גולומב

 צעירים כ״קבוצת לו, המצטיירת המחתרת, של ומופקרות מסוכנות פעולות מפני מביע,

מור: ילין נתן אומר היום?" להרוג מי את בוקר: מדי עצמם השואלים הרפתקנים...

 לצרכים כפוף בכוח השימוש בזו. זו ומשולבות כרוכות והמדיניות המלחמה אצלנו

 מקום, בכל מחתרת, שפעילות ידוע ההסברה. כמו המדיניים, ולמצבים המדיניים

 נכונה, בצורה הבעיה הצגת שכנוע, הסברה, ורובה מזויינים, מלחמה מעשי מיעוטה
2כספיים. אמצעים ורכישת חינוך הדרכה,

 הארצית בוועידה פרשה, אותה לאחר שנים אומר לכתוב, שמיעט שמיר, יצחק ואילו

שהנה: תש״ט, באדר הלוחמים של הראשונה

 התבצע פנטסטי כמעשה ונראה רבות שנים שקינן רעיון העניין, היה פשוט לכאורה

 לא אבל המעשה. את וביצעו לקהיר שהגיעו ביותר, הטובים מן לוחמים, שני ידי על

 ישיר קשר כל להם היה שלא דברים, מיני כל עושים היינו לא אילולא העניין, היה כך

 ידי על חיילים למשל, גייסנו, עצמו... למעשה מגיעים היינו לא הזה, המעשה עם

 ההתנקשות את "החזית" איפשרה כך ידי חנל "החזית", גיליונות את ביניהם שהפצנו
3מזי;. בלורד

המקורות בעיית

 מהן ויש זמננו, בתולדות עמוק חותם שטבעו מהפכה, תנועות של במחקרן הבעיות אחת

 מטבע שהיו והמקורות, התיעוד בעיית היא עידננו, של הגדולות המהפכות את שחוללו

 הספרותי ב״עיזבון" לעתים מעיין אתה זרים. עין מפני ומוגנים נסתרים חשאיים, אופיים

 אטום, קיר במעין ונתקל אחריהן, השאירו ומחתרת מהפכה שתנועות העצום,

 טבועים הלב, בדם ונחצבו שנכתבו מחתרת, ספרות של עמודים אלפי באלמוניותם.

 חייבת, היתה מחתרת תנועת כל לפענחה. אפשרות כל אין ולעתים האלמוניות, בחותם

 רמז בכל כתובת; שם, ציון בכל עמוקה; חשאיות על לשמור קיומה, ומטעם מעיקרה,

 שאלה לעתים כולה, המחתרת של קיומה סיכון משום היה פעולה, מקום התארגנות, על

 מידע; של דליפה מכל להישמר בסודיות, הכל את לעטוף הנטייה מכאן ומוות. חיים של

 לנחוץ מצא שכנגד הצד גם מקבילה, בדרך מרשיעים. דוקומנטים מהשארת להימנע

 סוכנים של ופעילותם שמותיהם ומודיעין, אינפורמציה מקורות מידע, להסתיר

 ולעתים שנים, עשרות אחרי אלה סודות לפענח שבא מי אחרות, במילים ופרובוקטורים.

אפשריות. בלתי כמעט משימות מול לעתים ניצב ויותר, דור ימי לאחר

 האלמוני, הקוד את האפשר במידת לפענח היא החוקר של הראשונות המשימות אחת

 כרייה למלאכת זאת משימה משולה זה, מהיבט המחתרת. מתעטפת שבו הסודי,

 ב״טחב הסוד, באפילת המחתרת תנועות ובמקרה ומקום, זמן במעמקי במעמקים,

 מרתק, צד גם בה יש הקושי, כל עם אבל מאוד, מסובכת כרייה זו מחתרת". אפילת

 לחוקר, שם, לו וצפויות נודעת לא ארץ אל מסע זהו גדול. הימור גם הרפתקה, אתגר,

 גלויים, מקורות בהיעדר כאן, נכבד משקל לעמלו. שכר גם רבות, הפתעות גם
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 של לדוקומנטים המשפטים, של לדו״חות המחתרת; אנשי של וזיכרונם לזיכרונותיהם

 המחתרת, ותיקי עם למפגש או אליהם, להגיע שמצליחים במידה החשאית, המשטרה

 והמחקר העיון איתם. ולהיפגש אליהם להגיע אפשר שעדיין בזמן בא המחקר אם

 נתמזל ואם מרתק. מפגש הוא אלה, ובחוברות בעלונים המחתרת, בספרות בפרסומים,

 שהיתה לדורות, הזיכרון שמירת על שחשבו אנשים, המחתרת מנהיגי בין והיו מזלך,

 ירושה ודברם, שליחותם עקבותיהם, השארת חשיבות ותודעת היסטורית מודעות להם

 שהוטמנו המצהיבים בדפים לעלעל אפשרות גם יש בעתיד, ולחוקרים הבאים לדורות

 לבטיהם כוונותיהם, הגותם, חותם את משם ולהעלות כלשהו, במסתור או ב׳כדים׳

 את להטמין יאיר דאג זאת מודעות מתוך המחתרת. באופל הפועלים של ואישיותם

 לח״י מחתרת של ונפתוליה דרכה להבנת חשובים, דוקומנטים ובהם ה׳כדים׳,

 הבאים. לדורות ולהצפינו ארכיונם על לשמור "רצון־העם" אנשי גם דאגו כך בראשיתה.

 לפניו, דורות שני שפעלו העם", "רצון אנשי לבין יאיר בין ה׳מפגש׳ הוא ומרגש מרתק

 נמצאה והדרמטי, המרתק ההיסטורי הגלגול בדרך לדרכו. השראה שאב מהם אשר

הירצחו. ביום יאיר, של שולחנו על ברוסית, במקורה, העם", "רצון של ההפרוגרמה

ועיוות מחיקה השכחה, על

 ואל המחתרת תנועות נבכי אל במסע הנגף אבני הם והסוד, החשאיות הזמן, רק לא

 המחיקה המנצחים, של השרירותית ידם היא הנוסף אויבם והמרד. המהפכה מקורות

 משרתי ש׳מטעם׳, היסטוריונים של בידיהם שנעשה "העיבוד" כולל והצנזורה,

 לעתים מסתפקת אינה המנצחים יד למיניהם. עוינים וממסרים המנצחים המשטרים

 וזכרם. שמם את גם למחוק מבקשת היא אלא הפוליטיים, יריביהם של הפיזית בהכחדת

 מכריע היה שחלקם הקרבי, ואירגונם מפלגתם של הס״רים, של גורלם היה זה

 מהפכת שלאחר בבחירות ;1917 ופברואר 1905 מהפכות של ובמהלכן בהתחוללותן

 במוסקבה, העירוניות, המועצות ובכל המכוננת באסיפה לרוב זכו הם ,1917

 לאחר הובסו הם אחרים. קצרו מלחמתם פירות את הכפריות. ובמועצות בפטרוגראד

 במהפכה; חלקם והועלם הושתק שנים, עשרות במשך מאז, והוכחדו. אוקטובר מהפכת

 נמחק שמם ולמחקר. לפירסום ונאסרו נחתמו נגנזו, עלילותיהם וסיפור כתביהם

הכתובה. מההיסטוריה
 של הזדוני העיוות או ההשכחה, והוא נוסף, היבט ישנו השכחה שלבעיית יוצא כך

 את האופף האלם המובסים, של תולדותיהם שאלת זו ההיסטורית. ותרומתם תולדותיהם

 כלפי למשוא־פנים וההיסטוריונים ההיסטוריה של הבולטת והנטייה ההיסטורי, סיפורם

 האופורטוניסטית ההסתגלות כולל והכוח, העוצמה נושאי התקיפים המנצחים,

 לגדולה קנה־המידה שאלת ועמדות. מעמד של פרוזאיים, מאוד לאינטרסים

 מקורותיה אשר לכוח, הסגידה בחותם טבועה פעם לא נמצאת בהיסטוריה

 אולם הנפש, חיי בתחום למחקר עניין וצפונותיה וכוח, ממסד לכל בהסתגלות

 היסטורית שאלה גם זוהי בלבד; מוסרית שאלה זו אין וחותכות. ברורות השלכותיה

 המובסים של בתרומתם להכיר לעתים, מאתנו, מונעת למנצחים הסגידה שהרי במובהק,

 המבלה הזמן מרחק באותות נתקלתי זה מחקרי במהלך ולאמצם. חיינו ערכי לעיצוב

 או המנצחים, של ומעוותת, מעלימה המוחקת, השרירותית, בידם וגם והמשכיח,

להעלים. המעוניינים
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 בחשיפת רבה, במידה עסקתי, הרוסית, המהפכה תנועות בתולדות מחקרי בשנות

 במידה זו, תנועה של בגורלה מעורבות של יחס חשתי הס״רים. של וגורלם קורותיהם

 החורבן בעקבות שהגיעו מהם בה, רבים יהודים של הדומיננטי חלקם בגלל רבה,

 המרד ובתולדות יהודית בהיסטוריה ורוטט חי פרק בקורותיה ראיתי אלינו. גם והמפולת
 בחקר עסקתי כאשר 4המובסים. עם שלי, יהודית הזדהות משום גם ודאי היהודי,

 פילדסודסקי, של בהנהגתו בפולין הסוציאליסטית המהפכנית התנועה של מאבקה

 ׳המוחקים׳. של השרירותית בידם כאן גם נתקלתי ,1905-1909 מהפכת אירועי במהלך

 פילסודסקי, של בהנהגתו המפלגה, של )"הבויובקה"( הלוחם" "הארגון ניהל עת אותה

 אישית לפקד פילדסודסקי התייצב 1909 ספטמבר בסוף הצאר. בשלטון טרוריסטי מאבק

 זו במערכה ארוכות. שנים שנמשכה המערכה של אחרון כאקורד לו שנראתה פעולה, על

 על פשוטים, כשודדים הגרדום, על )ה״בויובקה"( הלוחם הארגון מלוחמי מאות עלו

 הפעם לסיביר. וגורשו נאסרו אלפים ועשרות המחתרת, של האכספרופריאציה פעולות

 הניימן, שבאיזור בבדזאני, רכבת־דואר שוד פעולת על ישיר בפיקוד פילסודסקי התייצב

 מן וארגון בתכנון מרחוק, הפעולות על ניצח פעולה אותה עד ילדותו. למחוז הסמוך

 לעורר הייתה ומטרתה והשקיעה, השפל תקופת של חתימתה היתה זו פעולה המחתרת.

 לפני המערכה. להמשך ההכרחי הכסף את ולהבטיח הלוחמים מוראל את ולהעלות

 צוואה, מעין מאוד, מרגשת איגרת שלח אישית, לפקד החליט שעליה זו, לפעולה צאתו

 האיגרת, מן כמשתמע שעה, באותה בתנועה; ביותר לו הקרובים האנשים מן לאחד

השאר: בין כתב, וכך ביותר. לו הקרוב האיש אולי,

 לרשימת מלים כמה לך משגר אני לחזור. שלא עלול אני ממנה אשר לפעולה יוצא אני

 מדוע להסביר מבקש ואני זו, באכספרופריאציה ליפול עלול אני קטנה. ותפילה הספד

 אני גם שאם כך, לגרדום, רבים אנשים שלחתי אישית... ביצועה את עצמי על נטלתי

 בהיווכחם אלה, ידועים בלתי אלמונים, לגיבורים כלשהו מוסרי פיצוי כאן יהיה אפול,

 המלאכה לביצוע מכשיר כאל אליהם התייחס ולא למלאכתם, בז לא שמנהיגם

בלבד. נעלות משימות משאיר הוא שלעצמו שעה הבזויה,

מוסיף: הוא ועוד
 עצמה, למען להלחם יודעת איננה אשר שבחברה אישי, במופת להוכיח מבקש אני

 כוו בחברה בפניה, סוטר שמישהו אימת כל צווארה, על שמונף שוט כל מפני הנסוגה

 יפות. או גדולות נעלות, שאינן בפעולות אפילו חייהם, את להפקיר אנשים חייבים

 הממלכתית, בהוצאה פילדסודסקי של רבי־הכרכים כתביו בקבצי זו באיגרת נתקלתי

 וחשדנותי, סקרנותי תשומת־לבי, את מותו. לאחר ,1937-1935 בשנים לאור שיצאה

 הזו שהאיגרת צויין הזו, המפוארת הממלכתית שבהוצאה המוזרה, העובדה עוררה

 של שאלמוניותו לי, שלחש החוש, בעקבות הלכתי ידוע. בלתי אלמוני, לאיש נשלחה

 של אלמוניותו סוד לחשיפת בחיפושי מכוונת. העלמה כאן שיש מקרית, איננה האיש

 ,20ה־ משנות בצרפתית פילדסודסקי של כתבים קובץ של ישנה הוצאה גיליתי הנמען,
 ידוע היה ידוע׳, ה׳אלמוני׳־׳הבלתי ששם לי ונתגלה הנידונה, האיגרת את בה מצאתי

 וגם עת, באותה הסוציאליסטית המפלגה ממנהיגי יהודי, פרל, יוסף היה שמו לחלוטין.

 של קו אימצו יורשיו כאשר פילסודסקי, של מותו שלאחר מסתבר המשוחררת. בפולין

 כזאת קירבה ליחס ההיסטוריונים, ומשרתיהם הם יכלו לא פעילה, אנטישמית מדיניות
5ידוע׳... בלתי ל׳אלמוני נהפך כך משום הנערץ. המרשל של יהודי לחבר

 את שעוררה למארקס, אנגלס של דופן יוצאת באיגרת גם נתקלתי פולין בפרשת
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 מה, משום ואנגלס, מארקס בכתבי שהובאה ,1851 במאי 23ה־ מן איגרת זו סקרנותי.

 "כל של במהדורות מדובר המסכם. הקטע נשמט הקבצים שבכל לב שמתי במלואה. לא

 שנשמט, הקטע מהו הזו? האיגרת דווקא קופחה מדוע עצמי את ושאלתי כתבי...",
 ו׳לא מאוד, מביך בקטע שמדובר גיליתי מדוקדקים חיפושים לאחר הושמט? ומדוע

 תמיכתם ולאחר ,1848-9 מהפכות כשלון לאחר ,1851ב שנכתבה זו באיגרת נוח׳.

 דן שנים, ובמשך מהפכות אותן במהלך פולין של בעניינה ומארקס אנגלס של הנלהבת

ומוסיף: פולין, בבעיית שוב אנגלס
 וגליציה, פוזן של לאצילים מוגבל פולני מרד כל יהיה הבאה המהומה שתארע בעת

 עד ששדים היזתד לכל לגייס שיכולה אומה פולין... מלוכת של חסידים כמה עם

 לא למזלנו, יותר. לגייס יכולה שאיננה ודאי ופולין נחשבת, איננה איש אלף שלושים

 באותם ואנגלס מארקס של במתם - עייטונג" רהיינישה )תיגוייה הנ.ר.צ. נתחייבה

 נמנעת הבלתי ההתחייבות מן חוץ לפולנים, מדי, יותר מפורשת בצורה ז.א.( - ימים

 אגרארית. מהפכה של בתנאי רק זאת ואף מתאימים, בגבולות עצמאותם להחזרת

 בטרם ברוסיה, בשלימות תתחולל ז.א.( - )האגרארית הזו המהפכה כי מובטחני

בפולין. תתחולל

הפירסומים: בכל שהושמטה למסקנה, מגיע הוא ומכאן
 מצודותיהם, את לאייש שאפשר, מה כל את במערב הפולנים מן ליטול היא המסקנה

 מזונותיהם לכלות הקרב, לאש ולשלחם הגנה... של בתואנה בגרמנים, בפוזן, בעיקר

 הרוסים, את לשלב שנצליח, ובמקרה ואורסה, ריגה על בהבטחות ולהלעיטם

 מניחים שאנו אינץ׳ כל וויתורים. לידי לבוא פולין את ולהכריח איתם, להתאחד

 את צבאית, מבחינה ספק, ללא מערער וקראקוב ממל שבין הגבול על לפולנים

 חוף כל את וחושפים ז.א.[ - פרוסיה ]של הכי, בלאו גם מאוד הרופפים הגבולות

שטטין. עד הבאלטי הים

 ,1962ב־ ברוסית לראשונה פורסמו הם שנים. ממאה למעלה במשך נגנזו האלה הקטעים
 מסתבר !(.1982ב־ רק )ובאנגלית ואנגלס, מארקס כתבי כל של המלאה בהוצאה

 להפקרת סטלין של ומדיניותו קאטין ביער השבויים הפולנים הקצינים של שרציחתם

 פראגה בשערי עמדו שהרוסים שעה ,1943 באוגוסט בווארשה הפולנים המורדים

 הציניות אנגלס... של עקבי תלמיד של מדיניותו היו וארשה(, של )מבואותיה
6בעקביות. בה המשיך אכן המהפכה׳ ו׳עולם משיאיה, לאחד כאן הגיעה "המהפכנית"

"י לח של המחתרת ספרות לחקר ב.

האויב..." עם האחרון הקרב את לאבד "שלא - העתיד למען הגניזה

המות, בשדה־הקרב ימתק מה אף ערב, או ןבוא יום יודע: אני
בישימון, לי שרב מה־יערב ;קרב בשדה גוסס בדד, אפל

- בתהום־צלמות תוהות - כשעיני :חיתו־טרף תרבצנה וסביבי

ן.1משואות־הנצח תראינה השרב. המות, הישימון,

 תרצ״ד. טבת יאיר,

 בחקר עצמה בפני פרשה היא המובסים, של ותרומתם המובסים של הטראגדיה
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 איננה וייסוריהם, פועלם יבול את קצרו שאחרים והעובדה התבוסה, ההיסטוריה.

 שיריביהן כאמור, היא, הנוספת הטראגדיה מהפכה. תנועות של היחידה הטרגדיה

 יש קיומם. את שהכחידו לאחר ותרומתן, זכרן למחוק גם מנסים המנצחים, הפוליטיים,

 לעבר נאמנות מתוך ודברם, עיזבונם צוואתם, להשאיר לחובה מודעים והלוחמים

 השארת־הנפש לעתים זוהי וקרבנם. זכותם יוכרו מאמינים, הם שבו לעתיד, ותקווה

 המודעות היהיר. וקיומם לחימתם מאבקם, עקבות שלהם, היחידה ההיסטורית

 דיניה ובגזר המחתרת בסוד הפועלים וראשיה, מחתרת לוחמי של דאגתם ההיסטורית,

 אל הימים, דברי של הרבים המים על־פני לשלוח לאבדון, יום־יום הצפויים האכזריים,

 וצוואתם, דברם את בעתיד, ההיסטוריה ועושי ההיסטוריה חוקרי אל הבאים, הדורות

 בטרם העם". "רצון אנשי של המחתרתית ספרותם עם קרה כך מרגש. חיזיון היא

 קובץ שרד כך לדורות. נשאר דברם הבאים. לדורות פרסומיהם את לגנוז דאגו נפילתם
7.1905 מהפכת שלאחר בימים בפאריס, שפורסם )הנ.וו.(, העם״ ״רצון כתבי

 בקראקוב, הלוחם" "החלוץ ממנהיגות )׳יוסטינה׳(, דוידסון־דרנגר גוסטה משנכלאה

 הגיעה וכאשר להורג, הוצאו מהם ורבים נתפשו, הלוחמים שמרבית לה ונתחוור בכלא,

 בקדחתנות נרתמה קיים, היה כזה שארגון אפילו ידע לא שהעולם חשש קיים כי להכרה,
 הדברים את כתבה דווידסון גוסטה 8יוסטינה". של "יומנה הוא יומנה, כתיבת למלאכת

 לוחמי בקראקוב, מונטלופי מכלא הוצאו יום מדי כאשר לסוף, יומית יום ציפייה תוך

 בצל דבריה, את והכתיבה כתבה חודשים שלושה במשך האחרונה. לדרכם המחתרת

 שמציין כפי זאת, כל במאסר; חברותיה את זו במלאכה משתפת כשהיא המוות,

 עם האחרון הקרב את לאבד "שלא :זה רגיל בלתי מסמך לאור שהוציא ההיסטוריון,

 האפשר, ככל רבים העתקים להשאיר שקדו הן הלוחם". לארגון זיכרון מעבת - האויב

 של מעותקיו אחד שרד בדרך־לא־דרך אכן בכלא. שונים מחבוא ובמקומות זעיר, בכתב

 שבו התא, ממרצפות לאחת מתחת שהוטמנה סיגריות, של בקופסה שנמצא היומן,

 הנוספים, פרקיו חשיפת סיפור היומן. של הארי החלק היה זה וחברותיה. יוסטינה נכלאו

 נחשפו אבודים, שנחשבו הראשונים, הפרקים שלושת עצמו. בפני מרתק סיפור הוא
 "יומנה שרדו לוחמים של זו היסטורית למודעות הודות 9שנים. כמה לפני רק ופורסמו

 שבכל המחתרת ספרות ממיטב שהם הלוחם", "החלוץ גיליונות ועשרת יוסטינה" של
10השואה. ובימי השנייה, העולם מלחמת בימי ההתנגדות תנועת

 בווארשה. )האי״ל( הלוחם" היהודי "הארגון של הארכיון סיפור הוא נוסף סיפור

 בכל )׳אנטק׳(, צוקרמן, יצחק שקד הלוחם" היהודי ה״ארגון של פעילותו ימי כל במשך

 מחסן שהוטמן במקום הארכיון. של שמירתו על מצב, ובכל אפשריים הבלתי התנאים

 המשיך המרד ואחרי ,1943 אפריל מרד בימי שרד הארכיון הארכיון. גם הוטמן הנשק,

 באוגוסט וארשה. של הארי בצד נפשות בסכנת עליו לשמור )׳אנטק׳( צוקרמן יצחק

 של בפיקודו ללחימה הצטרפו היהודים הלוחמים ושרידי הפולני המרד פרץ 1943

 כאשר המעטים, מרד־הגטו לשרידי שארבה האובדן סכנת של הימים באותם ׳אנטק׳.

 את להציל עליון מאמץ להשקיע צורך אנטק ראה ונמחצה, נפלה עמדה אחרי עמדה

 רותם( )שמחה קאז׳יק את כך, לשם שלח הוא המרד. שרידי של הצלתם בצד הארכיון,
 סיפור את שנים, עשרות לאחר מספר, והלך, שציית קאז׳יק, “הלוחמים. מטובי אחד

 מצטט הוא עמוקה. בתרעומת הארכיון, הוטמן בו הבונקר מקום הוא ,18 ללשנו היציאה

 האחרים, מכל בו בחר שהוא והנוראים, האחרונים הקרבות בימי לו האומר אנטק, את

 שבו ,18 לשנו ברח׳ הנמצא התנועה ארכיון את להציל לו, רוחש שהוא האמון בגלל
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 כותב כעס", "נתמלאתי משמר. מכל לשמור יש שעליהם והתיעוד המסמכים מרוכזים

 בלבד מזערי סיכוי היה לדעת... איבוד בחינת היה לדעתי, כזה, "מבצע קאז׳יק,

 עד מרה. והתווכחתי להשלים סירבתי ניירות? בשביל להסתכן? מה ולשם שנצליח...

 לציית שלא דעתי על עלה "לא קאז׳יק, כותב זה", בעניין עצמי עם "מתווכח" אני היום

 המקום את ומצא ,18 ללשנו הגיע אמנם קאז׳יק רוגז״. מלא היה לבי אבל, לפקודה,
12אבד. הארכיון הגרמנים. ובשליטת הרוס

 אנושית דראמה האוצרים ׳הקטנים׳, הסיפורים מן פשוט׳, ׳סיפור קטן׳, ׳סיפר זהו
 שעברו מורדי־הגטו לשרידי נשקפת כיליון סכנת מתמוטט, המרד גדולה. והיסטורית

 זו, בשעה דעתו נותן הלוחמים ומפקד ולהילחם, לשוב מנת על גיהינום מדורי עשרות

 היה אולי לדורות, וצוואתם לנופלים מחוייבות בזאת ראה אולי לדורות. העדות להצלת

 שאמר כפי שחש, משום אולי, בהיסטוריה...׳ שורות שלוש ׳על האחרון הקרב בעיניו זה

 חייב זאת, להבין על־מנת היה". לא נכתב שלא ש״מה הלוחמים, מוותיקי אחד פעם לי

 קאז׳יק, של ולצידו אנטק, של לצידם זה, מושג של העמוק במובן שם, להיות החוקר

 הוא שםי, 'להיות רוגז". מלא "בלב אותה הממלא הלוחם ושל הפקודה, נותן של לצידם

.עבר חוקר כל של מוחלט צו

 ׳סיפור נשאר והמצור, הרדיפות הבדידות, מימי לח״י, של ראשיתה שנות מימי גם

 בבירור ראה יאיר כאשר ,1941 קיץ בשלהי יאיר. ידי על שנגנז ׳הכד׳ סיפור דומה, קטן׳

 את אליו זימן יקח", ממנו נפשו את גם מישהו עת צהרים... או ערב, או "בקר... אותו

 על השנים במשך שהוחזקו מסמכים ובהם מעטפות, של צרור בידיו מסר ברושי, יוסף

 יום "יבוא באומרו: בטוח, במקום אותם להטמין וביקש רב, אישי סיכון תוך ידיו

 היה גם הוא ולחבריו; לו שארבה לסכנה מודע היה יאיר היסטוריה". יהיו אלה ותעודות

 הטמין ברושי ההיסטוריה. למען התעודות את לגנוז וביקש הקרוב, האישי בקצו בטוח

 כ־ הוטמנו בכד בתל־אביב. דיזנגוף ברח׳ 95 מס׳ בית בחצר חלב, כד בתוך החומר את

 נזכר לח״י, כתבי כינוס בעיקבות ,1958ב־ והאצ״ל־בישראל. האצ״ל של תעודות 300

 ולאחר דיזנגוף, ברח׳ הבית בחצר למקום, שטרן דוד עם יצא הוא שהוטמן. ב׳כד׳ ברושי

 היו לבן, מבד-ערבי שק בתוך חלודה. העלו שדפנותיו הכר, התגלה קצרה חפירה

 היו מעוין. במעב שנשתמרו בשעווה, חתומות בהיר, חום בעבע מעטפות שם מונחות
 בתוקף יאיר לידי שהגיעו והלח״י, האע״ל של הארגונים, שני של נבחרים מסמכים אלה

 ומפקדו מייסדו ובתור והסברה, חוץ קשרי על כממונה האצ״ל, מפקדת כמזכיר תפקידו,

 לתוך הסוגים משני הקטנות המעטפות מרבית את הכנים יאיר האצ״ל-בישראל. של

 ותאריכיהם. תכולתם את שמתארות כותרות, יד, בכתב רשם עליהן גדולות, מעטפות

 שריד היה שנמצא, ה׳כד׳ הסגירה. תאריך נרשם חלקן ועל בשעווה, נחתמו המעטפות

 חזה שיאיר שכשם נראה, בתל־אביב. שונים במקומות שהוטמנו כדים מספר מתוך יחיד

 והמסמכים התעודות יוצאו שבו היום את גם צפה נפילתו, את אפלים ימים באותם
13הניצחון". "משואות השיר, כדבר "תראינה", עיניו המוות, מתהום עת ׳הגניזה׳, מנבכי

 הם ברוסיה המתחוללות התמורות עם ברוסיה. הס״רים של וזכרם לפועלם קרה כך
 הסכנה בשעת המסוגלים, הסגולה ליחידי הודות 14כבודם. והחזרת עברם לאזכור זוכים

 והמוכחדים המובסים ולעתים יש לעתיד, דברם הצלת על ונפשם דעתם לתת והאבדון,

 ופועלם צדקתם זכרם, להעלאת לריהביליטאציה, זוכים ההיסטוריה, של הקצר בטווח

 החולף, הניצחון קצף שוך לאחר ההיסטוריה, של מתעלוליה אחד זהו הארוך. בטווח

 ההיסטוריה. של הצדק או ההיסטוריה, נקמת לעתים זו והכוח; האלימות יד בשפול
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 מועלים ותרומתם ההיסטורי פועלם וההשבחה, השכחה מתוך לפעמים עולים המובסים

ועצמותיהם. אפרם על והאבדון, הנשייה מן נס, על

יניקה ומקורות השפעות

 התנועות מתולדות פרקים לח״י, של המחתרת בספרות זה בדיון מעלה אני במקרה לא

 )הס״רים( והסוציאליסטים־רבולוציונרים העם" "רצון מפלגות ברוסיה, המהפכניות

 על רבה השפעה נודעה לשלושתם הפולנית. השחרור תנועת מקורות וכן ממשיכיה,

 של לדרכה והס״רים הנ.וו. תנועת את קושרים סמויים חוטים לח״י. של דרכה עיצוב

 על נמצאה ברוסית, העם", "רצון של הוועד־הפועל של הפרוגראמה כאמור, לח״י.

 שנתפרסמו החשובים המאמרים באחד כן, על יתר הירצחו. ביום יאיר, של שולחנו

נאמר: אלמוני, שנשאר מחבר, ידי על תש״ג, אב ב׳, גליון ב״החזית",

 היא זו ויכוחים תקופת ברוסיה. המהפכות בארץ הטרור על הוויכוח שניטש זמן היה

 אם השאלה. של נכונה בלתי הצגה מתוך רק להיות יכול ויכוח והלאה... ממנו

 היא: התשובה טרור? על־ידי שחרור להביא או מהפכה לחולל האפשר היא: השאלה

 והשחרור? המהפכה לקידום אלה בפעולות תועלת היש היא: השאלה אם לא!

ישי היא: התשובה

 וגם העולם בכל שתשמע ברורה, בלשון מפגין "הוא שם: נאמר הטרור לתכליות ואשר

 מכוון הוא באוקופנט... מלחמתנו את הזו, הארץ לשערי מחוץ האומללים אחינו באוזני

 היישוב את מוציא הוא ואם מועיל... הוא ועל־כן נציגים. כלפי אם כי אישים כלפי לא
 היה לא זה מסמך האישי", ב״טרור במחקרי התחלתי כאשר 15טוב!" מה משאננותו,

 ואני מאוד, שולית תופעה עדיין היה הטרור ,1966ב־ היה זה ימים, באותם לי. מוכר

 שלו. ההיסטורית הגנזה אחר ובייחוד השתלשלותו, מהותו, אחרי להתחקות ביקשתי

 תולדות כימי שימיו הפוליטי, הרצח תופעת עם זהה איננו האישי" ש״הטרור חשתי

 זו, לתופעה הנכונה ההגדרה את למצוא התקשיתי אבל באדם, אדם שלטון של קיומו

 כהיסטוריון, רבות, מבחינות והשתלשלותה. בהופעתה המובילה, החוליה את ולאתר

 לא כמובן, וזה, הזו, הזמן׳ ל׳מנהרת ציורית, בלשון להשתמש אם שירד, הראשון הייתי

 זה מתי הזו? התופעה של ייחודה מהו כאן? חדש מה בשאלה, הרבה תהיתי מקרי. היה

 אחד פרולנקו, מיכאיל של לזיכרונותיו הגעתי במקורות, נבירתי דרך ואז, מופיע?

 בצאר ההתנקשות ניסיונות בכל שהשתתף הנ.וו., של הפועל בוועד המרכזיים החברים

 שליסלבורג, בכלא שנים וחמש עשרים בילה הוא שהצליחה. זו כולל ,11ה־ אלכסנדר

 ׳הכתם בעורק נתקלתי מזיכרונותיו, בפרק והנה (.1905 מהפכת שלאחר בחנינה )שוחרר

נפתלתי. שבה הסוגיה פשר את לי הבזיק שלפתע הטוב׳,

 שהיא האפשרות, הועלתה בצאר, ההתנקשות בשאלת הדיונים שבאחד מספר פרולנקו

 קנדי( למשל, נרצח, )שבו ה״קונבנציונאלי" הנשק באמצעות יחיד, מתנקש בידי תבוצע

 היתה כזו קונבנציונאלית התנקשות הן, היקשו; בדינאמיט? למה ברובה. או באקדח

 להברחת דינאמיט; לייצור מעבדות הקמת של והמסוכן המסובך המבצע כל את חוסכת

 הכרכרה? הרכבות, החורף, ארמון לפיצוץ מנהרות שבכריית הסיכון כל הנפץ; חומרי

 שההתנקשות והכריעו, דנו, אומנם הם פרולנקו, כותב כך, ועל בדינאמיט? דווקא למה

 לרצוח עלולים היו יחידים שגם ספק, "שאין היה: והנימוק בדינאמיט, להתבצע חייבת

 מחולל היה לא זה מעשה אבל פנים, להם האירה ההצלחה אילו ,11ה־ אלכסנדר את
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 בתנועה חדש שלב מבטא היה ולא רגיל, כרעה מתקבל היה הוא רושם; אותו
16. המהפכנית״

 ה״וועד ישיבת פרוטוקול של תעודה איננו פרולנקו, של בזכרונותיו הזה הרמז

 וההסבר ההיגיון בפשטות המהימנה זו, אישית עדות כזו. תעודה נחפש לשווא הפועל",

 עולה מדוע הבנתי אז התופעה. להבנת מפתח לי שימשה ואוטנטית, משכנעת שבה,

 ולהתפשטות הדינאמיט להמצאת סמוך חדשה, היסטורית כתופעה האישי" "הטרור

 שבידי אשמדאי, קופסת למין הדינאמיט הפך מדוע המודרניים; התקשורת אמצעי

 של חדשה לבשורה האונים; לחסרי כוח של תחושה למקור המהפכה, תנועות

 העיקבי המתנגד פלכאנוב, היה יכול לא מדוע גם הבנתי אז המעש". על־ידי "התעמולה

 .11ה־ אלכסנדר של החורף ארמון לפיצוץ והתפעלות, הידד מקריאת לעצור הטרור, של
 גרם לא )הוא הקונקרטי ייעודו מבחינת הצליח לא שהפיצוץ שלמרות היתה, הסיבה

 המוני של ובעיקר העולם, תשומת־לב את היפנה הד, חולל הוא הצאר(, של לרציחתו

 יכולתי זה מ׳רמז׳ ברוסיה. המהפכה תנועת של ומאבקיה מטרותיה ליעדיה, העם,

 של וההגדרה הגנזה של הגדולה היריעה את לראשונה, ולפרוש, הזמן במנהרת לעלות

 גם ללמוד ניתן לח״י, אנשי על הרוסית, המהפכה תנועת השפעת על זו. חדשה תופעה

 בווארשה, באוניברסיטה לימודיו תקופת על מספר שמיר שמיר. יצחק של מזיכרונותיו

 עם בהם ההרצאות, לאולם מחוץ הסטודנטים עם האינסופיות השיחות על

שמיר: כותב עמם, ונלפת התחבט כאשר הקומוניסטים,

 רבה מחשבה השקעתי לבדי, כשהייתי כך, ואחר שאלות, הצגתי קראתי, האזנתי,

 מהם למדתי ראש... כובד ושל רגשות, להט של רבה כה במידה שנדונו בנושאים

 לאליליו. שלו, והמתודולוגיה לדיאלקטיקה הקומוניזם, לרזי התוודעתי רבות...

 ובחברים בחברות החל - קודמיהם ושל וטרוצקי לנין של חייהם מקורות הוקסמתי

 דרך עבור הטרוריסטית, ובפעילותם הצארית ברוסיה ווליה" "הנרודנאיה תנועת של

 המסד את שהניחו דמויות באותן וגמור )הס״רים"( רבולוציונרים" ה״סוציאל

 כל אל שחשתי הקשר אבל מוקסם, הייתי בדורנו. השונות הקומוניסטיות למפלגות

 שעלילותיהם האירי, המרד של הגרדום לעולי ביחס שטפחתי מזה שונה היה לא אלה
17גדולה. במידה אותי ריתקו

 בשורת את במחתרת גבם על הנושאים המעטים, של דברם נושאי של זה היסטורי חיזיון

 שהיה ז׳רומסקי, סטפן הדגול הפולני הסופר של נשכחים הבלתי בדבריו נמצא העתיד,

 בגלל העולם, מלחמות שתי בין פולין של עצמאותה בימי המשוחררת, בפולין מנודה

 בפרוזה־ מחיבוריו באחד סופריה. מגדולי והוא השמאליות, החברתיות השקפותיו

 דברה נושא המחתרת, לוחם את נס על מעלה הוא החרב", על ב״החלום שהיא־שירה,

 של זכרו כשודד; לגרדום ועולה פעולתה, מימון למען שוד, למעשי היוצא הלוחם,

 למאסר, יום כל החשוף דורו, בני על־ידי מובן הבלתי והנשכח, הנבגד הבודד, הלוחם

 הפ.פ.ס. של הלוחם האירגון ה״בויובקה", איש את מתאר הוא וכך ולגרדום; לגלות

 אז פילדסודסקי, של בהנהגתו חברתית, ולמהפכה פולין של לשחרורה המאבק מימי

הסוציאליסטי: מנהיגה
 מיליון עשרים אנחנו, כאשר סוחף, במטר הרוח יילל עת סתיו, ליל מאופל גחת

 ובמרתפים, במאורות הגג, בעליות שלנו, בחדרי־המיטות שם, שקועים היינו מאיתנו,

 הדפוס מכונת חלקי גבך ועל חזה, חשוף כגנב, פרצת עמוקה; עבדים בתרדמת

 חירות... על הכריזו אשר הכתבים, את כתפיך על עומס אתה כאשר המפורקת,
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 חצית כך אקדח. דרכת ובימינך באפלה, דרכך פילסת שבו לפיד אחזת בשמאלך

 הזה בלילה דם. ושותתות פצועות יחפות, ורגליך זו. לארץ נכנסת וכך וגבולות נהרות

 פולין של אמונתה של שרידיה את איתך הבאת אתה זוע לארץ העצמאות הובאה

 אלה העובד, העם אנחות את ומעוניה... גוליה של המתפוררים הקברים מנבכי

 דרכך, תמרורי שהיו הם מהם; ניזון העולם ואשר ומקיומם, מהם התעלמה שהמולדת

 אחוות למחנה אותם וצירפת להם קראת אותם, רוממת אותם, גילית אתה כי
,8הלוחמים־לחירות.

המעורבות חובת על

 החוקר עמוקה. זמן במנהרת ככרייה כאמור, היא, וגנזיה, המחתרת באפילת החקירה

 שלא לדעתי, יכול, איננו אלה, וגנוזים מצהיבים בדפים המעלעל החומר, עם הנפתל

 בנתיב בסבל, האנושית, במוטיבציה האנושי, בצד בנסיבות, בזמן, מעורב להיות

 זו, זמן מנהרת של ומבוכיה לסודותיה לרדת יכול איננו מחקרו; נושאי של הייסורים

 עם או ההשקפות עם הזדהות בהכרח, פירושה אין כזאת מעורבות כזאת. מעורבות ללא

 גם אלא מנוכר, במשקפת־חוקר רק לא ההיסטורית הדראמה את לתאר פירושה הדרך;

 להבין מנת על שם, ?/חות מסוים במובן חייב המחתרת צפונות חוקר בבינת־הלב.

 המעורבות של זה לצד התייחסתי האישי", הטרור "שורשי על במסה ביושר. ולשפוט

 נתיבי על־פני זה במסע העם", "רצון בתולדות במחקרי כיצד סיפרתי כאשר האישית,

פעמים: חשתי והאימה, הייסורים
 ומוות; התמוטטות בסכנת שחפרו במנהרות הפועל" "הוועד חברי עם יחד כורה שאני

 ההתנקשות נידוני ופרובסקאיה, זונדלביץ׳ ז׳ליאבוב, מיכאילוב, של לצידם הייתי

 הכלא בבור איתם וישבתי לגרדום ליוויתים הנאשמים; ספסל על ,11ה־ באלכסנדר

 לאדם לו "הטוב בסוגיה: שם דנתי וקולודקביץ׳ פוליבאנוב עם יחד שנים. עשרות

 יחד והרהרתי שליסלבורג, חומות בפני גרשוני עם יחד ניצבתי משנולד?" נולד שלא

 מלהטיל ידי את עצרתי קליאייב עם יחד וגדולתנו. ענותנו סמל המערבי, בכותל איתו

 ישבו שלצידו משום סרגיי, הגדול ההנסיך הטבחים, רב של הכרכרה על הפצצה את

 עריסת ליד הגולה, טיכומירוב של לצידו הייתי מפשע. חפים וילדים אישה בכרכרה

 אזף, הפרובוקאטור של המלגלג צחוקו את שמעתי כמותם, שלא אבל, הגווע, ילדו
‘9דייגאייב... הבוגד של והלשנותיו התרברבותו

 אצלנו. הלוחמות המחתרות של מאבקן במחקר גם מחוייבת כזו שמעורבות מוצא, אני

 והכישלון, השכול בנתיב בראשיתה, - לח״י מחתרת של בפרק החוקר לדעתי, כך,

 ובמסירות בבדידות הזר, בשלטון מלחמתה ובמהלך ;הקשים ובמשגים הטובות בכוונות

 ברחובות יאיר עם להלך מנסה איננו אם נכונה, תמונה להעביר יכול איננו נפש;

 בידו ונרדף, ניצוד חבריו, מיטב על־ידי נטוש לילה, ללינת ומקום מקלט ללא האפלים,

 מותו פני את וצופה ואמונתו, חזונו עיקרי התחייה", ו״עיקרי שיריו בה קטנה, מזוודה
 של אפלים "בלילות יורד, אינך אם לשמו, ראוי חוקר אתה אין מוחלט... בביטחון

 גלילי, שאול בויקו, ואריה סימן־טוב יצחק עם יחד בלטרון, המנהרה אל ייאוש",

 ורהפטיג הרצל עם בן־דוד, ויודקה יהודאי, אברהם עם )׳סיומקה׳(, זיו ושמעון

 שמואלביץ, מתתיהו )׳נדב׳(, ערמוני משה בן־דב, ברוך עם וייס, ושמואל )׳עמיקם׳(

 הספיקו שעוד ומהם במערכה, שנפלו מהם ז״ל, כולם גרשוני, ובנימין ארנבלאט אברהם
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 נתיב את בסלע, וחצבו בציפורניהם, כרו בה המנהרה הניצחון". "משואות את לראות

 אם מהם; רבים נפלו שבה המלחמה, חזית אל אלא החופש, נוחיות אל לא בריחתם,

 הגרדום על־סף התאבדותם בשעת פיינשטיין ומאיר בראזני משה של לצדם נמצא אינך

 שבתאי הפצוע הלוחם את ביבנאל, בביתו המאכסן לונץ, מנחם עם ירושלים; בכלא

 יד ושולחים אויב, גייסות ידי על אחים, בהלשנת ונצורים, מוקפים כשהם דרוקר,

 מחוץ כבר שנמצא שעה בקהיר, הגשר על חכים אליהו עם בידיהם; ליפול שלא בנפשם,

 את עימו ולחלוק הפצוע, חברו בצורי, לאליהו לסייע לחזור ומחליט הסכנה, לטווח

לגרדום. עלייתם ובבדידות הגרדום... על גורלם

 על־ שם, אתם nrrb חייב אתה ודרכם, השקפותיהם עם להזדהות בהכרח, חייב, אינך

 במקצת פוליטית, לא אנושית, במעורבות הזו, הזמן במנהרת יורד אינך אם להבין. מנת

 קלישאות ידך מתחת ומוציא פלסתר, מחקרך מלאכת עושה אתה וביושר, בינת־הלב

 "פאשיזם"; אסכאטולוגיים"; "צופנים משיח"; של "תקן שחר: חסרות מעוותות,

 ועוד "חומייניזם" בולשביזם" "נאציונל חברתי", "דרוויניזם אוטוריטארי", "נציונאליזם

ריקות... קלישאות להם כדומה

הנשייה מן הצלה פגישות - חצות של מסע

 מחתרת ספרות למחקר מודל לשמש בחינות מהרבה יכולה לח״י של המחתרת ספרות

 ומשקלה ובמקומה הנרחב בהיקפה בולטת היא הייחודיות. בעיותיה כל על בכלל,

 התרחבותה תנופת ובמהלך הרעיונית התגבשותה מראשית התפתחותה, בכל המכריע,

 גם ציינו במקרה לא הקשה. המערכה ובימי הכוח, וגיבוש המפולת מן ההתנערות בימי

 המחתרת; של וההתפתחות ההתגבשות שלבי את המחתרתיים, ביטאוניה שמות

 ההיקף רחבת "החזית" הרעיונית הבמה דרך בראשיתה, הצנועה, מ״במחתרת"
 גיליונותיו, משמונים למעלה על "המעש", שבועון ועד הכוח, גיבוש בימי והמעמיקה,

 המהפכה בתנועות מחקרי בעקבות שנה, משלושים למעלה לפני הקרב. סאון בימי

 של בנו חמי, בחתונת בשדה־בוקר, בפגישה והס״רים, הנ.וו. של המחתרת ובספרות

 בספרות מכריע היה שחלקם אנשים, שני אצל לבדוק בדעתי עלה ז״ל, כהן יהושע חברי

 סוגיית אחת, במחיצה שם שנוכחו ילין־מור, ונתן אלדד ישראל לח״י, של המחתרתית

 נשאר או מקום, שהוא באיזה צויין אם לשאלתי, המחתרת. ספרות של אלמוניותה

 של והמעמיקה העניפה העשירה, המחתרת בספרות מה?" כתב, "מי כלשהו, רישום

 כך". על דעתנו נתנו ולא המעשה, בקדחת נתונים "היינו דומה: היתה תשובתם לח״י,

האלמוניות. חשיפת במלאכת לפתוח עודדתי שניהם

 היתה, ליאיר האלמונים? המחברים של זהות שנה ארבעים אחרי מעדכנים כיצד

 מאחרים, יותר שחש, מפני אולי לעתיד, אחריות ותחושת היסטורית, מודעות כאמור,

 ולהטמין לגנוז כן, על ציווה הוא וספורים. קצרים שימיו יגיע, לא אליו אשר חוף שזהו

 וכינויים. לשמות מפתח בהם לשים מכדי מדי זהיר היה עדיין בכדים. רב־ערך חומר

 לפני הנעלם אל מסע של סיפור הוא לח״י של המחתרת ספרות מחברי זהות חקירת

 בנפרד, מור, ילין ועם אלדד, ישראל עם ארוכות שעות ישבתי השתים־עשרה. השעה

 מכריעה היתה המחתרת לספרות שניהם תרומת מה"?. כתב "מי השאלה בבירור

 ׳צהובים׳ שעה אותה שניהם היו אותם, ראיינתי כאשר ובמשקלה. בעומקה בכמותה,

 של במציאותה הפוליטית הקשת עברי משני מזה, זה מאוד ורחוקים לזה, זה מאוד
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 אלדד שעה אותה ביניהם. ה׳מתווך׳ הייתי אני והשבעים. הששים בשנות ישראל מדינת

 במשך ידידו לח״י, למרכז חברו מור, ילין של שמו את לבטא אפילו מוכן היה לא

 של מסע כאמור, היה, זה ׳הוא׳... לאמור, כה׳אחר׳, נזכר בשיחותינו שנים. עשרות

הזמן. עם למירוץ כאן נכנס שאני שעה, באותה ידעתי לא הנשייה; מן הצלה

 לראותם. אשוב שלא ידעתי לא זמן שבאותו אנשים עם נשכחות, בלתי פגישות לי היו

 כמעט ז״ל. מור ילין נתן ועם ז״ל, כץ עמנואל עם ז״ל, קלעי חנוך עם פגישותי כך

 תנועת של מחקר לכל לה, ערוך שאין חשיבות, בעל נמצא שהצלתי, ומה איחרתי,

 נעמי לראיין. הספקתי לא כבר אורנשטיין יעקב למאסר וחברי ידידי את המחתרת.

 ז״ל, כץ עמנואל עם מרגשת פגישה לאחר קצר זמן לה. הידוע כל את לי מסרה רעייתו

 ,1978 תשל״ח, בכסלו מי״ד באיגרת איגרת. ממנו קיבלתי פטירתו, לפני קצר וזמן
 הימים באחד 20עטו. פרי והרשימות המאמרים של ומדוייקת ארוכה רשימה מצאתי

 להורים", ה״איגרת מחבר הוא מי זוכר הוא שמא שאלתי, כהן. ליהושע איגרת שלחתי

 את לנחם האיגרת כותב מנסה תש״ה, פסח מערב זו באיגרת סודאן". "אסיר שבחתימת

דבריו: את וחותם הסדר, לליל ובעצב בבדידות שיסבו הוריו,

 בחזון יחזה במרחקים אי־שם אשר הגולה, בנכם ברכת את תש״ה הפסח לחג שאו

 עברי כל נא יקרא ואמן"... אמן העם כל ואמר תכונן, בית־דוד מלכות "כי המשורר,

 עברי כל נא יברך ׳סטרומה׳. את תשכחו אל אך כך. על וישמח ים־סוף, קריעת נס על

 המתנוסס הזר, הדגל את תשכחו אל אך בירושלים", הבאה "בשנה הסדר בליל
21בהיכל. הצלם זה בחוצותיה,

 קלעת?", "איך מיהושע. נרגש מכתב־תשובה וקיבלתי מעטים, ימים אלא עברו לא

 בבדידות שהסבו ההורים אל נשלח המכתב המחבר". אני י באשמה "מודה לי, השיב

 הצעיר ואחיו שבאפריקה, סודן בגלות כאסיר עשה יהושע, בניהם, שני כאשר ל״סדר",

 סודן", "אסיר בחתימת במכתבו, בארץ. עמוקה במחתרת שעה אותה נמצא מנחם,
 רבים ימים לאחר ולעודדם. לנחמם יהושע ביקש הרחוקים, ומעצרו גלותו ממקום

 "במחתרת" בראש המחתרת. לספרות כהן יהושע של מפתיעה, נוספת, בתרומה נתקלתי

 בפשטותו, מרגש האלמוני", הגיבור "שיר אלמוני, בשיר נתקלתי תש״א, שבט ה׳, גליון

המהפכה תנועות משירת גם המוכרת והאמונה, הגורל תחושת העצב, נעימת ובו

ברוסיה.
 ליל נשף אצא עת דואג ...אין

הצל; מן האור למלחמת

 מתיל, אם לקראתי שש ואין

— אנצל אכזרי מכדור

 ןאנחו גואל אין קרוב, אין

 קברי. על תצב לא מצבה

 ינחו לא פרחים זרי אף

עברי. במחתרת יפל עת

 הקבר מן העזים ברבות אך
 - גואלים לראש זר יפרח עוד

 עבר, בן גם יזכיר זכור אז

בצללים. אלמוני שנפל

 מחבר הוא מי לברר ניסיתי גיליון, אותו של עורכו שהיה ז״ל, קלעי חנוך עם בפגישה

 אווירת ׳נשם׳ שהשיר למרות הנראה. כל כפי יאיר, הוא שהמחבר לי השיב חנוך זה. שיר

 ספרותית, מבחינה מספיק ׳בשל׳ לי נראה לא הוא מוכרות, תחושות וביטא ימים, אותם
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 של מחקרה הופיעה כאשר חנוך. של עדותו אחרי להרהר סיבה כל לי היתה לא אבל

 התקשרתי שיריו. במכלול אותו הכלילה שלא מצאתי, יאיר, שירת על גינוסר יאירה

 כשירי לה נראו לא והמבנה הסגנון שמבחינת שירים, כמה שהיו לי, הסבירה והיא אליה,

 על שלג יאיר של ספרו במדבר", "רוח הופעת עם רק מהם. אחד הוא זה ושיר יאיר,

 ׳האלמוני׳, הוא מחתרת, בסתר צעיר חבר אז כהן, שיהושע לי, התברר כהן, יהושע

 מעדותו יותר נאמן זה במקרה היה השירה חוקרת של החוש זה. שיר של מחברו
 ב׳פכים מרתק משהו תמיד היה 22הגיליון. בעריכת מעורב שהיה מי של מאוחרת

 סופרי מצעירי אחד עוד עם במפגש כך, זה. מסע בעקבות לי שנתגלו האלה, הקטנים׳

 שממנו קטן׳, ׳סיפור עוד השאר, בין שמעתי, שממנו עת, אותה המחתרת, ספרות

 השכלה בעל אינטלקטואל, ,1926 ירושלים יליד שלו, מרדכי התקופה. רוח משתקפת

 בספרות קריאה בעקבות רבה במידה החי״ש, מן ללח״י הגיע רוח, שאר והרבה רחבה

 רבים פרסם השאר בין .1947 בתחילת המחתרת בספרות לפרסם החל הוא המחתרת.

 דרכו, על רבות שוחחנו אלתרמן. של השביעי" "הטור בנוסח טור", אל ה״טור משירי

 ׳קטנים׳ סיפורים אותם היו איתו, הפגישה מחוויות אחת רבות. היו ואלו התלבטויותיו,

 כיצד, סיפר, שלו מרדכי מרתק. למשהו "המקור", היבש, המסמך את העושים ופשוטים

 האקטיביסטית, העבודה" "לאחדות של התחברותה על "אנבל־לי", טורו פרסום לאחר

 המודפס; והעלון הטור השפעת לבחון יצא מפ״ם(, )שידוך הצעיר" ל״השומר הלוחמת,

 דבר־ של אלמוני מחבר הוא, כיצד שתאר, המחזה את רוחי בעיני לדמיין יכולתי

 נפשם בסיכון הקירות, על המודבקים שכתב, לדברים 7,ד,ד את לגלות יוצא המחתרת,

 את וקורא ניצב פן, אלכסנדר המשורר את רואה הוא והנה והמדביקים; המפיצים של

השיר. לקצב ברגלו ומתופף טורו, את קורא קיר, על בלילה שהודבק העלון,

 הוא, המדהימים הדברים ואחד החומר, מרבית את כאמור, כתבו, ואלדד מור ילין נתן

 בסגנון המאבק, בתקופת שניהם, התנבאו ובאופי, בטמפרמנט האישי השוני שלמרות

 את שעה אותה הכותב באלדד, להפציר מור ילין נהג מעשית", ליריקה לי "שלח אחד.

 לאחר בגבס, כולו אושפז, בו בכלא החולים בבית ייסוריו ממיטת ומסותיו, מאמריו

 משם מועברים היו ומאמריו רשימותיו מהמאסר. להימלט מוצלחת הבלתי ׳קפיצתו׳

 הבורחים במנהרת נחלץ עתה, זה שרק, החדש, לעורך הישר המחתרתי׳, ב׳דואר

 לעורך מור ילין היה נאסר, אלדד כאשר תפקידיהם. נתחלפו שעה אותה מלטרון.

 מהם מי לזהות היה קשה מכן לאחר ששנים דומה, כה היה שניהם של הסגנון "החזית".

 מור ילין אמנם לעצמם. ייחסו שניהם אשר רבים, ומאמרים רשימות של המחבר הוא

 לכתוב: נהג אלדד, שהוא, בפני, טען ואלדד העולם", ואומות "עברים בעקביות כתב

 בעניין אלדד של שטיעונו התברר מה". כתב, "מי לזהות יהיה קל ולכן וגויים", "יהודים

 לי אמר בביתו, 13.7.77ב־ בפגישה למהדרין. "עברית" כתב הוא גם לב, משאלת היה

 לו לשניהם, היתה שעה אותה הקרבות. אש בתוך נעלם הכתיבה של שהייחוד אלדד,

 במהלך מה". כתב "מי להבחין לפעמים, עצמו לו קשה כן ועל הרגשה, אותה ולנתן,

 לפעם: מפעם להפטיר אלדד נהג מכן, לאחר שנים החומר בדיקת תוך שיחותינו,

כתבתי!" "אני להגיד: רוצה שהייתי טובים כה "הדברים

 מ־ למעלה של לזיהוי הגעתי אף־על־פי־כן בעיות. כן על היו המחברים זיהוי במהלך

 "אוריינטציה תש״ז, מ״ח, ב״המעש" המאמר שאת נתברר, למשל, כך, החומר. של 90%

 כתב הסובייטית, רוסיה על מדינית לאוריינטאציה קריאה שעיקרו מיי", ועל מה על
 המעמדות מלחמת "על המאמר של מחברו גם גם הוא שאלדד התברר, 23אלדד.
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 מחבר ואילו 24השחרור. תנועת כנושא הפועלים מעמד מוצג שבו השחרור", ומלחמת

 שאלדד אף מור, ילין היה עצמו, גיליון באותו המתפרסם תבותר!", לא "ארצנו המאמר

 במכתב: לי השיב מור, ילין של טענתו על אלדד את העמדתי כאשר לעצמו. ייחסו

 ואפילו לו, זאת ס להק בשמחה מסכים אני שלי, שזה ההוכחות כל בידי היו "אילו
 יבנו "הבונים הרשימה את 25גבוה". סופרים ובשכר המלא, בשמו היום זאת לפרסם

 אלדד ייחס ומנרה, רביבים של הקרקע על לעלייתם הברכה רשימת יילחמו", והלוחמים
 26אלדד. טען חקלאית", בחווה גדל הוא לקרקע, מיוחד יחס לו היה "נתן מור. לילין

 בנוסח הכתובה חגו", ביום לעמק ה״ברכה את ואילו המחבר. הוא שאלדד התברר
27מור. ילין כתב ׳אלדדי׳, לירי, ובפאתוס דומה,

 "בשעה כאמור, שנעשה, ובירור, עימות של בדרך לעדכן היה ניתן המחברים זהות את

 מור ילין שניהם, למשל, כך במחלוקת. שנויות נקודות כמה נשארו השתים־עשרה".

 אחד־ של נפילתם על וגאון", "ביגון המרגשת הרשימה לחיבור בתוקף טענו ואלדד,
 כל .28מחברה. אכן מי להכרעה אפשרות כל ואין המלאכה, בתי בפיצוץ הלוחמים עשר

 מור; וילין אלדד של הסגנון היה זהה, לא אם קרוב, כמה עד להוכיח, כדי בהם יש אלה

 מחבר שהוא טען, אלדד והשירים. הרשימות מחברי שאר של גם אלא בלבד, שלהם ולא

 הוא גפנר שאכן גפנר, בנימין של גירסתו קיבל אבל כ״ד(, ״)המעש׳קידד77"ה השיר

 מרדכי היה שנתברר, כפי שמחברם, טור", אל "מטור שירי לכמה ביחס גם וכך המחבר.

 כמה שמות בזיהוי לי לסייע דבירי, חיים למאסר, וחברי בידידי דחקתי כאשר שלו.

 כי משער, "אני :והוסיף יכולתו, כמיטב עשה ״במחתרת״, בגיליונות הרשימות ממחברי

 הכל, אחרי ידועים. אינם שמחבריהם מאמרים מספר על דמעות תזיל לא ההיסטוריה

 לו; סוגדים שכולם האלמוני החייל ?בר - והראייה אלמונים, ידי על נעשית ההיסטוריה
29האלמונים". כמחבריהם הנצח, כחיי הם אף צרורים אלה מאמרים ויהיו

לח"י של המחתרת בספרות היבטים ג.

וייחוד היקף

 רק לא היא הגדול. היקפה היא לח״י של המחתרת ספרות של הבולטים המאפיינים אחד

 יכולה זו עובדה מכולן. העמוקה גם היתה היא המחתרות, ספרויות בכל הנרחבת היתה

 שבארגוני עמוקה בחשאיות והמחופרת הקטנה לח״י, של השפעתה להסביר אולי

הבאה: הטבלה מן ללמוד ניתן ורציפותה היקפה על המחתרת.

"במחתרת"

ירחון - ״החזית״

גליונות 6

גליונות 19

הנוער" "חזית
לנוער׳ "המעש

גליונות 6

גליונות 2

 תש״א תש״א-אדר תשרי

 תש״ה תש״ג-אייר תמוז
 1945 אפריל-1943 יולי

תש״ד-תש״ח

תש״ד
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ותזכירים חוברות
 למדיניות יסוד "קווי יסוד"; "אבני חוברת; - ״יאיר״

 "הנאשמים מאבק"; ולא "מלחמה חוץ";

 "במחתרת"; בפאשיזם"; "המלחמה מאשימים";

 "תזכיר חינוכית"; לעבודה "התכנית "שיקוף";

 מהפכן"; של "ממחשבותיו האו״מ"; לוועדת

 במשפט הנאשמים "דברי ישראל"; חרות "לשוחרי

 ועוד העולה" יהודה - השוקעת האימפריה קהיר״;

 לח״י של יומי עיתון - ״מברק״

תש״ג-תש״ח

 21.1.48 תש״ח טבת
29.9.48 תש״ח אלול

 ובייחוד והקורבנות, הייסורים רבת הטראגית, וראשיתה לח״י של ייסודה בנסיבות

 למחתרת הדרגה, ולבעל למפקד עיוור ציות על המיוסד צבאי מארגון גילגולה בעיקבות

 היתה ועיקר, כראש לרעיון והנאמנות הרעיון של הסמכות על המיוסדת מהפכנים, של
 המחתרת ספרות של ראשיתה כך משום 30ומכופלת. כפולה חשיבות המחתרת לעיתון

 להנחת במה ב״החזית", והמשכה פנים, כלפי המופנים "במחתרת", בגיליונות לח״י, של

 ב״מעש", מכן לאחר ורק חוץ; כלפי גם המופץ רעיוני, לליבון הרעיוניים, היסוד אבני

 הלחימה של לווייתה בן להמונים, ועיתון כרוז שהוא טפסים, ברבבות כבר המופץ

 יכול אינו יאיר בתקופת "במחתרת" גיליונות אחרי העוקב הקרב. לסאון והד היומיומית,

 כוח מלאים פשוטים, בהירים, בשידורים יאיר של דבריו מוזרה; תופעה על לתמוה שלא

 זאת לזקוף ניתן אולי ביטויים. בכוח משהו ׳יבשים׳ "במחתרת" גיליונות ואילו ולהט,

 הארגון של הצבאי הנוסח מן והכרוזים, הצבאיות הפקודות מלשון המעבר לחבלי

 המבוך מן גם ודאי נבע זה המהפכנית. המחתרת של הדרך חיפושי לשפת הצבאי,

 יאיר. של מסגנונו גם רבה ובמידה טראגית, תקופה באותה לח״י נקלעה שאליו הכללי,

 סלע. כמו חצובים יהיו שדבריו שאף המלים. עם "נאבק ילין־מור, נתן כותב "יאיר",

 שפתו דבר. כל ממנו ללוש המסוגל היוצר, ביד כחומר שהוא כטיט, לו היתה לא השפה
31אבנית". היתה

 ממש אימפרוביזאציות, ללא שיריו חרוזי את "המשחיז יאיר, על כותב אלדד ואילו

 תאי בארגון שעה לפי מתאמן המחתרת, תאי את פעם שיארגן מי מדעית. בקפדנות

 השילוב את מציין גם הוא ושקולים". מדודים תאים. תאים, עשויים שיריו כל שירה.

 רומאנטיקה חזון... של ורומאנטיקה הקרה המחשבה צלילות "של בכתיבתו, המיוחד
 ובקושי. רב בעמל ונכתב נחצב זה כל 32אנארכיזם" ללא מהפכנות סנטימנטאליזם, ללא

 ומאמרים רשימות יאיר לו הכתיב כיצד מתאר מור ילין עיתונאי; היה לא יאיר

 ראה וכאשר משפט"... כל של ניסוחו עם ונאבק בחדר מהלך "כשהוא ל״במחתרת",

 ממש "אני הפטיר: מור, ילין של בידיו ופשוטים בהירים המנוסחים, הדברים את למחרת

 אדם על הכתיבה קשה כמה ראית ומתפעל. מקנא והסופרים, העיתונאים בכם מקנא

 אילו אני, כלליים. בקווים הנושא על דיברנו אתמול רק בקלות. זאת עושים ואתם כמוני,

 בין־ זאת עשית ואתה אולי, ימים לחודש הייתי זקוק המאמר, את לכתוב הייתי צריך
33ליל"...

 במספר הופיעו פנימה, מופנית אידיאולוגי, לחינוך במה שהיתה "במחתרת", גיליונות

 לא שאכן להבטיח למערכת, לחזור אמורים והיו ממוספרים היו כולם עותקים. של מועט
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 ספק "אין יאיר: כותב ב׳, בגיליון ׳במחתרת׳", "הנידון קצרה, ברשימה החוצה. חרגו

 מאוד רבים בחינות. מכמה לקוי היה עתה, עד אנשינו, של האידיאולוגי שחינוכם

 האצ״ל של דרכיו היו לא בכלל, ועד הפילוג יום ועד הכרה; מתוך לא אלינו הצטרפו
 34זה". חינוך היעדר בעד יקר מחיר "שילמנו מוסיף: הוא הפילוג" בימי להם"... נהירים

 של וקביעתם ניסוחם על־ידי האפשרי, בהקדם המעוות את לתקן הוחלט כך משום

 שכופים עיקרים להיות מלכתחילה נועדו לא התחייה" "עיקרי אבל התחייה". "עיקרי

 ואמיץ. אישי מגע מתוך בעל־פה, אישית להסברה להגיע שאף יאיר כגיגית. הר אותם

 בלתי היה כזה שמגע משום זאת; איפשרו לא הקונספירטיבי ואופיים המחתרת תנאי

 שיימצא עד לפחות ככולה, רובה להיעשות זו הסברה "תצטרך יאיר: כותב אפשרי,

 התאים בפגישת להקראה נועד העיתון עיתון". באמצעות בכתב, יותר רצוי פתרון

 הוא מהפכנים של מחתרת כעיתון לאקוניות. קצרות, רשימותיו כך ומשום המחתרתיים,

 לא "שהעיתון יאיר, כותב "רצוי", מוכתבים. ועיקרים מוסמכות דעות להעברת נועד לא

 כה כן ועל ההכרה". את ויגבש המחשבה את יעורר אף אלא בלבד קריאה חומר ישמש

 שעשו הרושם ההקראה, על מפורט דו״ח גיליון כל הקראת לאחר יעביר שהמפקד חשוב
35וכו׳. ואנשים מדריכים על דבריו

 ויוסברו, שיידונו והכרה, מחשבה מתוך יתקבלו התחייה" ש״עיקרי רצה אמנם יאיר

 חברי על־ידי שקבלתם נחרצת, היתה דעתו זו, כוונה סותר שנראה מה מאידך, אבל

 סיבות את מנתח הוא ד׳ גיליון ב״במחתרת" בה. לחברות הכרחי תנאי תהיה המחתרת

 שהצד הרעיוני... בצד הוא התורפה ש״מקום למסקנה ומגיע פילוג לידי שהביא המשבר

 עיון לאחר התחייה", "עיקרי קבלת על עומד הוא כך ומשום לקוי", היה האידיאולוגי

 לעבור "חייב שם, נאמר מאיתנו", אחד "כל במחתרת. לחברות כתנאי כאמור, ומחשבה,

 צל ללא אחוז, במאה מזדהים אלה עיקרים אם לעצמו ולברר העיקרים כל על היטב

 שיעזוב מוטב מוכן, שאינו מי עבורם... להילחם מוכן שהוא העיקרים אותם עם ספק,
 ברורים חדים, עיקרים על המהפכנית", "המחתרת את להשתית ביקש הוא 36מיד".

 ופילוגים מבוכה ולמנוע לרעיון, נאמנות רעיונית, אחדות להבטיח חשב כך ופסוקים;

 למחתרת הצבאי האירגון מן המעבר חבלי של הטעויות אחת היתה זו בעתיד. נוספים

 לעתיד, המחתרתית ספרותה ואת לעתיד, לח״י של גלגוליה את הסוקר המהפכנית.

 לח״י להם. שנועד זה, תפקיד מילאו לא התחייה" ש״עיקרי מסקנה, לידי להגיע מוכרח

 "הזדהות היה לא אותם המלכד הדבר כאשר מאוד, רחבה בקשת ורעיונות אנשים קלטה

התחייה". עיקרי עם אחוז במאה
 ומסמכים "במחתרת" שגיליונות דאג הוא להיסטוריה. עמוקה מודעות היתה ליאיר

 היה זה היום. עד כידוע, נמצאו, לא מהם כמה בכדים. ויוטמנו ייחתמו אחרים רבים

 ידעו, אשר ולוחמים, מחתרת מנהיג של נבו" "דבר טראגית; תקופה של אבל" "שלח

 נמצאו. "במחתרת" גיליונות כל לא יבואו. לא המובטחת הארץ אל כי נחרץ, שגורלם

 ותחושה וחיפוש־דרך, תהייה, של קורבן, של אווירה אותה נושמים הם אבל אבד, חלקם

 צלמוות", "יום של המוות, על התרפקות של עצמותינו"; "על תושג שהמטרה טראגית,

 המאבק ימי של במושגים ציון". גואל פני נקבילה ומוות,/ נישרה אלוהים "עם עת

 הימים לח״י, של הטראגית ראשיתה של האימה מימי רבים, ימים עברו והמחתרת,

 המפולת. מן התנערותה ועד לחישול", חיסול שבין כ״ימים הגדירם כהן שיהושע

 זו וחצי. כשנה עברו "החזית", הופעת ועד "במחתרת" הופעת וגמר יאיר של מנפילתו

 דהרה ההיסטוריה כאשר הטראגיים, הקריטיים, האירועים בימי מאוד, ארוכה הפסקה
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 העם של קיומו עצם ועל ישראל, בית המוני על איים והכיליון המוות וצל מסחרר, בקצב

 הצעדים אחד "החזית" הופעת היתה ימים באותם בארץ. היהודי היישוב כולל היהודי,

 גמר לפני כיצד בספרו, מתאר ילין־מור נתן לח״י. של לשיקומה והמכריעים הראשונים

 צירף תש״ג תמוז בחודש "החזית". של הראשון הגיליון ללטרון הגיע המנהרה כריית

 כותרת: התנוססה בראשה בסטנסיל. משוכפלת חוברת המחתרת׳ ל׳דואר מיכאל

 ישראל". חרות לוחמי "עתון ישרה: בשורה ומתחתיה, קשת בחצי משורטטת "החזית",

 הסממנים מן פחות "לא בציון". במחתרת תש״ג, תמוז א׳, "גליון צויין: מכונה בכתב

 כותב, הוא ואפשרויותיה", כוחה וגידול המחתרת התגבשות על שהעידו החיצוניים,

 את כי לי, ברור היה אחת... בנשימה בו הכתוב את בלעתי העיתון. תוכן על "שמחתי

 אובייקטיבי קורא בתור גם כאחד. והברקות ניתוח בו היו שייב; ישראל כתב החומר רוב
37למדי". גבוה ציון העת, לכתב להעניק מוכן הייתי

 עד שהופיעו העיתון, של החוברות חמש־עשרה על משקיף הוא שנים עשרות ממרחק

 ומוסיף: בו", להתגאות יכולה לוחמת תנועה שכל "מפעל בו רואה והוא תש״ה, אייר

 כל גאווה, ליבי מתמלא שנים, עשרות של במרחק לגמרי, שונות בנסיבות היום "גם

 היתה ומכופלת כפולה חשיבות ההם". הימים של "החזית" בדפי מעלעל שאני אימת

 הכלואים והמאבק, החופש אל המנהרה לכורי הימים, באותם "החזית" לגיליונות

 הם הגבוה. הפיקוד עם הקשר לו שאבד כגדוד עצמם הרגישו לא "שוב הללו בלטרון;
 בלטרון, הכלוא ילין־מור( )נתן "גרא" של איגרתו 38ופעיל". חי מגוף חלק עצמם ראו

 זה מרתק דוקומנט אלדד, ישראל לי והמציא ששמר בחוץ, "החזית" עורך אלדד, אל

 כידוע, רבים, ימים עברו )לא הזה. המאורע של למשמעותו ביטוי נותן תקופה, מאותה

 נתן מביע (,1943) תש״ג תמוז )לטרון(, מאי־שם זו באיגרת התחלפו!( והתפקידים

 של הדופק את היטב "מרגישים שהם חש הוא ורמתו; העיתון הופעת על שמחתו

 "שידוד לראות ניתן כותב, הוא שפורסם, מה בכל יחד". גם וההמונים המאורעות

 הלוחמת העברית, החירות לתנועת החזק היסוד והנחת והכללי העמוק המערכות

 מפתח הוא קונספיראציה, מטעמי יאיר של ידו כתב בנוסח דפוס, באותיות והמגשימה".
39המחתרת. עיתון של ויעדיו אופיו על השקפותיו את להלן

 שתי יש העיתון?" של מטרתו מהי השאלה על "להשיב כותב, הוא "צריך",

 השנייה. באפשרות בוחר הוא להפצת־אמונה. עיתון ב. לתעמולה; עיתון א. אפשרויות:

 "הרוויזיוניזם החריף. הפולמוס האינפורמציה, הוא כותב, הוא התעמולה, של האמצעי

 בידם" ועזוב עצור ואפס בגרונם רוממות והמעשה; הסיסמה בין בדיספרופורציה לקה

 הנבובות". הסיסמאות לבעלי עורף "והפנו שלהם, באינסטינקט זאת הרגישו ההמונים

 להכות החירות, תנועת של לבניינה יסוד" "אבני "להניח הוא, עכשיו שנחוץ מה

 דווקא )לאו החושבת האינטיליגנציה של ובהרגשה במחשבה עמוקים שורשים

נתן: ממשיך אמונה", "הפצת בנוער". ובעיקר המדופלמת(...

 בחיי יחיד כשליט אלהים־חיים והעמדת אלילים ניפוץ תורה, מעמקת, הסברה פירושה

 כן לא הסיסמה. חולפת התכסיס חולף בזמן. מוגבלת שעתה התעמולה הפרט.

 התעמולה העיתים. בתמורות יעזבוה לא נושאיה היא, אמת אמונת אם האמונה,

 יומיומית, הגשמה מחייכת האמונה לשעה. התאמצות חד־פעמית, להקרבה מדרבנת

 תגיע שלא אומר ...אינני ז.א.( - שלי )ההדגשות הגוף״ בקרב שהנשמה זמן כל

 להתבסס יכולה תעמולה כי לזכור, יש אולם תגיע. בוודאי היא התעמולה, של שעתה

ערך. לה יש אז רק כלומר, ;ונעשים״ שנעשו מעשים על אך
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 ב״החזית". בהם לעסוק הראוי שמן נושאים, של רחבה קשת מעלה הוא המכתב בהמשך

 על מצביע חדשים; ספרים לסקירת מיוחד מדור להקצות השאר, בין ממליץ, הוא

 על וממליץ שלה, הבלטריסטי בחלק ובעיקר פועלים", בספריית החיוביים "הצדדים

 ווסילייבסקה, לוונדה בענן" "הקשת סטיינבק, של זעם" "ענבי בז׳זובסקי, של "להבות"

 והשקט השאננות חיי את הנוער על להמאיס עלולים תוכנם שמצד ספרים, "שהם

 ההקרבה מזבח ואת למלחמה הדרך "את מוסיף: והוא והקרבה". למלחמה ולעוררם

 מתוך "לפעמים גיליון, בכל נבחרים קטעים להביא גם ממליץ הוא אנחנו". לנוער נראה

 לפעמים זאראטוסטרא"(, אמר "כה מתוך והמוות", החיים "על המלחמה", )"על ניטשה
 שניתן בהערות, יש מיוחד עניין 40פילסודסקי...". מדברי ולפעמים לנין, כתבי מתוך

 ועל הדיוק על הקפדתו ילין־מור, של באישיותו נוסף צד חושפות הן ׳טכניות׳. לכנותן

 גישתו מציינות הוראותיו לעתיד, "החזית" של צורתה ומעצב וכעורך פרט, כל

 לנקודה הכתובה, לאות הכבוד יראת להדפסה, העריכה, למלאכת הדקדקנית, האופיינית,

השאר: בין כותב, הוא "החזית", של הראשון לגיליון זו, באיגרת בהערות ולפסיק.

 ביותר החשוב המאמר בבקשה. סלקוה מיותרת, הנקודה "החזית" הזה השם אחרי

 מספיקים. אינם ההפסק סימני היהיר: חסרונו היסוד", "אבני ספק ללא הוא זה בגיליון

 בו. וההבנה הקריאה את מקלה היתה ונקודותיים מקפים פסיקים, של נוספת "מנה"

 כשאינם ביותר, הטובים הדברים נקיה. להיות צריכה היא ההדפסה, על להקפיד יש

 חלק נייר להשאיר צריך לא זאת לעומת פחות. ערכם ההדפסה, מפאת לקריאה ראויים

להגיד... מה יותר היה לא כאילו רושם עושה זה בסוף,

 רק לא והמקצועי. הנקי הקפדן, אמן־העריכה, יד את החושפות הערות כדומה, ועוד,
 בשיקומה, מכריע תפקיד כאמור, מילאה, "החזית" 40! חשובה הצורה גם חשוב הרעיון

 נבחר השם משמעותי. היה השם שינוי גם לח״י. של ובהתגבושתה בהתנערותה
 על במלחמה המושמד, העם של האמיתית החזית נמצאת ישראל בארץ שכאן, להדגיש,

 מפי לי שניתן כפי השם, לבחירת ההסבר )זה ועתידו; עצמאותו חירותו, הישרדותו,

 הכוח גיבוש שלב את משקף "במחתרת", לאחר "חזית" השם אימוץ אלדד(.

 היסוד אבני "הונחו אלדד, כותב כאן, הזר. השלטון עם פנים־אל־פנים להתמודדות

 שלימות היוו זה, ליד זה ופוליטיים־אקטואליים אידיאולוגיים מאמרים השחרור. לתנועת

 אבל לעתים, ברור לא הדפוס היו, אפורים הדפים בסטנסיל, הופיע העיתון מוצקת...

 בפניהם הביאו "החזית" דפי המחתרת... על חוברות אנשים לידי הגיעו ראשונה פעם

 ישנו עמוקה, אידאית מחשבה כאן ישנה כלל: ידעו שלא משהו על גילוי ראשונה פעם
 מחתרת, עיתון על יאיר של חלומו התגשם כך 41מאוד". קר קר, פוליטי היגיון כאן

42ההכרה". את ויגבש המחשבה את "שיעורר

והמעש הרעיון של הדיאלקטיקה על

 הסוגיות לבחינת מודל לשמש רבות, מבחינות יכול, לח״י של המחתרת ספרות מחקר

 הרעיון של הדיאלקטיקה סוגיית היא מהן אחת כזה. במחקר הכרוכות הכלליות

 הלוחמת הספרות של משקלה היה מה מכאן: הנובעות הנוספות והסוגיות והמעשה,

 האידיאולוגי, הגיבוש על משקלה היה מה שני ומצד הלוחם? המעשה על בהשפעתה

 הדיבור חפיפת בעיית היא, מהן אחת המערכה. במהלך בו החלות התמורות ועל

 צו בה ראתה העם", "רצון של ומנהיגותיה מגיבורותיה אחת פיגנר, ורה אשר למעשה,
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 מנהיגים אידיאולוגים, רק לא היו העם" "רצון של הפועל" "הוועד חברי ראשון. מוסרי

 הם המסוכן, האפור במעשה נבחנו גם הם המהפכנית, הפובליציסטיקה בעט והאוחזים

 לעמוד והיכולת הנכונות בגופם. הלוחמים המנהרות, חופרי המוקשים, מניחי גם היו

 היא אחרת בחינה הפועל". ה״וועד חברי על להימנות לזכות המבחן היו אלה בכל

 הרעיון מנהיג האם בקרב. ביד, המומש הלוחם, המעשה לבין הרעיון בין הזיקה בעיית

אותו? ומסביר משקף אחריו, מזדנב רק הוא שמא או אותו, מכוון המעשה, את
 המילה של השפעתם סוד מחתרת; מנהיגי של השפעתם סוד לבחון מנסה אתה כאשר

 שסוד נוכח, אתה המחתרת, במציאות והחוברת, הכרוז המאמר, השיר, של הכתובה,

 אל שהתלווה האישי, במופת למעשה, הדיבור בחפיפת וראשונה בראש היה השפעתם

 המופת שהציב. האישי במופת עוצמה משנה קיבלו יאיר של שיריו הכתובה. המלה

 פשרה, ללא וייעוד, כגורל והכרח, מבחן מסה, בימי במרד הבוחר המורד, של האישי

 לשיריו מובילה משמעות נתן תום, עד בו ללכת מחיר, בכל אישי, חשבון ללא

 "משורה כי השיר דבר תום. עד אחריו ללכת אתו, ההולכים להכרעת ולרעיונותיו,

 המשורר־מחברו. של האישי המופת של לאורו יתר, משמעות קיבל המוות", רק ישחרר

 בהוויית התחייה", "עיקרי תפשו מקום מה יבחן אשר ואמיץ ישר חוקר פעם יקום "אולי

 - האחרון הרגע עד המערכה את נטש לא אשר אדם של כמופת יאיר המהפכנית... חיינו

 של ולילות ימים אותם לאחר רבות שנים כהן, יהושע לי כתב שלי׳", "היאיר היה זה

 בלתי לוחם של אישי במופת מכפר־סבא, הלוחם הנער הוא, עמד שבהם ומבחן, מסה
 שלא תש״ב, חנוכה "במחתרת" בגיליון יאיר של דבריו 43אחרים. אחריו שסחף נכנע

 שהקרין סמכות של הזה המקור את היטב מבטאים יאיר, של הירצחו בעיקבות אור, ראה

 אחינו כחיי במכורה חיינו והיום שלשום "תמול נפילתו. לאחר שאת וביתר חייו, בימי

כותב: הוא ובגלות", בנכר

 קרועים והמשטרה, השמש מעין נחבאים דרכים, בצדי אנו מהלכים כמונו, כמוהם,

 בלילות אנו מתרוצצים רצוצים בתכלית; ורעבים למחצה, יחפים צינה, אחוזי ובלויים,

 ;היקום ראש על בזעף הניתך המטר, בפני עלינו שיסך גג, בבקשנו המרעיד, החורף

 במרתפים, נקוב, שגגן בעליות היגע, הראש את עליו לשמוט כר, אנו מבקשים

 דחוסים מספר, לשעות אנו נרדמים טחב, שקירותיהם נידחים, בצריפים רפש, שרצפתן

 שחר עם לכר. - הקרה ידנו כף לנו, לשמיכה הדולף מעילנו במיטה. שלושה שניים,

 קשים כאלה, רבים וימים והרדיפות. העוני פני והמצוקה, הסכנה פני את מקדמים שוב

 יום בוא עד - לנו נכונו אחים, כבגידת מרים שם, הם באשר החירות לוחמי כגורל

המקודשת. העברית המהפכה יום והקרב, הנקם
 פני ועל רבים, בדורות במחתרת, החירות לוחמי גורל על מאוד, אמיתי לירי, קטע זהו

 ממחבוא למקום, ממקום נודד נרדף, האלה, הדברים את כתב יאיר כאשר רבות. זירות

 כשהוא כמוהם, ומתרוצץ" "רצוץ מתקפלת, מיטה עם למשנהו, אחד ממקלט למחבוא,

 קנה שעה אותה עליה, ליהרג מוכנים כמוהו, היו אחריו, שהלכו שהמעטים בשורה נושא

 כמנהיג סמכותו רכש יאיר מזהירים. ובנאומים נאות בדרשות מושגת שאיננה סמכות,
 לחברי העניק בהם אישי, במופת ומומשו שחושלו ובשיריו, בדבריו מהפכנית, מחתרת

 באותה כתב כאשר תום. עד נפש למסירות ונכונות נחרצת, לוהטת, אמונה המחתרת,

נפילתו: לפני רשימה

 למדידה הניתן כל של מדוקדק חשבון "מציאות", הבריות שקוראים מה כל כי

 בכלל, ההיאבקות גורל את עדיין חורץ אינו - ולמימוש למישוש ולמשקל,
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 רק לא האומה נלחמת מלחמת־מצווה שבשעת וכשם בפרט. הלאומית וההיאבקות

 רק לא קובעים כזאת מלחמה של תוצאותיה גם כך נפשה, לחיי אף אלא גופה, לחיי

 אף אלא בלבד, מוצגים לא רגשות. אף אלא ז.א.( - ״עובדות״ במקור )מתוקן דברים,

 משהו אי־רציונאלי, משהו אלא היבש, השכלי החשבון - "הראציו" רק לא מושגים,

 ממוות עזה אהבה השם, קידוש על נפש מסירות - לחשבון ומעל לשכל שמעבר

 הנצחיים לקנייניה יעבור" ובל "ייהרג בחינת קנאית נאמנות ולמכורה, לעם לחירות,
44וניצחונו. ישראל בנצח והאמונה האומה, של

 כחודש לבו, בדם שנחתמו יאיר, של וערכיו אמיתו בשורתו, אמונתו, תמצית היתה זו

 אולי נשמעים האלה הדברים אחריו. והולכים לבאים העביר ואותה הירצחו, לפני

 ועוצמת עצמאות של במציאות שגדל מי בעיני רציונאליים", "לא אולי היום, מליציים

 של ואמונה נפש מסירות בכוח קמה היא השמים, מן נפלה לא זו מציאות אבל, ישראל;

 אפשרי", "בלתי כמעט בחזון דבקות ותוך היבש", השכלי לחשבון "מעבר שפעל דור

 בספרו שנים, עשרות לאחר שמיר, כותב וכך עליו? חייהם נתנו רבים שכה

:דבר״ של ״סיכומו האוטוביוגראפי
 היו אלה מלים יאיר. כתב המוות", רק ישחרר "משורה החיים, לכל גויסנו כולנו

 גזרה, שההיסטוריה לאומית, חירות למען למאבק ביחס שלנו התחושה תמצית

 יצאנו בארץ־ישראל... הבריטי השלטון נגד ולמוות לחיים מאבק יהי כי לדעתנו,

 הוסיף לח״י אם לרסקנו... אומר שגמרו כוחות נגד וסכנות, בדידות שכולה למערכה

 עד ופעל חי הזה הקטן הארגון ואם נפלה, לא רוחנו אם המצוקות, כל חרף להתקיים

 בשל ורק, אך זה היה לו, התנכלו כך כל רבים שגורמים פי על אף המדינה, הקמת

 לאחר שנתיים הבריטים, בידי כשנרצח יאיר. שהתווה בעיקרים המתמדת אמונתנו
45בלעדיו. בדרכנו להמשיך יכולנו "י, לח ייסוד

 מנת על המוות, אל כמעט מלקפוץ נרתע לא כאשר תוקף, משנה קיבלו אלדד של דבריו

 גם כך התנגדות; ללא הסוהר לבית ללכת ולא להיכנע שלא המחתרת, צו את להפר שלא

 בייסורים, מתפתל כשהוא הסוהר, בבית הדווי ממיטת שהכתיב והרשימות, המאמרים

אלדד: כותב ראשון" ב״מעשר בגבס. גופו בכל קבוע

 המאסר חודשי באותם הייתי כאשר כך, כל וחזק כך כל חופשי הייתי לא לא מעודי

 ומבצרים הסוהר בית במרתף כולי וכל בגבס גופי רסוקות, עצמותי הראשונים.

 או לשפילמן, להכתיב יכול אני כבר לשם, בואי לאחר בלבד ושבוע עלי, שומרים
46"החזית". בשביל המאמרים את לאחר, או לבקר,

 שותפות, של במופת והסבל, ההתמדה בכושר היא גם נקנתה שמיר יצחק של סמכותו

 בסכנת שחתך התיל גדירות בין צעד, כל על האורבת בסכנה והמצוקה, הרעב בתנאי

 בדרכי מחבואו, המחניק, המים במיכל לוהט בדוד המלחמה, המשך אל בדרך חיים,

 הוא כאשר גם במלחמה, והמשיך נרתע לא כאשר בימים, הלוהטת. באפריקה בריחתו

 מחברי אחד שלם, בנימין למשפחת לאימוץ נמסר וילדם האויב, בשבי נמצאו ואשתו

 במה שעשיתי השעות "שמונים מאסר. מפני מסתתר והיה הוא, גם שנמלט המחתרת,

 פעם. אי שחוויתי גוף לעינוי ביותר הקרוב הדבר היו נייד", מתים "ארון קרא שמרידור

 דרך בקושי נושמים להתעלפות, הזמן רוב קרובים ברכיים־לסנטר, במהודק, מקופלים
 47אבבה". לאדיס העינויים דרך את אט אט, עשינו התא, במכסה שנקדחו זעירים חורים

 עם יחד ובמאסר; בסבל בשותפות אישי, במופת היא, גם נקנתה, מור ילין של סמכותו

 הסוהר בבית בשבי, כשאשתו והסכנות, הלחימה המשך אל זחל המנהרה, בורחי עשרים
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 את להם הקנו פיקוד ודרגות צבאיות גינוני לא הזר. השלטון בידי ערובה בת בבית־לחם,

 מכריע. משקל כאן נודע למעשה, הדיבור לחפיפת האישי, למופת וההנהגה. הפיקוד

 במסירות בסכנה, בשותפות ובייסורים, בסבל ונקנתה שהתחשלה סמכות, כאן היתה

הכול. לתת ובנכונות נפש,

ואידיאולוגיה ׳פוליטיקה׳ של הסוגיה

 נוספת. סוגיה מעלה ודרכה, רעיונותיה תוכנה, של לח״י, של המחתרת ספרות בחינת

 עקרוניים אידיאולוגיים במאמרים עשירה רעיונית, במה היא לח״י של המחתרת ספרות

 העולות השאלות ותעמולה. פולמוס של ספרות פוליטית, במה גם היא אבל ומעמיקים,

 כל בה חל שלא בלח״י, אידיאולוגית דוגמה הלר, של כטענתו היתה, האומנם הן, מכאן,

 מעשה רק היה השאר וכל התחייה", ו״עיקרי הרוויזיוניסטי המכסימליזם מימי שינוי

 או האידיאולוגיה, את הפוליטיקה שרתה האם ׳פוליטיקה׳? ׳טאקטיקה׳, הונאה,

 העיסוק בלח״י? אידיאולוגית דוגמאטיות היתה האם הפוליטיקה? את האידיאולוגיה

 המחתרת, גיבוש של הראשון בשלב חודשים, במשך וחבריו יאיר של האובססיבי

 כתנאי אותם לכפות והניסיון מעש, כל לפני התחייה", "עיקרי יסוד, עיקרי בניסוח

 הבוחן אבל אידיאולוגית. דוגמאטיות על לכאורה, מצביע, לארגון, וכניסה לשייכות

 הוא עיקרים, לנסח המאמץ שבצד מגלה, התחייה", "עיקרי סביב הדיונים של תוכנם

 לשינוי רצון בסימן מאובנת, אידיאולוגית ממסורת להשתחרר מאמץ בסימן עומד

 הרוויזיוניסטי, המלל מן להשתחרר הרצון השאר, בין הוא כאן, שבולט מה והתחדשות.

 את מבטאים הם הלהבות׳. ׳חוצבת הפובליציסטיקה הפולמוסים, מציונות־ההצהרות,

 את כאמור, להסביר, ניתן בכך הדרך. של מהפכני, תמציתי, אידיאולוגי בבירור הצורך

 את דחה שיאיר לכך הסיבות אחת היתה שזו נראה, העיקרים. של התמציתיות

אלדד. של ה׳הרחבה׳

 דחיית תוך עיקר. האידיאולוגיה, והייעוד, טפל, היא כלי, היא ה׳פוליטיקה׳ זה בשלב

 משתחרר המאבק במהלך אבל, נוקשה. דוגמה זה בשלב מתנסחת הפרזיאולוגיה,

 העיקרים הקרובים. ויעדיו עיקריו את ומגדיר מבהיר מגמיש, הדוגמאטיות, מן הארגון
 הזר; בשלטון מלחמה שעיקרה לאומי, שחרור מלחמת לאומית, ריבונות מעתה: הם

 בהתייחסות גמישות נגזרת ומכאן האלה, הבהירים הפשוטים, לעיקרים כפוף הכל

 לה המטרה, של מיצוי הם ׳פוליטיקה׳, אינם האלה העיקרים לדוגמות. עולם, להשקפות

 של האידיאולוגי כוחה היה זה ופשוטה. ברורה בצורה מנוסחת והמטרה הכול, כפוף

 הרחוק, שבטווח העולם, להשקפות ביחס התבטאה הגמישות השפעתה. ומקור לח״י,

 ומכסימליסטים, קומוניסטים וסוציאליסטים, כנענים וחילונים, דתיים מעל". "במרומים

 אידיאולוגית במטרה מאוחדים כולם והם המעטים, לח״י לוחמי של הרחבה הקשת הם

 שמא או אידיאולוגיה? כלל היתה לא שללח״י הדבר פירוש האם ברורה. ופוליטית

 ורק וחדה, ברורה מאוד, קונקרטית היתה שלה, שהאידיאולוגיה הוא דבר של פירושו

שונות. עולם השקפות בעלי אנשים ללח״י להתחבר יכלו לכך הודות

 גם היתה הרחוק, לעתיד שנוגעות הכלליות העולם השקפות בשאלות כזאת עמדה

 ה׳ארציות׳, הקרובות, למטרות התייחסה האידיאולוגיה אצלם, גם ;הס״רים של עמדתם

 חיים טוען השקפת־עולם, על הפולמוס ׳פוליטיקה׳. היתה לא וזו ועכשיו", ל״כאן

 אינם פילוסופיות, בשאלות הקנאית ההתדיינות הס״רים, של ההלכה ממורי ז׳יטלובסקי,
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 ואין פילוסופית, ואסכולה עולם השקפת לכפות אין ופירוד. מחלוקת סלע להיות חייבים

 נצחיות". אמיתות שאין כשם נצחיות, פרוגראמות "אין מופשטות. סוגיות על להתפלג

 המדעי. במחקר ההיפותיזה כתפקיד אלא איננו טוען, הוא הפרוגראמות, של תפקידן כל

 שתמצאינה עד בהן, להחזיק שיש להתחלה, קצה־חוט מוצא, נקודת לשמש עליהן

 לבחינה מצע אלא הפרוגראמה אין כן, על יותר. ומתאימות נוחות יעילות, מוצא נקודות
 העקרונית, בסוגיה הס״רים של הקרבי הארגון של ראשו גרשוני, כותב כך 48ולשינוי.

 והמוסר: המהפכנית האלימות בשאלת המהפכני, המעשה במהלך העולה האידיאולוגית,
 התעלמות תוך לעצמו, המאמץ הזה, מהעולם שלא המוסר את גורסים איננו אנחנו

 כעיקרון היחיד, של המלא־המספיק־לעצמו, הטוהר של הצו את אנוש, מסבלות

 לקראת ללכת כיצד המלמדת התורה, זוהי - ארצי מוסר הוא שלנו המוסר להכרעה.

 סוגי נתיבים דרך הקשים, והעמל המאבק נתיב דרך לאנושות, יותר טוב עתיד השגת
49

קוצים...
 שבכל ספק אין י ׳אידיאולוגיה׳ או ׳פוליטיקה׳ היא ומטרות, עמדות של כזו הגדרה האם

 הקרובה במטרה אלא מתרכזים, ואין דנים שאין הגורס, אידיאולוגי, עיקרון מועלה אלה

 שריבונות להגיד, לכאורה, ניתן, לבוא. לעתיד עד נדחה והשאר ה׳ארצית׳, והמרכזית,

 פוליטיות. מטרות הן הזר, בשלטון ומלחמה מדינה, כינון חברתי, שחרור ועצמאות,

 וניסוחן אימוצן אידיאולוגיות. מטרות גם הן אלה התקופה, ובנסיבות המאבק, בנסיבות

 הלגיטימציה כגון, עקרוניות, אידיאולוגיות בהכרעות תמיד כרוכים היו אלה, מטרות של

 סוגיית לגיטימי; ובלתי אויב עריץ, כשלטון הקיים השלטון הגדרת בכוח; השימוש של

 המיוחדות בנסיבות והמהפכה. האלימות דרך על לעלות המהפכני המיעוט של זכותו

 הריבונות של רוב; השגת לפני לריבונות הזכות הכרת הציונית, השחרור תנועת של

 או זו מדיניות בשל ולא בעיקרון, זר, כשלטון האויב הגדרת או עליון, כערך והחירות

 של העיקרון אימוץ גם עקרונית. אידיאולוגית, הכרעה כרוכה היתה אלה בכל אחרת;

 כ״סוציאליזם מגדירו שגינוסר אורגני, באופן בו כלול החברתי שהשחרור לאומי, שחרור

 מהלך גם שהוכיח כפי פוליטי, ולא אידיאולוגי היה בו", דבק אלדד שגם לח״י)!(, של
50הלוחמים". "מפלגת של התגבשותה

 בכל לח״י של האידיאולוגי הניסוח מן חלק היא וביסוסה, המטרה של הגדרתה

 והגדרת עולם, השקפת של תמצות בהם היה התחייה" ש״עיקרי כשם אלא, שלביה.

 והגדרת עיקרים, של נוסף תמצות בלח״י חל התפתחותה, במהלך הרי ומטרה, ייעוד

 יותר. מאוחר לפולמוס נגנזים התחייה" מ״עיקרי שונים עיקרים קרובות. ומטרות יעדים

 מתנסחות התחייה" "עיקרי ומתוך נגנז; בית־המקדש עניין נגנז; הדתי־מסורתי הצד
 זו גישה לבוא. שלעתיד בשאלות אידיאולוגי פלוראליזם המאפשרות יסוד", "אבני

 אידיאית למטרה מסביב שונות, עולם השקפות בעלי של התלכדותם מאפשרת

 עולמם בהשקפת ומנוגדים שונים לזרמים אידיאולוגי במכנה־משותף קונקרטית,

 הזו, האידיאית המטרה וחברה. דת בשאלות שונות עקרוניות עמדות ולבעלי הכללית,

 עצמאות וכוננה הזר השלטון מוגר כאשר המטרה, משהושגה עיקר. ואילך, מכאן היא,

 יוצא פועל שונות, ומפלגות לכיוונים חבריה והתפזרות לח"י של התפרקותה היו ישראל,

נמנע. ובלתי מובן
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והמעשה הרעיון בין בין הזיקה סוגיית

 סוגיית היא מהפכנית, מחתרת כל של האידיאולוגית התפתחותה בבחינת הבעיות אחת

 בין בחנתי, הרעיונית, ודרכה המחתרת ספרות במחקר והמעשה. הרעיון בין הזיקה

 וכיצד פורום באיזה במחתרת; הרעיוניות הסוגיות נדונו, והאם נדונו, איך השאר,

 יעדים שני לה יש המחתרת ספרות הפרק. על שעלו דעות וחילוקי העמדות, הוכרעו

 הרעיוני, המתח להעמקת המוראל, להעלאת פנים, כלפי מחד, מופנית היא ברורים;

 לוחמים לגיוס לתעמולה, חוץ, כלפי מופנית היא ומאידך, הלוחמת, הרוח לגיבוש

 היא כיצד השאלה זו. בתמיכה תלוי גורלה תמיכה. עורף, אהדה, לרכישת וחברים,

 העיתון של ומשקלו מקומו שאלת אל מתקשרת האלה, היעדים שני עם מתמודדת

 ובמלחמתה. דרכה בהבהרת המחתרת, של הזה הכללי למערך שלו, והמערכת המחתרתי

 של אבן־פינה, של תפקיד המחתרתי העיתון מערכת ממלאת המהפכה תנועות בתולדות

 המהפכני, העיתון בייסוד ראשיתו הרוסית המהפכה בתנועת פלג כל כללי. ומטה מרכז

 היה הרצן, אלכסנדר של )"הפעמון"( ה״קולוקול" והרכבה. המערכת הקמת על ובמאבק

 )"פעמון ל״נאבאט" מסביב ;19ה־ המאה של 60ה־ בשנות המהפכנית רוסיה של קולה

 נתחוללו לאברוב, פטר של )"קדימה"( וה״וופריוד" טקאצ׳וב, פטר של האזעקה"(

 הדעות חילוקי רקע על .19ה־ המאה של 70ה־ שנות של החריפים האידיאיים המאבקים

 העם", "רצון של הפלגים שני קמו וחירות"(, )"אדמה ווליה" אי ה״זימליה במערכת

 בין הפילוג נתהולל )"הניצוץ"( ב״איסקרה" למאבקים מסביב השחורה". ו״האדמה

 המחתרת, עיתוני בפולין. המהפכה בתנועות גם כך והמנשביקים. הבולשביקים

 וה״באריקדי", )"הפועל"(. ה״רובוטניק" )"השחר"(, ה״פשדסוויט" ה״פרולטריאט",

 המודפס המוברח, העיתון המהפכני. המאבק בהשתלשלות משמעותיים דרך סימני היו

 ה׳דינאמיט׳ הנשק, הם המחתרתי, הדפוס ובית אמהות־הדפוס עמוקה; מחתרת בתנאי
 במשך נהרגים. והפצתו הברחתו הדפסתו, על וקיומו, הקמתו על המהפכה. תנועת של

 ועד 1894מ־ הפולנית(, הסוציאליסטית )המפלגה הפ.פ.ס. בשורות פעילותו שנות שש

 מחשל ה״רובוטניק", המחתרתי בטאונה כעורך השאר בין ,1900 בפברואר 22ב־ מאסרו

 השחרור תנועת של מלחמתה את ומנהיג דרכה, מעצב כוחה, את פילסודסקי יוזף

 אותה משמשים ה״רובוטניק", ומערכת דפוס בית ששימשה מחתרת, בדירת בפולין.

 סטאניסלאב עם יחד לעתיד, המשוחררת פולין של שליטה פילסודסקי, שעה,

 כתב מכן לאחר רבות שנים העיתון. של )ומדפיסים( עורכים לעתיד, נשיאה וויצכובסקי,

 הדפוס מכונת על לטימיון, ויורד נחרב עמלו כל את ראה בו המעמד, על פילסודסקי

והוחרמה: פורקה שנתפסה,
 אותי הוציאה שלעתים ועל־אף, במחיצתה, שעשיתי קשות שעות שלמרות מודה אני

 לי כאב מטומטמת", "בהמה או בלה", "קשקשנית אותה שכיניתי עד הכלים, מן

 הארגז, נחתם כאשר המשטרה. סוכני של לארגזם מכנה ומועברת מפורקת לראותה

 הרבה כה מאוד. לי יקר שהיה משהו על המכסה כיסה כאילו וחשתי לידו, עמדתי

 שנידונה זו, ברזל בגרוטאת הושקעו נפש, מסירות הרבה כה אהבה, הרבה כה תקוות,
51ושיתוק". לשתיקה מעתה

 במספר המודפס הדל, הצנוע, הביטאון "במחתרת", היה לח״י של ראשיתה בתקופת

 שרק "המפקדה", הלוחם. הרעיון של ההיתוך כור פנים, כלפי ומופנה מועט, עותקים

 זה, בתחום וראשונה, בראש אבל מסמכותה. עליו נסכה "מרכז", להיות להתרגל החלה
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 שכאן נראה "החזית"? בתקופת גם הדבר הוא כך האם יאיר. של סמכותו קבעה
 "החזית", בייסוד גם רב שחלקו )מיכאל(, שמיר יצחק כך. כל פשוטים אינם העניינים

 כלל כמעט השתתף לא זה, בשלב המחתרת בהנהגת המכריע האיש רבה במידה והוא

 במובן "החזית" של מערכת על לדבר גם קשה אחדות. לרשימות פרט בכתיבה,

 בגיליונות שהשתתף כץ, ועמנואל אלדד בין דיונים היו "החזית", בראשית המקובל.

 דיונים אך בו. נוכח היה שהוא מיכאל, בנוכחות דיון על מעיד שפילמן אנשל הראשונים.

 איסטרטגיה על דרך, על קו, על דיונים במשמעות דברים בירורי אידיאולוגיים,

 בלח״י הפעולה, וימי המערכה שבמהלך הסתבר, היו. לא פשוט אלה כל מהפכנית,

 המערכה המעשה, היה המובילה׳ ה׳חוליה ברור". היד, "הכל החורבן, מן שהתנערה

 המאמרים, אותה. הובילה לא היא אותה, לוותה המערכה, את שיקפה הכתיבה הקשה.

 של הנחרצת תשובתם היתה זו מהמערכה. חלק היו המשפט, בבתי הנאומים הרשימות,

 לי אמר ברור", היה "הכל כך: על אותם שחקרתי שעה כאחד, ואלדד ילין־מור נתן

אלדד:
 ולא היסטוריה עשינו מאוד. עמוקה בחשאיות במחתרת, הקרב, בסאון נתונים היינו

 ההיסטוריה את כתבנו בעתיד. וחוקרים היסטוריה לכותבי לשימורה דעתנו נתנו

 לא וגם לעתיד, ב׳כדים׳ מפעלנו הנצחת לחשיבות המודעות לנו היתה ולא במעש,

זאת. לעשות היכולת

 המאבק להט את נשם הכל לדיונים, זמן לנו היה "לא ואמר, הוסיף "המעש", בתקופת
 ואלדד, מור ילין מאידך, 52קצבם". את השיג בקושי והעיתון שנעשו, והמעשים

 אלדד היה לטרון, ממחנה מור ילין ברח )כאשר ובעריכה, בכלא ביניהם ש״התחלפו"

 לא היו הם ביטויו. כלי זו, מבחינה היה והעיתון ה״המרכז", חברי גם שניהם היו בכלא(

 ספרות את המייחדים הקווים אחד החומר. מרבית את כתבו גם הם העיתון, עורכי רק
 שבין העובדה, היא בכלל, במחתרת המהפכנית הספרות בתולדות לח״י, של המחתרת

 כל תקופה באותה אין וילין־מור, שמיר כאלדד, ובאופיים, במזגם שונים כה אנשים

 המחברים וגם מור, וילין אלדד ששניהם, כך, כדי עד מוחלטת זהות ישנה דעות. חילוקי

 כך. על שנדברו מבלי אחד, בסגנון מתנבאים ו״המעש", ב״החזית" המשתתפים האחרים

 עמדות של פלוראליזם שעה באותה כבר קיים בלח״י שהרי מדהימה, עובדה זו

 וחילוקי השקפות של רחבה קשת עולם; השקפות בתחום ומנוגדות, שונות והתייחסויות

 בעלי חברים בה יש ו״ימין". כ״שמאל" בעתיד יפרצו שעוד ומשמאל, מימין דעות

 אין זאת כל למרות ׳כנעניות׳. השקפות בעלי גם גם וכן וחילוניים, עמוקה, דתית אמונה

וחלק׳. ׳חד ומוסכם, ברור, הכל וב״מעש". ב״החזית", דעות לחילוקי ביטוי כל כמעט

 במכנה הלוחם, במעשה בהתמקדות רק להסבירה ואפשר דופן, יוצאת תופעה זו

 וגורליותה המשימה, לגודל אחריות בתחושת דעות; חילוקי כל היו לא שעליו המשותף,

 והמעשה. הרעיון בין במינה מיוחדת דיאלקטית זיקה כאן היתה ההיסטורית. השעה של

 כמה עד דיון, היה לא מעולם הרעיון. את מימש והמעשה במעשה, עור קרם הרעיון

 הכל וכר. זעירה" "לוחמה או אישי" "טרור של עקרוניות בשאלות לבדוק, שיכולתי

 הרעיונית, הקשת כל את ליכד הלוחם המעשה והצרכים. הכוח האפשרויות, מן נגזר

 שהיו אף, שעל קרה, כך והמעש. הרעיון בין הזיקה בתולדות רגילה בלתי תופעה וזוהי

 בכתיבתם. השתקפו לא הם ואלדד, מור ילין בין והתייחסות, מזג ואופי, אישיות הבדלי

 באמצעים, גמישות גם בלטה שבו והמעשה, הרעיון בין הזיקה של הזה, התחום בתוך

 בשאלה גמישות שאין העמדה, בהם נחרצת. העמדה היתה שבהם עקרונות, כמה גם היו
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 היתד" שלח״י עקרון זהו תנאי. בכל הזר, השלטון עם אי־שיתוף־פעולה של העקרונית

 הקשות בשעות גם ,מאור רבים פיתויים מול ובעקביות, תום עד בו שעמדה היחידה

 זוהי, ׳פוליטיקה׳; או איסטרטגיה, בטאקטיקה, להגדירה אין זאת עקרונית עמדה ביותר.

אידיאולוגית. עמדה ספק, בלי

 את וחיזק שהכתיב הוא הרעיון דיאלקטית. זיקה כאן היא והמעשה, הרעיון בין הזיקה

 במקום באמצעים, לגמישות הודות המחתרת. את רעיונית, חיזק, והמעשה המעשה

 היה לא שבהם בעקרונות, והדבקות המטרה, הגשמת למען והתבקש התאפשר שהדבר

 המוביל, המכריע, התפקיד את למלא מסוגלת לח״י היתה וגמישות, פשרה לכל מקום

 גם שני, שמצד הם, באמצעים, והגמישות במטרה הדבקות המרי". "תנועת בהקמת
 במהלך מלאה, בהסכמה לעבוד ושמיר, אלדד כילין־מור, שונים כל־כך לאישים אפשרו

 לאחר התגלו החריפים הניגודים אחד. בסגנון כמעט ו׳להתנבא׳ המערכה, תקופת כל

 ובך סנה גולומב, אליהו ובהם ,,האקטיביסט והמחנה ׳ההגנה׳ ראשי המטרה. השגת

 את סותרות אינן לח״י של האידיאולוגיות שמטרותיה זו, בנקודה הבחינו גוריון

 על השלטון לתפישת השאיפה את כוללות אינן אלה שמטרות וכן, הם, מטרותיהם

 כאל התייחסו האצ״ל אל לשלטון. יריב איננה שלח״י לכך, מודעים היו הם היישוב.

 הצבאית כזרוע נתפש האצ״ל השלטון. על ומתחרה לשלטון, עיניו הנושא פוליטי, יריב

 "אלוהים הסיסמה נכללה שבה האידיאולוגית, מסורתו ונושא ה׳רוויזיוניזם׳, של

בחרתנו". לשלטון

 עוברים, ואין נהרגים שעליהם בעקרונות, מתפשרת בלתי דבקות של זו גישה האם

 יאיר, של מלח״י המאוחרת, לח״י ניתוק או לרציפות, ביטוי הם באמצעים, גמישות לבין

 זהות׳ ׳חוסר אידיאולוגי, ׳בלבול׳ על מעידים הם האם יאיר? תקופת של או

 ׳מניפולאציה׳ בחינת היה יאיר, של ה׳מיתוס׳ של המאוחר הטיפוח האם אידיאולוגית?

 של בסימן לח״י של הרעיונית ההתפתחות עומדת דרכה אורך לכל לדעתי, טאקטית?

 המסורת מן הניתוק הוא זו לרציפות הביטויים אחד רציפות. תוך והתפתחות תמורות,

 שיתוף פרשות עם האירועים, במהלך וגובר ההולך הרוויזיוניסטית, והאידיאולוגיה

 והלח״י האצ״ל בין והולכים המחריפים והיחסים וההלשנות, השלטונות עם הפעולה

 של ,האקטיביסט החלק על והאוריינטאציה הרוויזיוניזם מן הניתוק זאת. בעיקבות

 הכרתו או באהדתו לזכות על־מנת תכסיס הלר, של כהצגתו איננו, וההתיישבות, היישוב

 רעיוני, אמיתי, ניתוק הוא הרוויזיוניסטית המסורת מן הניתוק המאורגן. היישוב של

 בפולין יאיר של פעילותו מימי עוד נמשך הוא ביאיר. בוודאי וראשיתו תוכני,

 יאיר אז. כבר חל והארגוני הרעיוני הפילוג שם. הרוויזיוניסטי הממסד עם והתנגשותו

 גם השאר ובין בסוציאליזם, מהמלחמה אחימאיר, של מה״אנטי־מא" אז כבר הסתייג

 השחרור תנועת של חיזוקה מדיניות של נכון צעד בו שראה ׳ההעברה׳, הסכם מדחיית
53צוררים. משטרים עם בהסכמים גם הציונית,

 בעת שדה יצחק עם יאיר בשיחת לביטוי השאר בין באה הרוויזיוניזם מן ההתנערות

 לבין יאיר תקופת של לח״י בין לדעתי, מובהקת, רציפות ישנה .1941 בקיץ פגישתם

 ישנה המפולת מן ההתנערות שלאחר בלח״י הרעיוניים. ב״עיקרים" גם המאוחרת, לח״י

 אבל ה״עיקרים", של צמצומם תוך ועכשיו", "כאן קרובות, במטרות התמקדות אומנם

 ומתמצים מצטמצמים העיקרים דרך. של רציפות ישנה בצמצום גם מהם. התנערות לא

 של יתרונם המובילים. הם והמערכה המעש והמערכה. הלוחם המעשה בעיקבות

 ומסוגלים פשוטים בהירים, כאמור, שהם, הוא, ועכשיו", ל״כאן המצטמצמים העיקרים
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 הזרמים. ומכל הכיוונים מכל אידיאיים אנשים של רחבה לקשת מכנה־משותף להוות

 המורשת מן ההינתקות שלב תולדת התחייה" ב״עיקרי לראות שאפשר כשם

 של שלב יותר, המאוחר בשלב ה׳עיקרים׳ של בפישוטם לראות ניתן הרוויזיוניסטית,

 או בסתגלנות, לא עקרוניים, בוויתורים לא מדובר העיקר. למען אידיאולוגית, הבהרה

 החזון לא הקרובה, המטרה הוא והעיקר בעיקר, בהתמקדות אלא באופורטוניזם,

 זה בלח״י. שהתחוללו העיקריות התמורות אחת היתה בעיקר, להתמקד היכולת הרחוק.

 לאחור, במבט המפולת. מן ההתנערות לאחר והשפעתה כוחה סוד רבה במידה היה

 האחרון האקורד רבות מבחינות שהיתה הלוחמים, מפלגת בוועידת זו לסוגיה בהתייחסו

 מן התלישות על בוטים דברים שמיר, יצחק אומר לח"י, של העצמאי קיומה של

 להם שקוראים אנשים, לסוג במיוחד אופייני "הלך־מחשבה לדבריו, שהיא, המציאות,

׳אינטליגנטים׳": פוליטיות, בתנועות

 הבנתי לא אינטליגנטים, על וזלזול גנאי דברי הרוסית בספרות־המהפכה קראתי כאשר

 מבין אני עכשיו אך למהפכה. היסודות את שהניחו הם אינטליגנטים אותם שהרי זאת,

 אך פוליטית, תנועה לכל וחשובים דרושים האינטליגנטים שלנו. ניסיוננו מתוך זאת

 שלהם. האידיאות בביצוע מציאותיים מגורמים ולהתעלמות לתלישות נטייה אצלם יש

 יישארו שלהם הרעיונות - המציאות הבנת ללא אך אפס, אנו שלהם הרעיונות בלי
54האידיאות. בעולם תמיד

 "אידיאולוגיה של המורכבת הסוגיה את בפשטות שמיר מפרש יותר מאוחר בדיון

 ושום אמצעי שום פסלנו "לא באומרו: ואידיאולוגיה" "טאקטיקה או ופוליטיקה"׳

 כן, - גמישות במטרה. כן, - דוגמאטיות אמרנו: למטרה. להוביל שיכלו שיטה
55. באמצעים"

וריאליזם מיסטיקה על

 בפי דוסטוייבסקי שם אלה דברים באמת", הגדול הריאליסט הוא בנס שמאמין "מי

 את שהינחה הריאליזם משמעות היתה זו האומנם קרמזוב". ב״אחים זוסימה הישיש

 שמתחום־השירה, ובייעור מופשטים, בעיקרים במטרת־על, בחזון, דוגמאטיות - לח״י?

 המובילה בדרך באמצעים, גמישות בצד השיר, בבשורת בדבקות עיקביות בנס, אמונה

 של מזיגה מיאקובסקי; המהפכה ומשורר יחזקאל הנביא וריאליזם; מיסטיקה החזון; אל

 צמידות של מפוכח, ריאליזם עם והפוטוריסטי, האכספרסיוניסטי הרומאנטי, הקלאסי,

 המחתרת, למעמקי מעל האפור, המעשה לתביעות מעבר שהם השיר, ובשורת לחזון

 מקור רבה במידה הוא אצ״ג, של שירתו עולם וציווייה. החמורות לתביעותיה מעבר

 על ניכרת במידה השפיע והוא אלדד, של המרכזי האידיאי האני־מאמין של ההשראה

 מאמרו על במיוחד גאה שהוא אלדד, לי אמר ,13.7.77ב־ בשיחה המחתרת. מחברי חלק
 בבית בגבס, כולו בשכיבה, כתב הזה המאמר את 56אכספרסיוניסטית". "פוליטיקה

 של ממרחק חדה, באסוציאציה ונפצע. שנתפס לאחר שבועיים ירושלים, בכלא החולים

 היה הנביא ישעיהו - סגנונות שלושה אבות־נבואה, שלושה בנבואה היו הוסיף: שנים,

 היה הנביא ירמיהו ובגאון; בהדרת־דיבור זקופה, בקומה שהתנבא קלאסיקן,

 הנערץ המודל הוא הנביא יחזקאל ואילו ייסורים, ואכול ונדכא כפוף, רומאנטיקן,

 כל את מבטא גינונים, ללא ועריה, עירום - הידיעה״ ב״ה׳ ה״אכספרסיוניסט", עליו,

 ברורה באסוציאציה לי, אומר הוא הנביא", "יחזקאל תאמרנה... עצמותיו כל כולו,
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 סיפר, פעם, בשכיבה"; וכתב "התנבא שלו, ה׳אכפרסיוניסטי׳ המאמר את כתיבתו למצב

 לה: "אמרתי אצ״ג. של בשירתו הנביא אליהו מוטיב את לחקור שביקשה תלמידה באה

 נביא ישנו אם אבל !פעמים שלוש אולי אצלו נזכר הנביא אליהו אצלו. כזה מוטיב אין
57יחזקאל". הנביא הריהו בשירתו, מרכזי כמוטיב

 בסולם נאחז הוא כאן תום. עד ודוגמאטי עקבי אמנם הוא אלדד החזון במעלות

 ובכל ארצה, מוצב המחתרת של הסולם אבל אצ״ג. שהציבו הסולם השמיימה, המגיע

 הקרב. וסאון ממהלך המציאות, מן מושפע מאוד, גמיש אלדד כאן זו, להצבה נוגע אשר

 לתמורותיה. לתביעותיה, המערכה, למהלך בהתאם רבים גלגולים עוברות דעותיו כאן

 תש״א של אלדד בלבד. טאקטיות אינן אלדד של בעמדותיו מכאן הנגזרות התמורות

 הבניין למפעל בהתייחסותו מתבטא זה ותש״ד. תש״ג של אלדד איננו ותש״ב

 הערבים. לשאלת לברית־המועצות, לסוציאליזם, הפועלים, לתנועת וההתיישבות,

 המשווה אלה. בשאלות אלדד של בעמדותיו התחוללו וקיצוניות רבות תמורות

 בגיליונות מאסרו, לפני ׳הדונם־אחר־דונם׳, וציונות ההתיישבות בשאלות התבטאויותיו

 העבודה, ולתנועת שבנגב ליישובים למנרה, להתייחסותו "החזית", של הראשונים

 כאן ימצא "החזית", של המאוחרים בגיליונות מבית־הסוהר, בריחתו שלאחר בשנים

 וביטוי־עמדות נקיטה זו ואין פנים, העמדת זו אין מאוד. ומשמעותית אמיתית תמורה
 משמעותיות עמדות הן אלו הלר. שטוען כפי הפופולריות, או הלגיטימציה קבלת לצורך

המערכה. של הריאליה מן נגזרות והן וכנות,

 בעינם, עומדים אצ״ג ופולחן אצ״ג של החזון נשאר, המיתוס נזנחת, איננה המיסטיקה

 ב״החזית". מתפרסמים אינם ושיריו דבריו למחתרת. מעבר הוא רחוק, הוא אצ״ג אבל

 אליטיסטית, אינטלקטואלית, משיחית, במלכות־של־מעלה, הייעוד בתחום אי־שם הוא

 במציאות השמיימה. מגיע שראשה והאמנות השירה מלכות היא מאוד. מופשטת

 אוכלוסין חילופי בזכות דעות שהביע מדריך לסלק תובע אלדד המאבק של הארצית

 על לעלות כלל יכול כזה פתרון אין בשואה, שנעשה מה לאחר הזרים. בעיית לפתרון

 בשלב הערבים בשאלת אלדד של המנוסחות עמדותיו את להציג שמנסה מי טען. הדעת,

 או לנסח ניתן כביכול, כאילו, ׳הוזה׳. ילין־מור, נתן על־ידי ונוסחו שתוקנו כעמדות זה,

 העקרוניות בעמדותיו אז שחלו הגדולות התמורות מן ומתעלם, אלדד, את ׳לתקן׳

 אידיאולוגיות עמדות אלה ופוליטיקה. טאקטיקה של שאלה רק זו אין אלה. בסוגיות

אלדד. של בעמדותיו גם והתפתחות התגמשות תמורות, וישנן מובהקות,

 נכונה. איננה גם והיא כלום, מסבירה איננה כאן ופוליטיקה אידיאולוגיה בין ההבחנה

 פוליטיקה. אינם ביובלו", לעמק וה״ברכה ילחמו" והלוחמים יבנו "הבונים של העמדה

 של לחימתה השתלשלות במהלך שהתחוללה עקרונית, אידיאולוגית תמורה זוהי

 דברי להביע אלדד עתיד ,70ה־ בשנות גם יאיר. אצל מצויים שורשיה ואשר המחתרת,

 בעיקבות העבודה, תנועת כלפי השוללנית־טוטלית העמדה על וחשבון־נפש ביקורת

 לתמורות המשך הוא אלדד, אצל זה חשבון־נפש אצ״ג. של דומה חשבון־נפש

 ישראל, בכנסת חברותו בימי צערו, הביע מור ילין כאשר הלחימה. במהלך שהתחוללו

 גם ואמיתית. כנה אמירה אלא מליצה, היתה לא זו בארץ, עץ לנטוע לו יצא שלא על

 התיישבות למפעל ביחסה בלח״י שהתחוללה רעיונית, תמורה אותה שיקפה היא

 המשכה, בוודאי היא, .1943-1940 של לח״י איננה 1949-1944 של לח״י והבניין.

 לצרכים רק ולא והתפתחות, תמורות תוך אידיאולוגי, מערכות שידוד תוך המשך אבל

 שתמורות העובדה, בולטת אלה בכל ולגיטימאציה. אהדה רכישת של אופורטוניסטיים



ראשונה צבת - לח״י 608

 של במרכז היו לא לברר, שיכולתי ככל שנדברו. מבלי מאליהן, כאילו התחוללו אלה

 מהלך אחרי שעוקב מי "החזית". במערכת לא גם עיוניים, אידיאולוגיים בירורים לח״י

 נדהם התחייה", "עיקרי התנסחות בימי והנוקבים הממושכים והבירורים הדיונים
 של והגיאות המערכה בימי עיוני־עקרוני משמעותי, דיון כל היעדר של לעובדה

אלדד: אומר אתי בשיחה המחתרת.
 ארכיון, לשמירת נתונה היתה לא והדעת זמן, גם היה לא לדיונים. זמן לנו היה לא

 את שקבעו הם המעש, של הדינמיקה האירועים, קצב דוקומנטים. פרוטוקולים,

 הקירות את כיסה "המעש" המעשה. את ליווה הרעיון הרעיונית. ההתפתחות

 והתפתחו ועוצבו הושפעו האידיאולוגיה, הרעיון, המעשה. את ליוותה ו״החזית"
58אלדד. אומר המעש, בעיקבות

 איננה שלה, ,האקטיביסט לאגף האהדה העבודה, לתנועת הנפשית ההתקרבות זה, בשלב

 מן וניתוק התרחקות של ממושך תהליך פרי כאמור, היא תמרונית. טאקטית, אפיזודה איזו

 פרי אלה; בשאלות שנקט העמדות ומן המכסימליסטי, הימין מן כולל הרוויזיוניזם,

 לפי ולא מגבוה, הנחייה לפי לא הלוחמים, של ובהגותם בנפשם שנערך הנפש חשבון

 וחשבון־נפש סיכומים לבטים, מתוך אלא הנהגה, או מרכז של עיוניים דיונים של סיכומים

 הניתוק הרוויזיוניזם. מן הניתוק גם כך ארוכות. כלא ושנות מחתרת בשנות קולקטיביים,

 ההסגרות והרדיפות, השפל בימי והחריף, הלך הרוויזיוניסטית, והאידיאולוגיה מהמסורת

 לא הפילוג והמרירות. השנאה ועמו מתמול, חבריהם של השלטונות, עם הפעולה ושיתוף

 נוקב. בחשבון־נפש מלווה עמוק, ואידיאי נפשי קרע היה זה בלבד. פוליטי או טאקטי היה

 הם קוריוז. איזה היו לא לח״י, של דרכה בסיכום שקיבלה והמצע הלוחמים מפלגת ועידת

 ארוכות. שנים במשך בפנים, שהתחוללו מאוד משמעותיות תמורות וסיכמו שיקפו ביטאו,

 לרוויזיוניזם וההתתנגדות הניכור הניתוק, תהליך ללא לח״י התהוות את להבין אין

יאיר. מימי עוד וממסדו,
 התקרבות חלה המרד, דרך על 1944 בפברואר עלה בגין, של בהנהגתו האצ״ל כאשר

 ובמחיקת בהתפייסות מלווה היתה לא היא אבל הלוחמות, המחתרות שתי בין ארגונית

 צבא־אנדרס עם ארצה הגיע בגין הקרוב. בעבר הפגיעות בעקבות שהצטברה המרירות
 האצ״ל, על הפיקוד את ליטול כמועמד שמו ועלה צף בואו עם מיד .1942 בקיץ הפולני

 סירובו היה הפיקוד מקבלת בגין את שעיכב מה "כל עמוק. במשבר זמן אותו שהיה

 אלדד בו הפציר כאשר הז׳בוטינסקאי. ה״הדר" מטעמי האנטישמי, אנדרס מצבא לערוק

 טען העברי", העם ל״מלחמת הצטרפות לשם ולערוק, הפולני הצבא מדי את לפשוט

 הקריאה את לשנה קרוב דחה הוא הבית״רי. וה״הדר" הכבוד את נוגד שזה בגין,

 של האנטישמי מצבאו ׳שחרור׳ שיקבל עד האצ״ל, על הפיקוד בראש להתייצב
 מסוף המרד", "הכרזת את משנה, למעלה גם מכן, לאחר לכך, נוסף דחה הוא 59אנדרס.

.1944 פברואר עד האצ״ל, על הפיקוד את קיבל כאשר 1942
 מסביר ,1943 של הראשונה במחצית עוד הוחלט שעליה המרד, בהכרזת הדחייה את

 טוען צדדיים?, טעמים אותם של לטיבם אשר 60צדדיים". "טעמים של בעטיים בגין

 שהשפיע האצ״ל, של הארגונית חולשתו בעיית שהיתה ספק, אין שאומנם, שביט, יעקב

 אז קבע טרם שהאצ״ל העובדה, היתה יותר חשוב "גורם לדעתו: אבל הדחייה, על

 לח״י, של ההיסטורית הגירסה יותר לו נראית שלו". המדינית האוריינטציה את סופית

 המרד מתורת השתלשלות של תוצאה היתה לא בבריטניה מזויין למאבק היציאה לפיה

 משברונו אלא הרוויזיוניזם, של וארגונית אידיאולוגית מרציפות לא הז׳בוטינסקאית,
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 המסקנות באימוץ לאצ״ל לח״י קדם שבה ומהפכה, משבר של "תוצאה וכישלונו,
 לאחר רק להתממש יכלה למלחמה האצ״ל שכניסת נראה 61שנים". בארבע הנדרשות,

 הסכנה חלפה כאשר ,1943 במהלך כי מוסר, כץ שמואל הרוויזיוניסטי. מהממסד ניתוק

 מנהיגי הקדישו המרד, לפתיחת האצ״ל מבחינת השעה והגיעה לבריטניה, מפלה של

 את "להניא ויותר, יותר מאמציהם את ועמיתיו אלטמן ד״ר הרוויזיוניסטית, המפלגה

 מרידור, דוכא". לפעולה הדחף הכרחית... להם שנראתה הפעולה מן הארנון מנהיגי

 כוח עצר "שלא מכיוון הקלה", של ב״הרגשה לבגין, התפקיד את העביר כץ, טוען

 האשליות". אחוזי הרוויזיוניסטים המנהיגים של הפוליטית הפאטרונות מן להשתחרר

 קיצץ שבגין כץ, טוען בכך, היתה הארגון מפקד לתפקיד התמנותו עם בגין של תרומתו

 שהארגון הרוויזיוניסטית, למפלגה הזיקה ניתוק על הכריז המפלגה, עם הקשר את מיד

 הנועז "הצעד לנסיבות. בהתאם הזרוע בכוח וישתמש פוליטי, כגוף לעצמו אדון יהיה

 בגין היה יכול לכך הודות אפשרית. האצ״ל של מלחמתו את "עשה כץ, כותב הזה",
62טיבו". על העיד הראשון הנמרץ צעדו שלו. האסטרטגיה לתכנון מייד לגשת

 הארגון של ניתוקו לפיכך, היתה האצ״ל, מפקדת כראש בגין של ההיסטורית זכותו

 מן ומנהיגיהם, מעסקניהם ומנגנוניהם, והממסד המפלגה של מחסותם הקרבי

 של מהלך בכל להפסיד מה להם יש שתמיד מאלה שלהם, הצרים האינטרסים

 שיאיר הצעד, זה היה עצמו. ברשות ואופראטיבית, מדינית האצ״ל, והעמדת עימות;

 האצ״ל. נתפלג גם למעשה עליו אשר בפולין, שליחותו בימי עוד כהכרחי אותו ראה

 לעורף זקוקה הצבאית שהזרוע הבין, כי מלא, היה לא עליו הכריז שבגין הניתוק, אומנם

 איזון יצירת ותמיכה. מימון למקורות רפואית, לעזרה מקלט, למקומות אוהד, ציבורי

 החברתי העורף שמירת תוך הארגון, של והאופרטיבית המדינית האי־תלות בין נכון,

 בגין של החשובים ההישגים אחד ספק בלי היה לספק, יכולה שהמפלגה האוהד,

 פני על המרד במהלך לו שהיו החשובים היתרונות אחד היה זה בפיקודו. והאצ״ל

 שעם העובדה, גם בעבר, הקרובים האישיים היחסים גם אבל בראשיתה. לח״י מחתרת

 שנצטברה, המרירות למחיקת להביא יכלו לא ההלשנות, פסקו לפיקוד בגין של כניסתו

 בבדידות, לח״י של מלחמתה והמשך הפילוג, במהלך שנוצר הרעיוני הפער על ולגישור

השלטונות. עם האצ״ל של הפעולה שיתוף בימי ונידוי, רדיפות

היסטוריה כתבני של העקום" "בראי ד.
 מתוך הוצאתם או ׳הפיכתם׳ משפטים, חצאי בהבאת רק איננו המדובר

 כי ולמצוא פיסקה אחר פיסקה ללכת מדהים, ולכן קל, כמה הקשרם...
 בורות ואף לחצאין הבנה מרפרפת, קריאה על הטוב במקרה מיוסדת, ביקורתו

נזק" לגרום כדי במודע, לסלף כוונה על הגרוע ובמקרה במערומיה,
.1982 קיץ ,9 זמנים הלר, של ביקורתו דרך על עמיצור, אילן

העקום׳ ה׳ראי שרירות

 ואל המחתרת תנועות נבכי אל במסע הנגף אבני הם והסוד, החשאיות הזמן, רק לא

 המחיקה המנצחים, של השרירותית ידם היא הנוסף אויבם והמרד. המהפכה מקורות

 משרתי ש׳מטעם׳, היסטוריונים של בידיהם שנעשה "העיבוד" כולל והצנזורה,
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 תרומתם וגם שעיזבונם, כאמור, קורה, למיניהם. עוינים וממסרים המנצחים המשטרים

 ניתן תמיד לא ולתרומתם. להם צדק לעשות וניתן הנשייה, מן ניצולים המוכחדים, של

 למיניהם. היסטוריה כותבי של השגתם, וקוצר מעיוותיהם השרירותיות, מידיהם להצילם

 שנים, וחמש עשרים שבילתה לאחר העם", "רצון ממנהיגות פיגנר, ויירה יוצאת כך

 האמת עיוות על מרגשת במחאה שליסלבורג, כלא חומות מאחורי ומבודדת כלואה

 תיאור עוות כיצד רואה היא מאוחרים. היסטוריונים של "ניתוחיהם" למקרא ההיסטורית

 עשרות של ממרחק העם", "רצון אנשי של ונפתוליהם ייסוריהם נתיב חזונם, מלחמתם,

כותבת: היא אוהד. היסטוריון של מעטו אפילו זה, במקרה שנים.

 ועמוד עמוד כל על לעצמי רשמתי קוזמין, של חיבורו כתב־היד, את לראשונה בקוראי

 להתפלמס יכול אינך אבל שלה... רפאים רוח צל־אמת, כאן מרחף ושם פה !...לא -

 המשתקפת אדם של העקומה הבבואה את ליישר יכול שאינך כשם להכחישו, אתו

עקום. בראי
 מערכו, להמעיט בניסיון ביטוי, לידי הבאה הרגש, אטימות נגד מתקוממת גם היא

 "רצון מראשי טיכומירוב, בלב )מדובר פוליטית" מעד אשר "אדם של חלקו, ולקפח

 מקובל זה אין באמיגראציה( בגלות, נשבר אשר שלה, המובהקים והאידיאולוגים העם"

 בעבר. זכויותיו את ממנו ולשלול ביושר, כזה באיש גם לנהוג שלא כותבת, היא עליה,

 להשלים יכלה לא שליסלבורג, בכלא שנים וחמש עשרים שבילתה נשברה, שלא היא,

 נתיב את איתם עשה רחוקים ימים באותם אשר לחבר, היסטורית, שנעשה העוול עם

 והגלות. המפולת במצוקות נשבר אם גם הנרדף, הכלב חיי המחסור, הרעב, הייסורים,

 במעורבות, למנהרה, ׳לרדת׳ ההיסטוריון של חובתו על כאן מתריעה פיגנר ויירה
63ביושר. ולתארה

 את גם קרה כביכול, היסטורית, כתיבה של עקום" ב״ראי דרכה הצגת של כזה גורל

 ופוליטיקה אידיאולוגיה לח״י, על הלר יוסף של מחקרו של כרכיו בשני לח״י

 או שרירותית, קטעים ברירת ותוך סותרים, מקורות על הסתמכות תוך .1949-1940

 דמותה את הלר מעלה וחד־צדדית, מרושעת ברורה, במגמתיות ועיוותם משפטים, חצאי

 מאידיאולוגיה המטלטלת אידיאולוגית׳, מבחינה ׳מבולבלת כתנועה לח״י, של

 ׳נציונאל־ של אידיאולוגיה אל פאשיסטית, לאמור אוטוריטארית", "לאומנית
 מתקבלת כביכול, "מלומדת" הצגה מתוך 64הנאציזם... של מדרשו מבית בולשביזם׳,

 המחתרתית, ספרותה שרמת במחתרת מדובר מבולבלת׳. אידיאולוגית ׳עיסה של תמונה

 מן שהיו האידיאיים בבירוריה האחרים, המחתרת פרסומי כל על עולה האידיאית,

 להכרה; וזכתה בלטה ולוחמיה חבריה של האידיאית שרמתם זו, שבתקופה המעמיקים

 הרוב ומחברי בטאוניה, מערכת גם שהיוו ה׳מרכז׳, חברי משלושת שניים שלפחות

 והעיון, העט העיקרי שנשקם רוח, אנשי היו בהם, המתפרסם החומר של המכריע

 הלר, של מחקרו לפי למעשה, אין בה דווקא ולוחם. פייטן משורר, בראשית, ומנהיגם,

 של במשמעות ׳פוליטיקה׳, השאר וכל לעיל, המנויים ל׳יסודות׳ פרט אידיאולוגיה, כל

 אין הלר, של האינטרפרטאציה לפי כאמור, תעמולה. לצורכי פנים והעמדת הונאה

 של המחתרת בספרות לביטוי הבאות האידיאולוגיות התמורות לכל ברצינות להתייחס

 המאמרים הרעיוניים, הדיונים כל - לאמור ותעמולה. ׳פוליטיקה׳, כאל אלא לח״י,

 המכוונים הונאה, ומעשה תכסיסיים תמרונים אלא אינם בהם, הנאמר וכל והחוברות,

והופעתה. מוצאה מראשית לח״י של ה׳פאשיסטית׳ האידיאולוגיה על לכסות

 ׳איזמים׳, לשני מסביב סובבת היא "אידיאולוגיה", ללח״י היתה בכלל אם הלר, לפי
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 בראשיתה, - פאשיזם לאמור - אוטוריטרי׳ ׳נציונאליזם מחסדו, להם ׳העניק׳ שהלר

 הרעיונות כל השאר, כל השני. בגלגולה נאצי, שמקורו בולשביזם׳, ו׳נציונאל־

 שולל, להוליך מזימה ׳כיסוי׳, אלא לפיו, אינם, המחתרת, ספרות כל האידיאולוגיים,

 ואילו אידיאולוגיה; ולא ׳פוליטיקה׳ הם - ה׳אמיתית׳ ״האמת״ על לכסות

 ובהווה, ההיסטוריה", של מיסטית "תפיסה על עומדת האמיתית האידיאולוגיה

 קורפוראטיזם מיליטאריזם; חברתי; דרוויניזם היסטורי; "דטרמיניזם כאמור,

 "בבסיסה מוסיף: גם הוא משהו, החסיר שמא מספיק: לא עוד וזה ואימפריאליזם";

 לאומית; אנוכיות הזר, "שנאת עמדו: "האצ״ל־בישראל" של המדינית הפילוסופיה של

 אנטי ללאום; לחלוטין ככפוף הפרט העמדת המתנגדים;; דיכוי קדוש"(; )"אגואיזם
 הכרעות היו הכרעותיה ויעל מבית", ריכוזי שלטון ;הדמוקראטיה שלילת ;ליבראליזם
65משיחיות".

 דרוויניסטי, משיחי־מיסטי, ׳ארגון ונשארה היתה לח״י הלר, של העקום" ב״ראי

 הזמן כל העוסק "מבולבל", בולשביסטי׳, ׳נציונאל פאשיסטי, ניטשאני, מקיאווליסטי,

 כהרגלו בוחל הוא אין הזאת, ה׳תיזה׳ הוכחת לשם אידיאולוגית". זהות אחרי "בחיפוש

 כביכול, מצטט, שהוא הקביעה, למשל, כך, נבראו. ולא היו שלא ׳אסמכתות׳, בהבאת

 המשיחי ברעיון העם של אמונתו אובדן הוא הרעה כל ש״מקור א׳, גיליון ה״החזית" מן
 צמודה נשארה שלח״י להוכיח, כדי 66השרוול׳. מן ׳ציטוט שהוא דוד", בית ובמלכות

 "יחסנו המאמר מן ׳מצטט־מפרש׳ הוא לסוציאליזם, ביחס הרוויזיוניסטיות לעמדות

 ותיק" "לחבר אלדד של מכתבו )מתוך בהחלט", פנימי - ב״במחתרת״ לסוציאליזם״

 של מזו גדולה הקפיטליזם של מוסריותו "שאי כביכול: בו, ששנאמר )לבגין(,
 67זאת. בכל "רעה" אכל השניים", מן הקטנה הרעה הוא ש״הסוציאליזם ",הסוציאליזם

 לשם אלא תעמולה, לשם לא פנימית, בחוברת כאן, כותב שאלדד ימצא במקור, המעיין

 הדעות חילוקי צל מעמידו הוא שבו לבגין, מכתב מתוך בקטע פנימי, בירור

זו: בסוגיה ביניהם האידיאולוגיים

 ביחס מוסריים ספקות מבין אני לסוציאליזם, ביחס מוסריים ספקות מבין שאינני בשם

 פוגעות נקודות ושם פה להתגלם יכולים הסוציאליזם שבהגשמת ודאי לקפיטליזם...

 זאת לעומת הסוציאליזם. במהות ולא ההגשמה שבצורת דבר אבלזד׳ המוסרי; ברגש
6מאי־מוסריות.* בו שיש הקפיטליזם של במהותו משהו יש

 של הדרמאטיים האירועים רקע על לח"י בהופעת לדון שניסו הלר, ויוסף שביט יעקב

 לאירועים ש׳ששה׳ משיחית, כתנועה לתארה לכך נוסף ניסו עקום", "ראי דרך התקופה

 שממנה ומגוג, גוג מלחמת של אסכאטולוגית, בתחושה שחיו התקופה, של הדרמאטיים

 תקן "על שעה אותה שישב כמי יאיר, את מתאר הלר לגאולה. משיחית הזדמנות צפויה

כותב: שביט ואילו דווקא...(, יוסף" בן "משיח )של משיח" של

 אני שאותו נפשי מצב של כתולדה - 1940-1939 שנת במרוצת לעולם בא לח״י

 1939 ספטמבר הבינלאומיים... המאורעות קריאת של אסכאטולוגי כצופן לכנות מציע
 חדשה. משיחית תקופה לבקוע אמורה שממנה בהיסטוריה, הגדולה השבר נקודת היה

 י(, היהודית) הציוויליזציה של בחורבנה המאיים נורא כאסון נתפסו לא ההתרחשויות

 משני הגדולה העברית המעצמה ותשגה תבקע שבסופו ומכונן, בורא כמאורע אלא
69הירדן". עברי
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הלר? של העקום׳ ב׳ראי שטרן" אברהם היה "מי *

 שני מחבר הלר, יוסף שואל חתר?" ולאן פוליטי, כמנהיג שטרן אברהם היה "מי

 פולין של והקמתה מכאן, הקומוניסטית ש״המהפכה לעובדה, ער הוא לח״י. על הכרכים

 חופניים מלוא שואב ש״הוא חייו", ימי לכל רישומיהם את בו הותירו מכאן, העצמאית

 מאצ״ג, מז׳בוטיסקי, והן בלוק, ומאלכסנדר מלנין ממיצקביץ׳, מפילסודסקי, הן

 לטענתו, מובילה שלו, מאוד" המגוונת המודלים "קשת ומרטוש". מאחימאיר

 וה״ס״רים" העם" "רצון האירי, פיין, ל״שין ועד ופילסודסקי, לנין דרך "ממוסוליני"

 ישראל, ובתולדות ברוסיה, המהפכה תנועת בתולדות רבולוציונרים( )הסוציאל

 טוען אבל, הראובני". ודוד מבר־כוכבא והחשמונאים, הקנאים מן מקראיות, "מדמויות

 הטכניקה "בנושא רק הושפע לנין( מיקובסקי, בלוק, )מאלכסנדר השמאל" "מן חוקרנו,

השלטון". תפישת של

 שתי שבין ש״בתקופה כמי, מוצג הוא והמגוונים, הרבים יניקתו מקורות הצגת לאחר
 לגווניו: והרדיקאלי השמרני האירופי, הימין של להשפעתו נתון היה העולם מלחמות

 את מפתח הוא הדברים בהמשך חייו(. כל כמעט פירושו עולם", מלחמות שתי )"בין

 לכל והרדיקאלי השמרני האירופי "הימין של הזו, הרחבה הקשת ומכל הזאת, ההכללה

 ובניסיון נבראו, ולא היו שלא מקורות, על הסתמכות ותוך הזאת, ה׳עיסה׳ מכל גווניו",

 מוסוליני. של מעריצו "פאשיסט" של ה׳תווית׳ את ׳לש׳ הוא דמותו, לעוות בולט

 כביכול, אימץ תורתו שאת גווניו", לכל והרדיקאלי השמרני האירופי "הימין משמעות

 בליל העלאת תוך להערה, מהערה אותנו מפנה כשהוא אלא בגלוי, אצלו מפורשת איננה

 "מיליטאריזם", "קורפוראטיזם", חברתי", "דרוויניזם בהם: אידיאולוגיים, ׳מרכיבים׳ של

 ל׳כינוי מגיע שהוא עד ועוד... ועוד אקטיביסטית", "משיחיות אליטיסטית", "רומנטיקה

 ,הוכחות של והטכניקה הדגמת לשם בהערה... רק מפורש אבל ׳פאשיסט׳, - ׳המפורש׳

 המלמדת רבות, מני זו, אחת דוגמא על כאן לעמוד עניין יש זה, פניות׳ "ללא במחקר

 ה׳טכניקה׳ מוסוליני". של "מעריצו "פאשיסט" ה״תווית": את לשטרן מדביק הוא כיצד

 ולא היו שלא סימוכין, על הסתמכות תוך להערה, מהערה אותנו לשלוח כאמור, היא,

 רעיונותיו לאישיותו, מובהקים" סמכא "ברי אל עדותו׳, ׳מרחיק הוא בטחון, ליתר נבראו.

 יאיר, של מדבריו אחת מלה קראו לא שוודאי וגרוואסי... קסטלר כארתור יאיר, של ודרכו

 - פניות׳ ׳חסרי ׳מקומיים׳, מחוקרים ודאי להם בא לח״י, ועל יאיר על שידעו מה וכל

 דבר, של שביסודו נבין להערה, מהערה נדידה לאחר רק דבר, של קיצורו כמוהו.

 פירושו: והרדיקאלי", השמרני האירופי הימין של להשפעתו "נתון היותו משמעות
70!. "פאשיסט"

 בה ,269 ע׳ 262 להערה הלר אותנו שולח גווניו״, לכל ״הימין משמעות )ל׳פירוש׳

 נאמר: ,258 ע׳ ,49 בהערה ואילו ״,49 הערה לעיל: ראה המושגים ״להגדרת נאמר:

 ׳ימין המושג להגדרת ״;154 ע׳ לינץ, השווה אינטגראלית׳ ׳לאומיות במושג ״לשימוש

 ׳ההגדרות׳ מקורות את שמנה לאחר ״.21-14 נומי פאשיזם, פיין, השווה: רדיקאלי׳

 ׳משהו׳: זאת בכל לנו נאמר בהן, יש מה להשכילנו מבלי בפאשיזם, העוסקים האלה,

 שכאן משום ",,בישראל היאצ״ל של מנקודתיראות בעייתיות פיין, של "אבחנותיו

 'הלאומיות של האחרות הקטגוריות לשתי גלישה "קיימת ז.א.( - בלח״י )לאמור

 ׳פאשיזם׳, אינטגראלית׳, ׳לאומיות המונח פני על מעדיפו שפיין )מונח האוטוריטרית׳

 ׳לאומיות אלא רדיקלי׳, ׳ימין או ׳פאשיזם׳ סתם לא כלומר קונסרבטיבי"׳(. ו׳ימין
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 כתבו לפאשיזם, נוטה או פאשיסט, שטרן היות "על הלר: מציין שהרי, י. אוטוריטארית

 מעמיקה הארה לאחר שם. כך, גרוואסי". ופרנק קסטלר ארתור בפסקנות, בשעתו)?(

 א, פרק לעיל ראה: שוב: אותנו מפנה הוא אלה, משכנעות סמכויות של הבאתם ולאחר

 הראייות את סוף, סוף, כביכול, למצוא, אמורים אנחנו כאן (;235 )ע׳ ,162 הערה

 יאיר, של השירים לספר אלדד" של שטרק.."במבואו אברהם של ל״פאשיזם הניצחות
71יאיר. עם לו שהיתה שיחה על רטוש של ובהערה

 המצויינים בעמודים לא - לכך רמז אפילו אין אלדד, של הנ״ל שבמבואו מסתבר אבל

 שם, ה׳, ע׳ )ולא כיוון, כנראה שאליו ח׳, בע׳ בו. אחר מקום בשום ולא הלר, ידי על

 העברית האוניברסיטה ידי על שהוענקה לסטיפנדיה בהקשר נאמר, הלו־( אצל כמצויין

 בארץ במדע להשתלם שיוכל מנת על שטרן, אברהם המצטיין לתלמיד בירושלים

 גם היא בלבד, הקלאסיות ארץ איננה שאיטליה "אלא שבאיטליה: בפירנצה הקלאסיות

 שהוא כביכול, ,,ה׳הוכחה זוהי גריבלדי..." ושל מציני של ארצו גם הרסורג׳ימנטו, ארץ

 אין רטוש אצל שגם נמצא מרטוש, כביכול, ל׳הוכחה׳, אשר מוסוליני... של מעריצו היה

 גם לשוחח", ולנחוץ ל״נכון מצאו שבהם יאיר, עם שיחות על מספר רטוש לכך. רמז

 הים־התיכון, באיזור בריטניה של ויורשתה יריבתה להיות אז שהתיימרה איטליה, "על
 72בבריטים". במלחמתנו בה להיעזר האפשרות ועל מוסוליני, בפי נוסטרום", "מארה

 רמז אפילו אין הימים" "בראשית רטוש ואצל אלדד של שבמבואו כיוון שכך, כיוון

 מעלה - אחר מקום בשום ולא ידו, על המצויינים בעמודים לא - למוסוליני להערצה
 73פילסודסקי"... של לאישיותו "אהדתו יאיר... של ל״פאשיזם" נוספת ראייה חוקרנו,

בלבד."" מדעיות "עובדות על האמון חוקר של דרכו וזאת

 אוקטובר עד 1933 מסוף יאיר של שהייתו שלמרות היא, העובדה העובדות? הן מה

 עם שונות בפגישות לציונות אהדה מוסוליני גילה שבה בתקופה, בפירנצה, 1934

 עדות אף אין בתמיכתו, לזכות במאמצים שנעשו וייצמן, עם בהן ציונים, מנהיגים

 משם, לרוני, מכתביו בעשרות ולפאשיזם. למוסוליני שטרן של כלשהי אהדה להבעת

 ועל עליו רמז כל ואין למוסוליני, אהדה של ביטוי כל אין באיטליה, שהייתו מתקופת

 ל״ריסורג׳ימנטו" אהדה גילויי ובהתבטאויותיו, בדבריו בולטים זאת לעומת משטרו.

 מפורשות, עדויות גם ישנן כן, על יתר וגריבאלדי. מציני של לאישיותם האיטלקי,

 שלילת על וכן הפאשיזם, את שלילתו על אליו, קרובים הכי האנשים עם משיחותיו
 של ,המדעית ה׳טכניקה שבעזרת לאחר 74אלה. בסוגיות אחימאיר אב״א של עמדותיו

 חותכת, קביעה באה מוסוליני׳, של ׳מעריץ ׳פאשיסט׳, קיבלנו הלר של ׳הוכחותיו׳

 תקן על "ישב יאיר מוסוליני, של ומעריצו "פאשיסט" היותו שמלבד חוקרנו, של נוספת,

 "שטו;" !דווקא בן־יוסף״ ״משיח כאמור, עצמו, שראה אלא בלבד, זו ולא משיח״, של

 מלחמת תבוא ואז ,ליהרג 'החייב כן-יוסף משיח סביב האגדות ,מן "הוקסם הלר, כותב

 צבאותיו. בראש יופיע דוד בן משיח המשיח, זאת מלחמה של ובסופה איומה... עולם
75כולו..." העולם על העברי העם את ישליט והוא

 ׳מכר׳ האלה הבריות את בעברית; בספרו האלה ההבל דברי את הכליל לא הלר

 סירב מדוע בהסבירו יוסף׳, בן ׳משיח רעיון את ׳השחיל׳ העברי בספרו לגויים. באנגלית

 ׳פשוט׳: הסברו בסכנה. שחייו ידע כאשר ומשמאל, מימין לו שהוצע מקלט לקבל יאיר

 לקבל מוכן היה לא לכן הימים, משכבר עוד באישיותו שבלט המיסטי הפן מן "נבע זה

 את בכך לפתור יכול שהיה למרות משמאל, ולא מימין לא מותו, ערב ממש מקלט,

עליו, השפיע בחבריו בגידה של השיקול רק לא המשטרה. בידי נמנע הבלתי חיסולו
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 תפקיד לעצמו הועיד הרי הוא שלו. היסוד הנחות לגבי מכאן שהשתמעה הכפירה אלא
 בקביעה הלר מסתמך מה על 76וחלק!." חד י כך הגאולה". בתהליך יוסף בן משיח של

 שהופיע בישראל", המשיחיות "התנועות המאמר, על מסתמך הוא זו? נואלת

 טרח לא שכנראה תש״א, טבת־שבט־אדר ו׳, ה׳, ד׳, "במחתרת" בגליונות בהמשכים,

 משיחיות, המיסטיות התנועות את במאמרו שולל הזה, המאמר שמחבר מסתבר, לקרוא.

 בדרכים הגאולה את להביא שביקש הראובני, דוד של דמותו את בחיוב, לעומתן ומעלה

 הוא שמחברו מתברר המאמר. את כתב מי לבדוק טרח לא גם הלר כן, על יתר מדיניות.
77משיחית. אידיאולוגיה מכל עצמו, כיאיר שסלד, אורנשטיין, יעקב

 למניעים המתייחס גילוי עוד נמצא הלר, של הנרחב מחקרו של ה׳גילויים׳ כל בין

 או רעיונית׳ ׳קרבה שרק נחשוב בל לגרמניה; ההתקשרות ניסיון של ה׳אמיתיים׳

 וחוזר טוען, הוא "שהרי", הזה, הניסיון מאחרי שעמדה היא ייאוש׳, של ׳פוליטיקה

 שטרן דהלר אליבא זה בשלב היטלו־". של בניצחונו עדיין משוכנע היה "שטרן וטוען,

 מאמרו, על ביקורת שמתח מי על ׳הסתערותו׳ בלהט כך אחר רק ׳משוכנע׳; רק עדיין

 קל'. ב׳תיקון רק אומרם, בשם דברים הבאת תוך כביכול כאמור, קביעתו, את ׳ירחיב׳

 ביחס כותב לשמאל, לח״י של התפזרותה עם שפנה לח״י, מפעילי אחד גינוסר, פנחס

 שלדעתו, התיכון, המזרח בזירת גרמניה נצחון של באפשרות יאיר האמין אם לשאלה,

 לאחר ויותר שנה עשרים לאחר ז.א.( - הלר )שמביא העדויות מן בחלק לפחות ״יש

 במפלת שהאמין זכר יאיר, לצד שהתייצב מי הזכרונות. של מודעת לא ברירה האירועים,
78בנצחונה". שהאמין זכר נגדו שהתייצב ומי גרמניה,

 לבקורת", הערות - לשמאל ימין בין ״לח״י במאמרו הלר. של זעמו עליו יוצא כך על

 גינוסר את מצטט רק לא הוא טיעונו, של ׳מדעי׳ ובביסוס תשנ״ד(, ניסן ,71 )קתדרה
 78גרמניה(. של בנצחונה" ׳שרצה התיבה את שם "האמין" )במקום קל. ׳בתיקון׳ עצמו,

 החטא נשקל משיחית; גם אלא פוליטית רק היתה לא ש״ההכרעה מוסיף, גם אלא

 עתיד יוסף בן שמשיח האפשרות לאור אך לובינצ׳יק, של בשליחותו הכרוך המוסרי

 ׳קרבה רק לא לאמור, בד,". לתמוך הוחלט ברלין(, )או רומא בשערי להופיע

 האידיאולוגיה ׳אוהד יוסף" בן "משיח משיחית". "הכרעה גם אידיאולוגית׳

 האידיאולוגית דמותו זוהי י היטלו־ של בנצחונו ה״רוצה" והנאציזם׳, הטוטאליטרית

 ברלין... או רומא בשערי להופיע לובינצ׳יק את שולח הוא מחברנו, לפי ולכן, יאיר, של

 כ׳חסר המוכרז ב׳מחקר׳ הזה, ההבל וכל ;ו׳דרוויניסט׳ ׳היטלריסט׳ משיח־בן־יוסף
79כביכול. פניות׳

פניות׳ ׳חסר חוקר של ה׳תיזה׳ - ל׳נציונל־בולשביזם׳ מנציונל־סוציאליזם

 של העקום" ב״ראי בולשביזם", "הנציונאל בשלב ואילו "הפאשיזם", בשלב היה זה כל

 אלא המרי", "תנועת שבמסגרת אלה כולל לח״י, של פעולותיה כל היו לא הלר,

 'מרטירים/ לעצמה להבטיח או המועצות, ברית כעיני חן למצוא ציניות תחבולות

 בעיני חן למצוא נועדו פעולותיה כל בולשביזם", ל״נציונאל עברה שלח״י משעה

 גם סטאלין, בעיני חן למצוא הרצון על נוסף נועדה, מוין בלורד ההתנקשות סטאלין...

 במסגרת בבתי־המלאכה־של־הרכבות הפעולה גם גרדום; עולי ללח״י... להבטיח

 של לצדה המועצות ברית את "להטות הלר, של לדבריו נועדה, המרי", "תנועת

 נלקחו ושלושה ועשרים נפלו, לח״י מאנשי אחד־עשר נכשל. המבצע "אולם הציונות".
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 הצליח שלא בזאת, האם לטענתו, "נכשל", במה - ברור ולא הלר. כותב־׳חוגג׳ בשבי״,

 התבטא, הכישלון זאת, בכל שמא או הציונות", של לצדה המועצות ברית את ל״הטות

 המרי", "תנועת במסגרת לפעולה שיצאו לוחמיה, מיטב נפילת של הכבד באסון
80איתה. מלא ובתיאום

 של הבלעדית מ״האוריינטאציה כנובעת הלר, ׳מסביר׳ בברנדוט, ההתנקשות את גם

 קפיטאליסטית שמעורבות המועצות, לברית כ״איתות המועצות", ברית על לח״י
 ה׳איזמים׳ שורת 8,מתקבלת". בלתי היא מערבי, אימפריאליסטי מתווך בצורת בריטית,

 היה בודק, היה אילו ׳מרשימה׳; המאוחרת, ובלח״י התחייה" ב״עיקרי הלר מגלה אשר

 על הסוציאליסטית, בציונות כולל בכלל, בציונות הוטחו האלה ה׳איזמים׳ שכל מוצא

 ה׳בונד׳, מהקומוניסטים, החל השונים, ולגווניהם למחנותיהם ציון, שונאי כל ידי

 מבני־ברית; שלא ישראל שונאי כל ידי על וכולל למיניהם, והמשומדים המתבוללים

 כאשר מחקרו. כל של ההיכר מסימני כאמור, הם, בלח״י ׳מפוצצות׳ "תוויות" הדבקת

 ליתר תוויות, אותן על חוזר הוא משכנע, בלתי ריק, מלל אלא אינו זה שכל מרגיש, הוא

 בולשביזם׳, ה׳נציונאל לגבי כך זרא; עד פעמים, של רבות עשרות ושכנוע, בטחון

 ודאי יאיר, שלאחר בשנים ללח״י מדביק הוא שאותה במיוחד, עליו האהובה ׳תיבה׳

 ימי של גרמני היסטוריון ידי על נטבעה והיא סוציאליזם׳, ל׳נציונאל קרובה שהיא מפני

 המזרחית" "גרמניה של והוקעתה הנאצית, גרמניה של טיהורה לשם הקרה׳, ׳המלחמה

 ׳דיבוק׳, כאחוז זו ׳תווית׳ הדבקת על חוזר הלר סוציאליזם". "הנציונל של כממשיכה
*2פעמים. עשרות

 מוצא איננו מדוע מבין אתה הלר, של ול׳תווית׳ ל׳תיזה׳ המקור את בודק אתה כאשר

 האחרות, ה״תוויות" בכל לעשות לנכון מצא שלא כפי זו, "תווית" להגדיר לנכון

 לגלות לו יש מה - תוהה וכשאתה :לידאה" אותנו מפנה שוב הוא ללח״י. שהדביק

 חיש מתבהרים הדברים ה׳תיזה׳, בגוף לגלות יכול שאיננו להערה, מהערה זו בהרצה

 הכותב, הקרה, המלחמה בשירות גרמני היסטוריון קלמפרר, פון הוא המקור קל.

והקומוניזם: )הפאשיזם( הנאציזם בין הגדולה הקרבה על בהצביעו
 של מפעליהם של לתובנה מגיעים שאנחנו וככל ממוצאם, מתרחקים שאנחנו ככל

 - והקומוניזם הפאשיזם - העשרים המאה של הקיצוניים הקצוות שני של פועלם

 שהמלחמה ויותר, יותר וגלוי ברור נעשה המשותפות... מתכונותיהם נדהמים אנחנו

 טרסנסמוטאציה "(a mere sham battle)" מזויפת מערכה הכל בפך היתה שניהם בין

 מאוד קרוב אירונית בדרך אותה הביא המודרנית, ברוסיה המארכסיזם שעבר
 של המיזוג פני דבר של לאמיתו הם כאחד, והקומוניזם הפאשיזם שניהם, לפאשיזם...

83שלנו. המאה של והאירציונאלי הטוטליטארי כל

 את כמגלמת גרמניה־המזרחית, את להציג ברורה מגמה מתוך כאמור, נכתב, זה כל

 בולשביזם". כ״נציונאל מכתירו קלמפרר פון אשר ונאציזם, בולשביזם בין הישן הזיווג

 אחת בכריכה רטנאו, ולטר ואת שטרזמן את מונה הוא הזה ה׳זיווג׳ של שושביניו בין

 פישר, ורות ראדק וכולל גבלס, כולל שטראסר, וגיאורג אוטו הנאצים, האחים עם

 לכל המשותף בהיטלר. להתנקש שניסו המחתרת אנשי וכן נודעים, גרמנים וקומוניסטים

 בולשביזם" "נציונאל ידו על שמכונה מה הוא, - הזה״ שבפרדוקס ״העיקביות - אלה

 פון־קלמפרר: כותב כך והקומוניזם". הפאשיזם בין הדימיון את ברורה בצורה המגלם -

 האמיתיים, בבולשביקים עצמם ראו הסובייטית ברוסיה הוותיקים שהבולשביקים "כפי

 לאמור האמיתיים", כנציונאליסוציאליסטים בגרמניה, הנציונאל־בולשביקים עצמם ראו
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 ובאימפריאליזם היהודי ב״קפיטאליזם להילחם בקריאתם האמיתיים", "בנאצים

 בקרון וחבריו לנין את שהעביר לודנדורף, של במדיניותו המשיכו הם הצרפתי...

 שעשה הטיהור שלטענתו, מסתבר, ה׳תיזה׳. תמה לא בזאת ".1917ב־ לרוסיה חתום

 הצעד כאשר ה׳נציונאל־בולשביקים׳, נגד צעד היה ,1934 ביוני 30ב־ במפלגתו היטלר

 ,1937ב־ הטרוצקיסטים וחבריו ראדק של משפטיהם היו הסובייטית ברוסיה המקביל
 ידי על בהתלהבות ׳נקנה׳ הזה הלהג וכל שם. בולשביקים׳ ׳הנציונאל נגד מכוון שהיה

 על לעמוד בכדי 84ללח״י. הפעם, נאצית תווית, עוד ׳מדעית׳, להדביק כדי רק חוקרנו,

 בולשביזם׳ ׳נציונאל של וה׳מטבע׳ פון־קלמפרר, של ׳גילויו׳ מאחרי שעומד מה

 לאימוצה הטעם ועל הקרה׳, ׳המלחמה של בשירותה החמישים, בשנות ידו על שנטבעה

 הראוי מן המאוחרת, בלח״י זו תווית לטבוע והתעקשותו הלר, ידי על והנלעג הנלהב

 כלאיים כיצור המזרחית", "גרמניה את בהוקיעו זד׳. מאלף מאמר של ,והסיפא את לצטט

 הנאצית גרמניה של ריהביליטאציה להשיג גם חותר הוא וקומוניזם, נאציזם שבין

קלמפרר: פון כותב מאמרו בסיכום פשעיה. ומחיקת

 של הנציונל־סוציאליזם של השלישי הרייך בין ההבדל דבר של בסופו שהוא מה

 הוא בולשביזם שהנציונאל הוא הנציונאל־בולשביזם, של הרביעי הרייך לבין היטלר,

 סוציאליזם נציונאל זהו סוציאליזם. הנציונאל מן חודר יותר הרבה כן, יותר הרבה
מוסווה. כלתי

 הלר ידי על הזאת ה׳מטבע׳ של האימוץ י בולשביזם" "נציונאל דווקא למה לכן, ברור

 ה״הנציונאל את ׳שאל׳ הלר פניות׳. ׳חסר ואיננו לב, בתום נעשה לא מקרי, איננו

 כדי בלתי־מוסווה"... כ״נציונאל־סוציאליזם אותו שהגדיר מפון־קלמפרר, בולשביזם"

 מדרשם מבית הנציונאל־בולשביזם של ארצישראלי כ׳סניף׳ לח״י, את ולהציג להמשיך

 מרושע, ׳דיבוק׳ אחוז פעמים עשרות הזו ׳התווית׳ את ולועס חוזר הוא הנאצים. של

 מתוך זאת עושה שהוא נראה לח״י. על כרכיו, בשני ׳מחקרו׳ תום עד שחר, וחסר מופרך

 המפורסמות מן כאמת; מוכתר שהוא סופו - אין־סוף עד עליו שחוזרים ששקר הכרה,

 לאחר לטעון יוכל ומי זו... בדרך ה׳אמת׳ של החדרתה שיטת של חסידיה היו מי הוא,
86בלח״י... ׳נאצית׳ אידיאולוגית רציפות שאין האלה, ׳ההוכחות׳ כל

 לח״י מורשת את ולטפח לשמר "רצונו כנגד הלר ׳מסתער׳ גינוסר פנחס עם בפולמוס

 "בסיס על ה׳איזמים׳ מעניק גם הוא פניות׳, ׳ללא החוקר הוא, השמאלית". בגירסתו

 האידיאולוגיה של מדרשה מבית ה׳תווית׳, בהדבקת כוונתו לטענתו מדעיות"... עובדות

 ברגשות לפגוע כוונה כל לו היתה "לא טהורה. ומדעית תמימה היא ללח״י, הנאצית,

 המאחדות לתנועות קונספטואלית "מסגרת ביקש רק הוא חוקרנו, מציין לח״י", חברי

 ׳משימה׳ היתה זו השמאל". של אחדים מאפיינים עם הימין, של אידיאולוגיים מרכיבים

 !,לא אבל, לאומי״. ״קומוניזם של מעמד ללח״י ״להעניק אם רכות״ ׳שקל הוא קשה.

 קונספטואלית, מסגרת בלי "כי זה, ׳חסד׳ ללח״י להעניק היה יכול לא כי מודיע הוא

 ובמקרה הרע, במקרה רעיונית, מבחינה מבולבל גוף של תמונה לח״י( )לגבי מתקבלת

 המורשת את שתתאים אידיאית, סכימה ליאות ללא המחפש גוף של תמונה הטוב,

 לא המדעי" ו״מצפונו "לבו" משתנה..." היסטורית למציאות שלו המורכבת הרעיונית
 ה׳מורכבות׳, את ו׳פישט׳ קלמפרר, פון אצל הלר הלך ולכן 87זאת... לעשות לו נתנו

 בדרכה עיקבית שהיתה תנועה של הקונצספטואלית" ה״מסגרת את ללח״י ב״העניקו"

 על בנוסף בולשביזם׳, ל׳נציונאל מ׳נציונאל־סוציאליזם׳ בהתגלגלותה האידיאולוגית

 ׳דיכוי הזר׳ ׳שנאת ׳אימפריאליזם׳, ׳מיליטריזם׳ חברתי׳, ׳דארוויניזם ׳הקורפוראטיזם׳,
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 מבית׳... רכוזי ׳שלטון וחסידי הדמוקראטיה׳, ׳שלילת ליבראליזם/ ׳אנטי המתנגדים׳

ועוד. ועוד
 והטבעת ׳פלקטים׳ של זו מהדבקה וזדוני, מעוות, אווילי, מה פשוט, מה

 של שקיעתן של גדולות, מהפכות של בעידן מדעיים. כביכול פסוקים, סטריאוטיפים

 היטלטלות של בימים דורות; מדורי מדוכאים עמים של והתנערותם ומעצמות, ממלכות

 היו וייאוש, תסכולים אכזבות, לבין נעלות ובשורות תקוות בין כולו, בעולם זו אידיאית

 ׳סוציאליזם׳; ׳קומוניזם׳; כ׳פאשיזם׳; בפשטנותן מאוד מוגדרות אידיאולוגיות אומנם

 שבו אפור, שטח של רחבה קשת היתה בצידן אולם "ליבראליזם", סוציאליזם׳, ׳נציונאל

 של התואר להענקת למשל, יש, משמעות איזו בעייתית. מאוד היא התוויות הטבעת

 לעומת ׳מתקדמים׳ של ו״דמוקרטיות", "ליבראליזם" של ׳תוויות׳ או החופשי" "העולם

 ואכפו בביתם, וחופש דמוקרטיה ליבראליזם, שהנהיגו משטרים לגבי ׳ריאקציונרים׳,

 מהו האנושות. רבעי שלושת על אימפריאליסטי־קולוניאלי ודיכוי גזענות של מדיניות
 של הרחבה בקשת ׳תוויות׳ הדבקת לגבי תקף הזה הקושי 88׳ימין׳. ומהו ׳שמאל׳, כאן

 הערצה בין כאן רבים כה של ההיקלעות בכלל. והיהודי הציוני במחנה ותנועות פלגים

 בולשביקית התמקדות בין ל׳ימין׳, ומ׳שמאל׳ ל׳שמאל׳ מ׳ימין׳ ולמהפכה, ללנין

 קידושה בין בעל־ביתי, ליבראליזם או פרגמאטיזם אופורטוניזם, לבין הציונות, בהגשמת

 מהמציאות, המתעלמת תלושה, ׳רוחניות׳ לבין לאומית, ואלימות מהפכנית אלימות של

למיניהם; נפש׳ ו׳יפי פציפיסטים של

 עושה גדולים, מנהיגים של ולהפך, לימין משמאל גלגוליהם בימי הזו ההיטלטלות

 שהנהיגה אימפריה היתה סמל־הדמוקרטיה אנגליה פלסתר. "התוויות" כל את לעתים

 תבל. כמחצית פני על שהשתרעו מושבותיה, כל פני על ושיעבוד־עמים ניצול גזענות,

 והגזענות הניצול הדיכוי, באכזריות ממנה נפלה לא העממית" ה״חזית של צרפת

 היו אירופה, ומרכז במזרח ה׳דמוקראטיות׳ וכן ויימאר, של גרמניה הקולוניאלית.

 באנטישמיות לאומיים, מיעוטים כלפי ובאלימות בדיכוי או ובשחיתות, בניוון שקועות

 בהכרעה לשלטון עלה היטלר ;דמוקראטיים־לכאורה משטרים של ומיליטאריזם גזענית

 מהפכה של במדיניות ניטלטל המועצות, בברית המתגשם הסוציאליזם דמוקראטית,

מעמדות. והשמדת ואכזריות בטרור חברתית
 שאליהם הקשיים את שפירא, אניטה מציינת ללאומנות", לאומיות "בין במסה בדיונה

 ומהפכנית לאומית מורכבת, עולם "תמונת להנחיל, שביקש הציוני השמאל נקלע

 צדק של לעולם חתירה גם אך - היהודי לעם היסטורי לצדק בשאיפה כאחת; חברתית

 ופרדוקסים"; פנימיות "סתירות חסרו לא עמים" ולאחוות האדם בני כל לשוויון ומוסר,

 ובחשד באיבה התייחסו דבר של ולאמיתו - בני־האדם כל לאהבת חינכו ״מנהיגיה

 ובו - לערבי אנושי ליחס הטיפו הם נמלטו. וממנו צמחו שבתוכו הלא־יהודי, לעולם

 של הלאומי באופיו היטב הכירו הם היהודים. בשדות העבודה מן "להורידו" תבעו בזמן

 לגבי וכרגיל חניכיהם. את זו בהכרה מלשתף נמנעו אך בארץ, היהודי־ערבי הניגוד

 גם מתייחס זה פנים". ובהעמדת בצביעות להאשימם היה נקל מורכבות, השקפות

 אלימים, גוונים נטול היה לא שלפעמים המהפכה חזון "גם באלימות. השימוש לשאלת

 בקונסטרוקטיביזם"; האלימה ההתפרצות את הארצישראלית במציאות המירו כאשר אף

 ארץ־ על וערבים יהודים בין ממלחמה מנוס יהיה שלא למדי, מוקדם תפשו "הם

 הציונית ה׳לאומיות׳ בין להבחין מאמצים עושה שהיא תוך שפירא, מוסיפה ישראל",
כן, עושה היא כאשר אבל 89הציוני. הימין של ה׳לאומנות׳ לבין העבודה, תנועת של
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 בתמורות תוקפן, ופג מיטשטשות האלה ההבחנות כל שהרי הזמן, מממד מתעלמת היא

 אינם ה׳תוויות׳ כל העבר, של הסטריאוטיפים כל מהן. הנגזר ההכרח ובצו המתחוללות,

 למה רלוואנטי איננו ׳שמאל׳ פעם שהיה מה שחלפו. דורות מתצפית רלוואנטיים

 היום. ׳ימין׳ שמתכנה למה ביחס רבה במידה גם חל והדבר היום, ׳שמאל׳ שמתכנה

 איננו העבר, של ב׳פלקטים׳ השימוש היום. האלה המונחים מן נתלש החברתי התוכן

 המיושנים לסטריאוטיפים לתוויות, נזקק חוקר כאשר המחקר. של למהימנותו תורם

 של נמבזים ב׳סטריאוטיפים׳ בזדון משתמש הוא כאשר וכן, האלה, רלוואנטיים והבלתי

 כתבי יוצאים מדכאות", בלי "בוגדים "חמאסניקים", "גזענים", "חומייניסטים", היום:
90פניות׳. ו׳חסר מהימן ישר, מחקר ולא עקום", "ראי זדוניים, פלסתר



 אלמוניותה בעקבות עשר: שלושה פרק
המחתרת ספרות של

 יותר קשה משימה הוא אלמונים של זכרם "כיבוד
שם. כעלי אנשים של זכרם מכיבוד
היסטורי מבנה של הרעיון
שם" חסרי של לזכרם מוקדש

בנימין ולטר

עלילות * רעיונות * אנשים א.

אלמונים" "חיילים

 היא לח״י, על מור ילין של לספרו המשנה כותרת - עלילות * רעיונות * אנשים *

 אחת היסטוריות; התרחשויות של מהלכן של הנכון הסדר אכן זהו כולו; הסיפור תמצית

 תנועות של בהיסטוריה, הגדולות הפריצות ימי דברי חוקרי של הראשונות ממשימותיהם

 של ופועלם סיפורם מעל המסך את להעלות היא, החירות, מכוננות והמהפכות המרד

 כל של כראשיתה עושי־ההיסטוריה, חסרי־השם של המורד׳, ׳האדם של האנשים,

 חזונם, אחר להתחקות המורדים; האלמונים, אחרי לעקוב היסטורית; עלילה

 ׳הנופלים החירות, מכונני חסרי־השם האנשים של ועלילותיהם הגיגיהם חלומותיהם,
 סיפורם, שמותיהם, לחשוף 1מזבחה׳ על לעקידה עצמם ׳המעלים ראשונה׳, ההולכים

 אשר ׳חסרי־השם׳, האלמונים של זכרם וכיבוד חלקם גילוי ומניעיהם. תרומתם

 על להם חייבים שאנחנו החוב גם הוא הגדולות, העלילות נרקמות האפורים ממעשיהם

 בו שיש זה, מחקרי במהלך עיני לנגד שראיתי המשימות אחת זוהי וזכויותינו. חירויותינו

 במהלך מת. חומר של חניטה מלאכת היא היסטורית כתיבה כל בלעדיה אשר מעורבות,

חשובים: לקחים שני למדתי חסרי־השם, היחידים של בחלקם מחקרי

 הימים שאת הגדולים׳; ה׳ימים מחוללי הקטנים, למעשים קטנות׳, ל׳יום ׳לבוז לא א.

 כל ומהם ׳ימי־קטנות׳, מרודים, אפורים, ימים ומכוננים מפלסים בונים, הגדולים

גדולה.

 היכולת הוא הגדולים, ההישגים סוד ואולי האמיתית, הגבורה מגילויי שאחד למדתי ב.

 את לחזות כמק; הקשת את ומייאשים, מייגעים אפורים, בימים עברה, בימי לראות

 בימים מעמד להחזיק תנאי; ללא אליו ולהיצמד בו, לדבוק בו, להאמין העתיד; חזון

 גורל וגם הגבורה, התבונה, האומץ, שבהם הקשה, והייסורים השכול בדרך שחורים,
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 על לגבור יבוא׳; ו׳ביום הדרך בצידקת להאמין להתחפר, ביכולת מתמצים המערכה,

ניצחון. כל של ופשרו סודו והוא והניכור; הייאוש התסכול,

 של חלקם תמיד קופח הימים, דברי של ובכתיבתם הגדולה ההיסטורית העלילה בסיפורי

 הגדולים האנשים הגיבורים, את ומעריצים אוהבים הימים דברי כותבי ׳חסרי־השם׳.

 גם לעתים התמונה, את לאזן זו, מבחינה היא, ההיסטוריון של חובתו והשם. הכוח בעלי

 האלמונים של מפועלם האלמוניות מעטה את להסיר צדק; לעשות ׳אנדרטאות׳, לנפץ

 מוטלת זו חובה ההיסטורי. במעשה חותמם להבליט זהותם; לחשוף השם׳; ׳חסרי

 קרקע היא שהאלמוניות והמהפכה, המרד תנועות המחתרות, תולדות חוקרי על בייחוד

והישרדותן. קיומן

 !( 1932) תרצ״ב משנת יאיר של שירו אלמונים״, ״חיילים השיר הפך במקרה לא
 לימים הושר שהשיר גם, הוא מקרה לא הופעתו. עם מיד כמעט המחתרת, של להימנונה

 סף על ביותר, הנואשת המחתרת במעמקי הצעיר", "השומר צעירי בפי וארשה בגיטו
 העצוב שהשיר לכך, שגרם שמה נראה, 2עמנו. בתולדות והעצוב המר הבודד, המרד

 של להימנונה הפך שבו, ההתרפקות־על־המוות מוטיב על המינורי, לחנו על הזה,

 ולתקופה; לזמן שלו הרלוואנטיות היא בגיטו מורדים של ולשירם לוחמת, מחתרת

 הבוקעת שער, על המתדפק הגורל בשורת ושרק; כחל ללא האכזרית האמת פשטותו,

 עם להתמודד למרוד, הקריאה הברנרי, כן׳ פי על ה׳אף הפשוטות; השיר משורות

 המוטיב כאן, להם קסם מות; עד כלות, עד ואף־על־פי־כן, הכל למרות אפשרי, הבלתי

 על ה׳אף נושאי שהם האלמונים", ה״חיילים של המורדים, של האלמונים, היחידים של

המרד. תנועות ׳שורות׳ בכל הדורות, בכל כן׳ פי

 בשנת שחיבר וצלמוות", "אימה וסביבם מדים" בלי האלמונים ה״חיילים שיר הפך כך

 בחלום עדיין השקועה בירושלים ולוחם׳, ׳פיטן עצמו שראה אלמוני, משורר תרצ״ב,

 וארשה, גיטו במרד נואשים, אלמונים, יהודים מורדים של לשירם והבניין, השלום

 יכולתי לא שם, ות, מעמד עיני לנגד להעלות ניסיתי כאשר וצלמות". "אימה של בימים

 לקרב כך; כל ורחוק עמוק לחזות השיר של בכוחו הרוח, בדרך בפליאה, להרהר שלא

 היתה פליאה אמת; בשורת הנושאות פשוטות שורות של בעוצמתן כך, כל רחוקים

 כך, כל אכזרית בצורה להתממש העומד שער, על המתדפק הגורל תחושת בעיני

 של השפעתו ׳לפני׳. הרבה ימים - הזה ההימנון - השיר משורות ובוקעת המתגלה

 ידי על המובאת נוספת מעדות עולה בגיטו המורדים בקרב האלמונים" "החיילים מוטיב

 מצטט לזר וארשה; בגיטו היהודי׳ הצבאי ׳הארגון על במחקרו לזר־ליטאי חיים

 בארץ, למשפחתו וארשה, של הארי הצד מן ,17.7.43ה־ מן אלמוני יהודי של ממכתבו

 היהודי ב״מכון שנשתמר במכתב ואבד; נחשף כנראה האיש ליעדו; הגיע שלא מכתב

 את "שאלתי" צעירים. מורדים בגיטועם פגישתו הכותב, מתאר בווארשה, ההיסטורי"

 להיסטוריה? ותיכנסו לגאולה אזכה אולי לכם, קוראים "איך האיש, כותב הצעירים",

 העולם את לעזוב רוצים ואנו אלמונים, חיילים להיות רוצים אנו ענו, הצעירים אבל
3קצת". שנקמנו בסיפוק,

 אדומים "ימים חוויית של זאת, אכזרית תחושה של גילויה מעצם משתאה ניצב אתה

 בשנת סביב", וצלמוות "אימה של ייאוש", של אפלים ו״לילות ודמים" פרעות של

 ובאשליית חייהם, בשגרת שקועים היו היהודי, העולם וגם כולו, העולם כאשר תרצ״ב,

׳מאורעות׳, כאן המכונים פרעות, עם מתמודד בארץ היהודי והיישוב והשלום, השקט
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 שלום של עתיד באשליות ומאוהב שרוי וכידוניו, הזר השליט חסד על יהבו ומשליך

 הקרויים ה׳אלמונים׳, היחידים, האלמונים", "החיילים מוטיב של הופעתו גם ובניין.

 מימי עוד רווחת שהיתה וההקרבה הגבורה במסורת לגמרי חדש הוא בפרץ, לעמוד

 אינם הגיבורים מאוד, והשפיע שרווח "השומר", של ה״יזכור" ספרי במיתוס "השומר".

 תל־ גיבורי מיתוס גם שמות; יש והקרבן, הגבורה הילת שם העוטים לגיבורים ;אלמונים

 של השילוב שם. חסרי אלמונים של מיתוסים אינם בכללם, הגידם׳ ה׳גיבור ומיתוס חי,

 ה״חיילים מוטיב עם ייאוש", של אפלים "לילות של וצלמות׳, ׳אימה של אדומים", "ימים

 סוד כאן וקשה. חדשה טראגית, אמת וגם חדשה, ובשורה עוצמה בו יש האלמונים",

 שרק הדעת, על מתקבל בלתי כה במפגש שונות, כך כל בנסיבות והשראתו השפעתו

להסבירם. עשויים השיר, ואמת רגילה הבלתי ההיסטורית הסיטואציה

המחתרת ספרות של אלמוניותה

 מעשה הנושא הלוחם רק לא חדש. גילוי הוא המחתרת בספרות האנונימיות חותם גם

 כמדפיסיו כמוהו אלמוני, הוא המחתרת דבר נושא גם ואלמוני; עלום הוא המחתרת

 ׳בלי אלמונים׳ ׳חיילים אלה גם אלה חיים; בסיכון הליל בחשכת ומפיציו האלמונים

 לרעיון. לרוח, כאן המוענק העצום המשקל והוא נוסף, גילוי כאן נחשף שני מצד מדים׳.

 ולגרדום; למאסר להסגרה, לרדיפות, לרעב חשופים לוחמיה מנודה; נרדפת, מחתרת

 בשכול בבדידות, קיומה, של ביותר הקשים בימים ואוזלים; והולכים דלים אמצעיה

 "עיקרים". בליבון ארוכים, חודשים במשך נתונה והיא ותש״א, ת״ש ימי של ובכישלון

 על להימנות לזכות תנאי להיות הופכת התחייה׳, ל׳עיקרי לרעיון, הנאמנות כן על יתר

 בה, שהתרחשה הגדולה לתמורה ביטוי המשמעותיים, מגילוייה אחד זהו חבריה;

 באחת יאיר כדברי שבה, מחתרת, זו מהפכנים; למחתרת צבאי מארגון במעבר

 לאמור, החירות"; לוחמי מחנה לפני ההולך האש עמוד הוא - ״הרעיון מרשימותיו,

 המחתרת שהרי למנהיג, או למפקד, לאדם, ולא לרעיון היא העליונה הנאמנות

 אחר "יבוא האחד, שבנפול וכן, וגרדום"; ייסורים למפקדיה "שנכונו יודעת, המהפכנית

 ב׳, ׳הגנה ארגון בתוך הפילוג בימי ,1937ב־ שעוד לזכור יש לרעיון". חייו להזיר תחתיו

 מתהומי, ההתפלגות בכרוז יאיר כותב יאיר, על נערץ אדם תהומי, של בפיקודו

 יאיר היה זה בעניין למנהיג". נאמנות על עדיפה לרעיון ש״נאמנות בשבועה", "לנאמנים

 גדלות שאיפות או ׳מיסטיים׳, רעיונות שום ולא זה, שעיקרון להניח, יש הסוף. עד עיקבי
4.1940ב־ הפילוג בימי גם יאיר את שהנחו הם למנהיגות, וחתירה

 בשאלות קדחתניים, נוקבים, בדיונים אלה, עברה בימי לח״י של היבלעותה

 דרכה המאפיינות התופעות אחת היא התחייה", "עיקרי בניסוח ורעיון, אידיאולוגיה

 האלמוניות וחותם סכנה, ובכל תנאי בכל והפצתה הדפסתה המחתרת, ספרות לעתיד;

 מקרה, זה אין כן על יתר לח״י; מחתרת של וייחודה מציוניה אחד הם בה, הטבוע

 אמצעיה כאשר והחורבן, המהלומות מן להתנער המנסה המחתרת של הראשון שהצעד

 תגר כקריאת "החזית" מופיעה כך רעיונית; במה לייסד הוא דלילות, ושורותיה דלים

 המשמעות על מצביע זה "במחתרת". של קולה שנדם לאחר וחצי שנה וכמעש,

 של השפעתה ועל הדרך, של ולבירורה לניסוחה הרעיוני, לליבון כאן שנודעה העצומה,

 הבלתי היקפה גם הוא לכך ביטוי לח״י. של וגורלה דרכה עיצוב על המחתרת ספרות
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 )ואינם 5לד/״י. כתבי של הכרכים בשני שקובצו זו, ספרות עמודי ומאתים אלפיים רגיל;

 המחתרת לעומק עדות גם הם והרדיפות(, החשאיות בתנאי שאבד החומר את כוללים

 כולה כמחתרת, היא, וגם "מעש", וגם "חזית" היא המחתרת ספרות הגותה. ולעומק

 הבולטים, ממנהיגיה שניים זו ספרות על שהטביעו המכריע החותם למרות אלמונית;

 כשאר כמוהם שם, ללא באלמוניותם, נשארים הם גם מור, ילין ונתן אלדד ישראל

 קולקטיבי, מפעל ביסודה, היא עצמה במחתרת המחתרת, ספרות האלמונים. סופריה

 במהלך בה שחלו לתמורות לנפתוליה, לדרכה, המחתרת, של לרוחה ביטוי כלי והיא

מאבקיה.

 טעם גם לאלמוניות היה ולמהות, לרעיון הקשורים העקרוניים, הטעמים מלבד

 מעצם שנגזרו והחשאיות, הסודיות צווי היו אלה קיומי. מסוימת מבחינה טכני, פרוזאי,

 הכותבים של חלקם חתמו עוד ראשיתה, מימי "במחתרת" בגליונות קיומה; תנאי

 בכללי החמרה חלה המפולת, בימי שהופקו הלקחים לאחר מחתרתיים; בכינויים

 חורבן, סף אל שהביאוה הקשות, והמהלומות האבידות המאסרים, הרדיפות, הזהירות.

 כל ועמוקה. קפדנית חשאיות של משמעת תוך והמשיכו ששרדו המעטים, את חישלו

 השקידה מכאן בנפשה. היו זהיר, בלתי רמז כל כתובת, שם, ציון כל מכלליה, חריגה

 של אפשרות כל למנוע חמורה, וחשאיות סודיות של בשריון המחתרת את לאטום

 יותר, עמוקה היתה שהמחתרת ככל מסמכים. רשימות, עיקבות, השארת של שם, דליפת

יותר. וקפדנית חמורה אלמוניותה היתה כן

 לו נתנו האנארכיסטים ובמהותה; המהפכנית במסורת מעוגן היה נוסף עקרוני טעם

 הם אישיות; פולחן כל סמכות, כל דחה האנרכיסטי המהפכן ביותר. הבוטה הביטוי את

 סמכותם משרירות חששו הם מנהיג"! "לא גם, גיבור!", לא מלך! לא אל! "לא גרסו:

 מכל סלידתם מכאן בצדק...(. )ואולי ומנהיגים; הלכה מורי של השתלטותם ויצרי

 הרוח. חירות את להגביל העלולים מהוללים, שמות של מסמכותם כופה, אוטוריטה

 של ׳אנארכיסטי׳ יסוד היה ולחירות. לשוויון וערובה גדר לדידם היתה האלמוניות

 במקרה לא מרד. תנועת בכל לוחם, כל של בנפשו מהפכה, תנועת בכל סמכויות דחיית

 של בסמכות להכרה הראשון התנאי לוחמות, במחתרות רבות, מהפכה בתנועות היה,

 ובראש ובמצוקה, בעוני נפש, ובמסירות בסכנה בסבל, השותפות להנהיג, בזכות הנהגה,

 "רצון של הפועל׳ ה׳וועד חברי עם להימנות מנת על עצמו. המהפכני במעש וראשונה

 הכי בפעולות תחילה עצמם להוכיח מהם נדרש ווליה׳(, )ה׳נארודניה הרוסית העם"

 קובע יסוד תנאי שני המנהרות; ובכריית בהתנקשויות בפועל השתתפו גם הם מסוכנות;

 מספיקה, ואינטלקטואלית מוסרית "רמה הפועל": ל״וועד להצטרפות התקנון

 פטר כותב למעש הדיבור חפיפת חובת על המהפכנית"; בפעולה והשתתפות

 דרושה, המלה רק לא מופת... "דרוש והוגיה: המהפכנית התנועה מאבות לאברוב,

 הכל. להקריב ומוכנים הכל, על המהמרים קנאים, נמרצים, אנשים דרושים המעש. דרוש
6למעשה". ומתרומתם מערכם ערוך לעין גדולה שאגדתם מעונים, דרושים

" י איננו ? היה • הכל ״שכח - המהפכנית׳ הרוביקון חציית

 את שחוללו ומהן, עמוק, חותם שטבעו מהפכה תנועות של תולדותיהן בוחן אתה כאשר

 שהשאירו העצום הספרותי בעיזבון מעיין ואתה שלנו, בעידן הגדולות המהפכות
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 שהסעירו מלים החומר. אלמוניות של זה אטום בקיר לעתים נתקל אתה אחריהן,

 בחותם טבועים ומרי, התנגדות תנועות שחוללו דברים דרך, שפילסו מאמרים המונים,

 מביאה זו תופעה של מדוקדקת בחינה לפענחה. אפשרות כל לעתים ואין האלמוניות,

 חייבת מחתרת שכל הסודיות, מעטה מאשר יותר עמוק טעם כאן שיש למסקנה, אותך

 לעובדה המחתרת, של מהותה לעצם ביטוי היא שהאלמוניות נראה, בה. להתעטף

 ובמצוקה, בסבל שווים צד; מכל האורבת בסכנה שווים שווים; הכל המחתרת שבמעבי

 ומוות. גרדום כלא, מול השוויון באחוות המנודים; הנרדפים, הלוחמים באחוות

 וראשונה בראש נקנית הסמכות מפוצץ; במלל נאה, בדרשה נקנית סמכות אין במחתרת

נפש. ומסירות הקרבה של האישי במופת

 של כוחה ממרכיבי אחד הם הרעיונית, ההכרה הרוח, חישול הדרך, בצידקת האמונה

 האלמונים, ומפיציו מדפיסיו עורכיו, מחבריו, סופריו, המחתרתי, העיתון המחתרת;

 המערכה של חותמה היא האלמוניות המהפכני; המעשה של הכבדה במערכה נושאים

 נוחיות, קשרים, עברו, שמו, את גם נוטש חייו, המפקיר האלמוני המחתרת לוחם כולה.

 שם גם לו מאמץ הוא אחר׳; ׳איש מכאן הוא הטוב׳; ׳שמו את גם לעתים משפחה,

 הראשון בסעיף המהפכנית; הרוביקון׳ ל׳חציית הביטויים אחד זהו אחר. שם מחתרתי,

 שגורלו איש הוא "המהפכן נאמר:. ובקונין נייצ׳אייב של המהפכך, של ודקאטכיזם של

 מובלע הכל שם. לא גם - קניין קשרים, רגשות, עניין, משלו, אינטרסים לו אין נחרץ.
 את 7במהפכה." - אחת בתשוקה ויחידה, אחת במחשבה ובלעדי, יחיד באינטרס בו

 "צל בפואימה טורגנייב, סרגייביץ׳ איוואן הסופר הנציח זו רוביקון׳ מ׳חציית המתחייב

 סופיה של דמותה המגלמת המהפכני, לארגון המצטרפת הנערה של בדמותה הסף",

 ההתנקשות לאחר לגרדום שעלתה העם", "רצון של הפועל הוועד חברת פרובסקאיה,

 למחתרת הקבלה מעמד ממעמקי הבוקע הקול לשאלת השני. אלכסנדר בצאר

 לשורות הצטרפותה סף על ביותר והקשות הגורליות השאלות את המציב המהפכנית,

 למחתרת, כניסתה סף על הסף׳. ׳על העומדת הנערה של תשובותיה באות המהפכה,

ונוקב: מתרה קול בקע
כאן? לך מצפה מה התדעי זה, סף לעבור המתאווה "את

הנערה. משיבה אני!" "יודעת
עלבון, בוז, לעג, שנאה, רעב, קור,

ובדידות. זרות עצמו... המוות מחלה, כלא,

 המהלומות!" בכל התלאות, בכל אעמוד מוכנה, אני אני... "יודעת

מחברים? מקרובים, גם בלבד, מאויבים ולא

מידיהם" גם - ״כן

עצמך? את להקריב מוכנה "את

אני!" נכונה "כן,
תאבדי, אלמוני?, קרבן להיות

קברך. לציון לשים שם מה גם איש ידע ולא

בסבל; השתתפות ולא תודה, הכרת לי נחוצה "לא

ושם..." יד לא

פשע? למעשי גם... את מוכנה האם
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נכונה" הנני לפשע "גם - ראשה השפילה הנערה

:לבסוף הקול בקע "התדעי"

 כעת, בו מאמינה שהנך במה להתאכזב עשויה "את

 עלומייך!" הקרבת ולחינם ששגית, לתפוש, עשויה את

 לבוא"." רוצה אני כן, פי על ואף ידעתי. זאת "גם

מאחריה. הוגף הכבד והשער הסף את עברה הנערה

 מאחור; מישהו קרא "פתייה!"
8אי־משם. קול נשמע "קדושה!"

 הרוסית, המהפכה ממסורת גם הרוסית, והספרות השירה מן רבה במידה הושפע יאיר
 לקולות הד לשמוע אולי ניתן ברפש" תמיד "למתפלש בשירד במיוחד; העם" "רצון ושל

בקריאתו: הסף". "על

אתמול. ומת כלה הכל איננו!/ היה? הכל! "שכח

לגאול." לבנות, ללחום, לחיות, / אלינו ובוא הכל שכח

 .תחיי לעד בדמי ברפש״, תמיד ״למתפלש יאיר,
 כנערים במדפיסים, האלמונים, כמחברים המחתרתית, הבמה כעורך כמוהו המרכז, חבר

 עלוני את ה׳מדביקים׳ אלה, המחתרת; דבר את להפיץ ליל בחשכת היוצאים והנערות

 לחטיפה, למאסר, לילה, לילה יום, יום המועדים ומאבטחיהם, וכרוזיה, המחתרת

 לכל וחשופים נרדפים כשהם אימה", "בשדות המהלכים המרצחים. ולכדורי לעינויים

 מרתף", אפלת "בטחב במדפיסים כמוהם לראשם; וגג מחסה וחסרי רעבים בולשת, עין

 ונכספים ונפש, גוף כוחות המתישה האפורה, במלאכה אנושיים בלתי בתנאים העושים

 עם הרצוף בדו־שיח שווים כולם המחתרת, חברי וככל כלוחמים - הם - הלוחם למעש

 ומה ייסוריהם, בנתיב דרכם, צידקת בהכרת נפשם, במסירות שווים המוות; עם הסכנה,
אלמונים׳. ׳חיילים כולם ואמונתם; בחזונם יותר, שחשוב

 במתה מעורכי הלוחם" "החלוץ מחתרת ממנהיגות )׳יוסטינה׳( דזידזז; גוסטה

שואה: בימי הכלא, בתא ביומנה רושמת המחתרתית,

 הסימטאות מן ערב ערב מגיחים שהיו מאלה רבים בחיים עודם הדברים, את ברושמי

 בין ישנם עוד בעלטה. נעלמים כך ואחר נשק כובשים מהלומה, מנחיתים האפלות,

 שנועדו שבכתב, דברים סואנים קרייה ברחובות מפיצים היו אשר מאלה, כמה החיים

 הבולשת של לחוטמה סמוך אשר מאלה, כמה מתרדמתו; האדם את לעורר

 אשר מאלה, כמה לאדמה; מתחת כחפרפרות במחתרת, עבודתם את עשו המרחרחת,
9החירות. זרע למען הקרקע את חרשו

האלמוניות אתגר

 אתה גדול. אתגר וגם רב קושי זו אלמוניות מהווה המהפיכה תנועות תולדות לחוקר

 ומרד, התנגדות תנועות מהפכניות, מחתרת תנועות תולדות במחקר זו בסוגיה נתקל

 שהיו הס״רים־ממשיכיה, ומפלגת העם" כ״רצון יותר, הרחוק ובעבר הקרוב, בעבר
 עשירה, מחתרתית ספרות שם גם מוצא אתה לח״י. למחתרת חשוב השראה מקור

 ממאה למעלה דורות, שני חלפו 10האלמוניות. בסימן כולה מאוד, ועניפה מעמיקה

החוברות מרתקת; היסטוריה של רוחה משב וחש הבלים, בדפים מעיין אתה שנה;
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 גבולות, פני על שהוברחו מחתרת", ב״סתר שנדפסו האלה, הבלים העיתונים האלה,

 מהפכות, חוללו ומרי, התנגדות גלי עוררו המונים, בשעתם שהסעירו ומחסומים, דרכים

 מפוארות תנועות של הגרדום עולי מעוניהן, לוחמיהן, מאה; חלפה אלמונים. כולם הם

 עלילותיהם ואינם; כלו האלה, המסעירים הדפים מחברי והוגיהן, מנהיגיהן אלה,

 הם ושיכחה; דורות באבק כוסו ברוח, נדפו הגדולות המהפכות נתיבי שפילסו וכתביהם,

 אבד; שמם המנצחת. אכזריותן פרסות תחת או המהפכה, ניצחון אל בדרך נפלו עצמם

 ותיק, מחתרת איש פעם לי אמר "כיתבו!" הבלים. בדפים המגולם רוחם שאר רק נשאר

היה!". לא נכתב שלא "מה וסבל, קרבות שבע לוחם

 לכרייה פיענוחה מלאכת דומה האלמוניות; חשיפת של זה באתגר מרתק משהו יש

 הזהב עורקי את לחשוף במאמץ סוד, באפלת ומקום, זמן במעמקי לחציבה במעמקים,

 בו נודעת, לא ארץ אל למסע הדבר דומה רבות מבחינות החשוך. שבמכרה והכתם

 לעמלו. שכר גם רבות, הפתעות גם אבל אכזבות, גם מפרך, עמל גם לחוקר צפויות

 המחתרת, ותיקי של זכרונותיהם מגוון; חומר החוקר של לרשותו עומד הזמן ממרחק

 היכהה, שיבש, בדיוקם, פגם תחילה, בכוונה בהכרח ולא מדעת, לא לעתים שהזמן,

 גם ניכרים שבו האנושי, הטבע וחולשת המרחק מנסרת דרך שעבר מידע זהו בלבל.

 במסמכים, לעתים נתקל אתה מזלך איתרע אם אבל דמיון; תעתועי לעתים לב, משאלות

 בגנזכים שנאצרו ומידע ועדויות תעודות משפטים; של פרוטוקולים נשמרו; או ששרדו

 שניגבו המערכה, ותיקי של בעדויותיהם וכן המחתרת; של וב׳גניזות׳ המשטרה, של

להצליבן. שניתן בכך, שיתרונן סביר, זמן במרחק
 גם ואולי המודעות, יד אשר מקורי, בחומר נתקל הוא החוקר, של מזלו נתמזל אם

 שהיתה ופעיליה, המחתרת ראשי בין כאלה היו וגנזה; שמרה ההיסטורית, האחריות

 חזונם לחימתם, מורשת מפעלם, רוחם, שאר שליחותם, הורשת חשיבות תודעת להם

 לדפדף אז זוכה אתה הבאים. לדורות לעתיד, וייסוריהם, סיבלם נתיב וחלומותיהם,

 עמידים בכדים לעתים מחתרתית, בגניזה בסתר, שהוטמן חומר של מצהיבים בדפים

 זהותם, אישיותם, דמותם, משם להעלות לחוקר ניתן ואז המכלה. הזמן יד בפני

 תמיד זהו מחתרת. באופל הפועלים של ומעשיהם נפתוליהם הגותם חותם שמותיהם,

 מכלייה ניצלו כך ברוסיה. העם" "רצון לוחמי לארכיון,שהטמינו קרה כך מרתק; גילוי

 שבת", ו״עונג קראקוב, בגיטו הלוחם" "החלוץ של מאבקו מימי יוסטינה" של "יומנה

 הן אלה יאיר; שהטמין ל׳כד׳ גם קרה כך וארשה; בגיטו רינגלבלום של ארכיונו
מחתרת." בסתר לכורים המצפות הגנוזות׳ ה׳מגילות

 ותנועות האנארכיסטים, של המחתרת ספרות בהן המחתרת, בספרות עיסוקי בעיקבות

 המחתרת בספרות האלמוניות חשיפת אפשרות לבדוק לנכון ראיתי ברוסיה, המהפכה

 נוסף ׳מסע׳ התחיל כך לח״י; של המחתרת ספרות - ובמקום בזמן בלב, לי הקרובה

 במירוץ חצות, של למסע מהרה עד שהפך נודעת, לא ארץ אל הנעלם, אל כחוקר שלי

 בפגישה זה מסע של תחילתו ממש. השתים־עשרה בשעה לי, שנתברר כפי הזמן, עם

 שם פגשתי כהן. יהושע של בנו חמי, בחתונת שנה, לשלושים קרוב לפני בשדה־בוקר,

 "רצון של המחתרת ספרות בחקר ניסיוני מתוך אותם, ושאלתי מור ילין ואת אלדד את

 ספרות מחברי של לזהותם כלשהי עדות השאיר או רשם, מישהו אם והס״רים, העם"

 זה עדכון מה?׳; כתב ׳מי לעדכן ניתן האם מכריע; היה בה שחלקם לח״י, של המחתרת

 למעשה השנים. במרוצת שניהם של הרעיוניים גלגוליהם לאור במיוחד חשוב נעשה

 נתנו "לא זהה: היתה שניהם תשובת יחד; שניהם את לזמן יכולתי לא אלה בעיקבות
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 לתיעוד דאג לא מאיתנו איש והסכנות הלחימה במתח המערכה, בסאון כך; על דעתנו

 ובעיקבות ארוכות, שעות שניהם עם ישבתי במלאכה. לפתוח עודדתי שניהם ולגניזה";

 תוך רק המחתרת; בספרות וכתבו שעשו האלמונים, מן רבים עם נפגשתי איתם פגישותי

 הלכו שראיינתי מאלה כמה ממש; הצלה׳ ׳חפירת זו היתה כמה עד הישגתי ה׳מסע׳ כדי

 האחרון ברגע מרגשות פגישות לי היו מהם. עדות שגביתי לאחר קצר זמן לעולמם

 ועם כץ, עמנואל עם גם ספורים; ימיו כי אז ידעתי ולא )קלעי(, סטרליץ חנוך עם ממש,

 ארוכות מעצר משנות אותם הכרתי האחרון. ברגע שנתברר, כפי נפגשתי, מור ילין נתן

 משנות ידידי אורנשטיין, יעקב את רבה. ובפתיחות בלבביות קיבלתי והם במחיצתם,

 רבים של ומחברם "במחתרת", גיליונות של העורכים אחד שהיה אלה, מעצר

 נעמי, לראיין. הספקתי לא כבר שם, בעילום בהם שנתפרסמו והרשימות מהמאמרים
12לה. הידוע כל את לי מסרה רעייתו,

 ידוע שמא השאר, בין אותו שאלתי חברי; כהן ל׳הזשש איגרת שיגרתי הימים באחד

 לאחר מיד דחוף, תשובה במכתב ;בסודאן׳ השבי 'מן להורים" ה״איגרת מחבר מיהו לו,

 כדי גינוסר, פנחס אל לגשת מתכונן אני ומחר שומר, אני "הערב כתב: מכתבי, קבלת

 תפשת הרבים בעוונותי ;משלי קצת בינתים מה׳? כתב ׳מי על לו ידוע מה לברר לנסות
 לי היו 13!" שלי הוא בסודאן" השבי "מן המכתב פינטאלאך"; ב״שווארצע חוטא אותי

 ארוכות שעות ישבנו חרוד, בעין בביתי מהן, באחת מור; ילין נתן עם מרגשות פגישות

 חשתי איתו בפגישותי ונעוריו. ילדותו מימי מרתקים פרקים לי סיפר ונתן חצות, עד

 ברגע ממש חשובים עדות דברי מפיו הצלתי ואכן לאחר. עלול ואני אוזל שהזמן
 המדהימים הדברים ואחד החומר מרבית את כתבו ואלדד מור ילין נתן ,4האחרון.

 במזגם, באופיים, הגדול האישי השוני שלמרות הוא, העדכון, במהלך לי שנתגלו

 ׳. אחד בסגנון המאבק ובתקופת המחתרת בימי התנבאו שניהם לעתיד, ובהשקפותיהם

 היה קשה איתם, הנפרדות פגישותי במהלך מכן, לאחר ששנים דומה, כה הוא הסגנון

 אלדד הנידונים. מהדברים רבים של מחברם הוא מהם מי בוודאות, לזהות עצמם, להם

 היתה שעה אותה הקרבות"; "באש נעלם כתיבתם של שהייחוד בכך, זאת הסביר

 לפעמים עצמו לו קשה כן ועל המעשה, חוויית אותה הרגשה, אותה ולנתן, לו לשניהם,

 אלדד נהג מכן, לאחר שנים החומר בדיקת תוך הדברים, במהלך מה?׳. כתב ׳מי להבחין

 כתבתי שאני להגיד, יכול שאינני "חבל מור: ילין של רשימה על פעם מדי להפטיר

זאת".

היום בערוב פגישות ב.

כץ עמנואל עם פגישה

 פגישות לי היו לח״י של המחתרת ספרות של אלמוניותה לפיענוח ׳מסעי׳ במהלך

 פגישתי כך ממש. האחרון ברגע הצלה׳, ׳פגישות כאמור, היו, מהן כמה מאוד. מרגשות
 היה המחתרתית ובעריכה בכתיבה הפעילים המשתתפים שבין לי, נודע ;כץ עמנואל עם

 בלטרון; המעצר במחנה בצריף שכני ארוכה תקופה במשך שהיה האיש כץ, עמנואל

 בשדות מרחף איש־רוח, משי׳, ׳אברך אינטליגנט, של דמות דמותו, את תמיד זכרתי
 לו היה גיבור׳; ׳אנטי אמרו וחזותו דמותו כל והרועש; הצפוף הצריף בהמולת חלום,
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 אקסטרן ׳הישיבה׳, מן יצא עכשיו זה דומה, קטיפה׳; ׳קול קצת, מצפצף רך, קול

 שנפתחו בשעות המחנה( לגדירות מסביב )צעדות ׳קסדרות׳, עושה היה הוא משכיל;

 שבעולם; הנושאים כל על בעירנות משוחח כשהוא בצריפים, עלינו שסגרו הבריחים

 של העגה )בלשון ׳פופלין׳, ענייני על בעיקר אבל וספרות, שירה על לשוחח אהב הוא

 חברים עם ורק בלחש, משוחחים שעליהם מחתרת, של ׳עדינים׳ עניינים - המחנה

 לי, נדמה ומצחיק; חורג אז לי שנראה והליכותיו, בדמותו פרט זכרתי כנער נאמנים(.

 אז לי נראה זה אשתו... לו ששלחה בית, בנעלי שם שהתהלך היחיד, האיש שהיה

 ה׳יחפניים׳, הנוקשים, החיים תנאי עם מתיישב בלתי דופן, יוצא כך, כל ׳בעלביתי׳

 חזותו כל ׳אברך־משיי׳... משהו בו היה חיינו; שבהם אכזריים, לפעמים המחוספסים,

במקרה. לא שהסתבר, כפי נקלע, שאליו הזה, ב׳נוף׳ השתלבה לא

 וגדל נולד הוא לשלושים; קרוב בן למאסר בהגיעו היה ,1915 יליד כץ, עמנואל

 משאת היו וילנה ויהדות וילנה לאומית; ציונית למשפחה דליטא׳, ׳ירושלים - בווילנה

 ספרים, ערימת מוקף אותו מצאתי פטירתו, לפני שנה ,1978 בסוף פגשתיו כאשר נפשו;

 הולדתו עיר דליטא׳, ׳ירושלים של עברה - העבר בחקר נתון כשהוא וכתבים, תעודות

 וילנה, יהדות על יד, בכתב נרחבים מחקרים שני אחריו השאיר אכן הוא האהובה.

 תלמיד היה אינטלקטואלית; בסקרנות הצטיין מנעוריו פורסמו. שלא היודאיקה, ובנושא

 יצירות ומתרגם סגנון, ובעל מעולה פובליציסט שנון; ועט ביטוי כושר בעל מצטיין,

 מפקד אפשטיין, ישראל הקרוב חברו עם יחד לבית״ר, הצטרף צעיר בגיל ופרוזה. שירה

 הכלא מן בריחתו בניסיון )נפל באירופה. הארגון של מפקדו לעתיד, באצ״ל בכיר

 (.31.10.1946 שם, הבריטית השגרירות פיצוץ פעולת בעיקבות כליאתו לאחר ברומא,
 כסטודנט ארצה, עלה ובמחוז, בווילנה בבית״ר מאוד פעיל שהיה עמנואל,

 שהבריח; ואקדח תנ״ך, ספר באמתחתו הביא לארץ בבואו העברית. באוניברסיטה

 את לתרום מנת שעל נוכח, מהרה עד אבל ודעותיו, אמונתו ברוח לפעולה כמה הוא

 היה הוא לעט׳. חרבו את ׳לכתת עליו בהם, שהאמין הרעיונות למימוש יכולתו מירב

 של תחושה הרחבה, השכלתו האינטלקטואלית, סקרנותו חריפותו, מעולה; עיתונאי

 הראוי הסדן את העיתונות במלאכת מצאו עצמי, למימוש שאיפה ובוודאי ייעוד,

 ואומץ נאמנותו ללח״י; אותו הביאו ועיקביותו יושרו הנחרצות, השקפותיו לפעילותו.

 נכבד חלק לו היה המפולת. אחרי והמשיכו ששרדו למעטים להיצמד דחפוהו לבו

 יחד מהריסותיה. המשתקמת המחתרת של הרעיונית במתה "החזית", ובעריכת בייסוד

 ורשימות מאמרים המחתרת לספרות שתרם לי נודע ומייסדיה. עורכיה בין היה אלדד עם

 לחשיפת ב׳מסעי׳ פניתי שאליהם הראשונים אחד כן על היה הוא עטו. מפרי רבות

האלמונים. מחבריה

 משנות כאמור, אותו, הכרתי אליו. התקשרתי 1977 נובמבר באמצע הימים, באחד

 הרקע וילנה, אבל שנים; בכעשר ממני גדול היה הוא אחד; בצריף יחד ארוכות, מאסר

 של ניתוק לאחר אליו, טילפנתי מיוחדת; קרבה איזו בינינו יצרו המשותף, התרבותי

 מאוד; נרגש אותו שמעתי השני העבר מן המאסר. מן שחרורו מאז נפגשנו לא שנים;

 פניך". לקבל ומזומן מוכן אני תדחה! אל מיד! בוא ׳הגימנזיסט׳? ׳וולוולה׳? "מי?

 בעתון ביידיש, כעתונאי התפרנס שעה אותה אביב; בתל ביד־אליהו לביתו באתי

 המדינה, קום שבטרם בימים המעצר, מן שוחרר שכאשר מסתבר טאגבלאט". "יידישער
 לח״י וכאיש מובטל, כעיתונאי לו שהוצעה היחידה העבודה היתה זו מכן, לאחר וגם

 שלא ארוכות, שנים ולאחר רבות, שנים לפני היה זה ידועים. והדברים מוחרם...
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 מיד, הבחנתי הדלת, את לי פתח כאשר הפגישה; מן מאוד נרגש היה הוא התראינו;

 מחסן־ספרים־ בעצם היה זה ל׳סאלון׳; אותי הכניס הוא לכן. קודם ׳כוסיות׳ כמה שלגם

 השיגה לא שידו נראה, מדפים. ללא אלה, גב על אלה ספרים, ערימות כאן היו גדול;

 אותו זוכר אני הספרים; של רכישתם על הוציא משכורתו כל כמעט מדפים, להתקין

 שעה אותה כמותם. ועתיק נדיר כעותק בתוכם, והוא ספרים, עמוסי קירות מול שם ניצב

 תושביה שרבבות האהובה, עירו ירושלים־דליטא, יהדות בתולדות במחקרים עסק

 רק לו היתה היידי בעיתון העבודה בפונאר. נרצחו בתוכם, משפחתו ובני היהודים,

 שבהם, החשובים, בדברים לעסוק לו לאפשר אמור שהיה דל, פרנסה מקור צדדי, עיסוק

 "החזית"; של ראשיתה ימי על סיפר הוא מעייניו. כל שעה אותה נתונים היו כאמור,

 בספרות שונים פרקים על אותו שאלתי עצמו; לזכות הכל זקף שאלדד כך, על התאונן

 בקפידה עיין הוא נודעו; לא שמחבריהם רשימות, מאמרים, חוברות, המחתרת;

 על שנים; כמה יחד עשינו שבו האינטליגנטים׳, ׳צריף על זיכרונות החלפנו בשאלותי;

 שאלותי, כל על לעבור הבטיח הוא העיתונאי; עיסוקו על מחקריו; על עירנו; וילנה

מפורט. תזכיר לי ולשלוח זיכרונו, לאמץ

המחתרת ספרות בחזית

 וחוברותיו, רשימותיו מאמריו, של מפורטת רשימה לי שלח הוא קיים, אכן הבטחתו את

 העולה "יהודה החוברת: של מחברה היה שהוא הסתבר המחתרת; בספרות אור שראו

 יאיר(; )על הגג" בעליית "האדם והמאמרים: הרשימות מחבר השוקעת"; והאימפריה

 של המידות "תורת הדמוקראטיה"; הבייבל־אבירי "עם הגדולה"; בריטניה של "תככיה

 "הראשונים" בריטיים"; "פילוסופים בריטיים"; כבוד "אותות הגדולה"; בריטניה
 יאיר של נפילתו של הטראגדיה את חי אשר הבודדים אחד היה כץ עמנואל 15ועוד.

 היה בזאת כתחילתה; אלא מערכה, של כסופה לא לעתיד, במשמעותה וחש הגג בעליית

 הצד; מן שעמד הבולטים, הרוויזיוניסטים האישים מן ויינשל, יעקב של לתחושתו שותף

 יאיר, של רציחתו על לו משנודע יאיר; על הראשונה הביוגראפיה את לכתוב שעתיד מי

 בימינו ביותר הגדולים היהודים לאחד האנגלים הפכוהו הרצח ידי על "כי לחברו: לחש
 עמנואל '6ראשון". להיות שהעז משום גדול... הוא "כי להיסטוריה", הכניסוהו הם -

 יאיר של לחבריו הצטרף הוא הצד. מן ותחושתו, מחשבותיו בפסיקת הסתפק לא כץ

 "החזית", של הראשון בגיליון רעיונותיו; את להפיץ המשיך ומתוכה המחתרת, במעמקי

 "רחוק אשר, הגג", שבעליית "האדם - יאיר על רשימתו פירסם מעורכיה, שהיה

 בעולם"; הראשון החופשי כ״יהודי מתייצב אותו ראה ומבודד" שנוא מכולם,

 ואידיאל ישראל לעם מחוץ מושל ושום שלטון, שום קיים היה לא ש״בשבילו

 עין למראית חופשים התהלכו משועבדים יהודים של ורבבות "כשאלפים השחרור";

 היה והוא שלו, הגג בעליית המורדף שטרן "ישב כתב, הפלשתינאי", הגיטו ברחובות

מכולם". החופשי כן פי על אף

 אור שראתה העולה", יהודה - השוקעת ״האימפריה החוברת היתה החשוב חיבורו
 שפורסמה זו, חוברת (.1946 )נובמבר תש״ז בחשוון בציון״ ״במחתרת לח״י, בהוצאת

 תום לאחר שנתלו התקוות, כל הכזיבו כאשר לציונות, הגדולה המצוקה מתקופות באחת

 היתה לשלטון, ה׳לייבור" בעליית מכן ולאחר צ׳רצ׳יל, של בהבטחותיו העולם מלחמת

 במערך שהתרחשו הגדולות, התמורות של ראות, ומרחיק נועז וניתוח בהירה תחזית בה
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 נושאות אלה שתמורות והתקווה, העולם, מלחמת לאחר המעצמות וביחסי הכוחות

 ושל בריטניה, שקיעת של קולעת הבחנה בה היתה ישראל. לתקומת בחובן,

 ׳יהודה של השחרור שאיפות להגשמת שקיעתה, בעיקבות שנתגלו האפשרויות,

 בימי בווין; של והאנטישמיות הציניות הצהרותיו על והזעם הדכדוך בימי העולה׳;

 ניצולי אחר הציד בימי ומצעיה, הבטחותיה לכל ה״לייבור" ממשלת של התכחשותה

 היה ועוינותו, צביעותו בכל נתגלה הבריטי השלטון כאשר וימים, יבשות פני על השואה

 "במשך ותקווה. בשורה משום כץ, עמנואל של הלוהטת באמונתו המפוכח, בניתוחו

 שאיפת של האויב היא שבריטניה העברי, לציבור "הסברנו כתב, ארוכות", שנים

 אוזניו את רוב־הציבור אטם בתחילה עליה. מלחמה לקדם יש וכי העברית, החירות

 הבריטים, של האיומים הפשע מעשי את מראות עיניו את ועצם האמת, דבר את משמוע

יותר"; להתחמק אפשר אי עכשיו באירופה... אחינו מיליוני לרצח השותפים

 שהיה "ייתכן טען: ה״משיח״־בווין, הוא ביותר הגדול השירות את כאן שעשה מי

 את הציג בטיפשותו הוא אך צ׳רצ׳יל, אותם שרימה כמו הציונים, את לרמות מצליח

 אלא, האויב". מיהו כול לעיני שחשף הוא מערומיה, בכל הבריטית האימפריה אלילת

 הוא הנהרג, העם שרידי על המונפת החזקה זרועו כוחו. שתש אויב הוא הזה שהאויב

 המעצמה מפני בציון העם של פחדיו על שוקעת; מעצמה של זרועה היא כותב,

 כולו בעולם "שאין העכברים, החלטת על קרילוב של ממשליו אחד מביא הוא השוקעת

 לנגד ממש ש״הנה כך, על מצביע טוען, הוא מפוכח, ניתוח ואילו מהחתול"; חזקה חיה

 של לדרגה א׳ סוג מעצמה של מדרגה במלחמה, ניצחונה אף על בריטניה, עברה עינינו,

 - הגדולה המשקיעה הבינלאומית, הבנקאות של העולמי ״המרכז ב״׳; סוג מעצמה

 "ללווה נהפכה, - האנושית״ בהיסטוריה הגדול הבינלאומי והמנצל בריבית המלווה

 שווה המלחמה לפני שהיה שלה, האדיר "הצי ענקיים..." בחובות צוואר עד השקוע

 מצביע הוא המסחרי; מאזנה גם וכך לו", בהשוואה למשני הפך האמריקאי, לצי בגודלו

 צבא לקיים ביכולתה אין תבל. חלקי בכל ומתרופף ההולך הקולוניאלי, שלטונה על

 ופוסק: שקיעתה, סימני לאחת אחת מונה הוא ממלחמה; עייף הבריטי הציבור גדול;

 שבידי אלא, אותה". להציל יוכל לא דבר ודאית, היא הבריטית האימפריה של "שקיעתה

 ׳אלביון של הישן הנשק גסיסתה, חבלי להאריך העשוי אחד נשק עוד נשאר בריטניה

 כבר נפלו אנו גבנו "על מבפנים; הרס הסתה, אפילות, מזימות תככים, הבוגדנית":

אותן". לשכוח זיכרון קצרי נהיה ואל הזה, השוט הצלפות

 אחרי גם גדול׳; ׳מאמין של היא תחזיתו כאן העולה", "יהודה של לכוחה אשר

 בשלושה האוכלוסין ממספר גדול בעולם היהודים "מספר טוען, הוא השואה,

 ליהודים להם ויש יחד" גם החדשה וזילנדיה הדרומית אפריקה אוסטרליה; דומיניונים:

 בין במלחמה מקום". בכל מצב חילות להחזיק צריך הוא "אין - עצום״ ״יתרון בעולם

 גורם להיות יכול העברי "העם נוסף: יתרון לו יש המודרנית, בצורתה וגולית דוד

 מסורת בעל עם עצומים, רוחניים כוחות בעל עם :"הוא זאת ועוד רואה־ואינו־נראה",

 "הוא ולבסוף: באידיאליסטים", כמוהו מאין עשיר "עם על־אנושי"; וסבל ייסורים של

 דוד בין מודרנית במלחמה שקובע מה ;כולו״ בעולם ביותר התרבותיים העמים אחד

 "כוחו אנשים"; ואימון ארגון של תכנון, של יוצר, דימיון "של השאלה: היא וגולית,

 חזית לחולל מנת על הנהגה". של פונקציה "הוא ופוסק, חוזר הוא עמנו", של

 להנהגה מקום ולפנות ללכת צריכה "ההנהגה בריטניה, נגד עולמית מלחמה של

 העברית". החירות במלחמת מכשיר־מכוון אלא בריטי, מכשיר־ריסון תהיה שלא חדשה,
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 ספק, של שמץ אין להבה... תיבער ישראל בארץ "אם מכריז: הוא נחרצת, באופטימיות

 ואתר"; אתר בכל בריטניה על מהלומות תיפולנה ואז היהדות, מרכזי לכל תעבור שהיא

 של בארץ, כאן שנוצר הגדול היש של כוחו - למנות שכת ועיקרי מכריע אחד כוח

 התעלמות שנים. של בעמל כאן שנבנו המגן כוחות של החלוצי, והגרעין ההתיישבות
'7השתחרר. לא כנראה שממנה הרביזיוניסטית, מסורתו מנחלת נבעה זאת

 הכלא בערבי שהושרה יאיר(, )על "אגדה" הפואימה של מחברה גם הוא כץ עמנואל

 פואימה היתה זו ובגלות. בארץ המעצר ובמחנות במאסר לח״י חברי ידי על הארוכים,

 מחברינו אחד זכרוני למיטב חיבר הלחן את בתים!...( עשר )שבעה מאוד־ ארוכה

 אל המתמשכת השירה את זוכר אני )׳הדוקטורה׳(. - הרואה בן איתמר ד״ר העצורים,
 במעש במלואה פורסמה )הפואימה כולם..." כמוהו לא בציון, היה "איש הלילה: תוך

 שירה היתה לא ודאי לבוגרים..." אגרה לילדים, "אגדה 18תש״ד(. שבט א׳, לנוער

 מאמינים; אנשים בלהט, אז אותה שרו ואמונה. תום, הרבה בה היו אבל גדולה,

 באימפריה בעטו הצליף הוא תקנה; ללא גדול מאמין בעצמו היה מחברה, עמנואל,

 מומחים עתיד, רואי הרבה כאשר שקיעתה, וחזה הצינית, הצבועה, הבוגדנית, הגאיונה,
 ימיו; שארית עד תום, עד לה נאמן העולה", ב״יהודה האמין הוא לו. לעגו וריאליסטים

 זה בערימות, ספרים העמוס הדל, החדר את שנים, של ממרחק איתו פגישתי זוכר אני

 כעיתונאי מתפרנס רוח; שכולו בחדר, והנאמן, המסור הזה, העצוב האיש זה; גב על

 מלכות חלום וחולם דליטא ירושלים יהדות תולדות חוקר כשהוא נשכח, יידיש בעתון

 זה בשביל רק ולו המחתרת, בספרות החשוב וחלקו אלמוניותו חשיפת על ישראל.

בו. שהפלגתי ה׳מסע׳ על סיפוק חש אני בלבד,

קלעי חנוך עם - עצובה פגישה עוד

האקדח, המוקש, עתה: "נשקנו
תותח, גם יהיה בו היום הוא קרוב אך
ומשחית, קרב כלי ומטוס,כל טנק גם

לצמית... מנבח וצר זד להבעית

יתנוסס ונס בצבאנו נצא ...
יתבוסס." בדמו ומשטין צר וכל

תש״א. תשרי א׳, כמהתרת חנוך, של שירו מתוך

 סטרליץ חנוך עם נוסף, עצוב איש עם עצובה, פגישה עוד להעלות לנכון אני רואה

 מסוים וזמן למפקדה, חברו ליאיר, ביותר הקרוב האיש מסוים בשלב שהיה )קלעי(,

 באדר בכי נולד שנים, בשלוש מיאיר צעיר ,1910 יליד חנוך, פילוג. בטרם האצ״ל מפקד

 אני "לכן ׳ליטוואק׳. מיסודו עצמו ראה הוא שבליטא; וקשנה בעיירה (1910) תר״ע

 לא ואף אצ״ג של לא ז׳בוטינסקי, של לא ׳חסיד׳, הייתי לא "ומעולם לי, אמר ׳מתנגד׳",
 תרבות ברקע, אריגים; של סיטונאי סוחר ארצה, עלייתם לפני היה אביו 19יאיר". של

 ארצה, המשפחה עלתה 1924ב־ מילדותו; עברי חינוך קיבל בבית מושרשת. עברית

 מרדכי, הבנים: )פסיה(, פשה האם גדולה; משפחה היתה זו סבא; בכפר והתיישבה
עמל; לאיכר כאן נהפך משם, האריגים סוחר האב, שרה. ואחותם ומנחם, מיכאל חנוך,
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 ידיהם; במו ביתם את בנו הם חד, היה המעבר קשה: כלכלי מצב הסתגלות, קשיי היו
 למדו הילדים ההשכלה; מיטב את לילדיהם מלהבטיח ההורים את מנעו לא אלה כל

 מן שבאו הארגון חברי גדלו שבו ההווי, בין ניכר הבדל היה "הרצליה"; בגימנסיה

 בשוני גם התבטא זה אביב. תל אנשי העירונים, לבין סבא, ככפר מיישוב המושבות,

 ב׳בריצ׳ס׳ התהלך לא חנוך האנושי; בטיפוס גם בלבוש, חיים, באורחות בסגנון,

אביב. תל בן זרעוני בנימין לפיקוד, כחברו אופנוע, על רכוב ובמגפיים,

 בנשמה ניחן "הוא לוויתורים". נוטה שאינו לעמו כ״קנאי חנוך, את מתאר זרעוני

 ובעיקר ספרות אהב בהיגיון. דבריו כל ושקל מאוד מעשי היה זאת ולמרות רומאנטית,

 האישי המופת רבים, רוח כאנשי שלא פה."", בעל דיקלם אצ״ג של שיריו ואת שירה,

 אלא להתקדם, יוכל לא באצ״ל שמפקד סבר, "הוא זרעוני, כותב גדול, עיקר בעיניו היה

 התהלך לא במועט, הסתפק הוא לאחרים. דוגמא שימש ובזה - אישית פעל אם

 שהתהדרו מאיתנו, כרבים שלא - סנדלים, ולרגליו קצרים מכנסיים ולבש בגדולות,

 לתוך צלל בהן והמסתכל לוהטות, אפורות, עיניים לו היו ובמגפיים; רכיבה במכנסי

 ובראשות במאבק, שנים ארוכת שותפות בתוך ביניהם, להבדלים ואשר בוערת"; קנאות

 היה הוא הפכים; שני ואני חנוך היינו הרבה, הקרבה "למרות מוסיף: הוא המחתרת,

 שירה אהב הוא הדרך; לי אצה ואני לאטו, הלך הוא מותניים; צר ואני ומוצק, רחב־גרם

 לאחר החלטות קיבל הוא קלאוזביץ... את קראתי הפנאי בשעות ואני השפות, בכל

 פורייה, קרקע על וצמח במושבה גדל הוא להסס; בלי החלטתי ואני מרובה, מחשבה
20זה...". את זה השלמנו הפכים כשני מפונק. עירוני הייתי ואני

 היה חנוך ונאמנים. מסורים נפש, עזי לוחמים, של גידולם בית היתה כפר־סבא

 כיאיר, רוח. איש משורר, ושירה, ספר אוהב פיטן, אינטלקטואל, של טיפוס מיסודו,

 מעולה; וכמדריך כמפקד במחתרת, והצטיין בלט הוא וחייל׳; ׳פיטן עצמו ראה

 תפקידים בה ומילאו למחתרת, מגויסים כולם היו סטרליץ משפחת בני ארבעת

 הבנים, צעיר מנחם, שם: היו מראשיה־מנהיגיה, לאחד שהפך חנוך, בצד מרכזיים;

 בארץ, המחתרת של מפקדיה מבכירי מרדכי, עצמית; הקרבה של גבורה במעשה שנפל

 ובגולה, בארץ המעצר במחנות מאוד ארוכות שנים שעשה בגולה, ובשליחותה

 ארוכות שנים הוא גם ועשה שוב, ונאסר וברח, שנאסר חת, ללא לוחם ומיכאל,

 של הקרוב חברם היה חנוך בנפשו. חלה בהם ובגלות, בארץ המעצר ובמחנות במאסר

 היתה ליאיר חנוך בין הארגון; כמפקד שימש רזיאל של מאסרו בימי ויאיר; רזיאל דוד

 שירה אוהבי רוח, שאר בעלי אישים שניהם עמוקה; אישית וחברות רבה קרבה

 ביניהם מצאו שחרור, במלחמת ייעודם שראו אינטלקטואלים, חזון, בעלי ומשוררים,

 חנוך הדדי; אמון בדרך, גדולה שותפות הדדית, הערכה ביניהם היתה משותפת; שפה

 מודע שהיה מפני אולי, זאת, עשה הוא ליאיר; הפיקוד את הפילוג בימי העביר

 של יסוד בו היה בהשקפותיו, וקיצוני נחרץ היותו עם שלו; באופיו מסויימת לחולשה

 המחתרת מחיי עייפות חש מסוים בשלב רוח. לאנשי אופיינית התחבטות של היסוס,

 וחש קשות, בשעות בהכרעות מספיק נחרץ היה לא הוא ;ומשפחה בית לבניית וערג

 את הציע זרעוני כאשר הפיקוד את לקבל שסירב הסיבה גם זו זו; בחולשה

 קשה, ברגע חנוך, של נטישתו פעילותם. להמשך כתנאי יאיר, במקום מועמודותו,

 לאחריות חבר נטישת רק לא היתה זו יאיר; על שניתכו הקשות המהלומות אחת היתה

וידיד. אישי חבר נטישת היתה זו ולהנהגה,
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ומתייסר מבודד בודד, איש - הקלע בכף

 מטרה לאותה כץ, עמנואל עם לפגישתי סמוך באה ]סטרליץ[ קלעי חנוך עם פגישתי

 נפטר )חנוך פטירתו; לפני שנה האחרונה, חייו בשנת ,27.2.78ב־ איתו נפגשתי עצמה;

 חנוך אל התקשרתי בירושלים; העברית באוניברסיטה לימדתי זמן אותו (;15.4.79ב־

 )בסמבל אפריקה ובגלות ובלטרון(, )במזרע; בארץ המעצר בשנות היכרותנו בעיקבות

 מחלתו על ידעתי לא פגישתנו לעת שבקניה(. גילגיל שבסודן; קרתגו שבאריטריאה;

 זכרתי קרובה. לא היתה המעצר בשנות חנוך את היכרותי כך. על דיברנו ולא הקשה,

 האימה ימי משא תחת שנשבר רוח, איש מאוד; ועצוב מבודד מאוד, בודד כאיש אותו

 מנהיגי תמונות בין תמונתו פורסמה כאשר הקשים, המסה בימי הסתום. והמבוי

 התייאש, למסגרת, מחוץ כבר אז והוא ראשו, על פרס והוקצב המבוקשים המחתרת

לשלטונות. והתמסר

 אינני )אם במזרע, 1942 קיץ בימי ומדכא, קשה מעמד לי זכור המעצר ראשית מימי

 המאסרים, בעיקבות המחתרת של והחורבן הגדולה המפולת בימי ביוני(, היה זה טועה

 המעמד היה זה וחבריו; יאיר של ורציחתם נפילתם בעיקבות הכושלות הפעולות ולאחר

 שהסגיר ולאחר וחבריו, מיאיר פרידתו לאחר המעצר למחנה שהגיע חנוך, ביקש בו

 לכינוס קריאתו עצם דברו; ולשאת העצורים, המחתרת אנשי את לכנס לשלטונות, עצמו

 אמפר יאיר, של הטראגית נפילתם הקודר, הרוח מצב הקשים, האירועים רקע על כזה,

 רוב של והתמסרותם המבוקשים, שמות פירסום הגדולים, המאסרים ימי וז׳ק,

 בנסיבות שדרש, צעד היה ביניהם(, וחנוך בעבר, המחתרת מראשי )בהם המבוקשים,
 והקודר העצוב המעמד את אז, שמונה־עשרה בן כנער זוכר אני רב; אישי אומץ אלה,

 ומרירות, וכעס חשדות של הדחוסה באווירה הצריף, באולם הניצב חנוך את הזה;

:מירמיהו כ״ח פרק והחודר, החד בקולו וקורא

 החמישי בחדש הרביעית בשנה יהודה, מלך צדקיה ממלכת בראשית ההיא בשנה ויהי

 וכל־העם הכהנים לעיני יהוה בבית מגבעון אשר הנביא עזור בן חנניה אלי אמר

 כל את הזה המקום אל משיב אני שנתים בעוד בבל; מלך עול את שברתי לאמור...

 גלות כל ואת יהודה מלך יהויקים בן יכניה ואת נבוכדנאצר... לקח אשר יהוה בית כלי

 ויאמר וישברהו; הנביא ירמיה צואר מעל המוטה את הנביא חנניה ויקח יהודה...

 מעל ימים שנתים בעוד בבל מלך עול את אשבר ככה לאמיר; כל־העם לעיני חנניה

 שלחך לא חנניה; נא שמע הנביא; חנניה אל הנביא ירמיה ויאמר הגויים... כל צואר

 פני מעל משלחך הנני יהוה אמר כה לכן שקר; על הזה את־העם הבטחת ואתה יהוה

 ההיא בשנה הנביא חנניה וימת יהוה; אל דברת סרה כי מת אתה השנה האדמה.

השביעי. בחדש

 להאמין והמשיכו ליאיר, נאמנים שנשארו לוחמים, בפני כך להתייצב נפש עוז דרוש היה

 חברו יאיר, את כך הוקיע שבו זה, במעמד מדכא, אכזרי, משהו היה דרכו. בצידקת
 הוא, כאשר דרך; באותה יחד, ומשותפת, ארוכה הליכה לאחר נטש שאותו הקרוב,

הזה, במעמד הנוכחים מן רבים כך, כל רבים לוחמים והדריך וחינך שהוביל מפקד,

דמו. על עמד כאילו עליהם, הנערץ יאיר, את כך והוקיע עמד לשלטונות, עצמו שהסגיר

 החורבן, כנביא עצמו הציג הוא ההיסטורית; האנלוגיה את זה במעמד הבליט חנוך

רעם ההיא.." בשנה חנניה "וימת שקר; כנביא חברו יאיר ואת הכלא, בשבי כירמיהו

 יצאו דמומים דבר; אמר לא איש זע; לא איש באולם; דממה היתה המוכיח. בקולו
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 שנים לאחר רק וכרסמו. חדרו הדברים אבל ולנאמנותו; לאמונתו לדרכו, איש הנוכחים;

במעצר; חנוך שכתב עצוב שיר זוכר אני הקשה. טעותו על חנוך ניחם

 ניבט. נפשי תוך אל חשוך/ עולם צבט/. לבי הליל/ "ננער

חובטה..." תהייה ושוט שחוטה/ צפור מפרפרה
 מלות זכרתי אולי מילותיו; בזיכרוני נשמרו ואיך אלי, השיר הגיע בדיוק איך זוכר אינני

 ארוכים מאסר בלילות רבים, של ומצוקות תהיות רוח, הלוך ביטאו הן כי השיר,

 נפשו תוך אל להציץ לי שאיפשרו והם ייאוש", של שחורים ב״לילות ומיוסרים,

המיוסרת.

בדמו..." עולמו הקונה "יש

 אישי; יושר בעל אדם גם היה התחבטויותיו שבצד להוסיף, חייבים חנוך של לזכותו

 למעלה ,27.3.73ב־ נאדל, ברוך עם בראיון נוקב; נפש חשבון לעשות ידע גם לימים

 זיכרונו "יאיר למאמר התייחסות תוך חנוך, אומר מעמד, אותו לאחר שנה משלושים

 מודה: גם הוא סוף..." למאמר ואין יותר לכתוב רציתי :1965ב־ שכתב לברכה",

 אחר באור תהומי, בימי שונה באור ראיתיו השנים. במרוצת נשתנתה יאיר את "ראייתי
 מלחמת פרוץ לפני האצ״ל, בימי מאוד נתהדקו בינינו הקשרים מתהומי; הפילוג בימי

 הייתי ; 1941 ב־ רזיאל לבין בינינו הגדולה המחלוקת בימי נשתנו שוב השנייה; העולם

 דרכו, ראיתי זמן אותו שנהרג; לפני אז, עליו, וחשבתי ייהרג, שהוא בטוח כמעט אז

 אחרי אליו יחסי נשתנה שוב זאת; לו ואמרתי קישוטית׳, ׳דון דרך סיכוי, ללא כדרך

הזר"; בשלטון המלחמה של לסמל ייהפך הוא עכשיו כי ברור היה שנרצח.

 עולמו הקונה ׳יש חשבתי, שנרצח "לפני חנוך: שם אומר בדמו" עולמו הקונה "יש

 קונה "יש על חשבתי שירים, וכתבתי בחרוזים, לעתים חושב שאני וכיוון אחת׳, בשעה

 בי; שעלה הזה ההרהור מהו מלא, וחשבון דין לעצמי לתת מבלי אחת", בשעה עולמו

 המשורר, ליאיר הסנטימנט בי גבר סנטימנטאלי, יותר נעשה יחסי המרחק, שגדל ככל

 1947-1944 בשנים לח״י של ההישגים התחייה״; ״עיקרי של ליאיר הפטריוט, ליאיר
 שלו, הקרבן פרי היה שזה וכיוון דרך־ארץ, בי עוררו באנגלים, מלחמתם בתקופת

 ככל אצלו, גבר חנוך, ואומר ממשיך זה, רגש שלו". לקרבן הערכתי גדלה ממילא

 ליעקב עדותו שנתן בזמן, ביטויו מצא לא הוא והמחלוקת; המאורעות מזמן שהתרחק

 אומר הוא הזמן", שנתרחק "ככל השישים. שנות באמצע לבשטיין, אשקה וכן ויינשל,

 להתפתחות רלוואנטי בלתי לי נראה כבר בינינו שהיה הוויכוח "כל זה, בראיון
 ליושרו וגם חנוך של לנפתוליו ביטוי הם האלה הדברים 21מכן". לאחר המאורעות

 חזרה שלו אלה, כל למרות ולהצהיר, לשוב לנכון מוצא גם הוא האינטלקטואלי;

 יאיר; עם ללכת לנכון חושב היה לא ואופן פנים בשום ,1941 שנת של הסיטואציה

 מוטעית". היתה שדרכו היום גם חושב "אני אומר, הוא תקופה", אותה של "בקונטכסט

 הששית לאלגיה תרגומו שפרסם לו, מספר הוא נאדל, עם נוספת בפגישה ואילו

 דוד של לזכרם זה תרגום והקדיש הגיבור, על אלגיה שהיא לרילקה, דואינו" מ״אלגיות
 חייו קץ שעד נראה 21לעם. חייו דרכו, פי על נתן מהם, אחד שכל שטרן, ואברהם רזיאל

 בין וקשה, נוקב נפש בחשבון מיטלטל כשהוא והתהיות, הנפתולים מן השתחרר לא

 שיחה וחבריו, עצמו עם ועצוב קשה בשיח אשמה, רגשי גם ואולי חרטה, געגועים,

במותו. אלא תמה שלא
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 להצלה עושה שאני הרגשה, לי היתה שנים, עשרות כעבור חנוך, עם נפגשתי כאשר

 הגיגיהם חלומותיהם, ועלילותיהם, פועלם זכר ממש, השתים־עשרה בשעה הנשייה, מן

 ובמחתרת בחשאיות שעשו אלה, האלמונים; של שמותיהם, ולפחות ונפתוליהם,

 עלומי־שם יאוש", של השחורים בלילות ודמים, פרעות של אדומים ב״ימים עמוקה,

 מה נאמנותם, אמונתם, הכרת־חובתם, להם שיעדו מה את ולניאוץ, לרדיפות וחשופים

 חובה ושל אוזל, זמן של דחיפות, של הרגשה שעה אותה לי היתה גורלם. להם שיעד

 של ומפעלם תרומתם חלקם, מעל ובייחוד זה, ונשכח עלום פרק מעל המסך׳ את ל׳הרים

 רבים לקפחם; ואוהבת השכחה של דרך בהם נוהגת שההיסטוריה האלה, האלמונים

 ילין נתן כץ, עמנואל כך חייהם; קץ סף על שהתברר, כפי היו, אז, שראיינתי מהאנשים

 המאסר משנות וחברי ידידי את לראיין האפשרות את החמצתי לברכה; זכרם וחנוך, מור

 לימדתי ימים אותם הכרתי. שלא אלמונים גם ודאי ז״ל; אורנשטיין יעקב ולאחריהן,

 והסברתי חנוך אל התקשרתי ;בעולם ומהפכה מחתרת תנועות בחקר ועסקתי בירושלים

 לביתו משהגעתי בביתו. להיפגש וקבענו מייד נענה הוא עמו. להיפגש בקשתי מטרת לו

 השתדל חנוך בבית; לבד שנינו היינו לפגישה; שהתכונן מצאתי בירושלים הצנוע

 המחתרת ספרות על נסבו השאלות וזיכרונו. יכולתו כמיטב שאלותי כל על להשיב

 זהותם ובבירור "במחתרת", בגיליונות עיון כדי תוך "במחתרת". גיליונות על ובעיקר

 בחלקה נסבה שיחתנו ׳קשות׳; שאלות כמה גם לו הצגתי האלמונים, המחברים של

 פרי "במחתרת", גיליונות על בעיקר אישית; השתתף שבה המחתרת, ספרות על הראשון

ראויה. לבחינה זכו לא היום שעד המחתרת, ספרות של הביכורים

ועריכתם "במחתרת" גיליונות על

 המאמרים הרשימות, מחברי של וזהותם "במחתרת" גיליונות של עריכתם בשאלת

 אורנשטיין יעקב הדברים; את ערך הוא שבה תקופה, היתה חנוך: אומר הדעת, וגילויי

 אשר .1941 במאי מאסרו עד בעריכה, מכן ולאחר בכתיבה, רבה במידה הוא גם השתתף

 היה הוא כתב, לא עצמו שהוא לדברים ביחס גם הרי בכתיבה, זריז היה שלא ליאיר,

 האידיאולוגיים, המאמרים רוב לכתוב; שצריך למה באשר אורנשטיין, יעקב את מנחה

בהשראתו. נכתבו חנוך, אומר עצמו, יאיר ע״י נכתבו לא אשר

 בתוקף ידו על נכתבה זו שהודעה חנוך, אומר עטו, פרי המפקדה" ראש "דבר על

 ב״אומר במקורה ונתפרסמה אסור(, אז היה )רזיאל האצ״ל. של המפקדה ראש אז היותו

 היישוב, נמצא שבו המצב "לנוכח נאמר: בראשה .29.7.1939ה־ מן לגאלי הבלתי לעם״

 לנחוץ מצאתי "מנהיגיו", להיות שהתיימרו אלה של העצות ואובדן המבוכה לנוכח

 האסון מן אותו למלט השם, בעזרת העתידה, היישוב, של האמיתית ההנהגה ראש בתור

 האלה". הדברים את באוזניכם להגיד שלמה, וגאולה חירות כבוד, חיי לקראת ולהוליכו

 הושמט חנוך, טוען רזיאל", "דוד בנושא ,1956 אפריל ז׳בוטינסקי, מכון בפרסומי

 ב׳נוסח הנ״ל הקטע מופיע גם שם היישוב". של האמיתית ההנהגה "כראש הקטע

 אלה של העצות ואובדן המבוכה לנוכח היישוב, נמצא שבו המצב "לנוכח מתוקן׳:

 האלה..." הדברים את באוזניכם להגיד לנחוץ מצאתי ־־־ מנהיגיו להיות שהתיימרו

 נוסף: תיקון לטענתו, היא, גם עברה א', כתבים ב־לח״י מתפרסמת שהיא כפי ההודעה

 דרך ולחירות: לחיים אחת דרך רק יש ולעם, ליישוב עשתונות ואובדן מבוכה "בימי
22מנהיגיו.."(. להיות שהתיימרו אלה על הפיסקה כל נעלמה שכאן )מסתבר האצ״ל"
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 מספר 23התש״א, השנה ראש ערב מיום ״,1 ,מס בישראל הע. של הר. "המ. הרעת גילוי

 ידי על בעיקר שנכתבה זרעוני, ובנימין חנוך מיאיר, המורכבת המפקדה של הוא חנוך,

יחד. ידיהם על נוסחה והיא בה, עיינו שלושתם אבל יאיר,

 חנוך. של שירו הוא תש״א, מתשרי "במחתרת" של אי גליון בשער המופיע השיר

 הילולה "על הרשימות יאיר. ידי על נכתבו חליפתי..." "זה והרשימה הראשי המאמר

 עצמו. יאיר ידי על זיכרונו" "כמיטב נכתבו הגיוס", נגד תמצית ו״שיחת מלחמה" ועל

 יאיר; ידי על הוכתבו חלקם אורנשטיין, יעקב ידי על נכתבו חלקן ]שם[ "הערות" ה
 בשם בחרו למה לשאלה בתשובה 24בהשראתו. נכתבו חנוך, טוען פנים, כל על כולם,

 לשם בניגוד ישראל, לעם היתה הכוונה חנוך: אומר בישראל", לאומי צבאי "ארגון

 עצמם את ראייתם להדגיש בא שזה טוען. חנוך ארץ־ישראל; על האצ״ל של ולדגש
 לגיליונות אשר 25".7ש> היא פולין שיבל טען, יאיר ישראל; עם של החלוץ כחיל

 מאמר לו זכור ופורסמו; שנמצאו אלה מלבד גיליונות, עוד שהיו חושב הוא "במחתרת"

׳אריאל׳. עליו וחתם שכתב

 על חנוך של משירו קטע הוא "שבועה" :תש״א חשון - ״במחתרת״ של ב׳ בגיליון

 כאן. מופיע זה וכך שבועה", אני "היום נשבע", אני "היום במקום: תיקן יאיר רז; יעקב
 מחבר יאיר. של בהנחייתו אורנשטיין יעקב ידי על בעיקר נכתבו חנוך, טוען "הדים"

 כקולוניזאטורים "העברים המאמר את הנראה. כפי יאיר הוא "פאטריה" הרשימה
 במידת הושפע יאיר 26כתב. רטוש כי בטעות, שמסתבר כפי סבור, היה חנוך ולוחמים",

מאוד. העריך שאותו טשרניחובסקי, אצל גם מבקר היה הוא חנוך. טוען מרטוש, מה

 יעקב הוא העורך ואילך מכאן כי חנוך, אומר תש״א, כסלו "במחתרת" ג׳, גיליון על

 מיני מכל קטעים הוציאו ולכן חומר, מספיק היה שלא לו, זכור מאסרו; עד אורנשטיין,

 טבת ׳במחתרת" די בגיליון אורנשטיין. יעקב של רשימתו היא "חנוכה" מקורות.

 "ברפתות השיר יאיר; של— פיינברג אבשלום של לזיכרו ידום!״ הרשימה תש״א,

 ככל וכן, יאיר, כתב מהפכנות" או "צבאיות חנוך; של - ׳אריאל׳ בחתימת אפלות״

 "הדים", וכן בישראל" המשיחיות "התנועות על המאמרים בחושך". "ההולכים הנראה,
27אורנשטיין. יעקב של עטו פרי הם

 יעקב ידי על הם גם נערכו תש״א, אדר ו׳, וגליון תש״א, שבט "במחתרת" ה׳ גיליון

 על נכתב והשבט", "הלגיון חנוך: אומר ו׳, בגליון .1941 במאי מאסרו לפני אורנשטיין,

 שהמדובר זוכר, חנוך כאן, המצוטט למערכת, למכתב אשר הנראה; ככל יאיר, ידי
 עמי א׳ ]כתבים השידורים יאיר. של היא המערכת תשובת 28לנקין. אליהו של במכתבו

 של לוודאי, קרוב - והכרוזים הארצית״ המ־דה ״הודעת גם כך יאיר; של הם [76-73

 וכן, ;״במחתרת״ בגליונות יכינסון של רשימות גם שהיו שייתכן, עוד, מעיר חנוך יאיר.

 ייבין ה. ש. את הכניס רזיאל, של מאסרו לאחר המפקדה, ראש היה כאשר שבזמנו,

המחתרת. לספרות עטו מפרי תרם אכן והוא הכותבים, לשורת

התחייה" "עיקרי על

 של נוסח היה יאיר שבידי חנוך, מספר התחייה" "עיקרי של וניסוחם כתיבתם נסיבות על

 למחתרת. מקורב שהיה ׳הבריונים׳, חבורת איש שלוגר, המהנדס של מנוסחים עיקרים

 שלוגר עם נפגש יאיר מפיו. הדברים את שרשם הוא שלוגר, של בביתו שהתחבא חנוך

 חיב״ר", "משנת החוברת את חנוך לו המציא כך אחר שלו; הנוסח את ממנו וקיבל
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 יאיר ;יאיר של התחייה״ ״עיקרי ניסוח בא אלה בעיקבות ;כהן יעקב המשורר שחיבר

 האידיאולוגיה את דחה שיאיר למרות וזאת, רטוש, ליונתן גם ניסוחו את הראה

 מאוד החשיב יאיר הזה; העניין סביב מפקדה ישיבות הרבה היו מכן לאחר הכנענית;

 ומכאן אידיאולוגי, רקע היה הרוויזיוניסטית ההתנועה מן לניתוק ;העיקרים ניסוח את

 אחרי מתלכדים. מה סביב שיבהיר המחתרת, של האידיאולוגי המצע של ניסוחו התחייב

 כנגד לו העיר כהן יעקב כהן; יעקב המשורר אצל יאיר ביקר התחייה", "עיקרי שנוסחו

 יעקב ;י״א[ ]סעיף האדנות חידוש אחרי המיליונים עליית לבוא אמורה שלפיו י״ג, סעיף

 לאדנות, הקודמת מיליונים עליית שגרסה הרוויזיוניסטית, בגישה לדבוק המשיך כהן

 )הוויכוח זה. שינוי עם להשלים והתקשה המנדאטורי, השלטון של קיומו תוך לאמור,

 של וסילוקו השלטון בכיבוש מיליונים, לעליית והאפשרות הסיכוי התניית על היה

הזר(. השליט

 רצו שלא משום בא חנוך, טוען המכורה[, ב׳ ]בסעיף החייפ" "ארק הלשוני המטבע

 הביתהשלישי' 'בנין י״ה, סעיף בענין מובן; מחשש המחייה", "מרחב בביטוי להשתמש

 אל בא וייצמן כאשר בלפור, הצהרת על הדיונים שבימי לזכור, הראוי שמן חנוך, טוען

 על שמע אם סמואל, את וייצמן שאל סמואל, הרברט אל ובהם הבריטי, הקבינט אנשי

 שימצא לו, אמר וכן, גאסטר; הרב מפי הציוני העניין על ששמע השיב, סמואל הציונות;

 המקדש; בית הקמת לרעיון אפילו אהדה שימצא סיכויים ויש לרעיון, אהדה הרבה

 מצויות הציוני בארכיון כך. על מברך היה מאמין יהודי היה שאילו אז, לו אמר וייצמן

 הזה שהרעיון דבר, של פירושו המקדש; בית להקמת רוטשילד אדמונד של תוכניות

 של נפשותיהם על זו בסוגייה שפעל הדבר מהו להבין, שרוצה מי רבים. ימים הידהד

 דתי; היה רזיאל דתיות; נטיות בעל היה שיאיר לדעת, חייב חנוך, אומר כיאיר, אנשים

 שהתפילה חנוך, אומר לזכור, חייבים והתפקר; דתי שהיה עצמו על מעיד עצמו חנוך

 גם מתייחס חנוך הציונות. וציפתה שהיתה ממה חלק היתה המקדש..", בית "שייבנה

 הגיש שאלדד זוכר, הוא התחייה"; ל״עיקרי אלדד של הארותיו של פסילתם לשאלת

 יש הזה לאיש שאם היתה, במאמר, עיון לאחר תגובתו, לידיו; שהגיע לפרסום, מאמר

בה. מקום לחנוך, לו, אין בתנועה, מקום

המוות׳ על ה׳התרפקות על

 שהבחנתי מוטיב המוות׳, על ה׳התרפקות בסוגיית לשוחח לנו יצא פגישתנו במהלך

 חנוך סיפר זאת, לשאלתי בהקשר "במחתרת". בגיליונות וכן יאיר, של משיריו ברבים

 תרצ״ו, תמוז בכ״ז ונפל סבא, בכפר האצ״ל ממפקדי אחד שהיה קלעי, מנחם אחיו על

 תוך אימונים, בעת בטעות נשלפה שניצרתו רימון על עצמו הפיל כאשר ,17.7.37

 מחנוך צעיר היה ,12.7.1914 יליד מנחם, חניכיו. חיי להציל מנת על חייו, הקרבת

 ברזל "חרש אחיו דמות חנוך העלה אחיו, מות על שכתב מרגש בשיר שנים; בארבע

אמו: אם־הבנים, גבורת בתיאור וחתם העושק", נמגר בשלח "רק כי הורה אשר ונשק",

עטורה,/ בזהרה אמו ראיתי גבורה/. מישראל עוד פסה "לא

לקבורה/. בו נשאתו ונמהר, מר ביום
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קשורה,/ עד עדי בנפשו שנפשה השבורה/ הסעורה, היא/

 / עצורה, בקרבה דמעתה פנים, מתח בזה

 בשורה. הכבוד, במשמר דום עמדה רעיו עם
29לשררה. בתכלית הננו ראויים כי וראיתי

 ההתרפקות את בשעתו קיבל לא חניכיו, להציל מנת על חייו להקריב היסס שלא מנחם,

 השיר כאשר הארגון. להימנון שהפך אלמונים", "חיילים יאיר של שבשירו המוות על

 במקום ארצנו", בעד ללחזם "חלומנו לשיר: מנחם הורה סבא, בכפר בתרצ״ג נתקבל

 הוא גם העיר ,1939ב־ במזרע המעצר שבימי חנוך, עוד ומוסיף ארצנו"; בעד "למות

 המוות; על כזאת התרפקות תהיה לחירות לוחם ארגון של שבהימנון ייתכן שלא ליאיר,

 לנוסח: אז שינה יאיר אחיו; מנחם שטבע לנוסח, הבית את לשנות אז לו הציע הוא

 ג. "ע. חנוך: ומוסיף עמנו"; בעד ללחום חלומנו חורץ/ בני ולמות לחיות "רצוננו

 ]"מסביבנו ה״צלמוות" בעניין אמר הכנענית, האידיאולוגיה ממייסדי )גורביץ׳(, חורק

 )ערי כזאת?" שורה ובו מחתרת של הימנון להיות יכול "איך : וצלמוות...״[ אימה

 יאיר של בשיריו שגם מעיד, ויינשל יעקב חורק(; של ׳שופרו׳ אז היה ז׳בוטינסקי

 "חיילים מתוך לבית בקשר בכותל". הראש "ניפוץ של הזה המוטיב מצוי ברוסית,

 למות חלומנו: / חורץ בני ולמות לחיות ״רצוננו: השורות: בשתי המסתיים אלמונים״

 חורץ בני לעולם להיות "רצוננו וזיוז.• יאיר של המקורי שהנוסח חנוך, טוען עמנו", בעד

 טרומפלדור, של לפסוקו אסוציאציה לדבריו, כאן, היתה ארצנו". בעד למות חלומנו /

 יחד ישבו בו המעצר, בזמן הנוסח את תיקן מספר, הוא יאיר, ארצנו"; בעד למות "טוב

 אז תיקן יאיר ;יפה מתחרז אינו ו״ארצנו״ ש״דמנו״ חנוך, של הערתו בעיקבות במזרע,
30"ארצנו". במקום ל״עמגז",

הציר מעצמות עם ההתקשרות ניסיונות לפרשת

 אומר הציר, מעצמות אל קשר למצוא בניסיון לביירות, לובינצ׳יק נפתלי של שליחותו על

 חנוך יהודים; להציל מנת על הגרמנים עם ולתת לשאת היה שצריך סבר יאיר חנוך:

 הנאצי המשטר עם ארלוזורוב )הסכם ה׳העברה׳ בשאלת הפולמוס בימי שעוד מדגיש,

 עם ולא ארלוזורוב, עם היה שהצדק אישית, יאיר, לו אמר יהודי( רכוש להעברת

 זה אמר. יהודי", ורכוש יהודים להציל מנת על איתם ולתת לשאת היה "צריך ז׳בוטינסקי;

 נדרש הוא חנוך; טען לביירות, לובינצ׳יק של ושליחותו ההתקשרות, לניסיון הרקע היה

 כנות משום דווקא ומהימנה מוסמכת זו עדות ;1973ב־ נאדל לברוך בעדותו גם זו לסוגיה

 עם גם כאן עושה שהוא נפש חשבון לו, שותף שהיה זה, לניסיון בקשר הנפש, חשבון

 ההגנה", תולדות "ספר היסטוריון סלוצקי, יהודה של טענתו גם כאן שולל הוא עצמו.

 שעשה ההסכם, תקדים יאיר של עיניו לנגד עמד גרמניה עם ההתקשרות שבניסיון הטוען

 יאיר של עיניו "שלנגד זו, בעדותו חנוך אומר היא", "האמת פטליורה. עם ז׳בוטינסקי

 יאיר, שהעלה הנוספים לנימוקים אשר ארלוזורוב". של ה״העברה" הסכם תקדים עמד

 אירופה; יהודי את להציל ההסכם_גם בעזרת שרצינו "מובך לנאדל: בעדותו חנוך מוסיף

 שהיה כפי במלחמה, הצדדים שני עם מדיניים גישושים להיות שצריכים הדגיש, יאיר

 הלוחמות, המעצמות מן אחת מעצמה שכאשר טען, הוא הראשונה; העולם מלחמת בימי

השני". הצד גם כן יעשה מיד הציונות, להגשמת שתועיל לפעולה תתחייב
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 כיוון בפוליטיקה, עוד אעסוק לא שלעולם נדר, נדרתי "במעצר מוסיף: הוא עוד

 לי נראו גרמניה, עם להסכם גישושינו לובינצ׳יק. של בשליחותו לתמיכה שהצטרפותי

 עוד לעסוק ולא אישיות, מסקנות להסיק צורך שראיתי מוטעים, כה השואה לאחר
 זו, פטאלית בטעות נוקב, נפש חשבון ומתוך לב בגילוי זו, הודאתו 31בפוליטיקה".

 עשרה אירופה, יהדות של שהצלתה היתר, בין מאשרת האישי, מחלקו להתנער מבלי

 ערובה, כבני הנאצי הקלע בכף השבויים המועצות, וברית אירופה יהודי של מיליונים
 ונשנה החוזר הטיעון גם זהו 32זה. ומוטעה כושל בניסיון מרכזי נימוק היתה

 אלה, של וגם, ועזבו, שנטשו כאלה, בהם הענין, בסוד שהיו אנשים, של בעדויותיהם

 ולתת לשאת נתיבות למצוא ניסיונתיו את וראו זו, בסוגיה עליו חלקו אבל שהמשיכו,

 אורי עם בנידון לו שהיתה שיחה, על חנוך מספר כך, אגב קשה. כטעות הגרמנים עם

 עם הקשר ניסיון פרשת על גרינברג צבי לאורי מסר כאשר יאיר; בהסכמת גרינברג, צבי

 בית ש״הבעל זה, בעניין השיב צבי אורי איתם; ולתת לשאת רוצים הם וכי האיטלקים,

 צריך המדיני, בכוון לגשש רוצים ואם איטליה, ולא גרמניה הוא באירופה האמיתי

 עם מדיניים גישושים רעה בעין ראה לא גרינברג צבי "אורי לחו״ל". אדם לשלוח
33חנוך. ומדגיש חוזר גרמניה",

 על יאיר עם עבר רטוש )רטוש(. שלח אוריאל עם גם התייעץ טוען, הוא עצמו, יאיר

 ההודעה נתקבלה כאשר דעתו. וחיווה ירושלים"( ל״מסמך )הכוונה במסמך סעיף כל

 חנוך טוען מוחלטת, תמיכה בערבים תומכים והם נגד, החליטו שהגרמנים מלובינצ׳יק,

 ה׳הגנה׳ עם ומתן במשא ולבוא להתקפל "שעלינו למסקנה: הגיע הוא אתי, בשיחה

 להתחיל שצריך סבור היה מצדו יאיר חמישי׳"; "גיס שאיננו להודיע כדי והאצ״ל,

 של העתודה שכל )כלומר שלנו", פולין "כל שאם היתה, חנוך טענת ואילו בפעולות;

 כלומר, שיבואו!"; עד "נחכה יאיר, שטען כפי לצידו(, עומדת בפולין הארגון חברי

 לידי להביא נסיון תוך להמתין, שיש לפעול, להפסיק שחייבים היתה, חנוך של דעתו

 נכשלו. חיצוני גורם עם להתקשר הניסיונות שכל לאחר, המחתרת, של ריהביליטאציה

 ]לבשטיין[ אליאב ןשקה צלניק, יצחק גם השתתפו שבהן המפקדה פגישות אז התקיימו

 שבוע ונמשכו מסרי, משפחת בבית התקיימו הפגישות חנוך. של אחיו קלעי, ומרדכי
 שהיה אף האצ״ל, עם ומתן במשא לבוא שאין הטענה, את לקבל מוכן היה חנוך ימים;

 היה זרעוני בנימין איתם". ומתן למשא להיכנס שצריך למצב "שנקלענו אישית, סבור

 שלדעתו, כיוון, בראשה, יעמוד לא שיאיר בתנאי בבריטים, במלחמה להמשיך מוכן

 זו למלחמה להתייצב מוכן שהוא הצהיר הוא בראש. לעמוד מתאים נמצא לא יאיר

 הוא לראשות; נפשו נושא הוא שאין באומרו, כך על הגיב חנוך חנוך; של בראשותו

 חנוך משפחה; חיי על גם ויתר שנים אותן כל כאשר ארוכות, פעילות משנות אמר, עייף,

 ןשקה ואילו בעיניו"; ׳גמור׳ אז היה "חנוך שבזאת באומרו, אז הגיב שצלניק זוכר,

 שהמשיך למרות פרש, אלה בנסיבות כדור. בו שיתקע הדיונים, במהלך אז איים אליאב
34להתחבא.

 מתחבט שהוא תוך חשוך׳, עולם אליו ׳ניבט במעצר, הבדידות בלילות רק שלא נראה,

 שגם אימה, של מציאות מול אל התנפצו הטובות הכוונות זו; כואבת בסוגייה מאוד

 זוועתה; דעתם על העלו ולא הקרוב, במימושה חזו לא ומשא, בשיר אותה שחזו אלה,

 ציפור "מפרפרה ומר; נוקב היה נפשו חשבון נפשו. את דיכאו השואה על הידיעות

 נפשו. כך פרפרה ימיו סוף עד נפשו; במצוקת כתב חובטה", תהייה ושוט שחוטה/
מי שכל לי, שזכור כמה עד שאמר, מגנס, ד״ר צדק "לדעתי אומר: הוא לנאדל בראיון
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 הצילו שלא משום נכשל, השנייה העולם מלחמת בזמן יהודית בפוליטיקה שעסק
 התייצבותו שנות והאמונה, החלום שנות על להתרפק חדל לא כן פי על אף 35יהודים".

 במלחמה האלמונים" ה״חיילים של מחתרתם, של מערכותיה בראש חבריו מיטב עם

 בתום וחניכיו. חבריו ואחיו, הוא וחייהם, שנותיהם מיטב נתנו שעליה ישראל, לחירות

 מטעני, אינו זכרוני אם צנועה; מחברת מתוכה והוציא בארון למגירה חנוך ניגש שיחתנו

 השנים מן המחתרת, מימי שירי "אסופת לי, אמר "כאן", בסרט; עטופה היתה היא

 את מלטף שהיה לי, נדמה היה ורחימו; בדחילו בה אחז הוא ״;1941 ;1940 ;1939

 ליום, מצפה "ואני אמר, המחתרת", מימי שירי כל צרורים זו בחבילה "הנה המחברת;

 לא ביאליק׳; ׳מוסד של והמנהלים העורכים מן עת באותה היה חנוך אור"; יראו בו

 יראו שלו אלה ששירים ציפה, הוא אבל לשיריו; בית־הוצאה למצוא בעייה לו היתה

 הצליחו; לא בנידון מאמצי המיוסרת. נפשו על מעיד זה וגם בהוצאת־יאיר, דווקא אור

סלחו. לא נראה, הוותיקים, הלוחמים

נפטר. פגישתנו, לאחר קצר זמן ,15.4.79ב־

אלמונים כותבים - מאודם״ ״בכל ג.

גפנר בנימין עם פגישה - וחייל׳ ׳פייטן

 הכנרת, מי כעל רנן־חג, - בלב
 במחול. חלומות מפרשי ןצאו
 הצמרת, ירקי אביבים, נופי
 מצחו. על ונשקו גחנו

השמחה... גלמודה

- מזמרת שעה זו ןברכו ולא
האם: לא האב, לא - בואה! את ןךעו לא

למחתרת, הליל זה יקדש בנם
36לוחם. של ולגיל לדוי

תש״ז שבט הנוער, חזית גפנרףאמיר׳( בנימין

 במשלוח ,20.6.1945ב־ הגיע הוא באפריקה; המעצר מימי הכרתי גפנר בנימין את גם

 הוקפד במעצר גם באירופה. המלחמה תום אחרי כחודש המחתרות, עצורי של השישי

 שפעלה הבריטי, בצבא נבחרת מיחידה שבא סופר, לאוזן מפה אבל חמורה, חשאיות על

 ופעולותיו שירותו על וצל״ש גבוה הצטינות באות שזכה נודע, האויב. קווי מאחרי

 השר מוין, בלורד ההתנקשות בפרשת קשור שמאסרו גם, סופר המיוחדת; ביחידה

 מלה מאופק; לב; תשומת שמשך באישיותו משהו היה התיכון; המזרח לעניני הבריטי

 הבריטית, הצבאית האדמיניסטראציה אצל גם הערכה של ויחס אמון עורר הוא בסלע;

 התרברבות לא פנים; העמדת לא מיותרים, דיבורים של איש לא חיינו; על שחלשה

 הכותבים אחד והוא שירים, כותב הזה שהאיש אז, לשער יכולתי לא רמות; ומלים

 ממרואייני. אחד הוא גם היה שנים כעבור המחתרת; בספרות שירה כותבי האלמונים,
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 המיוחד, הצירוף היה באישיותו שבלט מה ואישיותו. דמותו על יותר הרבה מאז למדתי

 ה׳אידיאל־טיפוס׳ ולוחמים"; "חולמים של השילוב הוא לח״י, מלוחמי לרבים האופייני

 שכתבו רבים לח״י חברי מאז פגשתי בשירו; נס, על יאיר שהעלה וחייל׳, ׳פייטן של

 היו בסתר; שירים כתב הבריטי, השלטון על אימתו שהטיל כהן, יהושע בסתר; שירים

 והתפרצו כמהו והם וגיוס, הסברה של תפקידים עליהם שהוטלו כאלה, ביניהם

מחתרת. באופל שכתבו לוחמים היו ל׳פעולות׳.

 וחברית; פתוחה בנימין עם פגישתי גם היתה המעצר, מימי הכירותנו בעיקבות
 חייו סיפור שמעתי תחילה בת״א; ,10 טרומפלדור ברח׳ בביתו , 17.1.78ב־ נפגשנו

 שבפולין, בוולוצלאווק 19 גיל עד גדל ביאליסטוק; בעיר 1914ב־ נולד בנימין המרתק;

 הוא פוזנר. שלמה עמיקם; אליהו מרידור; יעקב בהם: רבים, מחתרת פעילי יצאו ממנה

 15 בגיל צנועה; בצורה סייע מארה״ב דודו ילדותו; מימי יתום ענייה; במשפחה גדל
 אגרונומיה כאן ולמד לצרפת, נסע תשע־עשרה, בן בהיותו 1933ב־ לבית״ר; הצטרף

 סיים ה׳דוקטורה׳; - הרואה בן איתמר עם והתיידד נפגש בנאנסי נאנסי; באוניברסיטת
 באפריל העברית. באוניברסיטה כסטודנט ארצה הגיע 1936 ובנובמבר 1936ב־ לימודיו

 אליהו עם יחד בעיקר, המודיעין בשירות מאוד, פעיל היה בו לאצ״ל, הצטרף 1937

 1939 באוקטובר יצחקי. אריה של המפורסמת במחלקה אורנן, עוזי גולדמן, מקס בצורי,
 כל עם יחד נאסר, 1939 בנובמבר 19ב־ הירדן; במשמר האצ״ל של סגנים לקורס נשלח

 ישב לשמונה; שהומרו מאסר, שנות 10ל־ נידון הוא הבריטים. ידי על הקורס, משתפי

 הקומנדו בחיל כשהיה )לימים, ללח״י. הצטרף במזרע ;1942 ינואר עד ובמזרע בעכו

 בהם הברית; בנות לקווי שהועברו בריטיים, גנרלים כמה הגרמני מהשבי חילץ הבריטי,

 מהארץ. יהודי שהוא מבטאו, לפי שהכיר (,Comb) קומב גנרל־בריגדיר את גם

 "אני קומב: אמר ובמזרע, בעכו וישב למאסר, בארץ בזמנו שנידון בנימין, לו משסיפר
36בנצרת". האיזור כמפקד שימשתי כאשר שלך, הדין פסק את אישר אשר האיש

בקהיר התיכון המזרח לענייני התושב בשר להתנקשות תוכניות

 בטוח והיה אחד, אף עם בקשר בנימין נמצא לא ,30 דיזנגוף רח׳ פרשת אחרי 1942ב־

 שבוע הבריטי; לצבא התגייס 1942 ביולי המלחמה; זמן כל למשך המחתרת סדר ש׳חסל׳

 נפגש ,1942 ספטמבר־נובמבר בסביבות ממזרע, שמיר( )יצחק ׳מיכאל׳ של בריחתו לאחר
 סוכם, בשיחה מיכאל; של הסוואתו לחשוף לא כדי בחושך, התקיימה הפגישה איתו.

 נשק, ולהעביר לרכוש למחתרת, אנשים לגייס במטרה במצרים, לח״י סניף יארגן שבנימין

 )בנובמבר שיחה באותה שהוזכרו הנושאים אחד ;במקום לפעולות הקרקע את ולהכשיר

 לענייני השר בקהיר; שמושבו התיכון המזרח לענייני בשר התנקשות ארגון היה !( 1942

 זו; תכנית הגה יאיר שעוד אז, לו סיפר מיכאל (.Casey) קייזי אז היה התיכון המזרח

 בחיל הוא גם שהיה סווט, צבי את לאיסמעיליה, אליו, מיכאל שלח 1942 בנובמבר

 אותו מצא לא סווט אבל, בקייזי; ההתנקשות את ולבצע לתכנן במטרה הבריטי, הקומנדו

 בפרק ; 1943 יולי עד בנימין שהה בקהיר לקהיר; זמן באותו שהועבר כיוון באיסמעיליה,

 1943 ביולי במצרים. לח״י סניף את וסדובסקי סיטנר עם וניהל אירגן שם, שהייתו זמן
 כמתרגם שימש תחילה ;הפלישה בליל שם היה ;לסיציליה הפלישה לחיל בנימין נשלח

 הכיבוש בשטח שפעלה ,a force דר הבריטית הקומנדו ליחידת והתקבל שהתנדב, עד,

 לכושר הגיעו כאשר הברית בנות נתקלו שבה בעייה, בפתרון לעזור היה תפקידו הגרמני;
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 מיומן אדם כוח להם היה חסר אבל וטנקים, מטוסים של עצומה כמות של ייצור

 לשם ;המלחמה כלי ייצור כושר את השיג לא החדשים הצוותים אימון כושר ;לאייושם

מנת: על לקווים, מעבר קטנות קבוצות להחדיר הוחלט כך
למערכה. ולהחזירם השבי מן וקצינים טייסים לשחרר א.

 כאלה טייסים 6,000 אז היו מסתור; ומצאו שצנחו הטייסים את ולהחזיר למצוא ב.

באירופה.
 מצב שם היה איטליה, על הגרמנים של השתלטותם ולפני מוסוליני, של נפילתו אחרי

 בנות מחילות השבויים כל נמלטו זה בשלב שעות; 48 שנמשך ריק שלטוני חלל של

 פעל בנימין אותם; וללכוד למצוא ניסו השטח, על שהשתלטו הגרמנים הברית;

 לעומק עד הגיע הוא .1944 סוף עד גרמניה שבשליטת השטח מן השבויים של לחילוצם
 שלושה של לחופשה ארצה הגיע 1944 ביוני 37האויב. קווי מאחרי ק״מ 1000 של

 הצבא, מן האפשר ככל מהר שישתחרר שמיר( )יצחק ל׳מיכאל׳ הבטיח אז שבועות;

 בעייה לו היתה לפעילות; וחזר השתחרר 1944 בסוף ואמנם במחתרת; לפעילות ויחזור

 מזמן הרפואיות בתעודות שיתעוור; חשש, היה השמאלית; בעינו מלידה פגם רפואית,

 ברישום שסייע הוא, הסוכנות, פקיד (.‘Perfect’) מעולה במצב שעיניו רשום היה גיוסו

המעולה... ה׳אבחנה׳

גולומב אליהו עם פגישות - יהודים להצלת תוכניות

 בביתו גולומב, אליהו עם חשובות פגישות שתי לו היו ,1944 בסוף הזו, החופשה בזמן

 מאחרי פעילותו בזמן ׳מיכאל׳(. של באישורו נערכו )הפגישות רוטשילד. שבשדרות

 לעשות שניתן למסקנה והגיע ביהודים, נתקל הנאצים בידי הכבושה באירופה הקווים

 והמפלגה הקתולית הכנסייה על בעיקר שיתבססו הצלתם, למען עצמאיות פעולות

 ביניהם אליהם, להגיע איך שידעו אנשים, כמה עוד בשטח היו מלבדו הקומוניסטית;

 ליחזקאל תוכניתו, ועל האלה, האפשרויות על סיפר, הפעולה מן בשובו פראנקו. ראובן

 אז שנמצא לשרתוק, מכתב לו נתן סחרוב הישראלית; הפלוגה מפקד אז )סחר(, סחרוב

 שרתוק עם פגישה שבמקום יצא, כך בראנד; יואל של שליחותו לפרשת בקשר בלונדון

 התוכנית שעות; לארבע קרוב ארכה הראשונה פגישתם גולומב; עם לפגישה זומן

 ידיעת בלא האויב קווי מאחרי הצלה לפעולות שליחים תשלח שה׳הגנה׳ היתה, שהציג,

 פראנקו. כראובן ישראלים בעזרת הנחוצים הקשרים את להם יארגן ושבנימין הבריטים,

 שטות. מעשה הוא הבריטים למען ריגול עם הצלה פעולות שלכרוך אז, טען בנימין

 שהם זמן, באותו סבור היה הוא הסירה. יורדי כ״ג בדבר ארוכות אותו חקר גולומב

באיטליה. מקום באיזה בשבי נמצאו

 גולומב להצעותיו; תשובה לקבל אמור היה יותר, קצרה שהיתה השנייה, בפגישתם

 עזרת ללא עצמאיות, פעולות לעשות להצעה להסכים יכולים הם שאין קצרות, לו אמר

 קיבלו הבריטים שכאשר אמר, מלמד, הניסיון מהם; רשות וללא ידיעתם ללא הבריטים,

 בפעולות ראו כזאת, הוראה קיבלו לא כאשר הלב; בכל זאת עשו הם לעזור, הוראה

 כאשר ידם. על סוכלו זה מסוג הפעולות וכל אויב, פעולות היו כאילו עצמאיות, הצלה

 משהו קורה "כרגע לו: אמר עליו, ללחוץ והמשיך זה בנימוק הסתפק לא בנימין

 עניין שאותו לו נודע לימים עמדתנו". מצדיק היית לך לגלות יכולתי ואילו בלונדון,

 )ראובן זסלני שניהל שיחות היו הצעתו, מימוש לדחיית השני הנימוק שהיה כמוס,
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 ביקש זו בהזדמנות 38יהודית. דיביזיה של הקמתה לתוכנית בקשר ,1944 ביוני שילוח(

 של לשאלותיהם להשיב שיוכל כדי בארץ, המחתרת ארגוני על לו שיספר מגולומב

 הפליג לח״י, עם קשריו על דבר ידע שלא גולומב, זו. בסוגייה באיטליה החיילים

 מיזוג הם "לח״י השאר: בין אמר הוא גפנר. מספר לח״י, אנשי על מפליגים בשבחים

 שאין פטריוטים הם ה׳צבר׳; של הכפיים תבונת עם הגולה, שמן היהודית הדבקות של

 על בהערכה דיבר הוא הארץ"; מן הבריטים גירוש מלבד אחרת, מטרה שום להם
38האצ״ל. על ניכרת ובשנאה לח״י, אנשי של האנושי החומר

 שיתקשר ׳מיכאל׳ אליו פנה בצבא, משירותו בריאות מטעמי שוחרר כאשר 1944 ביוני

 משימה ואמנם מזי/; הלורד אחרי בעיקוב להתחיל להם וימסור בקהיר, לח״י אנשי עם

 בינואר לוריא. חסיה ועל לייבוביץ׳ עדה על לח״י, חברות חיילות שתי על הוטלה זו

 בשורות לפעילות ישר ונכנס בצבא, משירותו משוחרר אזרח ארצה, בנימין חזר 1945

 מראשי אחד של הלשנה בעיקבות בא המאסר .1945 במאי מאסרו עד המחתרת

 מתתיהו של נאומו ובהם הבוקר, עיתוני את לו הראה תומו ברוב שבנימין ה׳הגנה׳,

 כחודש היה זה לח״י; כחבר עליו חשוד שהוא לבריטים, מסר הזה האיש שמואלביץ׳.

מוין. בלורד ההתנקשות לאחר וחצי

בשבט׳ ט״ו ל׳אגדת המציאות׳ מ׳הלם

 עם המפגש׳ ׳הלם על לב בגילוי גפנר מספר חוזרת", ההיסטוריה "רבותי מאוחר, בראיון

 הבריטי, בצבא שירותו לאחר זאת מצוקתה; אמצעיה, דלות המחתרת, של מציאותה

 של המרכזיות הזירות באחת ומשאביה, ציודה כל על הגדולה, האימפריה צבא

 האויב, קווי מאחורי מסוכנות בפעולות שהשתתף המלחמה׳ ׳גיבור המלחמה;

 חוזר עצמו מצא גנרלים, שבעה בהם שבויים, אלפים כשמונת של והחזרתם בהברחתם

 וראיתי ארצה "באתי מספר: הוא ותקווה. סיכוי חסרת ראשון במבט שנראתה למערכה,

 של הנשק הבריטים, של התחכום איפה המחתרת. ואיפה הבריטי הצבא איפה -

 פנימי משבר איזה עלי שעבר בעיני, עלוב כך כל היה זה שלנו. והנשק - הבריטים
 היושבים המחתרת חברי עם המפגש המאסר; אותו הציל הקשה המשבר מן 39כזה".

 בגלות, עולם למאסר משפט ללא נידונים ויותר, שנים חמש מהם ארוכות, שנים במאסר

 גרם מחיר, בכל במערכה להמשיך נכונות ועל אמונתם, ועל נאמנותם על שומרים והם

 המשבר על שהתגברתי אותם, אהבתי כך כל "אני אומר: הוא ה׳הלם׳. מן שישתחרר לו

 את עוזב לא אני הבריטים, את להביס שנה חמישים לנו יקח זה אם שגם ידעתי, שלי.

 במחנה עזרא, אליהו ושל גלילי( )שאול ׳ארנון׳ של רציחתם לאחר ואכן המחתרת".

 המוקדשת בשבט", ט״ו "אגדת הפואימה את כותב הוא שבאריטריאה, בסמבל, המעצר

 בשבט לכן קודם שנים ארבע הם, גם שנפלו ז״ק וזליג אמפר אברהם של ולזכרם לזכרם,

כותב: הוא תש״ב,
רעמים. - הלב אך קפוא, כאשד פנינו

הרצח. מן שתילים... צמד בך נטענו כי .ראי,

רחמים, המשיק לחבך אותם קבלי־נא

חרושת־המצח. אמנו המחצבת, אדמת
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 רוגעות ממעל עת עמוקים, קטיפה בליאת

 האלמת, הכמיהה בסוד קצה אין עינים

 אילנות, והופכים ועולים השתילים פורצים
45הנפעמת... השתיקה - ובינם ממול, שמים רק - עד אין

 המחתרת חברי עם במעצר בפגישתו חלף המחתרת, מצוקת נוכח המציאות׳ ׳הלם

 האמונה נפשם. מסירות נחישותם, הדרך, בצידקת ביטחונם האיתנה, רוחם הגולים.

כותב: הוא באופק. נראה האור מתחשלת;

הפרי.../. טוב הבשיל עת הגדולות, בשעות יבוא. ...זד,

הנחושים/ בשבט ט״ו בימי - אז נשתלו גזעים
39ניחוח!.'.. ליל איזה הארמון. להבעיר יצתו

המיוחדת: ביחידה שירותו על וצל״ש מדליות שתי קיבל בנימין

Mentioned in King’s Despatches & Military Medal בזמן ממנו נשללו )אלה 

 ישב 1946 מאי עד די.( בסי.אי. היהודית המחלקה ראש קרטיס, של ביוזמתו מאסרו

 חקירות. בחדר בקהיר נכלא ימים מאה במשך ובאריטריאה; בסודן המעצר במחנות

 גם השתתף תקופה באותה במחתרת; לפעילותו מיד וחזר 1946 במאי שוחרר הוא

 יחד ליטווינסקי, תל במחנה בריטית שיירה פיצוץ פעולת היתה מהן אחת בפעולות;

 של הביולטין את עמיקם, אליהו עם זמן, באותו גם ערך השאר בין גראנק. לאה עם

 כשלושת וכתב בסטנסיל אותו ערך הדפיס, הוא (.L.H.I. Bulletin) באנגלית; לח״י

 1947 במאי ‘introducing the Gang'-.Kin בחוברת, עטו פרי מאמר החוברת. רבעי
 לח״י פעילות ארגן בארה״ב הכסף; את שלח דודו לאמריקה; הלח״י בשליחות יצא

 טובים קשרים נרקמו זמן באותו מדיניים; קשרים עיתונות; נוער; ארגון ענפיה; לכל

 לנשיאות שהתמודד וולס, הנרי עם התיידד השאר בין בארה״ב; שמאליים חוגים עם

 בלד/״י המופיע באנגלית, הכרוז את ופרסם כתב בארה״ב הליבראלי; השמאל מטעם

 Jerusalem בשם: בארה״ב לח״י עתון ערך גם הוא (.236-235 ׳עמ )שם, ,,כ כתבים
Calling•{^( 1098-1097 עמ׳ ב׳ כתבים בלת״י מופיע העתון.) ערך האנגלית את 

 האמריקאי הסופר של ידידו והיה ,1963ב־ שנפטר אמריקאי, יהודי סופר פרנקל, מייקל

 "לא אפלבוים( )חיים אלימלך של החוברת את ללח״י. הרבה עזר פרנקל מילר; הנרי

 פרנקל. מייקל ערך בשכר, רגלסון אברהם ע״י לאנגלית שתורגמה לבסיס", חזרנו

 אנדרטה גילוי של בטקס יורק, בניו 1947 בספטמבר השאר בין הופצה, החוברת
 )חזית "חקירה" השיר את מונה: הוא בארץ, עטו פרי מפרסומיו, וארשה. גיטו למורדי

 הנוער בחזית הזה", "הלילה השיר (;287 ׳עמ ,,ב כתבים )לח״י א׳(, גיליון הנוער,

 )לח״י ל״ט, גיליון המעש הסף", "על השיר (;384 עמ׳ כ׳ כתבים )לח״י ב׳ גיליון

 ואליהו בצורי אליהו של לגרדום עלייתם למחרת ידו על נכתב (.433 ׳עמ ב׳ כתבים

 כתבים )לח״י תש״ז, שבט ל״ד, במעש פורסם בשבט," ט״ו "אגדת השיר וכן חכים;
41.(392—391 ׳עמ ב',
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׳אלימלך׳ אפלבוים חיים - מאודם״ ״בכל

 הקרב" לפעולת יצא אלמוני כמו בידו, העט את נטל "אלמוני
,ב כתבים לח״י ׳אלימלך׳, על רשימה מתוך:

תהילה/. לרוב זוכה תמיד אדירים "קרב
 מתרס/. על מתרס בשעל. שעל החילונו; בקטנות ואנו
תודה." להכרת לא ואף לתהילה, זכינו לא

 42מאודם" "ובכל מתוך: ערמוני( )חנה שדד,׳

 החטיבה יחידת יצאה הגשרים, ליל פעולת לאחר יום ,18.6.1946 תש״ז בסיון ב־י״ח

 בעמק הרכבת, של המלאכה בתי על להתקפה המרי, תנועת במסגרת לח״י, של הלוחמת

 במהלך וחושלה גובשה אשר מובחרת, יחידה היתה זו אתא; כפר במבואות זבולון,

 תוך כוח גיבוש של פוסקת, בלתי עיקשת מלחמה של ורדיפות, מצוקה של ארוכות שנים

 הנרדפת; המחתרת של כוחה פאר היתה היא והישגים; מהלומות קשות, אבידות

 אפלבוים כחיים וצעירים )׳אלחנן׳(, יהודאי כאברהם קרבות, ותיקי בה השתתפו

 מהדבקת המחתרתית, הפעילות שלבי כל את ועברו והתחשלו, שבגרו )׳אלימך׳(,

 קרב, פעולות עד ואמצעים, אנשים נשק, גיוס ופעולות המחתרת ספרות הפצת כרוזים,

 כבד; דמים מחיר הפעם גבתה הפעולה כלוחמים; מאווייהם שיא בהם ראו שכולם

 פצועים מהם בנות, ארבע בהם לוחמים, ושלושה עשרים נפלו; לוחמים אחד־עשר

 מורטת דרוכה, ציפייה מוות, דין גזר צבאי, משפט נכונו עוד להם בשבי; נפלו קשה,

 ׳ברוריה׳, גם היתה השבויות בין עולם. למאסר הדין גזר המרת עד הגרדום, בצל עצבים,

 מחנות - מצעד־מוות שרידת השואה, אימי את שעברה )ורקשטל(, ברלין פרידה

 הדלה בעברית המחתרת; לשורות מיד הצטרפה בהגיעה ׳אוד־מוצל־מאש׳; ההשמדה,
 חבריה(, לה קראו )כך "ברוריה" 42קרבית. לפעילות צירופה על בתוקף עמדה שבפיה,

 "מה ואמרה: עטורי־כוכבים לשמים ראשה נשאה פצועה, והיא המשאית, מן שברחה

 "וחודרות במולדת".- מספר שבועות אך והיא בעדה! למות כדאי - מולדתנו יפה

 "ולא בחוברת שמו, בעילום שפורסם ביומנו, ׳אלימלך׳ כותב כסכין", וחותכות המלים
 אבדו איך ושלושה? העשרים בשבי הלכו איך עשר? האחד נפלו "איך 43לבסיס". תורנו

ומוסיף: מור, ילין נתן כותב־מקונן כלי־מלחמה?"

 בתחושות מגיב אינו רגיש, אינו קשוח... לבנו כי היה, סבור למחתרת שמחוץ אדם

 קשוח. ולבנו היינו סבל למודי הכוזב. ומן האמת מן זה בתיאור היה וצער. שמחה של

 מעוטרים נפש, ידידי מנוער, ריעים הקרובים, חבריהם שמות את ראו מאיתנו רבים
 מהווייתנו חלק בריטיים..." מרצחים ידי על "נרצח בקרב", "נפל שחורה: כמסגרת

 רואים היינו שנרצח. ידיד עם שנפל, חבר עם ובנכר, בארץ בבתי־הקברות היה קבור

 ההדוקות, השיניים את רק רואה מבחוץ אדם עינינו... לנגד חיים עומדים אותם
 49צער. ברגעי ולא שמחה ברגעי לא נפסקת שאינה הפעולה ואת הקמוצים, האגרופים

 סגן )׳אלימלך׳(, אפלבוים חיים היה זו בפעולה הבריטים בשבי שנפל הלוחמים אחד

 בלוצק, (1925) תרפ״ה באייר בי״ח נולד חיים ואחת. עשרים בן אז והוא הפעולה, מפקד

 בן תינוק לארץ הגיע הוא המחתרות. חברי מבין רבים לוחמים יצאו שממנו וולין, מחוז

 הצטרף למחתרת העדה. בצופי פעיל והיה "תחכמוני", ספר בבית למד חודשים; כמה

 אולי, הלוחמת; לחטיבה להתקבל בידו עלה בקלות לא עשרה; ארבע בן בהיותו עוד
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 ספרות ללמוד חלם ושירה; ספרות אוהב הוגה, רוח, איש של טיפוס היותו משום

 הדרכה חינוך, לתפקידי הציבוהו ואידיאולוג, מחשבה איש "בהיותו והיסטוריה.

 הוא באשר מלאכה, חצי עושה עצמו "ראה הוא אבל, חברו. כותב וגיוס", אידיאולוגית

 לבסוף צורף הוא ממש; קרב בפעולות להשתתף זכותו על נאבק רב זמן בלבד". מטיף

 הבריטית הבולשת מרכז על בהתקפה רבות; קרב בפעולות והשתתף הלוחמת, לחטיבה

 ארבעה ועוד. עכו, יד על נעמן גשר פיצוץ התעופה, שדות על בהתקפה בירושלים,

 את לאשה נשא הרכבות, של המלאכה בתי על ההתקפה לפעולת צאתו לפני חודשים

 יוצאים הם המחתרתי הנישואים טקס למחרת )׳שרה׳(. גלברט חנה למחתרת, חברתו

 האהבה "אבל מסובך; מאוד ענין הוא במחתרת ׳בית׳ הקמת אמנם לפעולות; שניהם
45שנים. כעבור חנה מסבירה קיימת",

המולדת..." לאהבת האדם, "לאהבת - מאודם״ ״ובבל

 אחד של נפילתם המלאכה, בתי על ההתקפה סיפור את עכו בכלא ביומנו רשם אלימלך

 את ;בכללם שלו הנותרים, של הגרדום בצל והעמידה כפר־אתא במבואות חבריו עשר

 לא "והם בחוברת: כאמור, פורסמו, והללו לחנה, באיגרותיו שלח יומנו־רשימותיו פרקי

 הפעולה, סיפור את ובאיפוק בדייקנות מספרים היומן, פרקי ארבעת לבסיסם". חזרו

 המאסר, בסיפור הנותרים; של בשבי והנפילה מחבריו, רבים של נפילתם הקרב,

 המתאר מרגש, קטע ישנו עולם, למאסר החנינה הגרדום, בצל הציפייה המשפט,

 מאחורי שנים כבר היושבים המחתרת, חברי האסירים, עם הגרדום, בצל פגישתם

כותב: הוא הסורגים;

 לדעת, תאבים האחרים, בחדרים שם, כי אנו, יודעים בשירה. ופותחים יושבים אנו

 לא רוחנו לא! לריקוד. קוראת השירה מלוכדת. שירה שרים אנו ברוחנו. נפלנו האם

 ושרים רוקדים אנו בו. ועמדה קשה, במבחן עמדה היא משהיתה. איתנה היא נפלה!

 מכל - ממרחק עונה עונה הד כמו ונדמה וקיים!״ חי - ישראל מלך ״דוד לבנו. בכל

 אבותינו נפלו זו "באמונה י וקיים חי ישראל מלך "דוד תבל. קצווי מכל הארץ, קצווי
46תכבה". לא זו גלויות... בשבעים

 "מאנשי פתק: מוצאים הם בחבילה ביריה; מאסירי חבילות מגיעות הסורגים מבין

מוסיף: הוא כך, ועל החירות", ללוחמי - נניריה

 היכן לוחמים. אחוות שמחה. מתמלא הלב וקוראים. חוזרים הפתק, את אנו קוראים

 אין בכלא לפחות כי טוב, האחווה. ערך את יודעים לפחות, בכלא כי טוב בחוץ? היא
46"פורשים"... אנו

 כתב: הגרדום, וסכנת הצבאי המשפט בצל תש״ו, בתמוז ה׳ לחנה, במכתבו־יומנו

 לא אנו - חזקים כאן אנו - יהיה אשר יהי אולם - דיננו פסק יהיה מה יודע אינני

 לעם וכבוד חירות לחיי תנאים השגת עם. תקומת חזון עינינו לנגד נישבר; ולא נשברנו

 לשם יודעים וגם - נכונים אנו - מוות דין גזר יהיה דיננו גזר אם גם נצח. עדי קיים

 לעמודיאש יחיו תליותינו במערכה. אנו יחידים לא - יודעים אנו ניתלה, אם גם מה...
41במערכה. העומד לעמנו
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 אוריאלה השם ול׳אלימלך׳; ל׳שרה׳ בת אוריאלה, בתו הולדת על התבשר בכלא בשבתו

 המלאכה; בתי בפעולת שנפל רדומילסקי(, )משה ׳אורי׳ הטוב חברו שם על לה ניתן

 אדר כ״ח הדסה, תל־אביב, בת. חובקים ואלימלך "שרה מודעה: התפרסמה בעיתון

 הלוחמים חבורת לכל וחג שמחה של ליום היתה אוריאלה הולדת ״;20.3.47 תש״ז,

 שהוברח במכתב חיים כתב מאז", נפשי משאת היתה זו לאושרי... קץ "אין הכלואים.

 שיר שורות כמה גם צורפו למכתב בחוץ; המחתרת חברת אשתו, חנה - ׳שרה׳ אל

לבת:

בתי,
הנכספת החירות ולמולדתך תגדלי כי

לאהבה; לבך שאי

המולדת. לאהבת האדם, לאהבת -

עודנה, המולדת בכבלים אם אך

ולשנאה; לאהבה לבך שאי

הכובש. לשנאת המולדת, לאהבת
48התש״ז. ניסן י״ד אביך,

 חודש ,4.5.47 תש״ז אייר בי״ד עכו כלא חומות פריצת סף על אפלבוים חיים נפל כאשר

 לחזון, לחלום, לשיד, כביטוי כצוואה; נחרתו הן אלה, שורות של כתיבתן לאחר

 של בנפשם שפיעמו מולדת, ואהבת אדם אהבת בול המיוחד למיזוג ;ולאמונה לנחישות

 "כאלמוני נאמר: נפילתו, לאחר ׳אלימלך׳, על קצרה ברשימה אלה. אלמונים לוחמים
49קרב". לפעולת יצא אלמוני כמו בידו, העט את לקח

בראשנו..." וטללים "ונבוא - שלו מרדכי

רוהבים לןלה וכרסיסי בראשנו/ וטללים ונבוא ...
טרשיכם אל שפתותינו להצמיד

איתנכם. דומית אל לבנו והלם
למייחלים• הנפש וכלות לגאים/ הגאות להיות

הבהיר המבט ולהם הגדולה/ הנשימה להם כי
באדיר. גדותיו על העובר הרחב הלב
העתיד ולהם העבר להם

הגלומה. הבטחה היא הלא הנצח ונשיקת
הגדולה. האהבה - / כל פני על סביב וסביב

הנוער חזית עברים" "הרי מתוך: שלו מרדכי

 של הנוער מחוגי האחרת׳, הגדה ׳מן יחסית, מאוחר בשלב ללח״י, הגיע שלו מרדכי

 ומקורית, עצמאית מחשבה בעל מבריק, אינטלקטואל ה׳שמאל׳; מן המאורגן׳, ה׳יישוב

 ריאליסטית בהשכלה הומאניסטיים למדעים הנטייה שולבה שבו רוח, איש מחונן, סופר

כללית והשכלה עמוקה, יהודית תרבות מטען של צירוף היה העיונית בהשכלתו רחבה;
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 ידע תלויה; בלתי אנאליטית מחשבה בעיקבות לדבריו, באה, ללח"י הצטרפותו עשירה;

 שנראתה אמת לאמץ מסקנות, להוציא אומץ לו היה בתלם; שיגרתית בהליכה למרוד

 הוא יותר, שחשוב ומה ורדפה; הוקיעה גינתה, שללה, הקרובה הסביבה כאשר גם לו,

 כהן; יהושע כדברי אפשרי", והבלתי הנלעג עם "להתמודד למעשה; הלכה לממשה ידע

 אחת שלו מרדכי היה מסויימת מבחינה בעצמו; בא הוא ללח״י; אותו ׳הכניס׳ לא איש

 שמצאו המעמיקה, ההסברה בעיקבות המחתרת, לשורות שהגיעו הראשונות, ה׳סנוניות׳

לח״י. של המחתרת בספרות

 בית־הכרם תיכון סיים 1943ב־ ; 1926 אוקטובר תרפ״ז בחשון בירושלים נולד הוא

 עד הפסקה, עם - והטבע הרוח במדעי - באוניברסיטה בלימודים המשיך בירושלים;

 עשה ראשון חי״ש קורס שש־עשרה; לו מלאו בטרם ל״הגנה"׳, לחי״ש, הצטרף ; 1946

 שניהל על ב״הגנה", חברותו ביטלו בפניו, שלא במשפט ;1942 בקיץ הערבה בבית

 ;המפקדים עם ובוויכוחים דעות בהבעת למעשה התבטא זה ;הפורשים לטובת תעמולה

 לדרכה וחיוב אהדה בשיחות, הביע ,1945ב־ עוד לכן, קודם ;1946ב־ רק הצטרף ללח״י

 בן מרדכי הוא ׳דרור׳, עם במיוחד מלח״י, אנשים עם להיפגש לו יצא 1946ב־ לח״י; של
 בתחילת פעילה; הצטרפות זמן באותו ממנו מנעו לב(, )בעיות בריאות בעיות עוזיאל;

 קשה מאבק שנת של תקופה היתה זו ממש"; של "הצטרפות הצטרף משהבריא, ,1947

 בארה״ב; ללימודים ליציאה תוכנית גם תקופה באותה לו היתה אישית הבריטים; עם

 ללימודים לצאת חלומו גם אז; נדחו האישיות השאיפות כל פסיכיאטריה. ללמוד רצה
50נגנז.

 בפעולה וכן שידורים, - הרצאות - בכתיבה ההסברה, בתחום היתה בלח״י פעילותו

 בדיקה שלאחר כיוון, לתל־אביב, לפעילות אותו העבירו זמן באותו אוהדים; בקרב

 לצה״ל פעילותו. למקד ביקש בה אשר לירושלים, לעבור לח״י רופא עליו אסר רפואית,

 )חזית "מתנה", השיר היה המחתרת לספרות הראשונה תרומתו לב; בעיות בגלל נפסל
 של הפצרותיו בעיקבות ונשלח נכתב שזה לו, זכור 51תש״ח( כסלו ד׳, גיליון הנוער,

 באותו המתפרסם שרים", "אסירינו לשיר אשר חומר; לשלוח עוזיהו( בן )מרדכי ׳דרור׳
 "המשורר השיר 52עטו. כפרי הזה השיר את לו הראה ש׳דרור׳ עמום, זכרון לו יש גיליון,

 עטו פרי הוא 53תש״ח(, )ב( כסלו ס״ח, )המעש אלתרמן כנגד טור׳ מול ב׳טור ושירו"

 גם כך להמשיך; אותו דרבן וזה נהנה, אלדד טובות; תגובות שהיו לו זכור שלו; של
 55ע׳(; )המעש פוקוס" "הוקוס השירים 54ס״ט(. )המעש מעשית..." "דיאלקטיקה

 או "מלחמה השירים 57ה׳( הנוער )חזית עברים" "הרי 56ע״א?( )המעש לילה" "ביעותי

 )חזית שרונה" את פוצצנו איך 58תש״ח(. שבט ו׳, גיליון הנוער )חזית עונשין" פעולת

 )כינויו יותר; מאוחר שנהרג אריאלה, של חברה שלו, דברי לפי כתב, 59שם(. הנוער,

 של עדותו לפי כתבה 60שם, "לברם", השיר את הוברמן(; )יששכר "יענקהלה", היה

אלטשולר. בת־שבע או אייכנבאום, דוד משה של אשתו ענבר, רחל שלו,

 עטו; פרי הוא תש״ח(, שבט ע״ה גליון )אנדה()המעש לי" "אנבל טור" מול ה״טור
 לרחובות, יוצא שהיה זוכר שלו מרדכי 61תש״ח(. אדר ע״ח, )המעש נינוה" "משא וכן

 הימים שבאחד לו, זכור ;הקוראים תגובות אחרי לעקוב המעש גיליונות הודבקו שבהם

 הודבקו שעליהם המודעות, מלוחות אחד ליד עומד פן, אלכסנדר המשורר את ראה

 טור׳ מול ה׳טור גם השיר... לקצב ברגלו ומתופף לי", "אנבל את קורא המחתרת, עלוני
 במברק מכן לאחר שפרסם מה כל על עטו. פרי הוא 62ע״ז( )המעש האישיות" "כפילות

 נתן כתב 63יאסי/". דיר פרשת על וז״הודעה הופעת שלמחרת לו, זכור ׳בן־בלאדן׳; חתם
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 במוצאי בערב, למחרת ששי; יום בגליון בדבר שפורסם זו; פרשה על שיר אלתרמן

 "איך מסתיימת: בשיר תגובתו במברק; בן־בלאדן של אכספרס תגובת הופיעה שבת,

 של זה גיליון כאשר נוכח, שהיה לו, סיפר רטוש יונתן לכלב־בית". אמיתי משורר הופך

 ולאחר מאוד, התרגז אלתרמן מריעיו; אחד ידי על היום, למחרת לאלתרמן הוגש מברק
 64כקומפלימנט"; זאת מקבל אני בית?!" "כלב אמר: התגובה, את וקרא וחזר שקרא,

 איתו באה היתה כהן גאולה שלו; חציים היו, (1948 )אפריל תש״ח ניסן של השידורים

 היו מיד; מגיב היה והוא - החדשות את שומעים בקפה, יושבים היו השידור; לתחנת

 היתה גאולה ומשם התחנה, היתה שם פירסטנברג, פישקה אל באזל, לרחוב משם עולים
 זוכר הוא הלוחמים" "מפלגת של להקמתה בקשר 64מתייעצים. היו לפעמים קוראת;

 ובך אלנבי רח׳ הצטלבות בפינת "נוגה", בקפה ישבו הם גרא; עם לו שהיה גדול ויכוח

 הוא הלוחמים"; "מפלגת של להקמתה בתוקף אז התנגד שלו מרדכי בתל־אביב; יהודה

 התנגד גם הוא הסוציאליסטיות נטיותיו למרות מעמד; תחזיק לא כזו שמפלגה טען,

 יצא, שנתגלו; הסיעות משתי מסוייג היה זמן באותו הסוציאליסטי; המצע לקבלת

 השתתף גם הוא סוציאליסטית; מפלגה להקמת התנגד סוציאליסט, שהיה שהוא,

 על שלו הספרותית הביקורת מאמרי סידרת פורסמו כאן סלם. של הראשונים בגיליונות
65המלחמה. ספרות
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 ללא נשק, ללא לבוש, עלובי מבודדים, יצאנו בשטח. אנו משנה ...יותר
 לא איש מעשינו, את הבין לא לנו הקרובים מן איש ליער, הלכנו בכיס, פרוטה

 אבל המוות. של בעיניו והצצנו סתום, במבוי נמצאנו אחת לא מעלינו. נפרד
 חיי־ היו חיינו מהי. שקט פינת ידענו לא עצמי. וביטחון משונה שלווה בנו היו

 מידי ולשיסוי השלטונות מטעם במצור נתונים מקום, ממקום עוברים נוודים,
 לית־דין של בעולם שכן חירות; בהרגשת חיינו כן פי על אף שנואים, אנשים

 סכך הלילה הזה. לדין ערובה שימש וכוחנו לעצמנו, דין קבענו ולית־דיין
 והמרירות לראשנו... גג היה השמים קץ אין היחיד, ידידנו היה הירח עלינו,

יום. כל מאכלנו
 1943 באוקטובר ,37 גיליון הלוחם, החלוץ ׳בשטח׳, מתוך:

 עליהם חזקה לאדמה. מתחת עמוק עמוק, התחפרו הם הקשים התנאים עקב
 בסלעי היהודית ההיסטוריה את בידיים לחרוט גורלם לקול יישמעו כי

המולדת.
תש״ד. אדר א ,עברי מהפכן עול ״ממחשבותיו ,■אלישע :מתוך

אלישע א.

אלישע נפל שבו היום - תש״ד אדר־ניסן ימי

 ברח׳ בית, מדרגות במעלה אביב, בתל נפל ,1944 במארס 19 תש׳ד, באדר בכ״ד

 של ממרדפם להימלט שניסה בעת לח״י, איש ׳אלישע׳, אהרונסון ירחמיאל ,43 מאז״ה

 והוא זהותו, לחשוף הצליחה לא הבריטית הבולשת לעוצרו. שביקשו בריטיים שוטרים

 זוכר בלאו( )דוד ׳דן׳ אברהם. בן אברהם בשם כאלמוני, שאול בגבעת לקבורות הובא

 גם גר בה אלישע, של המחתרת דירת שב. לא ממנה אשר לדרך, אלישע של צאתו יום

 הצריפים בשכונת הים, חוף לכוון שבמורד בצריף מחלול, בשכונת נמצאה ׳דן׳,

 - יומם מנת את בבוקר אכלו הם החולות; אל נשקף בחדר יחיד חלון שם; האחרונה

 יצא הוא יום, אותו לצאת הקדים אלישע תה; כוס עם במרגרינה, מרוחה לחם פרוסת

 ;4 מס׳ אוטובוס על לעלות קק״ל, שדרות לכיוון יוצא שהוא ידע, דן שבע. בשעה
 גפרורים; בקופסאות ארוזים רזרוויים וכדורים טעונים, קטומים ׳נאגנים׳ היו לשניהם

 כאשר ממש רגע, באותו רזרוויים; כדורים כמה יום, אותו מה, משום ביקש, אלישע

 ישוב שלא לה, הגיוני הסבר היום עד לו שאין בתחושה, שישי, בחוש דן חש יצא,

 ה׳נאגאן׳ חגור מעיל, בלי בבהילות, ויצא לעצמו, אמר יותר" אותו אראה "לא לראותו;

דן, מספר התחנה" עד "רצתי הביתה. להחזירו בו רוחו עוד כל רץ כשהוא לעין, הבולט
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1ספורות". בדקות אותו החמצתי "אבל

 הרפתה. ולא אותו, ליוותה הקשה תחושתו בחוץ. אקדח עם רץ שהוא השיג, לפתע

 בפינת לוין( )ירחמיאל ׳מילק׳ של לקיוסק ניגש הוא גוברת. חרדה חש הצהרים בשעות

 אחותו וחווה במאסר ישב מילק למחתרת. קישור נקודת ששימש נחלת־בנימין־אלנבי,

 ואמר אליה ניגש דן כמקשרת. שימשה בקיוסק, שעבדה המחתרתי( בכינויה )׳רינה׳

 משהו אבל בלבד, תחושה היתה "זו משהו"; שם קרה נחמני; רחוב לכוון "תקפצי לה:

 זה בחור. שם שנורה הידיעה, את והביאה משם חזרה רינה דן. מספר מנוח", לי נתן לא

 להתחקות ניסו זיהוי תעודת שום עליו מצאו שלא כיוון למוות. שנורה ׳אלישע׳ היה

 אצל מזמן לא שנתפר דן, של מעילו היה המעיל שלבש; המעיל פי על זהותו, על

 שנקראו דן, של הוריו לבית וממנו לחייט, הגיעו המעיל דרך בחיפה; קורץ דב החייט

 בחזקת דן של הוריו היו הזיהוי, עד ימים, ששלושה קרה כך הגופה. לזהוי

 בן כאברהם לקבורה הובא ואלישע נודע, לא שנפל הלוחם של שמו שכולים. הורים
1אברהם.

 התחפרות שנות לאחר כאשר ודם", אש של "ימים אותם של זכרם מעלה מור ילין נתן

 חריש לאחר תש״ב; שבט ימי של המפולת מן התנערותה שנות במחתרת, עמוקה

 לח״י חברי יצאו - כוח גיבוש העשרים, בריחת ״החזית״, ייסוד עמוק, רעיוני וגיבוש

 לקלגסיו; ולא הזר, השלטון של לחוקיו לא להיכנע, שלא בדעתם נחושים נשק, נושאי

 דם רוויית מערכה נפתחה כך מוחלט; צו היה להיאסר" ו״לא בנשק להתנגד הצו

 את "לחסל הקריאה הזר. השלטון קלגסי אחרון יציאת עם אלא תמה, שלא וקרבנות,

 בריחתם לפני עוד הסורגים, מאחורי מור ילין שכתב במאמר כבר עלתה הסוהר" בתי

 מצב, בכל למאסר, מזויינת להתנגדות הקריאה היתה, ממשמעויותיה אחת העשרים. של

 את חישלה היא אבל הצדדים, משני קרבנות מעתה גבתה היא תנאי. בכל מחיר, בכל

מור: ילין כותב השלטון. מהלכי את והקצינה המחתרת

 עצמם הרגישו הנשק נושאי הנפשי; בשטח היו ביותר המפליגות שהתוצאות דומני

 של המחשה זו היתה בעצם וממוראו, הזר השלטון מכבלי לחלוטין משוחררים לפתע

 חופש לוחמי לבין הזר הכובש בין ולמוות לחיים מאבק נטוש בארץ כי העובדה,
2עבריים.

 של הנע הסרט מן קטעים במקרן, "מעביר הוא כאשר תש״ד, אדר־ניסן לימי בהתייחסו

 בחיפה, המשכו בתל־אביב, בהם ראשון וארבע, ארבעים בחורף המחתרת מלחמת

 ׳ברוך׳ ׳אלישע׳, הזה, הצו קיום תוך נפלו שבהם ימים, בגליל", אשר ביבנאל והשלישי

מוסיף: הוא הלוחמים; ממיטב האלמונים, המחתרת חברי ו׳אליעזר׳, ׳ציון׳

 להביע אוכל לא כי ההכרה, עלי משתלטת אונים. אין הרגשת אותי פוקדת לעתים

 צבעים. בשני תמונה בד־ענק על מצייר אני בדימיוני ההם... הימים תחושת את במלים

 צבע של שכבות־שכבות זו, גבי על זו מעלה, אני הבד, את המחלק אופקי, לקו מתחת

 שמימי, התעלות, של בדרגה אור־השמש מעין זוהר, לבן - ומעליו גווניו. לכל אדום

 - הלבן הלוחמים... של הסומק דמם הוא האדום אחת. ובעונה בעת ויוקד מלטף קורן,

 גבוה בריכוז התגבשו אשר סגולות האדם; בהם שניחן הנאצלות הסגולות מכלול

 והקרבה, מסירות חשבון; יודעת שאיננה ריעות לפסגות: אותם והעלו המחתרת בלוחמי

 הכרוכה לנשק, אחים כלפי נדיבות אחרון; גבול להם היא האחרונה, הנשימה אשר

 אח ענווי למופת, החלטה וכושר תושיה הנפש; כלות עד המלחמה, במטרת בדבקות
3עליהם. יצלח לא פיתוי ששום
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 דמותו עיני לנגד תמיד עמדה תש״ד, אדר־ניסן ימי של הנע׳ ׳הסרט של הקטעים במקרן

 ראשון ׳אלישע׳, האלמוני; כ׳אברהם־בן־אברהם׳ ישראל לקבר שהובא ׳אלישע׳, של

 מחודשים בכוחות העמוקה, מהתחפרותה זינקה שהמחתרת בימים אז, הנופלים

 ,,ובמחשבות בדימיוני ראיתיו אחרון״. גבול לה היא האחרונה הנשימה ״אשר למערכה,

 העולים בבדידות העליון, המבחן בשעת הלוחם, בבדידות ,43 מזא״ה במדרגות שם,
 בעמידתו שם, 4והשליחות. החובה המצפון, בצו לעקידה", עצמם ה״מעלים לגרדום,

 מבקשי מוקף כניעה; אי של המוחלט בצו האחרונה, נשימתו עד תום, עד האחרונה

 מול האויב; קלגסי של התת־מקלעים לועי אש מול אל ובודד אחד חתום; במבוי נפשו,

איתו. איש אין ומחבריו פגום, אקדח בידו חסום; וקיר נעולות דלתות

אלישע מחברות

 שאת; ביתר אותי וסיקרנה קסמה ודמותו המחתרת, בספרות כתביו אל התוודעתי לימים

 עד והליכה נאמנות של והלוחם, האינטלקטואל של המיוחד השילוב לי נתגלה כאן

 של למטרה, וצמידות אחריות של וחשבון"; "חזון של תום, עד עיקביות של הסוף,

 הדיבור בין והמעש, הרעיון בין חפיפה של ׳מתמטית׳; אנליטית, נוקבת, מחשבה

 הספד רשימות שתי מצאתי אלישע, בעיקבות ב׳מסעי׳ וטוהר. שלמות של והמעשה;

 מתרומותיו והן שמיר(, )יצחק ׳מיכאל׳ של עטו פרי שתיהן המחתרת, בספרות עליו
 זאת עם ויחד היה, רגש "עדין שמיר: אותו מתאר וכך 5בה. כמעט, היחידות הבודדות,

 אשר טירוריסטים, על בספר קרא פעם אחרים. וכלפי עצמו כלפי הצורך בשעת אכזר -

 הרעיון... להם ציווה כך כי טירוריסטים, היו כן פי על ואף נמלה, לרמוס לבם נתנם לא
 לנפילתו, שנה כעבור שכתב לאלישע", "זיכרון ברשימה 6היה". כזה לבו, אל דיבר זה

 מבחן ימי באותם פעלו שבהם המחתרת, ותנאי הווי בתוך דמותו, לתאר ממשיך הוא

אלישע: את מתאר הוא קשים:

 נטוי הראש שפתיים, מהדק הוא מוצא, כחסרי הנראים אפורים ימים רעב, בימי
 צודקים הן מתימטית; לבעיה פתרון כמחפש במחשבות... שקוע מתהלך קדימה,

 ומאודו. לבו בכל האמין ברעיון למתימטיקה. נטייה לו היתה למה?... ובכן - אנחנו

 ובהיר ברור - הפתרון והנה הבעיה הנה מתימטית. כבעיה לראות רצה הדרך את אבל

 כשהיה וחשבון",- "אמונה נימוקיו... מערכת את בנה כך ערעור, של אפשרות ללא -

 כנות, אי הזנחה, מהדרך, סטייה חשד מזדעזע. היה בתוכנו, אצלנו, זר במשהו נתקל

 בתוך היה כן על וגופו. נשמתו את אותו, מזעזעים היו בסדר", "שלא התנהגות

 עולמו, בהשקפת הווייתו, בכל באופיו, חי... מצפון לא־אכזב, מודד־מצפון המחתרת

 ח־,רגשת מספר, רגעים איתו מדבר בו, מסתכל היית המחתרת. את ייצג בו, אשר בכל
1מדברת. המחתרת וידעת

 פשוט סגנונן וממצות. מקיפות חוברות ושתי קצרות רשימות כמה אחריו השאיר אלישע

 כדבריו; ודרסטי", "ישר וחלק, חד ניסוחן ספרותיים; וגינונים ממליצות פנוי ונוקב,

 ונחלץ הנדסת־בניין ללמוד שבא בטכניון, לסטודנט כיאה ומתימטית, אנליטית מחשבתו

 של הפריפריה אל מכוון ישראל" חרות "לשוחרי פנימי חוזר האחת, חירות. למלחמת

 מהפכן של ממחשבותיו השנייה הקמתה; על שעה אותה מופקד היה שאלישע אוהדים,

 לבירור ולחבריו, לעצמו מיועדת לוחם, של וחשבון־נפש הגות של חוברת היא עברי",

 לאחר חברו, רוזנבוים( )יוסף ׳ברוך׳ של בחדרו נמצאה היא והמשימות. המטרות הדרך,
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 בעינויים ונפטר אלישע, של נפילתו על כרוזים הדפסת בזמן קשה נפצע ׳ברוך׳ נפילתו.

 על בכאבים, ומתפתל פצוע כשהוא שחיפה, לאחר קרה, זה אחריו; שבועיים קשים,

 ידי על ׳ברוך׳, של יומנו ליד נמצאה אלישע של החוברת לחלצו. שבאו חבריו, נסיגת

מחתרתי. חומר מכל החדר את ׳לנקות׳ שבאו חבריו,

 המחשבה עולם המניע, הכוח להבנת נאמן מקור תמיד הוא הנופלים של עיזבונם

 הממצה הרגע בהרף גדול, אור כבהבזק מעבירה, מותם בדידות שלם. דור של והרגש

 אלישע של עיזבונם חבריהם. ושל שלהם הנפש משאת החלום, ההגות, ׳גניזת׳ את נצח,

 התשתית המניעים, הרעיוני, עולמם משתקף אכן כאן כזה. נאמן מקור הוא וחבריו

 של ב׳תוויותיהם׳ מאשר יותר לח״י, מחתרת חברי של נפשם מערך והאידיאית, הרוחנית

 של הספרותי בעיזבונם עיון הפניות׳. ו׳חסרי ׳המלומדים׳ תולדותיה, מחוקרי רבים

 בפיהם המכונים של וחזונם מניעיהם והאידיאי, הרוחני עולמם את חושף הלוחמים,

 "נציונאל שקר"; "משיחי "דארוויניסטים"; "פאשיסטים"; ;״חומייניסטים״ ועטם:

 חוברותיו בשתי מיוחד עניין יש זו מבחינה לא?... ומה "היטלריסטים", בולשביקים";
8תש״ד. באדר והשנייה שבט, בסוף האחת לנפילתו, מאוד סמוך שנכתבו אלישע, של

ישראל" חירות "לשוחרי

 להציג מיועדת והיתה נפילתו, לפני חודש נכתבה ", ישראל חירות ׳לשוחרי החוברת

 ומסייעים אוהדים של הפעיל העורף למחנה לגייס שביקש הציבור, בפני לח"י של דרכה

 ׳מתימטיות׳ נחרצות, קביעות בכמה פותח אלישע עת. באותה עסק שבגיבושו למחתרת,

 בה ויש הלוחמים של הרעיונית התשתית את מבטאת פשטותם שמיר; של כהגדרתו

 דבריו בפתח ידיהם. על ונתפשה שהובנה כפי לח״י, של דרכה לבחינת כאמור, עניין,

 הציונות של הגשמתה כי לטובתנו; פועל הזמן כי ;כלח עליהן שעבר אשליות מונה הוא

 ייתכן, ללבנה". לבנה לקו קו של אטית, ב״התפתחות לדבוק, יש וכי לדורות; עניין הוא

 באועזבז־זת אלמלא שנים, עשרות עוד זה בקו מדשדשת היתה שהציונות אלישע, כותב

הן: והעובדות פניה. על שטפחו המציאות
 מהיר בריכוז אלא לאומה, הצלה ואין מושמדים יהודיה ונהרסת, הולכת הגולה א.

המולדת. בתחומי

בידינו. השלטון בהיות רק מיליונים לרכז ניתן ב.

העברית"; החירות בדרך לשטן העומד זד, כובש שולט "בארץ ג.

 בגולה נגדנו פועל הזמן כי דחופה", פעולה "מחייבות כותב הוא אלה" "עובדות

 למען בכובש ממש מלחמה העברי היישוב מן "נתבעת כותב, הוא כן", "על ובארץ.

 הוא חירות, במלחמת האפשר"; ככל הקרוב בעתיד בארץ, המדינית החירות השגת

 כל של שטחית בדיקה "אף עמוקה. הכרה בעל מיעוט תמיד פותח וטוען, ממשיך

 הודרכו ההמונים כי - מוכיחה רבים המונים לקרב שהוציאו חירות, ומלחמת מהפיכה

 ודוגמה מופת שימשו הקרקע, את הכינו המעטים עמוקה, הכרה בעל מיעוט ירי על

 שכם על מוטלת "ההכנה ואילו ההמונים..." השתתפות באה כך אחר ורק בפעולתם,
 ההמונים; אל להגיע הלוחמת למחתרת קשה אך 9המאמינים". המשוכנעים, המעטים,

 למחתרת, עזרה להגיש פנים, כלפי שתפקידו ואוהד פעיל עורף מתווך", "גשר דרוש
 האהדה את להפוך ההמונים, בין לחירות המלחמה רעיון את "להחדיר חוץ: וכלפי
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מחייב". למעשה ההברה ואת שבתודעה, להכרה מודעת, הבלתי

 אותה עסק בהקמתו אשר ישראל" חירות "שוחרי של לעורף שנועד התפקיד היה זה

 תהליך היא הלאומית, לעצמאותו משועבד עם של "שמלחמתו מבין הוא שעה.

 בלתי הוא כיום העם של כללי "שגיוס שלבים"; כמה לעבור שמוכרח היסטורי,

 אותנו. תכשיל רק היא תועלת, כל לה אין הכוחות כל של מיידית שהוצאה אפשרי";

 העברי "העם ברשותנו: שעומד המועט בכוח גם חירות במלחמת לפתוח חייבים אבל

 בפני תפגין שהיא מכיוון לחירות, במלחמתו תלוי וזה לגורם, ליהפך מוכרח בציון
 המחתרת של במאבקה עיקריים שלבים שלושה מונה הוא 9וכוחו". עוצמתו את העולם

חירות: למלחמת הלוחמת
 להכניס העם. את לחנך שלנו. הכוחות את "לבחון שמתפקידן טידזד, פעולות א.

אלינו". העולם לב תשומת את להפנות האויב. מערכות לתוך עירבוביה

רחב. מידה בקנה וחבלה גרילה פעולת ב.

כולו. העם משתתף שבו כללי מרד ג.

 המלחמה, של השני לשלב לעבור היא טוען, הוא המחתרת, של הקרובה מטרתה

 כאן העם. תמיכת בלי אפשרית איננה זו זעירה. ללוחמה הטרור־האישי משלב לאמור,

 האויב; ותנועת צעדי על מודיעין בפצוע; וטיפול הסתרה לבריחה; העזרה חיוניים

 עבודה המחתרתי. העורף של תפקידו הוא זו תמיכה לגייס מוסרי. ועידוד כללית תמיכה

 חירות מלחמת תיתכן לא בלעדיה ממש; ממלחמה חשובה פחות איננה טוען, הוא זו,
10יעילה.

 ההסברה ראשונה; כמשימה ההסברה את מונה הוא השעה, בדרישות הדן בפרק
 של האמיתי פרצופו גילוי הוא האחד מרכזיים: נושאים בשני להתמקד לדעתו חייבת

 לנו שעניין כיוון טוען, הוא קלה, משימה אינה זו אליו. השנאה והחדרת הבריטי הכובש

 שמעמיד ■שלטון 7;זד, אימים שלטון של גלויה צורה מקבלת איננה שאכזריותו כובש עם

 כן על חייבים הקולוניאלי; שלטונו שיטת זוהי ; כביכול טובתנו דורש של שוחקות, פנים

האמיתיים; פניו את לחשוף
 האימפריאליסטיים האינטרסים מתוך העברי, העם של ל״שונא הפכה שבריטניה א.

שלה"

הזה" בטבח ואשמה לטבח עמנו את הפקירה ש״היא ב.

 של מדיניותה לבין המנדאט ממשלת מדיניות בין כביכול, להבחנה, שחר שאין ג.

בריטניה. ממשלת

 המחתרת של ומקומה אופיה הגדרת הוא ההסברה, להתמקד צריכה שבו השני, הנושא

 כפופה ואיננה משרתת איננה מפלגה, איננה עהמחתרת העובדה הדגשת פנים, כלפי

 ללא - בה יהודי כל של ומקומו עצמאית, עברית, היא מפלגתי; או פוליטי ממסד לשום

 הוא ׳הנדסי׳; ׳מתימטי׳ לניסוח שוב נזקק הוא זה אופיה להבהרת השקפות". של הבדל

כותב:
 אנכיים חתכים הן המפלגתיות שהמסגרות לומר, נוכל הנדסיים, במושגים נשתמש אם

 אופקי־ בקו האומה את חותכת העברית החירות תנועת ואילו האומה בגוף

 מפלגתיים־ אינטרסים עם האומה של האינטרסים מיזוג אינו תפקידנו הוריזונטלי...

 המכנה והו החיצוני. באוייב למלחמה הלאומי המרץ הכוונת אלא... פנימיים,
11המשותף!

 בעצם לעצמן סכנה ראו טוען, הוא מפא״י, ועד הרוויזיוניסטים, מן היישוביות המפלגות
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 במערכת יסודי ערכים שינוי "נושא ועצמאי, תלוי בלתי כגורם המחתרת של הופעתה

 ולהשמידנו. לחסלנו הכלל, מן יוצא ללא - כולן שאפו כן על הלאומית״; המחשבה

 הכיבוש לשלטונות עזרתן הגישו - פחותה במידה ושנייה רבה, במידה אחת - כולן

 "אחת החירות לוחמי לחיסול תקווה עוד ואין גדל "כוחנו אבל נגדנו"; הצלב במסע

 וסיוע חסות מכל וניתוקה תלותה אי המחתרת, של שבדידותה היא, הבעיה ולתמיד".

 האמצעים השגת הנוספת, המיידית במשימה להתמקד אותה מחייבים ממסדי,

 נתונה היא שבו המצור החמורים, המחתרת תנאי ולמלחמתה. לקיומה ההכרחיים

 גיוס של והמתישה האפורה בסוגיה להתמקד אותה מחייבים ומבפנים, מבחוץ

 דורש צד מכל ומאויימת נרדפת מחתרת של הכבדות משימותיה מימון האמצעים;

 ולא שרטון על ביותר האידיאליסטית התנועה תעלה "בלעדיהם ניכרים. כסף סכומי

כותב: הוא להתקדם", תוכל

 המטרה למען כי מסקנה, לאותה והגיעו בעיה אותה בפני עמדו המחתרת תנועות כל

 של השוד פעולות הזה. הקושי על להתגבר כדי האמצעים בכל לאחוז מותר הקדושה

 לתנועה חדשה תנופה לתת כדי בוצעו בבזדאני, פילסודסקי של בקווקז, סטאלין

 את בשעתו הטיל לנין בכסף. המחסור בגלל אפיסת־הכוחות עד שהגיעה המהפכנית,

 לפעול חופשית יד להם ונתן מעוזריו, שניים על הבולשביקים מפלגת לתקציב הדאגה
,2לנחוץ. שימצאו ככל

 שלבם 'הטרוריסטים הלוחמים של המופת את תמיד העלה חניכיו אל שבדברים אלישע,

 מהפכה תנועות מופת העלאת תוך כאן, מכשיר נמצא ,,נמלה לרמוס אפילו נתנם לא

 שנתכנו כפי ה׳אקספרופריאציות׳, פעולות כולל כשרים, שאינם אמצעים גם ושחרור,
 פילסודסקי של המופת עיניו; לנגד עמד שמופתם המהפכנים, ידי על השוד פעולות

 ליאיר השראה מקור היה פולין, של ובשחרורה בסוציאליזם שדגלו הקרבי וארגונו

 בספטמבר 26ב־ בבזדאני, הרכבות שוד פעולת ערב אלישע. בהם לח״י, מלוחמי ולרבים

 היהודי לחברו מרגשת איגרת כתב אישית, השתתף ובה פילסודסקי, פיקד שעליה ,1908

 הפולנית הסוציאליסטית המפלגה של המהפכנית" ב״פראקציה חברו פרל, פליכס

 בזויות, שוד לפעולות לצאת הקר׳ ׳ההכרח את ציין באיגרתו עמד. שבראשה )הפ.פ.ס.(

 המחתרת של מלחמתה להמשך ההכרחי מתעב, שהוא כסף למען מהן, סולד שהוא

הנעלה. המטרה למען

 שהפך הפולני הציבור אצל לשנורר מאשר בקרב, בו לזכות מעדיף "אני כותב: הוא

 להדגיש מנת על אישית, הזאת לפעולה יוצא שהוא ומוסיף, פחדנות". מרוב אינפאנטילי

 אנשים חייבים עצמה, למען להילחם יודעת איננה אשר "שבחברה אישי, במופת
 להזדהות מנת "על וכן, ..." נעלות או יפות מהוללות, שאינן בפעולות גם חייהם להפקיר

 לגרדום עלו גם שלעתים תהילה, ללא שוד, בפעולות ונפלו חייהם שסיכנו הלוחמים עם

 של לח״י, של ההשראה מקורות לבחינת מאוד מאלף קטע זהו ושודדים". כפושעים

 "רצון ממסורת השאר, בין השראתו, השואב מיאיר, החל ולוחמיה, הוגיה ראשיה,

 וכלה לנין; את גם דרכו לצידקת והוכחה כמופת ומונה ממשיכיהם, והס״רים העם"

 המנהיג קולינס מיכאל של כשמו ׳מיכאל׳, המחתרתי השם את לו המאמץ בשמיר,
,3עליו. טונג טסה מאו של השפעתו גם ומונה עליו, הנערץ האירי
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עברי" מהפכן של "ממחשבותיו

 מאוד מרגשים זאת ועם מליצה, של מחלפות ללא ׳מתימטיים׳, חדים, ברורים, ניסוחים

 לפני שבועות כמה ׳אלישע׳, שכתב עברי", מהפכן של "ממחשבותיו בחוברת גם מצויים

כותב: הוא דבריו, בפתח נפילתו.
 שאלתנו ומסוכן... תובע מחייב, שהוא נכון זדדאסטי. ישיר הוא שלנו הניסוח כי נכון

 ...שהיא? כמות במציאות להסתכל העוז לו יש האם היא: לאדם בפנותנו הראשונה,

 קלה שהיא מכיוון הקלה, בדרך ללכת ברצונו אם לבחור; ברירה אחד לכל נותנים אנו

 אם להיפרד. עלינו משותפות, נקודות שום בינינו אין - לאפס מובילה שהיא אף -

 - ותובעת מחייבת קשה, תהיה אם אף הנכונה, הדרך את ולקבל לחפש מוכן הוא
14הסוף. עד המסקנות את ולהסיק הסוף, ער בה ללכת עליו

 ההיסטורי ותפקידה תרומתה בסקירת בעבר; גם וביושר בבהירות להשקיף יודע אלישע

 שהיא ההיסטורי בתפקיד מכיר הוא מפא״י. ושל וההתיישבות, העבודה תנועת של

 - אלפים מאות של יישוב כאן להקים עזרה היא קיימות, עובדות יצרה ״היא מילאה.

 "שהיא כותב, הוא ספק", כל גם "אין מדכאו". עם העברי העם של להתמודדות הבסיס

 שבנתה, ההתיישבותיות הנקודות חירות. למלחמת בהכנות גדול תפקיד ממלאה

 הוא לחירותו". לוחם עם של האיסטרטגיות לנקודות הימים... באחד ליהפך מיועדות

 מזוינת שמירה של משוכללת מערכת "שארגנה ח״הגנה", של זכויותיה את גם מונה

 כמויות "שצברה בארץ"; הנוער רוב את בנשק בשימוש ש״אימנה העבריים"; לישובים

 נרתע הוא אין היסטורית, פרספקטיבה מתוך וביושר, מאוזנת בראייה נשק"; של גדולות

 הודות בעיקר "כי העובדה, את אכזרי, ופולמוס הסגרות רדיפות, בימי גם מלקבוע,

 הקרוב בעתיד דרכנו, הגשמת את המאפשרים אמצעים כיום קיימים לפעולותיה

 נהפכו לא שנים עשרות של הארוכה בדרך "אם כותב: הוא היא, השאלה הממשי".

 חייהם כל שמסרו האלה" "האנשים של חששם מבין גם הוא למטרה"; האמצעים

 השאלה בסכנה". להעמידו אומרת זאת למלחמה, בו להשתמש יש ש״עכשיו לבניין,

 את להגשים רוסיה, כדוגמת היוכלו בניסיון? לעמוד מספיק כוח להם יהיה "האם היא,
15המולדת". חופש למען חרוכה", "אדמה של העיקרון

 שנאה להבות, חוצב מתנשא מלל בהם אין ונוקבים; פשוטים,ישרים הדברים

 הבומבסטיות, ההכרזות על "חמלל", של הרוויזיוניום על ביקורת מותח הוא ומרירות;

 לעבודה "להתמסר ומוסיף: דרכם; שבמהות ה״דקלראציה", ׳נאום־ההצהרה׳, על

 נהפכו כך יסוד. היה חסר המהפכני למעש סבלנות... להם היתה לא קטנה מעשית

 הנוער, - יותר בריא יסוד בה שהיה כית״ר, תנועת גם לדעתו הצהרות״; למצהירי

 הוא הרביזיוניסטי, ולממסד למפלגה, התקשרותה בגלל שבמעשה. לעקרות נסחפח

 מסדר של חיצוניים לביטויים הפכו הלוחם, של והגאון ההדר את גורלה... "נחרץ טוען,
16ותלבושת".

 אפשרית ברית או חדש׳, תיכון ׳מזרח בחזונות נסחף איננו הערבית" ב״שאלה בדיונו

 החירות מלחמת בהשראת הערביות, השחרור תנועות עם ערב, וארצות עמי כל עם

 זמן בפרק לח״י גם נסחפה שבהן הנחות באימפריאליזם, משותפת למערכה העברית

 זו, לשאלה בקיצוניותם מנוגדים פתרונות שמעלים טוען, הוא העובדה, עצם מסוים;

 הערבים בתפישת הדבקים של גישותיהם ;שבפתרונותיהם השחר חוסר על מצביעה

 אנגליה; על הסתמכות ותוך בברית, הכוחות, כל את לרכז צריך שכלפיו העיקרי, כאויב
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 וכנותם ידידותם יושרם, הטוב, הרצון של ובאידיאליזציה באשלייה השוגים והאחרים,

 דו־לאומית. מדינה של בפתרון ודבקים איתנו, להשלים נכונותם של הערבים, של

 השאלה את לבחון יש מהמציאות. וניתוק אשליות על מושתתות לטענתו, שתיהן,

אשליות: ללא פקוחות, בעיניים הערבית

 אינם גם הם איתם. להסתדר מאוד יפה יכול העברי היישוב הסכנה. אינם הערבים

 נגדם ללחום הזאת. הארץ על זכויות על יריב בפוטנציה מהווים שהם מכיוון ידידים,

 את פה לנו יקנה לא עליהם והניצחון השלטון להם לא ריק. בחלל לפעול פירושו כיום
 17טוטאלית. מלחמה לנהל יש ונגדו מאוד, חזק הנהו השליט האויב השלטון...

 מן מתחמק ואיננו בשואה הדן המחתרת, בספרות הבודדים אחד גם הוא אלישע

 כאן, להתמקד יש מדוע הקשה, לשאלה מתייחס הוא מעלה; שהיא הקשות, השאלות

 הגולה הולכת בינתיים כאשר בה, הזר בשלטון ובמלחמה הציונות של במימושה בארץ,

 ראשונה; כמשימה והצלה בעלייה ולא החירות במלחמת להתמקד יש מדוע ומושמדת;

 ניסיונות של ההישגים ובהיגיון; בקרירות הנסיבות את לנתח שחייבים היא, תשובתו

 באינטרסים מתנגשות ועלייתם יהודים שהצלת היא הסיבה אפסיים. הם ההצלה

 לא - עברי שלטון ״בלא בכוח!״, רק אפשר לפותחם - סגורים ״השערים הבריטיים.
18עלייה!" תיתכן

!המולדת סלעי על היהודית ההיסטוריה את בידיים לחרוט

 "מה המחתרת: כנגד מטיחים איתן. להתמודד ומנסה הקשות, השאלות כל את בוחן הוא

 העברית המחתרת מוכשרת האם האדירה?... הבריטית האימפריה מול כוחכם ומה אתם

 את המחתרת, שעברה החתחתים, דדן את אלישע מעלה בתשובה, ייעודה?" את למלא

 במעשי להיסחף שלא נחישותה, את והתחשלותה; הישרדותה כוח ואת הדמים, מבחן

כותב: הוא ולהמשיך. המפולת מן להתנער יכולתה וייאוש; נקמה

 דומה מחדש. להתחיל יצטרכו בעתיד שיבואו אלה כי הדף"; "נגמר כי היה דומה

 זה כל למרות ללוחמים. כיאה - בכבוד לגמור היא: שנשארה, היחידה שהדרך היה

 נקמה. מעשי אחרי נסחפו לא מעמד. החזיקו ובשיניהם בצפורניהם מעמר. החזיקו

 וגם חוץ כלפי גם להיזהר ההכרח מסביב, ההבנה אי נעשה... לא נואש מעשה שום

 את העמיק זה ,חישל חינך,זה ובלילה.זד, ביום ושעל צעד כל על זהירות פנים, כלפי

 את נותן וזה העברי. המהפכן של הטיפוס של השלם אופיו את יצר המחתרת;

..." להבא גם מוחלטים מחושבים, קרים, לצעדים הביטחון

 הוא ינוצל", הכל בחשבון, יובא הכל ובהגיון... באמונה וחשבון בחזון תתנהל המלחמה

 ואת הנכון לזמן מהלומותיה להתאים תדע היא המחתרת... תהיה בודדה "לא מבטיח,

 ברגע הדחיפה את תקבל עמים גורל של הענקית שהנדנדה כדי לנסיבות, עוצמתן
 של והוגיה ממנהיגיה ז׳ליאבוב, אנדריי של קריאתו הד כאן שומע אתה 19הנכון".

 לה לתת ש״חייבים מרי", לאט נעה "ההיסטוריה על הרוסית, העם׳ ׳רצון מחתרת
 אותה היתה ההיסטורית התחושה זה, מאמר הכיר לא אלישע אם גם 20רחיפה!".

 המהפכנים כסיסמת לא"! לעולם או "עכשיו ;לפעול! חייבים לאחר, עלולים תחושה;

 המהפכה תנועות למסורת השראה. לח״י מאנשי רבים שאבו שמהם הנארודניקים,

 וחבריו. יאיר על ניכרת השפעה היתה והגותן לספרותן ובעולם, ברוסיה והשחרור
 וממופת ומדידותיהם, היהודים ממלחמות העבר, ממסורת השראתה קבלה לח״י מחתרת
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 אלישע דומים; השיקולים הרעיונות, הניסוחים, בעולם; והמהפכה השחרור תנועות

 להשיב צורך רואה ׳מתימטית׳, מפוכחת, פשוטה, ובלשון הגיונית בצורה דבריו המנסח

 ייעודה; את למלא המחתרת של ביכולתה למפקפקים ל׳חרדים׳, "מחשבותיו", בחתימת

 החזון, האמונה, המהפכני, הלהט נחשפים בו מרגש, בקטע דבריו חותם הוא

 המחתרת אנשי על ...חזקה לחרדים! "ייאמר כותב: הוא מוות. עד תום, עד שהדריכוהו

 בידיים לחרוט גורלם: לקול יישמעו כי עליהם, חזקה תפקידם... למלא הם מסוגלים כי
21המולדת." בסלעי העברית ההיסטוריה את

אהרונסון ירחמיאל - ׳אלישע׳ האיש חידת

 מול יחיד של העימות בבדידות במצוד, שנפל האלמוני, הלוחם אלישע, של דמותו

 ונקבר נכנע, בלתי מאמין תום, עד נאמן אטומות, דלתות מול אל הסתום, במבוי רבים,

 דחף מאז חשתי וסקרנות. פליאה בי עוררה אברהם׳, בן כ׳אברהם האלמונית, בבדידות

 כל לתג, תג צירפתי מאז אלמוניותו; מעל הלוט את להסיר וחייו, אישיותו חידת לחשוף

 המעטים בין היה אלישע המחתרת; חברי של בזכרונותיהם שהופיע רמז כל מידע, פיסת

 רציחתו שלאחר והכשלון השכול בימי המחתרת, של ביותר הקשים בימים שהמשיכו,

 בריחתו לעת שמיר את חילצו שפילמן, אנשל עם שיחד אלה, בין היה הוא יאיר; של

 טראגיים במבחנים לח"י של התנערותה בימי לצידו שעמד ביותר, הנאמנים מן ממזרע;

 בספרות עליו שכתב שמיר, יצחק את שנים כעבור שאלתי כאשר מאוד. קשות ובשעות

 קרובים הכי האנשים אחד המחתרת בימי שהיה מרגשות, הספד רשימות שתי המחתרת
 ׳אלישע׳, המחתרתי השם שמאחרי האיש על אהרונסון, ירחמיאל על יודע הוא מה לו,

 שהיה רק, זכר הוא כלום; כמעט ידע שלא לשמוע נדהמתי מוצאו, משפחתו, חייו, על

 של במציאותה שטבוע וקשה אכזרי לפן נוספת, הוכחה בעיני זו היתה בטכניון. סטודנט

 חבר של בדמותו הנטבע הפרטית, האישיות אובדן חותם - המהפכנית המחתרת

הכל. לתת הנכונות ההקרבה, תום, עד ההליכה הנפש, מסירות בצד המחתרת,

 קשרים, רגשות, עניינים, משלו, אינטרסים לו אין נחרץ, שגורלו איש הוא "המהפכן

 ויחידה, אחת במחשבה בלבד, יחיד באינטרס בו מובלע הכל שם. לא ואף קניין לא

 נייצ׳אייב של חיבורם המהפכן׳, של ב׳קאטכיזם נאמר במהפכה..." - אחת בתשוקה

 פרשיות עיני לנגד העברתי כאשר עשרה. התשע המאה של השבעים משנות ובאקונין,

 אלה וקשות נחרצות קביעות של[ ]חותמן ראיתי המחתרות, של מלחמתן מימי רבות

 שאיננה אלמוניות, על שהיכרנו; אלמונים מחתרת לוחמי על שנים, ממאה למעלה מלפני

 כשהיא חשאיות, מטעמי מהפכן מכל הנתבעת לתהילה, ולא לשכר לא זוכה, ואינה מצפה

 לעתים המוחקת אלמוניות שהיה׳; מה ׳כל גם אלא שמו, את רק לא המהפכן מן נוטלת
 ,כזתכיאיד 193 5 משנת אני״ ״זוכר בשירו 22משפחתו. את גם האישי, ועברו אישיותו את

 תכלת"; "כליל - ילדות זכרון על הגובר המהפכן, המורד, על רומאנטית, אישית, בנימה

 המוות", לקראת "בקרב יוצא הוא כאשר תוחלת", ורון אהבה רוך "קן־חלומות, על

 מוקדימולדת/ מזבח "ועל ומוסיף: ההר"; לכבוש "בדד בליל־צלמוות" "בליל־אימים,

 הד !...(. 1935)ב־ אמי״ חיי חיי־אבי, את עוקר אני באהבה רמי/. יין את נוסך אני
 לבני ב״מזמור יאיר של בקריאתו גם כאמור, מוצאים, אנו זה וקשה נואש רוח להלוך

 אנחנו 23אתמול...". ומת כלה הכל / איננו! היה? הכל! שכח :1937 משנת הנעורים״

 גורל של צלמוות"; "ליל אימים", "ליל של מצמררת, אישית, חזות בשניהם מוצאים
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 האכזרי; הקשה, צירן זהו לצו. מוחלטת, מלאה, להתמכרות וקריאה שער, על מתדפק

 זו שיהיו; ככל ונעלות גדולות מהפכה, תנועות של מהפכות, של האפל הצל השני; הפן

 בשם ונתבעת הלב, מטוהר באה היא גם אימים, בימי קריאה היא אם גם אכזרית, קריאה

 "לתת "מיוון־גלות", עולם", אומות ואסופי / ליושר חורג בן גר, "לגאול נעלה: שאיפה
23אלהים". בצלם תואר-אדם לו

 מהפכות של עיוותיהן מקור היא גדולות; סכנות בתוכה צופנת כזו מלאה התמכרות

 גוום אחר שזרקו אנשים נמצאים היו לא שאילו ייתכן אמנם, רבות; מהפכה ותנועות

 וחירויותינו שונה, עולמנו היה לרעיון, מלאה בהתמכרות מנגד, נפשם שהשליכו הכל,

 טעונה ומוסרית היסטורית סוגיה זו ושיעבוד; לעריצות גבול כל אז היה לא מקופחות;

 של לעריצותן הגבול מציב גם ונשאר היה המורד׳ ה׳אדם דבר של בסופו סתירות.

 אשר המורד באדם היא מותר׳ ׳הכל וסכנת ושרירות עיוות מפני הערובה המהפכות;

 כי יודע אשר המורד׳ ה׳אדם ; הכל גוו אחר משליך איננו אבל מנגד, נפשו להשליך מוכן

 כ׳אדם דמותו על תנאי, בכל לשמור השוקד גבולות, המציב הלוחם ;מותר הכל לא

 בשמם ופועל שהיה׳, ׳מה חברים, משפחה, ואמהות, אבות זכר הנושא אלהים׳; בצלם

 על ושמרו התדרדרות מנעו והם כאלה רבים במחתרת היו לרעיון. מלאה התמכרות תוך

מהם. אחד היה ׳אלישע׳ במחתרת, אדם צלם

תום עד ללכת ב.

אלישע של דיוקנו *

 )דוד ׳דן׳ של סיפורו ועצוב, קטן סיפור איתי שמור אלישע על שליקטתי הזכרונות בין

 מספר ׳דן׳ בחייו; האחרון הכיפורים יום אלישע, של האחרון הכיפורים יום על בלאו(

 בלילה אביב. בתל החשמל לבונטין־רח׳ שבפינת בגן יום לאותו שקבעו הפגישה על

 היה לדן אלישע. עם לפגישה חזר ולמחרת לנתניה, אופניו על דן רכב הפגישה, שלפני

 דן הוציא הספסל, על התיישבו כאשר במרגרינה. מרוח לחם בתרמילו; ארוז סנדוויץ׳

 היתה לאכול. סירב אלישע לאלישע. החצי את והגיש לשנים, אותו פרס הסנדוויץ׳, את

 הכיפורים, יום צום על מקפיד אינני אמנם האחרונות "בשנים אמר: ואלישע שתיקה

 עליהם שעובר מה ועל משפחתי, ובני הורי על חושב אני לאכול; יכול אינני השנה ואילו

 לשמור איתם, סולידרי להיות סבלם, עם להתייחד לפחות חייב שאני ומרגיש, שם,
 דמותו, בעיני נתגלתה ׳אלישע׳, של אלמוניותו אחר להתחקות שהעמקתי ככל 24זכרם".

 הנגיד מגנס, י.ל. שנתן כתואר טהורה", "נפש לוחם־טהור־נפש; של כמופת לי וקסמה

 והמנודה, המושמץ הנרדף, ליאיר שלום׳, ׳ברית מראשי העברית, האוניברסיטה של

 מבין היחיד גם שהיה הוא, לבנו. פרטי וכמורה באוניברסיטה, מבריק כתלמיד שהכירו

 לכנותו היסס לא משפט, ללא קר, בדם רציחתו על למחות שהעיז היישוב, ואישי מנהיגי
 כך יצוקה׳, מפלדה נפש טהור לוחם 25מאירה־טהורה׳(. )נפש ‘Anima Candida’ כבעל

 האיומה בבדידות כמוהו, ונרצח בדרכו שהמשיך האלמוני, הלוחם אלישע, גם לי נצטייר

 צילום אלא שרד לא מ׳אלישע׳ אטומים; ולבבות קירות מול אל הנרדף, המורד של

 הצלחתי לא למוות; הקפואות פניו רק ניבטו נפילתו על שמסרו העתונים מן אחד;

 שראה כפי ראיתיו ;חברים מתיאורי פניו דמות לדמיין יכולתי ;חיה תמונה לשום להגיע
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שמיר: יצחק אותו

 קדימה, נטוי בראש שפתיים, מהדק מוצא, כחסרי הנראים אפורים ימים רעב, בימי
 הגדול, בראשו כשהסתכלת מתמטית... לבעיה פתרון כמחפש במחשבות... שקוע

 תמיד שקוע זה שאדם לחשוב, יכולת החולמות, בעיניים חכם, תלמיד של במצח

 ידע הוא הקטנות. את להעריך ידע הוא היה. כך לא אך הזה. העולם מן שלא בהזיות

 בכל - ועוד ועוד כלי ועוד מקלט ועוד קשר, עוד הבניין; מלאכת את והבין

 לא הוא קודש... בחרדת לפעולתו התייחס הוא חייו. את השקיע האלה "הקטנות"

 מאס לא פעם אף ובעמל... בקושי השיג שהשיג מה כל קלה... עבודה זו מה ידע
26ויקר. קדוש היה הכל כלשהי... בעבודה

 כסמל הוא מור, ילין שמעלה תש׳ד, אדר־ניסן ימי של הנע הסרט מן הקטעים במקרן

 בהיר... ראשו שיער קומה, "ממוצע והוא המחתרת, חבר של וסגולותיו לדמותו ומופת
 הולך יופי"; ואוהב מחשבה "בהיר ובטחון", תקווה מלא חיים, חדוות שופע עליז,

 "כוח בפני לעמוד יכלו לא רבים המחתרת; בענייני כולו, כל כהרגלו שקוע ונחפז,

 את זוכר והוא כותב, הוא האישי", וקסמו והשקולים ההגיוניים נימוקיו שלו, השכנוע
26בעוכריו... שהיה הסגירו, שכנראה שבעיניו", ה״יקוד

!...״ הסוף עד ״לחכות

 מצטיירת זכרונותיהם קטעי מפסיפס ;הלוחמים חבריו של הזכרונות מקרן נוסף אלה אל

 ימי המפולת, מימי והרעב, המצוקה הרדיפות, מימי מחתרת חבר של מופת דמות

 מהפכן של דמותו יאוש", של אפלים "בלילות תש״ב-תש״ד, ימי של והכשלון השכול

 אלישע, של בפיקודו עשרה שבע בן נער אז שומרון, דוד הסוף; עד ונאמן מאמין נחוש,

 כותב: הוא אפשריים. בלתי מבחן ימי אותם מתאר המערכה, את נטשו שלא המעטים מן

 מות לפני גם בחרותי. של ביותר הקשות התקופות כאחת לי זכורים הבאים הימים

 העתיד ומאסרים. הלשנות כללית, שנאה אווירת בתוך חיינו קשים. זמנים עברנו יאיר

 קומה שיעור בעל אדם עומד שבראשנו ידענו הנהגה. שיש ידענו אבל מעורפל. היה

 לא בחורים; קומץ נשארנו כעת גבול. ללא היה בו אמוננו צלולה. מדינית וראייה

 ללא המשטרה, ידי על מבוקשים עויינת, בסביבה בודדים והיכן... מי כמה, ברור
27ציד. כלבי ידי על נרדפות כארנבות הרגישו בו, לגור בית ללא פרנסה,

 אבל רב". להפסיק "הפיתוי כאשר בלילה, משכבו על מתהפך הוא כיצד מתאר הוא

 זה. אידיאל לקראת ומכוונים בנויים היו חיי "כל במחתרת... בבית, שקיבל החינוך גובר

 יפלו כולם אם "גם פעם: ששמע במשפט נזכר והוא במלחמה", התחלנו רק והרי
 לא 27להרוג" אפשר אי לחירות השאיפה את כי מחדש. יתחיל הכל - אחד רק ויישאר

זה. משפט שמע מי מפי לנחש קשה

 נפש, בחירוף הממשיכים בחיפה, הלוחמים של הקטן המחתרתי התא בראש ראיתיו

 מעט, מתי שם היו המערכה; את נטשו רבים כאשר והחורבן, ההתמוטטות ימי לאחר

 המחתרת של בהתנערותה נכבד תפקיד למלא עתידים שהיו ניסיון, וחסרי צעירים

 משה שימנסקי; שמעון בלאו; דוד חכים; אליהו סובול, וצפוני עלי בהם ובעלילותיה,

 חמישה האישי, נשקם על נוסף נושאים, בלאו, דוד עם בחצות יוצא ראיתיו הוך;

 המעצר ממחנה לברוח אמורים שהיו החברים, עבור נעליים זוגות וחמישה אקדחים

 ודרוכים "מתוחים לאדמה, נצמדים הגדירות, ליד רצופים לילות שני רובצים הם במזרע;
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 מתל־ שהגיע שפילמן, אנשל לשווא". אך הגדול. לרגע ומצפים קל, רשרוש כל לקראת

 משפט במזרע, לחברים ששלח בפתק צירף הבורחים, לקליטת ההכנות על לפקח אביב

 ואתם לגדירות מסביב ככלבים זוחלים "אנו והאכזבה: התסכול את המבטא קצר,
 המחתרת סניף על ה׳אחראי׳ המפקד, אלישע הקטנים׳; ה׳פכים את גם ראיתי 28!" ישנים

 הדלת, את סוגר יאיר, של רציחתו לאחר ׳עלי׳ של בחדרו מופיע בחיפה, המדולדל

 יד; בכתב מכוסים ניירות - תכולתן השולחן על פורש עטופות, חבילות מתיקו מוציא

 של האחרונים כתביו "אלה ואומר: חזקה, בליעה בולע בגרונו", עומדת מחנק "גולת

 תעשו האלה. הדברים את להעתיק כולכם ותשבו שתוכלו... מי כל את תאספו יאיר,

 חייבים אנו ברירה: ...אין - הרבה די שזה יודע ...אני דבר! מכל העתקים חמישה

 שניים או אחד שאם כך, שונים, במקומות אותם להחביא נצטרך יאיר. של כתביו להציל
28האחרים". יישארו - המשטרה ידי על ייתפסו

 בחצות נאסרים מרכזיים מחתרת חברי חמישה הנרחבים; המאסרים ימי באים ואז
 כונה כך מילק, את עלי פוגש ימים מספר כעבור הלשנה. בעקבות כנראה אחד, בחדר

 המתגורר ׳אופל׳, שכינויו איש של שמו רשום ועליו פתק לו מוסר ׳אלישע׳, בפיהם

 בנייר עטופת חבילה בידו נותן בעפולה; הפועלות במשק הישובים במשטרת כנוטר

 לאחר הגיע כאשר גדול!". חפץ שזה ייתכן הזה. השק את איתך "קח : ואומר עתון,

 התברר ׳מזל׳(. בנאי, יעקב )הוא ׳אופל׳, את ופגש למקום ותחבולות רבים מאמצים

 וחותמות משטרה תעודת ׳אופל׳ החביא דפיו שבין ספר, אלא היה לא הגדול׳ ש׳החפץ

 שאין כיוון אצלו, השק את להשאיר ׳אופל׳ לו יעץ ה׳שלל׳, את לו שמסר לאחר גומי;

 כאשר מילק שאלני הבאת"? מה "נו, ומספר: ממשיך ועלי בחזרה. אותו לסחוב טעם

 היה "לא עניתי, אופל" אצל "השארתיו שאל. השק?" "והיכן לו. מסרתי בערב. נפגשנו

רכוש זה הרי אומרת? זאת "מה התרעם: מילק חזרה". הדרך כל איתו להיסחב טעם

 שק נעשה? מה חומר, להעביר כרי לשק נזדקק ואם אותו? השארת זה איך תנועה. ה

 אחר שק לו יביא שלמחרת לו, הבטיח כאשר התנועה..." מכספי וקניתיו ככסף עולה

 היית לא אילו רואה, "אתה בהלצה: ספק - ברצינות ספק לו ואמר חייך מהבית, שייקח

מוסיף: ועלי שקים", שני מחר לנו להיות יכלו - ׳אופל׳ אצל אותו משאיר

 מעילו את לחברו לתת היה מסוגל ונדיב. לב רחב היה להיפך, קמצן. היה לא מילק

 ולא בעיניו, מקודש היה המחתרת ורכוש המחתרת רכוש היה השק אך היסוס. ללא
28ניייר. בפיסת או בשק באקדח, המדובר אם חשוב

 מתאר עלי מרגש; קטע עוד נשמר שבע־עשרה, בן נער אז עלי, של הזכרונות במקרן

 עד שונים, במקומות ערב כל כמעט למילק לחכות ו׳דן׳ הוא נהגו ימים באותם כיצד

 ושאל: לפגישה הופיע אחד ערב לעתים. רק מגיע היה מילק בלילה. מאוחרת שעה

 אחת לשעה סמוך עד לו חכינו הקודם בערב הופתעתי: אמש?" לי חיכיתם לא "מדוע

 "חיכינו שאל. עוד?" חיכיתם לא מדוע "אז אמרתי. הערב", כל לך "חיכינו בלילה.

 ענה הסוף!", "עד לחכות"? צריכים היינו מתי עד "וכי אמרתי. אחת", שעה עד כמעט
29מילק.

המהפכה׳ ׳נזירי

 פעילותו מהלך בהמשך רק ׳עלי׳ הבין מילק של זו אמירתו של העמוקה המשמעות את

 לו סייעו והן - הסוף!״ ״עד במלים פעם מדי נזכר שנות־המחתרת במשך במחתרת.
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 הרוח קצרה כאשר גם סיכוי, חסר נראה הכל כאשר גם דברים, ולבצע במשימות לעמוד

 ותבוסה. כישלון לבין והצלחה, ניצחון שבין שבירה נקודות באותן מעט, עוד להמתין

 דבר כל בחיים. גדול יתרון לי רכשתי הזה, העיקרון מהות את "משתפשתי ׳עלי׳: כותב

 בדבקות בעקשנות, במסירות, ביסודיות, מלאה, בכוונה לעשותו צריך שעושים,
29כמה". פי הדבר נכון במלחמת־חירות, וכשעוסקים !הסוף עד - ובסבלנות

 במחתרת פעילותו בימי פוגש הוא כאשר אלישע, של בדמותו נזכר הוא לימים

 ייחודי ׳דפוס׳ באישיותם שגילמו אנשים )׳נפתלי׳( מנחם ואחיו כהן כיהושע בלוחמים

 לשמע בלילה "התעוררתי ׳עלי׳, מספר "פעם", ;,מהפכה 'נזירי מכנה שהוא מה של

 השתתק. הוא והאזנתי. נשימתי עצרתי וגנח. במיטתו התהפך נפתלי חרישית. יבבה

 התרגלו כשעיני בלהות. חלום חולם שהוא חשבתי שוב. נאנח אחדות דקות כעבור

 לו. שהכאיב דבר איזה על במחשבות כנראה, שקוע היה הוא ער. שהוא ראיתי לחשיכה,

 וישרים, טובים יהיו שכולם רצה, הוא עוול. מעשה כל על קובל היה ללבו. נגע דבר כל

 אם התנועה. לענייני ורק אך ומחשבתם זמנם כל את שיקדישו אנשינו. וראשונה ובראש

 לתת יכול היה הזה הכסף את חבל? זה "האין אומר: נפתלי היה לקולנוע, מישהו הלך

 את אוכלים היו שאם חשבון, עשה קטנה, למסעדה לאכול הלכו כאשר לתנועה!"

 זה בכסף מדי. יותר מבזבזים "אנשינו ;עודף להם נשאר היה עוד בחדר, הצהרים ארוחת
30התקציב". את שיקטין ל׳זקן׳ אכתוב אני לכרוזים. נייר או נשק לקנות היה אפשר

 ועד חיפה מימי אלישע, על המחתרת חברי של זיכרונותיהם ובקטעי הימים במקרן

 המרגש כתיאורו הוא, אלישע ,1942 בשלהי בתל־אביב, מרכזית לפעילות כניסתו

 האדם", בהם שניחן הנאצלות הסגולות מכלול - ״הלבן גילום: מור, ילין של והפיוטי

 לפסגות; אותם והעלו המחתרת, בלוחמי גבוה בריכוז התגבשו לדבריו, אשר, סגולות,

 בדבקות הכרוכה לנשק, אחים כלפי נדיבות חשבון... יודעת שאיננה "ריעות ובהן

 לא פיתוי שום אשר ארץ, ענווי למופת. החלטה וכושר תושיה הנפש; כלות עד במטרה,
 אלישע 31באפלה". דרכנו שהאירה לנהרה "היו מוסיף, הוא אלה", "כל עליהם"; יצלח

 ל׳פכים גם לחזון, רק לא לחבר, דאגתו בולטת הזיכרונות קטעי בכל אלה; כל הוא

 וגניזתם, להעתקתם יאיר, של האחרונים היד כתבי לשמירת רק לא דואג הוא הקטנים׳.

 וירק לחם של הפרוזאי לעניין גם יבוזבז; שלא המחתרת, ׳רכוש׳ שהוא ל׳שק׳ גם אלא

 שק עם מגיע הוא הנה ביותר. הקשים המצוקה בימי גם יחסרו, שלא חם, ומשקה

 ופרסום הגדול המצוד בימי כיצד מספר פרונין צבי בשוק. הזול׳ ב׳זיל שקנה תפוזים

 בבת־ים, קשישים זוג אצל אלישע עם מתגורר נמצא תמונתו, בהם המבוקשים, תמונות

 מלפפונים, מלא תיק פעם אוכל; להם המביא הוא אלישע כל; וחסרי נרדפים כשהם

 אפילו לקנות כסף היה לא וכאשר בהקפה; שהשיג לחם, פעם ביותר; הזול הירק שהיה
32לתה. כתחליף ששותים מים מרתיח הוא תה,

 גבול על נפש, דכדוך של ימים ביותר, הקשים בימים כיצד מתאר, בנאי( )יעקב ׳מזל׳

 ומשרה להפליא, השחורות הגדולות, שבעיניו החיוך עם מופיע אלישע היה הייאוש,

 בחיפה, המחתרת לדירת הימים באחד נכנס הוא הנה וביטחון. תקווה טוב, רוח מצב

 האפל, לחדר כולם את מכנס הוא אז ארוכה; שעה המלא בצחוקו וצוחק בידו, חבילה

 מקלע תת - שהביא הגדול ה׳אוצר׳ את וחושף לאט, לאט שבידיו החבילה את מתיר

 ממנו, מאושר איש שעה אותה היה לא ממצרים; במיוחד בשבילם שהובא ׳תומפסון׳,

 הם הנה אלישע׳; של ה׳פורטרט ל׳פסיפס׳ המצטרפת תמונה עוד ושם, ׳מזל׳; כותב

 כאשר שם, ה׳בלתי־מושלם׳ הנשק למחסן מעל הכרמל, על בחורשה אחד יום עומדים
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 אחריו, ׳מזל׳ והוא חולצתו, את מוריד רגע, מהסס איננו אלישע ;סוחף מטר ניתך לפתע

 לקור חשופים שם עומדים הם החירות"; מלחמת כלי יקר, מכל "היקר על מכסים והם

 לא "הכלים מתרוננות; העמוקות, השחורות, עיניו צוחק; ואלישע הסוחף, ולגשם
33נרטבו."".

 אמיץ בקשר מאז והיה מלטרון, בריחתו לאחר מספר ימים הכירו שמואלביץ, מתי

 הגיע כיצד מספר הוא ישראל"; חרות "שוחרי של הפריפריה להקמת בפעולתו איתו

 מים קצת לחמם פרימוס אפילו למתי, לו, שאין לב ושם נפל, שבו ביום, אלישע, אליו

 ימים כך שתחיה ייתכן לא "הרי אומר; הוא פרימוס", לך מביא אני "מחר חמה; לשתייה

 לו סיפר שב, לא שממנה לדרך בצאתו בחורף"; ועוד חם, משהו לשתות מבלי תמימים

 ורק לרחוב; מקולקל כלי עם לצאת הקשה ההרגשה ועל שהתקלקל, שלו ה״נאגן" על

 עלה ולא למחתרת; נחוצים שהיו תקינים, כלים שנים־עשר ל׳מיכאל׳ מסר לכן קודם יום
34קודמים. המחתרת צרכי לעצמו... אחד כלי להשאיר דעתו על

אלישע. של מחצבתו מקור

 לווארשה הגיעה כאשר ׳אלישע׳(, ;)מילק אהרונסון, ירחמיאל את הכירה ליאור עדינה

 זמן באותו לארץ. מילק של עלייתו לפני שנה המלחמה, פרוץ לפני שנתיים ,1937ב־

 הרוויזיוניסטים. של הלומד והנוער הסטודנטים תנועת "מסדה", של בקן פעיל היה

 המרד ובימי היהודי׳, הצבאי ׳הארגון את הקימו הגיטו שבימי אלה, יצאו זו, מקבוצה

 עדינה מורנובסקה. בכיכר האחרונה, דמם טיפת עד הנואש, הצבאי הקרב את ערכו
 שברח׳ "ביתר" קן עם "מסדה" קן התמזג זמן לאחר "מסדה"; מגרעין עוד אותו הכירה

 שהצטרפו "מסדה" חברי "בית״ר־הצעירה"; של מדריכה שם היתה עדינה זמנהוף.

 מספרת, היא מילק, מדריכיה. היו רוזנוויין, ובנימין פרנקל פאוול מילק, בהם לבית״ר,

 מצוי. בלתי נפשי כוח בעל זאת עם ויחד והטוב, העדנה סמל במינה, מיוחדת דמות היה

 איתו שבא מי וכל חניכיו, כל שעברנו... התלאות לכל מוכנים להיות אותנו לימד "הוא

 דבר בעיניו ראיתי בנפשו. שבערה הקדושה הלהבה מן מאישיותו, הושפעו במגע
35קדוש".

 עברית, דיברו בביתם אם. שפת בו היתה שהעברית מאוד, ציוני מבית בא אלישע

 היה מילק בו. שלטה הפולנית שהשפה זו, בסביבה גם עברית העת כל דיבר ואלישע

 וארשה, בגיטו היהודי" הצבאי "הארגון ממייסדי ,פרנקל )פאוול( ברוך של הקרוב חברו

 מן 1941ב־ לארץ שעלתה בפולין, הלאומי הצבאי הארגון תאי חברת עדינה, ומפקדם.

 שמווילנה בעדותה, עוד מספרת לח״י, למחתרת והצטרפה בווילנה, החלוצי הריכוז

 פרנקל פרנקל. פאוול עם בהם וארשה, בגיטו מילק של חבריו עם מכתבים קשר קיימה

 והסטודנטים הלומד הנוער תנועת "מסדה", גרעין מיוצאי מילק, כחברו הוא, גם היה

 הצטרפו שניהם וארשה; צפון בזמנהוף, בית״ר לקן 1936ב־ שהצטרפו הרוויזיוניסטית,
 ממסגרת ובנפרד מחוץ יאיר, ביוזמת שהוקמו בפולין, האצ״ל של לתאים מכן לאחר גם

 הראשון הגרעין את פרנקל ייסד בארץ, הפילוג בימי ,1941-1940 בחורף בית״ר.

 והממסד מבית״ר במנותק האצ״ל, לתאי כהמשך בווארשה, היהודי" הצבאי ל״ארגון

 ראש שימש המרד ובימי בגיטו, נועזות פעולות בראש עמד המרד ימי עד הרוויזיוניסטי.
35וההירואיים. הקשים הקרבות אחד ניטש שבו מורנובסקה, בככר המפקדה מטה

 חברו, אלישע של לדיוקן פרנקל, של האנושי הדיוקן דימיון הוא רב מה מדהים
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 העשרים בשנות צעיר, "איש לזר: חיים ידי על פרנקל של דמותו מתיאור כעולה

 אצילית, והופעה עדינים פנים קווי בעל צנום, שחרחר, בינוני, גובה בעל המוקדמות,

 תערובת חזק. אופי בעל זאת עם ויחד למופת, נימוסים בעל - בית״רי הדר אומר כולו

 ללא ופסקן מפותח התמצאות חוש בעל החלטה. ומהיר תפיסה מהיר ומשי. פלדה של

 בהיר. היגיון ובעל רוח ועז אמיץ שכנוע. יכולת ובעל דרכו, את היודע אדם עוררים.
 אלה שתכונות פלא מה 36לכת". ומצניע מלידה מפקד מרות, להטיל ויודע רוח שאר בעל

 כאילו הדימיון, רב ומה המחתרת. למנהיג טבעי באופן אותו והפכו הכל, על חיבבוהו

 בגורל נחתמו שחייהם פלא גם אין ומשי". פלדה של "תערובת קורצו, אחד מחומר

 חייהם, בצרור אחד, בצרור צרורים כאן, אלישע של ומותו עלילותיו כאשר אחד,

שם. חבריו, של ונפילתם עלילותיהם ענותם, מלחמתם,

 בבית 1932ב־ לראשונה הכירו הם רוזנוויין; בנימין היה אלישע של ביותר הקרוב חברו

 שם הפולנית; בשפה הלימודים מלבד עברית, גם לימדו בו "לאור", העברי התיכון הספר

 מכינים קרובים, חברים מאז היו הם רוזנוויין. מספר אמיצה, ידידות ביניהם נרקמה
 בה ועשו "מסדה", הרוויזיוניסטית הלומד הנוער לתנועת הצטרפו יחד יחד; שיעוריהם

 ברח׳ בית״ר של צפון וארשה לקן 1937-1936 בשנים עברו משם שנתיים־שלוש;

 ארצה עלייתם עד יותר; לתרום יוכלו יותר, והגדול העממי בקן ששם, חשבו, הם זמנהוף;

 גם התקבלו זמן, באותו כתבו; הרצו, חוגים, ניהלו הדריכו, זה; בקן פעילים שניהם היו

 גם לתאים. שקיבלם מי היה מור ילין יאיר; של בהשראתו שקמו בפולין, האצ״ל לתאי

 הקדים בנימין בחיפה. בטכניון ללימודים נרשמו 1937ב־ מאוד; פעילים היו האצ״ל בתאי

 במרץ אחריו, הגיע מילק ; 1937 בנובמבר שנפתחה הלימודים, שנת להתחלת להגיע

 הפיגור את השיג בעברית, מצויינת שליטה ושלט מאוד, מוכשר שהיה כיוון .1938

 הראשונה לימודיהם בשנת ידעו שלא כך בהם, תמכו ההורים ראשון בשלב בלימודים.

 ובתאי בית״ר בקן לפעילות מזמנם ניכר חלק להקדיש להם איפשר זה פרנסה. דאגת

 מן מנותקים "היינו בנימין, אומר והאצ״ל", מבית״ר חלק להיות לנו חשוב "היה האצ״ל.

 זו, בפעילות עושים היינו שבהם הערבים ריק. חלל נוצר אחיות; אחים הורים, ללא הבית,

 רוזנוויין. מספר הריק", החלל את מילאו ודרך, רעיון בהשקפות, קרובים אנשים במחיצת

ממנו. שנותקו מה לכל התחליף, וגם המשך, היו והמחתרת התנועה

 בחדר, שלושה־ארבעה גרו תחילה בשח; לשחק גם ואהב טוב תלמיד היה ירחמיאל

 שכרו, כך לשם כסף. לחסוך מנת על חדר־מגורים, על גם ויתרו הלימודים שנת ובסוף

 אחרי לתור ויצאו המעטים, מטלטליהם לאחסנת חדר חברים, עשרה עוד עם יחד

 סגנים לקורס נשלחו שניהם שונות; לעבודות לשמירה, יצאו למחייתם; עבודה מקומות

 שהיו בשעה פרצה העולם מלחמת בשמירה. גם שם ועסקו בזכרון־יעקב, האצ״ל של

 וסטודנטים פסק, הבית מן הסיוע חמורה. קיום בעיית נוצרה המלחמה פרוץ עם בקורס.

 ביניהן דירות, כמה אז קיבלה הסטודנטים אגודת מאוד; חמורה דילמה בפני ניצבו רבים

 נתון הפקר, שטח היה זה הערבית; והעיר הכרמל גבול שעל בחארב־אל־יהוד, דירה

 שניהם היהודים. תושביו ידי על ננטש הבריטים שבלחץ הערבים, והתפרעויות לצליפות

 יחידים, בהתגנבות כמעט באו הם הנטושות; הדירות באחת תנאים לא בתנאים אז גרו

 ;במקום יהודים של התגוררותם על שגזרו האיסור את שהפרו יגלו לא שהבריטים כדי

 בחדר. שניים־שלושה גרו והם חדרים שלושה בה היו ונטושה; ריקה לדירה הגיעו הם

 חדלו שהבריטים נוכחו, כאשר רק ריהוט; ללא ומים, חשמל ללא בבית, הרצפה על ישנו

 עדיין המשיך מכאן גם ומים; לחשמל והתחברו במקום להתמקם החלו להקפיד,
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 עם קשים, כתנאים לימודים עם קשה עבודה לשלב ניסה הוא בלימודיו. ירחמיאל

 בכבישים, עבודה ימי קיבל הסטודנטים אגודת דרך האצ״ל. ובתאי בתנועה פעילות

 עבודה כל "היתה בנימין, אומר "בעינינו", מזדמנת. עבודה בכל בנמל, בבניין,

מכובדת".
 "כרמל בבית הסטודנטים אגודת לרשות שהועמדה נוחה יותר לדירה עברו משם

 שניהם היו האצ״ל בתאי פעילותם במסגרת בחדר. ארבעה גרו בה בהדר, מזרחי"

 התימני. השמש ידי על לרשותם שהועמד סמוך, בית־ספר בבניין ומדריכים מתאמנים

 ומשיגן; מטרות לעצמו קובע רצון; כוח בעל גבוהה, אינטליגנציה בעל היה "ירחמיאל

 שנת את בנימין. אומר הרצל׳", של ׳ראש מצויין; מזג בעל הפחידוהו; לא קשיים

 אגודת ידי על לרשותם שהועמדה עבודה כל העבודה׳, ׳ימי סיים. לא השנייה הלימודים

 שהשתכרו במה והמחייה. המגורים הלימוד, שכר הוצאות לכסות יכלו לא הסטודנטים,

 מנת על אז התקיימו הם ליום. אחת ארוחה רק לאכול היה אפשר עבודה, ימי בכמה

 לא זמן אותו של הלימודים תנאי גם בפרוטות. אז שנמכרו תפוזים, ועל ופיתה, פלאפל

 או אוורור ללא ומחניקים, סגורים בחדרים אז למדו לימודים; עם עבודה לשלב אפשרו

 לשפוך או אוויר, קצת לנשום הגג על פעם מדי לעלות שנאלצו סטודנטים, היו מיזוג;

ולהמשיך; להתרענן להתעורר, כדי מים, עצמם על

 הגיעה שפירא, וחיסיה ליאור עדינה של ארצה בואן עם ,1941 ביוני זמן, באותו

 שם. שהשאירו החברים ומן הבית, מן והאחרונה הראשונה השלום דרישת אליהם

 מכתבים קשר לקיים כאמור, עדינה, הצליחה עוד משם בווילנה. הריכוז מן הגיעו שתיהן

 שניהם, וארשה; בגיטו היהודי׳ הצבאי ה׳ארגון ראשי חבריהם, ועם משפחותיהם עם
 "היינו לארץ. השערה, חוט על בדרך־לא־דרך, בואן עם פניהן את קיבלו ובנימין, מילק

 גם היתה זו ללח״י. הן, גם שתיהן, הצטרפו בבואן, עדינה; מספרת ואחיות", כאחים

 עם ובנימין. ירחמיאל הקרובים, החברים שני בין האמיץ לקשר האחרונה התקופה

 נפרדו כך פרש. מכן ולאחר באצ״ל, המשיך בנימין יאיר; אחרי ירחמיאל הלך הפילוג

 חשש בלח״י, מחתרתית לפעילות ויותר יותר זמן באותו נכנס שירחמיאל כיוון דרכיהם.
37ביניהם. הקשר נותק כמעט מאז ממנו; גם ונפרד חבריו, את שיסכן

 המחתרת אנשי רעבו בה תקופה היתה זו הקשות; המחתרת שנות על מספרת עדינה

 במחתרת שהיו אנשים מתפוזים. וניזונים בפרדסים לנים היו לראשם; גג קורת ללא ללחם,

 על היום ובמשך בערב, פיתה וחצי בבוקר, פלפל עם פיתה מנת חצי על התקיימו מלאה,

 ליאור, למיכה זמן באותו נישאה שהמשיכו, המעטים בין שהיתה עדינה, בלבד. מים

 העשרים ברחו כאשר ביתם; את לעתים פוקד אלישע היה ימים אותם אצ״ל; איש שהיה

 אותו; שראתה האחרונה הפעם היתה זו הבורחים. בקליטת עזרתם וביקש אצלם הופיע

 זמן באותו ;לחם בבית ונכלאה מלטרון, העשרים של בריחתם לאחר קצר זמן נאסרה היא

 היא מה, משום מוקדמת. תחושה איזו לה היתה ;כך על ידעה לא כלל והיא אלישע, נרצח

 )גרנק( אושרוב לאה הגיעה כאשר רק לה; אמר לבה הירצחו; ועל עליו חלמה מספרת,
 יהודי בנימין אל ניגש 1944 בתחילת 38בחיים. עוד איננו שאלישע לה נודע לחם, לבית

 פרונין, כצבי עצמו הציג הוא אליו; להתלוות ממנו וביקש ורחב, ארוך זקן בעל מזוקן,
39נפל. הקרוב חברו כי המרה, הבשורה את לו לבשר עליו שהוטל לו, וסיפר
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שורשים

 עקרו מסוים בשלב לווארשה; סמוכה עיירה ממלאווה, אהרונסון משפחת של מוצאה

 ביסס עצים; בסחר עסקיו ירחמיאל, של אביו רוזנסון, בעריש הרחיב כאן לווארשה;

 ירחמיאל של אמו גם עברית; דיברו בבית מאוד; ציוני ומשכיל, אמיד בית והקים מעמדו

 קטן זקן בעל יהודי ירחמיאל, של אביו בעריש, את זוכר רוזנוויין בנימין עברית; דיברה

 טיפוסי; מסורתי יהודי בית־משכילים היה זה גרינבוים; ליצחק במקצת דומה מחודד,

 הלבוש אבא. בבית הבן מרד שבו מאוד, מתקדם בית זמן, באותו שפירושו מסורתי, בית

 לא הכנסת; לבית הולך היה והאב נשמרה, הכשרות אבל פיאות, וללא קצר אחר, היה

 כתבו - בשבת שיעוריהם מכינים היו שהם לו, זכור אבל בפרהסיה, שבת חילול היה
 שרה מספרת בו", שלטו וחסד שצדקה מאוד חם "בית היה זה 39בהם. כיהו ולא בשבת,

 השואה; בימי בביתם מקלט שמצאה שואה, ניצולת ירחמיאל, של דודתו בת ברקוביץ,

 יחד. גם ההורים שני שקדו החינוך ועל עליון, ערך היה הטוב החינוך שבו "בית

 של אמו הסוף". עד הקשים, הגיטו בימי גם דבר, לכל מעבר כאן היתה הנדיבות

 היא מיוחסת. רבנים משפחת לנדא, משפחת על התייחסה צפורה, דודתה ירחמיאל,

 אביו בעריש, הדוד את ואילו טהורה׳(; )׳נשמה נשמה" ריינע "א שרה: מספרת היתה,

 בזולת; והתחשבותו לבו טוב את לתאר שקשה מיוחד, כאדם מתארת היא אלישע, של

 מפותח, הומור חוש עם איש יקרה׳(; )׳נשמה נשמה!" טייערע "א אומרים ביידיש
 אחותו אחיות; שתי היו לירחמיאל שרה. מספרת סביבתו, על טובה רוח תמיד שהשרה

 משהתחילה לששונה, שמה שינתה שלוש, בשנתיים ממנו המבוגרת פריידע, הבכירה

 אחותו לילקה, והיתה האמצעי, הילד היה ,1919 יליד ירחמיאל, עברי. ספר בבית ללמוד

שנים. בעשר ממנו הצעירה
 בני הגיעו ווארשה לגיטו הסמוכות העיירות יהודי של וגירושם הגרמני הכיבוש עם

 לווארשה, בניין, וחומרי ברזל של עסק להם היה בה ממלאווה, שרה של משפחתה

 הדוד נפש; ובאצילות בנדיבות אותם קיבלו ירחמיאל של משפחתו בני כל. בחוסר

 בעמיו, ובעל לשעבר עשיר איש אביה, נפגע כמה עד הבין ירחמיאל, של אביו בעריש,

 בנדיבות שולחנם. על סמוך ולהיות כל, בחוסר לביתם להגיע נאלץ כאשר בגאוותו,

 מספרת ההוצאות..., כל את ישלם המלחמה ולאחר חשבון, שינהלו לו הציע ובטקט

 והדוד אהרונסון, משפחת של המגורים חדרי שלושה מתוך אחד חדר קיבלו הם שרה.

 אחות גם נקלטה בבית למצער. מחיה מקור לאביה, כלשהי תעסוקה למצוא גם דאג

 כלפיה וגם חדר, נמצא לה גם וגלמודה. בודדה והיא ירחמיאל, של אמו של נוספת

 זכתה עוד היא קורתם. בצל לחסות בבואה טובה, להם גומלת שהיא תחושה, יצרו

 לקראת .1942ב־ בגיטו שפרצה הטיפוס במגיפת שנפטרה כיוון ישראל, לקבר להגיע

 ששונה, דירתם. את לנטוש נאלצו והם בגיטו, הגדולות האקציות החלו יולי סוף

 גם הגדולה. האקציה של הראשון ביום בגיטו, נישאה ירחמיאל של הבכירה אחותו

 האהרונסונים לבית נכנסים היו הגדולה, המצוקה בימי בגיטו, ביותר הקשים בימים

נפשם. את כאן להשיב

 את שם רואה שאתה ודומה, הגדולה, המצוקה מימי מרגש סיפור מספרת שרה

 מספרת הגדולה, המצוקה בימי ביניהם; מהלך הקשים, המחתרת מימי הנדיב, ׳אלישע׳

 את מחלקים היו לא אז גם בזולת; והתחשבות הדדית ואחריות אחווה שם היתה שרה,

 של אביו במשורה. הוא שהלחם בכך, והתחשב לעצמו, לוקח היה אחד כל הלחם;
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 שאכלו, טוענים כולם הנה הלחם, על שורה שהברכה "דומה אז: מעיר היה ירחמיאל

 .1943 אפריל תש״ג, בסיוון ב־ל׳ המרד בימי נספתה המשפחה שלם״. עודנו והלחם
 ירחמיאל, של הצעירה אחותו לילקה את ומצאה הבונקר מן יצאה כיצד מספרת שרה

 והיא ובעשן, באש ניספו שכולם סיפרה, היא ממנה". נסחטו שהחיים כמי ש״נראתה

 הובלו מכאן במאיידנק, לילקה את שוב פגשה היא אליה. ולהגיע לזחול הצליחה

 חלתה לילקה בחלקן. שנפל מה בכל והתחלקו אחד, קרש על יחד ישנו הן ;לאושוויץ
 40.1943 בדצמבר תש״ד, כסלו בי״ג ונפטרה ממנו, להתאושש הצליחה לא בטיפוס, כאן

 מכדורי ,43 מאז״ה ברח׳ עליית־הגג, במדרגות אחריה, חודשיים אלמוני, נפל אלישע
 לבני האחרון השריד היה כי בנפילתו, ידע ולא אביב, בתל עליו שנערך במצוד האויב,

משפחתו.

המחתרת דבר נשיאת על הקרב ג.
 ליל/ נשף אצא עת דואג אין
ייאנחו,/ גואל אין קרוב, אין

 הצל.../ מן האור למלחמת
קברי, על תוצב לא מצבה

עברי. במחתרת יפול עתיונחו,/ לא פרחים זרי אף
41תש״א. שבט האלמוני", הגבור "שיר כהן, יהושע

 עשרים אנחנו, כאשר סוחף, במטר יילל הרוח עת סתיו, ליל מאופל "היגחת
 חשוף כגנב, פרצת עמוקה; עבדים בתרדמת שקועים היינו מאיתנו, מיליון

 על הכריזו אשר וכתבים, המפורקת, הדפוס מכונת חלקי גבך על מעמיס חזה,
 ובימינך באפילה דרכך פילסת שבו לפיד אחזת בשמאלך והרוח. הגוף חירות
זו" לארץ העצמאות הובאה הזה בלילה אקדח... דרכת

42החרב". על "חלום ז׳רומסקי, סטפן

 - על״ אל הדגל/ את ״הנף

 ל״החזית" "במחתרת" מגיליונות

 מכן[, לאחר ]לח״י בישראל", "האצ״ל פלג של הרעיונית במתו במחתרת, גיליונות

 מצומצם עותקים במספר ושוכפלו ידנית, הודפסו הם פנים. כלפי רעיוני, לבירור נועדו

 המחתרת; תאי חברי בפגישות שנידונו לאחר ליד, מיד לעבור אמורים שהיו מאוד,

 ששרד, האחרון הגיליון ,1941 פברואר־מרץ תש״א, מאדר במחתרת של ו׳ גיליון

 מאמץ היה שבה תקופה, של בחתימתה לראותו ניתן פנימי, הסברה כחומר והועבר

 בימי הרעיוני הבירור על הושם הדגש כאשר בלבד, פנימי רעיוני לגיבוש מכוון ההסברה

 המאסרים, ימי של הקודר הרוח הלוך את משקפים גם הם ;״עיקרי־התחייה״ ניסוח

מפולת. בטרם והבדידות, המצוקה ההסגרות,

 - תש״א שבט ה׳, בגליון רציחתו, לפני שנה המתפרסם ״השבועה״, יאיר: של בשירו

 לחירות לעם, למולדת, / ל:״...שבועת־אמונים המחתרת, לוחם נקרא ,1941 פברואר
 הלוך רווח שבה התקופה, זו 43ולמות!". וללחום לציית החיים/ המצפון, להקריב .../

 דין קבלת תוך המוות, על התרפקות של תקופה זו צלמוות". שעפעפיו "יום של הרוח

 ומוות, נשרה אלהים "עם עת ההכרחית, ההקרבה וגורל מנוס, ממנה שאין ההתמודדות
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 הגיליונות 44תרצ״ד. בשנת עוד שנכתב יאיר, של שירו כדברי ציון", גואל פני נקביל

 "על של זה רוח בהלוך רוויים תש״ב, וראשית תש״א סוף מימי במחתרת, של האחרונים

 חבר כדברי אחריהם, הבא" הדור של לגאולתו "המפתן להיות הנכונות של עצמותינו",

 תש״א, כסלו ג׳, במחתרת בגיליון נפילתו. לאחר ששרד ביומנו, ,'ברוך המחתרת

 המכבי", בגבורות "הגדולה על תרמ״ד, משנת בן־יהודה אליעזר של רשימתו מובאת

 עתנו באה בוא "אם אלעשה: לקרב צאתו ערב המכבי יהודה של מדבריו ציטוט ובה

 נס על מעלה תש״א משבט ה׳, גיליון ואילו לעמנו"; תשועה במותנו נביא הלוא למות,

 ברורה בהקבלה באירלנד. 1916 של והמובסת, הנואשת פיין׳, ה׳סין התקוממות את

 הכותב: שם, הזו, ההתקוממות היסטוריון של דבריו מובאים כאן, תש״א־תש״ב לימי

 גדול ובאומץ יותר, נקי בלב יותר, מיואשת בדרך אנשים קבוצת הלכה לא מעולם

 מול קלארק תום וכשעמד אירלנד. של נשמתה למען פעלו הם אלה. מאנשים יותר

 אמיצות למחשבות תחזור אירלנד של ושנשמתה המנצח, שהוא ידע, היורים, כיתת
45שוב. לבלי הישנה אירלנד נעלמה מאי של בוקר באותו גבורה. ולמעשי

 תהליך היתה המפולת מן ההתנערות קסם; כבמטה חלפה לא אלה ימים של הקדרות

 ובכוח בנחישות, שיניים, בחריקת קרבנות, מצוקה, ייסורים, בנתיב סבל, רווי אטי,

 במחנה לח״י אסירי של עצובה, פנימית, בהתכנסות מחיר. בכל תנאי, בכל עמידה

 בימי ההלשנות, הרדיפות ההסגרות, בימי - בריחתו לפני ימים כמה במזרעה, המעצר

 קרא - לשלטונות ונערצים מרכזיים חברים של התמסרותם רבים, של הנטישה הייאוש,

מחברו: שם לפרש מבלי שיר, שמיר יצחק

/ על. אל הדגל/ את הנף

יצא!/ הירא-
כלל! יכנס/ אל והמהסס/-

 וקרב,/ גדול/ היתוכים יום פה יהיה

רב... כה יפול יגורנו ומאשר

יגאל? ומי

 וחל,/ במשענת שבוחל זה

 שואל,/ ואיננו שצועד זה

שואל... ואיננו

 אף על להמשיך הנוכחים, של נחישותם ביטא הוא והאווירה; המעמד את הלם השיר
 כך 46ה״הגנה"... לחברי שלום ש. של שירו היה שזה להפתעתי, לי, התברר לימים הכל;

 הדמים מים האפר, מן ישראל חירות לוחמי של של תקומתם "שנת תש״ג, שנת נפתחה
 של והחורבן המפולת מן להתנערות הראשונים הצעדים אחד 47תש״ב". של והייאוש

 אחרי ראשונה מחתרתית רעיונית במה "החזית", של הוצאתה היה תש״א־תש״ב, ימי

 נס על שוב מעלה מהמפולת, התנערות של ראשון כצעד "החזית" הוצאת ;שיתוק שנות

 והמלחמה הדרך בצידקת הביטחון טיפוח למעש; המובילה כחולייה הרעיון, את

 "החזית" המוות. על התרפקות של הרוח הלוך על התגברות תוך לניצחון, המובילים

 להסביר אוהד, עורף ליצור גם נועדה היא פנים; כלפי רעיוני לגיבוש רק לא נועדה

 בהכרח הכרה - המפולת מימי הלקח הופק כאן חוץ. כלפי המחתרת דבר את ולהפיץ

 לחימה. כדי תוך כוח לגיבוש כתנאי והסברתו, הרעיון בהפצת עמוק, רעיוני בחריש

 של הפסקה לאחר כלומר ,1943 יולי תש״ג, בתמוז הופיע ״החזית״ של הראשון הגיליון

 לביטאון החדש השם בחירת גם !האחרון במחתרת גיליון פרסום מאז משנתיים למעלה
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 בראשית יחד; שולבו הלחימה וחזית ההסברה חזית מקרית; היתה לא המחתרת

 התחולל ושיתוק, מקיפאון המחתרת של התנערותה עם שנפתחה המחודשת, המערכה

 הזר; בשלטון המלחמה מחזית כחלק ודרכה, רעיונה והסברת דברה הפצת על הקרב

 הדבקת של יום־יום במעשי המחתרת; דבר נשיאת על מלחמה והשיבו נפלו לוחמים

 עד רב, עצמי בסיכון המחתרת, ספרות של והפצתה העברתה הדפסתה, של כרוזים,

 המעצר במחנה לח״י אסירי אצל "החזית" של הראשון הגיליון קבלת עם מיד מוות;

 אל בלטרון, מעצרו ממקום וברכה, עידוד במכתב מור, ילין כתב המחתרתי, בדואר

בחוץ: עדיין הנמצא "החזית", ׳עורך אלדד

 מן הרעיון הפצת מבחינת לחרוג זו, בשעה הקיים האובייקטיבי בצורך הרהרתי

 את היטב מרגישים שאתם ... שמח אני יותר. רחבים לחוגים והחדרתו הצרה, המסגרת

 שפורסם מה בכל בעתו... דבר ועושים יחד גם וההמונים המאורעות של הדופק

 החזק היסוד והנחת והכללי, העמוק המערכות שידוד את לראות אדם יכול בעיתון

 שדברים לעצמי, לתאר יכול אינני והמגשימה; הלוחמת - העברית החירות לתנועת

 "הפירצה ;מצפון בעל לב וכל משוחד בלתי מוח כל למחשבה יעוררו לא אלה כגון

 את להבין מסוגלים רחבים חוגים יהיו השעה, ובבוא ותתרחב, תלך בוודאי שבלב"
48לתמוך. ואף להבין החירות, תנועת של פעולותיה

 המחתרת של הראשון כצעדה "החזית" הוצאת על שנים, כעבור אומר, שמיר יצחק

 ההפעם זו במלחמתה. חדשה תקופה למעשה פתח זה שצעד בהנהגתו, הממתנערת

 בכלל, בארץ המחתרות בתולדות אלא לח״י, בתולדות רק לא טוען, הוא הראשונה,

 הוא ספק, אין הרחב. לציבור שנועד חוץ, כלפי פוליטי אידיאולוגי ביטאון שהופיע

אבל: כבירה, היתה זו עיתונות של שהשפעתה מוסיף,
 תנועת כל של ביותר הגדול הנכס עצמנו... עלינו גדולה היתה השפעתה כל קח־ס

 לא שעשינו, מה כל את לעשות מסוגלים היינו לא שלה... האדם כוח הוא מחתרת

 שלנו, העיתונות ללא כאלה, ומסירות גבורה מבצעי מבצעים, לבצע מסוגלים היינו
49גיבורים... נולדים אינם אנשים שלנו. ההסברה ללא

 ביטוי השיתוק, מן היציאה של ראשון שלב כאמור, היתה, ההסברה על המערכה

 של ההסברה, של העמדתה ;הכוח לגיבוש המחתרת, של להתנערותה שהופקו, ללקחים

 מבחינה היתה המחתרת, של ולחימתה בפעילותה ראשונה כחוליה המחתרת ספרות

 כשלב בראש, הרעיוני, הגיבוש הרעיון, בהעמדת דרכה, לראשית המשך בחינת מסויית

 הדפסתה כרוזיה; עלוניה, במותיה, המחתרת, ספרות פרסום הכוח; בגיבוש ראשון

 במערכה ומובילה מרכזית חולייה מעתה היו רחבים׳, לחוגים ו׳החדרתה והפצתה

 פעילותה להצלחת ראשון כתנאי חדשים, חברים של ובגיוסם אוהד עורף של להבטחתו

 ארוכות, מעצר שנות לאחר שנכספו ,1943 בנובמבר 1ב־ מלטרון הבורחים ולחימתה.

 על במערכה רוחם, ולמורת ברובם, ראשון, בשלב לעסוק נאלצו לוחמת, לפעילות

 הפצתה; ובהבטחת המחתרת ספרות הדפסת של והאפורה המייגעת במלאכה ההסברה,

 לוחמים של בגיבויים או חמושים, לילה, בגיחות יצאו "החזית" ומפיצי הכרוזים מדביקי

 מה היתקלויות, של רצוף סיפור הם תש״ד, וראשית תש״ג סוף ימי תולדות חמושים;

 השתתפו אלה בפעולות ברבים. המחתרת דבר הפצת על קרבות־רחוב, לכנות שניתן

מהן. פטור היה לא איש ;הלוחמים טובי

 של שרשרת נפתחה נפילתו בעיקבות זו; במערכה הראשון הקרבן היה ׳אלישע׳

 המחתרת, של כוחה נבחנו, בהם וחניכיו; מחבריו רבים נפלו בהם והיתקלויות, אירועים
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 שפירושה הסוהר׳, בתי את ׳לחסל הקריאה לוחמיה; של רוחם ועוז נחרצותם וגם

 חברי של מתמדת כוננות תוך מאסר, של ניסיון לכל מזויינת התנגדות היה בשטח,

 גם יכלו לא מעתה חדש; מצב יצרה דרוכים, כלים עם ההדק, על היד עם המחתרת

 "משוריינים להלך, מעתה נאלצו הם ברחובות; בביטחה להתהלך האויב קלגסי

 גם גבה זה, מצב־מלחמה בלבבם". ורעדה בעיניהם חרדה ודרוכים, ממוכנים ומזויינים,

 1943 סוף מימי המצטיירת התמונה כבדה. דמים הקזת מהמחתרת, כבד דמים מחיר
 המתנערת המחתרת של גיחתה של דרמאטית, הסלמה של תמונה היא ,1944 וראשית

 היא קשות; ואבדות כבד במחיר גדולות, להצלחות נחוש, לעימות מצוקה, שנות לאחר

 הכוח, את מבזבזת איננה המלחמה "כי יאיר, של קביעתו אמיתות לכל, מעל מוכיחה

 ימים כמה שמיר, יצחק עם בשיחה שנאמרו יאיר, של אלה דבריו אותו". מחוללת היא

 כי בטוח היה יאיר כאשר המחתרת, על שניתכו הכבדות המהלומות בימי מאסרו, לפני
 50נקמה. יצרי מתוך ולא דעת, בשיקול במלחמה להמשיך כצוואה נשמעו קרוב, קצו

 תנופת את להמחיש עשויה חודשים, אותם מאירועי כמה של קצרה כרונולוגית רשימה

 תוך קרבי, לעימות כניסה זה, בשלב שעיקרה המתנערת, המחתרת של הפעילות

המחתרת. דבר הפצת על לחימה

1944 אפריל - 1943 יולי אירועי

"החזית" של א׳ גיליון 1943 יולי

חודשים. שמונה במשך שחפרו במנהרה מלטרון, העשרים של בריחתם 1.11.43

 בהיתקלות הבורחים מחוליות אחת מפקד טוב, סימן יצחק של נפילתו 4.11.43
51מזויינת. התנגדות תוך משטרה עם

ירושלים. מכלא בר־גיורא ומשה )אליאב( לבשטיין יעקב של בריחתם 23.12.43

בירושלים. ג׳ורג׳ סט. בכנסיית העליון בנציב התנקשות ניסיון 3.2.44

 חוליית עם שומרון, ודוד בנאי יעקב המחתרת חברי של מזויינת בהיתקלות 14.2.44

 ניסיון בשעת בבולשת, היהודים ענייני על המפקח בהם בחיפה, שוטרים

 בהם השוטרים, שני נהרגו שבידיהם, המחתרת ספרות חבילת לבדיקת

המשטרה. מפקח

 אש, הושבה אביב, בתל כרוזים מדביקי עם בריטיים שוטרים בהיתקלות 29.2.44

נחלצו. והמדביקים נפצע בריטי שוטר

 משמר ובה משוריינת, משטרה ניידת עם היתקלות תוך אלישע של נפילתו 19.3.44

בטומיגנים. חמושים בריטים שוטרים עשרה של כבד

 המערכה במהלך טראגיים אירועים של שרשרת התחוללה אלישע של נפילתו בעיקבות

 על הקהל, דעת על מאבק שבלעדי המחתרת, ידעה העבר, נסיון למודת ההסברה; על

 קשות, אבירות המחתרת סבלה הזו במערכה שחרור; מלחמת תיתכן לא העם, נפש

 של נפילתו לאחר מחיר. בכל במלחמה להמשיך ונחישותה כוחה הפגינה גם אבל

 החומר של והעברתו ההדפסה קשיי הקדחתניים, החיפושים ובעקבות אלישע,

 מי כל "על המקומיים, המחתרת סניפי על להטיל זהירות, מטעמי הוחלט המחתרתי,

 (8.4.44) תש״ד בניסן, ב־ח׳ עצמם. בכוחות המחתרת כרוזי את להדפיס שיכול״,
 אלישע: של חניכיו־חבריו בחיפה, המחתרת חברי שני יצאו בבוקר, השכם בשבת

 על הכרוז את להדפיס הוליינסקי(, )דוד ו׳עמי׳ המחסנאי, רוזנבוים( )יוסף ׳ברוך׳
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 על ועזוב קטן במוסך בודד, במבנה שנמצא המחתרת של במחסן ׳אלישע׳, של נפילתו
52.20 טבריה ברח׳ ריק מגרש

 היה ניתן בשניים שרק מאוד, וחלוד ישן מתגלגל, תריס דרך היתה למחסן הכניסה

 לאור להתרגל צריכים היו הם היה; לא שולחן גם חלונות; היו לא במחסן להרימו;

 היו הכלים חמושים; היו שניהם הרצפה; על השכפול מכונת את להציב ונאלצו הקלוש,

 במכונת לטפל התכופף ברוך שכאשר קרה, כך השחי; לבית מתחת לגוף צמודים

 אז קרא בבטנו שנפצע ברוך בו. ופגע כדור נפלט הנרתיק, מן הכלי נשמט השכפול,

 חבריו בעזרת עזרה. להחיש יצא עמי במקום; ולהשאירו עצמו, את להציל לברוח, לעמי

 המקום את מצאו התריס את הרימו כאשר למקום; רופא להביא הצליח במחתרת

 התברר, שם. מצאו לא הפצוע ׳ברוך׳ את אבל מטושטשים, הפציעה עיקבות את מסודר,

 את סגר הוא חבריו; את לסכן ולא המחסן את להציל ביקש הקשה, פציעתו שלמרות

 מיהרו לדירתם, אותו שאספו הבית, דיירי מקלט; לבקש החוצה ויצא זחילה תוך התריס

 משה ואת דרוקר( )שבתאי ׳ציון׳ למחתרת, חבריו את הזעיק ׳עמי׳ למשטרה; להודיע

 שהתחולל מה על רופא. בלוויית למקום הגיעו הם משם. לחלצו נואש במאמץ הוך,

׳עמי׳: מספר כך אחר
 ברזל, מיטת על שוכב ברוך את רואה ואני לדירה נכנסנו השנייה. בקומה היה ...זה

 פקח אותנו, שראה ברגע כסיד; חיוור היה הוא גדולה; והמולה ילדים אנשים, מסביבו

 שלא הכלי את קח "עמי אומר: כשהוא איתו, שהיה נוסף כלי והוציא העיניים את

 את להביא לציון אמרתי מיד! תסתלקו למשטרה, קראו הם הנבלים! בידי יפול

 אם אותו! תזיזו "אל עלינו: צעק הרופא ברוך; את להרים והתחלנו הבית אל המונית

 בטרם משם אותו להוציא היה שלנו השיקול ;אותו״ הורגים אתם אותו מזיזים אתם

 וציון הגיעה שהמשטרה הסתבר יריות; נשמעו ומיד יצא, ציון אבל המשטרה; בוא

 מנת על המרפסת, אל ומשה׳לה, אני נסוגונו, היריות כשהתחילו באש... עליהם פתח

 של השני מהעבר כבר שעמדנו ברגע, שלמטה. לחצר השניה מהקומה ממנה לקפוץ

 הכדורים... לו שנגמרו הסתבר בריטי. קצין בידי לפות ציון את רואה אני ... המרפסת

 אני יורה אני אם ׳הולך׳; ציון יורה, לא אני "אם לעצמי: אמרתי הכלי; את שלפתי

 וציון התמוטט הקצין בקצין; ופגעתי פעמים, שלוש כיוונתי בו"; לפגוע עלול

 אנחנו פולני; היהודי המשטרה סמל גם הגיע הבריטים הקצינים עם יחד השתחרר;

 הם "פולני, לעברו: קורא ברוך את שומע אני היריות חילופי כדי תוך אותו; היכרנו

 אותו וירה; לקריאתו שעה לא פולני !״ לברוח להם תן !בהם תירה אל כמוך; יהודים

 אותו והשליך הניצרה את בשיניים הוציא איתו, שהחזיק רימון, ברוך שלף רגע
 53להימלט. לנו איפשר וזה המרפסת, מן שקפצנו ברגע התפוצץ הרימון לחיפוי;

 בשארית הספיק עוד ברוך פולני; והסמל ׳ברוך׳ אנושות נפצעו הרימון בהתפוצצות

 על שרוע נשאר והוא להמשיך, כוח לו היה לא אבל המרפסת, מן לקפוץ כוחותיו

 היום(. רוטשילד חולים )בית החולים, לבית הוחשו וברוך, פולני שניהם, בחצר; האדמה

 וכתובתו, זהותו על פרטים אנושות, הפצוע מברוך, להוציא ניסתה שהמשטרה למרות

 גם דבר; הסגיר ולא קשים, בעינויים נפטר הוא רפואית, עזרה ומניעת התעללות תוך

 של לשלומו הזמן כל ששאל ׳ברוך׳ מפצעיו; כאן נפטר פולני, היהודי, המשטרה סמל

 "הוא מגוריו; וכתובת לזהותו הבלשים שאלות על להשיב האחרון הרגע עד סירב פולני,

 מת באלם, נשמתו הוציא לקבר. עימו לקח המחתרת סודות את שמו, את גילה לא

גם נפצע היריות במהלך ;הפרשה תמה לא בזאת המחתרת. בהודעת נאמר באלמוניותו״,
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 שהצטרף ׳אליעזר׳, לונץ, מנחם חברו אצל ביבנאל, מקלט לו מצא ׳עמי׳ ׳ציון׳.

 ׳הגיעה אז אבל ׳ציון׳, של מצבו הוטב אחדים ימים תוך בהשפעתו. מכבר, לא למחתרת

 ליבנאל, ציון של בואו אחרי ימים חמישה (,13.4.44) בניסן ב־י״ג לבריטים; הידיעה׳

 שבו הבית על כבדה באש פתחו הם ;משטרה של גדולים בכוחות לונץ של ביתו הוקף

 מילא אנושות, שוב נפצע שציון לאחר להיכנע. סירבו שניהם הלוחמים. שני התבצרו
54בנפשו. יד שלח מכן ולאחר בו, ירה בקשתו, ׳אליעזר׳

 "שני של נפילתם ש׳חגגה׳ הצעיר", ה״שומר בטאון ב״משמר", רשימה בעיקבות

 אחד על סיפרה במכתבה חבס. ברכה של תגובה מכתב התפרסם ביבנאל, הבריונים"

 דיוקן שירטטה וביושר כנים בדברים הכירה. שאותו משפחה, קרוב לונץ, מנחם מהם,

 טהור "נער והוא: נפשה, בכל התנגדה שלדרכם "הבריונים", אחד האלמונים, אחד של

 קורא מצוינים, כשרונות ובעל עמקן לב, וטוב צנוע ורך, רחום רוח, אציל ותמים,

 ובחצר, בשדה בה ולמד ביבנאל נולד הגלילי. המשק של החיים בסבל שחושל ושונה,

 אף על במועט־שבמועט; מסתפק בהכרה, סגפן חלוצית... עבודה ובכל בשמירה

 ידיו למשפחתו, מסור לב, רחב בנפשו, טבועות שהיו הגדולות הרוחניות הדרישות
 55גלילי". ועוז תום וכולו החליל, בנגינת משתפכת רוחו מחשבת, במלאכת מצוינות

 7ד,י הנאצים בקרב ״גם1ע זה, למכתב השיב "משמר", עורך בנטוב, מרדכי
..." אידיאליסטים

 ברוך, של חדרו את ל׳נקות׳ ו׳מזל׳ ׳עמי׳ ניגשו יסודית בדיקה לאחר ורק ניסיון למודי

 על נבדק ולא נחשף לא שהחדר נוכחו, כאשר קשים; בעינויים שנפטר לאחר חודשיים

 הפינות, באחת ;מפתיעים גילויים שני בו ומצאו חפציו, את לאסוף נכנסו הבולשת, ידי

 של "מחשבותיו אלישע של חוברתו גנוזים׳: ׳כתבים שני מצאו בחדר, מוסתר במקום

 שכתב ביומן, האחרונה שברשימתו הסתבר, ברוך"; של "יומנו ומחברת עברי", מהפכן

 לקבר הבאתו כולל מותו, את מצמרר בדיוק ברוך, חזה המחתרת, כללי לכל בניגוד

 עוד שם מצא בנאי(, )יעקב ׳מזל׳ ומפקדו. חברו כ׳אלישע׳ שם, ללא כאלמוני ישראל

 חברתו עם ׳מזל׳ הסתתר שבה הכתובת נמצאה ברוך של במעילו מפתיע; ׳גילוי׳

 שמיר; יצחק גם שם התגורר ארוכים שבועות במשך חנה; לעתיד, אשתו למחתרת,

 לתל־אביב, לנסוע ברוך על הוטל חיפה־מגדיאל, פרשת לפני ימים שכמה הסתבר,

 עוד להשמידה. כנראה ושכח הכתובת את רשם ברוך זו. לדירה ׳מזל׳ של חפציו להעביר

 התרשלות למעשה, המחתרת; חברי הילכו שעליו הדק, החוט את הממחיש קטן פרט

 היו שבו הקשה המתח של כתוצאה ודאי המחתרת, של החמורים הזהירות בכללי

 משתלשלת היתה איך לדמיין רק אפשר אסון. הרת להיות עלולה שהיתה נתונים,

 המתפתל אנושות, הפצוע מברוך לסחוט הבלשים הצליחו אילו המאורעות, שרשרת
56בלבד. וכתובתו שמו את מים, לכוס ומתחנן בכאבים

׳ברוך ד.

אלמוני׳ ׳חייל של דיוקן -עוד ׳ברוך׳

 וזיכרונות ידיעות קטעי של ומפסיפס מיומנו, מצטיירת שהיא כפי ׳ברוך׳, של דמותו

 וחברי לוחמים של לדיוקנם וגם אלישע, של ל׳פורטרט׳ דומים רבים קווים מגלמת עליו,
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 ׳על כמוהו שהגיעו והחורבן, השיתוק מן המתנערת המחתרת של הלוז רבים; מחתרת

 אליהו אליהו׳, ׳שני של כהן, ומנחם כיהושע הארץ, בני של המיזוג ;משם השערה׳, חוט

 ו׳דן׳ ו׳עמי׳ שומרון דוד ו׳שרה׳, ׳אלימלך׳ ו׳יעל׳, ׳דרורה׳ של חכים, ואליהו צורי בית

 האפס, בשעת בווילנה, מהריכוז שהגיעו בפולין, הארגון תאי חברי קבוצת עם ודומיהם,

 שפירא, חיסיה בנאי, יעקב שפילמן, אנשל מור, וילין אלדד בהם: ,1941 במחצית רק

 אברהם בנטוב, דב קוטליצקי, ברוך הגבוה׳(, )׳הבלונדיני גרנק יעקב ליאור, עדינה

 של המובילה החוליה השדרה, חוט היה אחרים, ורבים רוזנבוים( )יוסף ׳ברוך׳ ליברמן,

 הלאומי הצבאי "הארגון הראשון, השם פשר גם ביטא זה מיזוג המתנערת; המחתרת
57הפילוג. עם יאיר, ידי על אומץ אשר בישראל",

 ממלל ממליצה, בסלידתו בענוותנותו, וכנותו, בפשטותו באישיותו, מגלם ׳ברוך׳

 בנכונות במועט, ובהסתפקות הסבל בכושר בו, שדבק האפרוריות באבק ומהתנשאות,

 היה הוא משם. שהגיע האלמוני", ה״חייל של המודל את בנאמנותו, תום, עד ההקרבה

 סף על אומן אשר הגרעין של בפולין, יאיר שהקים הארגון תאי חברי של מובהק נציג

 ומצויירים מאומנים נוער בני רבבות של כוח, של גיבושו לקראת העולם, מלחמת פרוץ

 לקראת ליגלית, בלתי עלייה בגלי יאיר של תוכניתו לפי להגיע אמורים שהיו בנשק;

 לקיום הגורליות השעות באחת בעיקבותיה, הצפויה הגורלית והמערכה המלחמה, פרוץ

 מצויירים מאומנים, נוער בני 40,000 על חלם יאיר צפה. אשר הארץ, וגורל האומה

 ידם על סופק ממנו נכבד חלק פולין; שלטונות עם ומתן במשא לו הובטח אשר בנשק,

 בחסות למפקדים קורסים אימונים, בפולין נערכו כך לשם המלחמה. פרוץ ערב

 סף על שנחסמו והכנות, תוכניות בתנופת האצ״ל, תאי בארגון הוחל השלטונות;

להגיע. הצליח מהם קומץ רק המלחמה; פרוץ עם רק המימוש,

 האחרונה, בשעה שהגיע הזה, האנושי החומר של מייצג דגם רק הם ו׳ברוך׳ ׳אלישע׳

 לבואם, אשר בישראל, האצ״ל חברי של הקומץ היה זה המחתרת; לתאי ישר והצטרף

 בולטים המשותף, בגורלם רק ולא ו׳ברוך׳, ׳אלישע׳ של באישיותם יאיר. ציפה כאמור,

 של לגורלם משפחותיהם, לגורל החרדה במועקת כאן חיו שניהם דומים; קווים כמה

 אשמה בתחושת והתייסרו הכאב את נשאו הם שם; מחצבתם, כור ישראל, בית המוני

 ׳חוויה אותה שניהם חוו המחתרת בשורות במאבקם להושיע; יכולתם חוסר על

 ללא בעולם החיים "חוויית - המאה בראשית סרג׳ ויקטור כותב שעליה פרדוקסאלית׳,
 כהן יהושע 58אפשרי". בלתי מנוס על להילחם אלא נותר לא שבו אפשרי, מנוס כל

 ביטוי במאבקם, ראו שניהם אפשרי"; והבלתי הנלעג עם כ״התמודדות הגדירה

 מחבריו שרבים זו, לתחושה חד ביטוי ישנו ברוך של ביומנו הנרצח; עמם עם להזדהות

 בצל הארוכות, המאסר שנות הרעב, המצוקה, המרחפת, הסכנה הרדיפות, בימי חשו

 לא אימה, ימי שבאותם הסיפוק, לתחושת ביטוי כאן יש השאר בין הקרב; ובסאון הקץ

 ביטוי נתן ׳אלישע׳ פושעת. ובאטימות אונים בחוסר בשלווה, מנוחות מי על ישבו

 ׳ברוך׳ ומלל. מליצות חסר מפוכח, בניתוח עברי", מהפכן של ב״מחשבותיו זו לתחושה

 את פקד דומה גורל ממליצות. הפשוטה בשפתו רוחו, בסערת ביומנו אותה ביטא

 במחתרת אלמונים כחיילים כאן, נפלו הם בשואה, נספו שמשפחותיהם שעה שניהם;

וגואל. מודע קרוב, אחריהם נשאר ולא נרדפת,
 הרכבת של לפרט, פרט צירוף של מלאכה היא גם ׳ברוך׳ של אלמוניותו חשיפת

 מחצבתו כור טפחיים; ומכסה טפח המגלה יומנו, בנבכי צלילה של זיכרונות, של פסיפס
 נולד הוא בפולין; ישראל בית המוני של העוני׳ ׳בית הוא רוזנבוים(, )יוסף ׳ברוך׳ של
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 זכר רק אצלו נשמר ממנה בילדותו, מאמו נתייתם דתי; בבית בלובלין 1920 בינואר
 נשא אשר דמותה, זו 59עניים". וגאוות נפש אצילות אהבה "מסירות, של זכר עמום,

 אמו, של רוחה לשאר נפשו מתכונות רבות מייחס הוא יומנו; בדפי שרטט ואשר מאז,

 את סגירותו. את גם אולי מסביר מאז, בנפשו נשא אשר העצב, ׳גאוות־העניים׳. גם בהם

 הוא ביומנו. מצויים אלה לכל ביטוי עזה. אהבה אהב משפחתו בני ואת העריץ, אביו

 רכש היסודית השכלתו את אותם. שנטש על אשמה, ובייסורי בדאגה בגעגועים, מתרפק

 לתאי גיוסו מימי אותו זוכר מור ילין בקריאה. בלהיטות הרחיב אותה יהודי, ספר בבית

 עבות, עיניים בגבות השחורים, ושערו בפניו המוצק, בגופו מתבלט בפולין, האצ״ל

 התבלט פחות "לא ומוסיף: ולוהטות, שחורות עיניים זוג על שהאפילו סבוכות,
59מליצה". של אבק מכל הרחוקות הקצרות, בתשובותיו

 בנאי יעקב שפילמן, אנשל עם שבתהלין בזופיובקה הסגנים בקורס השתתף ברוך

 עם יחד הווילנאי לריכוז הגיע מיד; התייצב המלחמה פרצה כאשר נוספים. וחברים

 הגבול את לעבור עליו, שהוטלה למשימה מייד מכאן ויצא וילין־מור, אמפר אברהם

 הוא מהם; אחד היה בנאי יעקב לווילנה. התאים וחברי הקורס משתתפי כל את ולהזעיק

 אחד כל להסתנן, ההוראה ובפיו לגבול, שמעבר בברנוביץ׳ בביתו מופיע אותו, זוכר

 את להזעיק לדרך, שוב ויוצא לילות, שני אצלו לן הוא ;בווילנה לריכוז עצמו, בכוחות

 רציני, מאז, אותו זוכר בנאי אמפר. אברהם ידי על לו שניתנו הכתובות לפי האחרים,

 איזו ונושא מסוגר מאוד, מסור בדיבור, מאוד וממעט חושב בחור בשליחותו, מרוכז

ג׳, גונדה של בגיבושה המרכזיים האנשים אחד היה הווילנאי לריכוז בשובו מועקה.

אז כבר נשא ודאי הוא ובליטא. בווילנה החשאיים הארגון תאי של ובהתארגנותם

 והפלישה וההפצצות התותחים רעם "בימי שם, משפחתו בני את עזיבתו מועקת

לברית ליטא סופחה 1940 ביוני הצעיר; אחיו רק איתו היה בווילנה הגרמנית״;

נראו העלייה וסיכויי היציאה חלום ;עמוקה למחתרת לרדת צריך היה שוב המועצות.

 הגונדה פוזרה ופרובוקאטורים מלשינים של להסתננותם מחשש מאוד. קלושים

 ניירות של הכנתם פרשת באה אז מאוד. ומצומצמת חשאית במסגרת והסתגרה

 בעזרתם, שנפתח ליציאה, סיכוי מאוד, והמפוקפק הצר, ההצלה פתח לניצול מזוייפים,
 נאלץ הוא קשה; בהתחבטות מלווה היתה יציאתו 60רב. ובסיכון מאוד גדול בהימור

 לוותה קשה אשמה הרגשת הצעיר. ואחיו פיקודיו נטישת ותוך סוד, שמירת תוך לצאת

 הצלת לשם זו בדרך בחר שלא למרות מבטחים; לחוף שהגיע לאחר בפרט מאז, אותו

 ייסורי מאז אותו פקדו ולמחתרת, לדרך החשאיות, לכללי נאמנות מתוך אלא עצמו,

יומנו. דפי ממלאים והללו וכאח, כמפקד שנכשל והרגשה מצפון,

 סובייטית בספינה מזוייפים בניירות בהגיעם מאוד׳; צר ׳גשר על היתה לארץ הדרך

 יהודי ברוד, שמעון של התערבותו האריה. לוע אל בחזרה לשלחם עמדו לקושטא,

 אחים, להצלת מצוקה בימי ומאמציו הטובים קשריו בטורקיה, חיל שעשה מווארשה,

 ,1941 בקיץ הגיעם, עד ארוכים חודשים בטורקיה עשו הם תבוטל. שהגזירה גרמה
 כל רכון ׳ברוך׳ את מאז זוכר בנאי יעקב ישראל. אדמת אל מיטלטלת, ׳אגוז׳ בספינת

 מיד הצטרף לארץ בואו עם נשמתו. את שהקיא זר, מבוגר, לאדם לעזור הזה המסע ימי

 זמן מקרוב שהכירו ׳עמי׳, מספר נפש", עדינות המחוספסת בדמותו "היתה למחתרת.
 שהייתו בתקופת עליו עברו ומתסכלים אפורים קשים, ימים 6‘נפילתו. לפני קצר

 מחוסר סובל הוא תש״ג; תש״ב בימי המחתרת את שפקד השבר לאחר חיפה, באיזור

 לכל מעל ושקוע בעצמו מכונס פעם. מדי שהשיג בעבודה סיפוק וחוסר עבודה,
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 למצוקות ביטוי הנותנות רשימות ביומנו רושם הוא משם, המגיעות הבשורות בקדרות

 מצוקתו להשיח ממנו מונעת וגאוותו זאת", יבין לא "זר ויגונו. לבדידותו נפשו,

 פצעים בליקוק בינתיים מדשדשת והמחתרת לפעולה, למעש, נכסף הוא לאחרים;

 נאמן ממשיך, הוא אבל ממנה, גם ביקורתו שבט חוסך אינו ביומנו כוחה. ובגיבוש

 אותו. מעודדת הפעילות מהשיתוק, הפריצה ימי מגיעים כאשר להתנערותה. ומחכה

 הוא קשים מבחן ימי באותם במעשה. סיפוק ומוצא לסכנה מודע לפעילות, נרתם הוא

קבר... על ציון ללא אלמוני, כלוחם נפילתו, צופה גם

ברוך של יומנו

 תש״ד, אדר־ניסן ימי לוחמי של האנושית הדמות את רבה במידה חושף ׳ברוך׳ של יומנו

 ודמים, קרבות של אדומים "בימים המחתרת, לוחמי את שהניעו העמוקים, המניעים את

 של הנורא היגון ומחוספסת, פשוטה בלשון נחשפים כאן ייאוש". של השחורים בלילות

 ואחיות, אחים הורים, בית לגורלם שעזב מי של והמצפון, הרוח ייסורי וחבריו; ׳ברוך׳

 כאן שומע אתה עמו. פדות חזון להגשים בדרכו אהובת־נפשו, חברה וחניכים, חברים

 בית כל על שעלה הכרת על הטבח, על המרות הבשורות נוכח העצורה, הזעקה הד

 לאט, לאט, החודרת הוודאות מול אל הנוקב, הכאב עם יום־יום נפתוליו את ישראל;

 המחסור, העוני, המצוקה, מציאות גם משתקפת ביומן עוד. לראותם יוסיף שלא

 דברים יום; מדי כמעט נרשמים הדברים המחתרת. של הייסורים בנתיב הבדידות

 רוצה ואינני גיבור )"אינני פנים; העמדת ללא ובתום, בכנות כתובים אמיתיים, פשוטים,

 במעשה התחבטות נואש, עצב בהם יש שם( אל־אנושי", כוח בי אין כי גיבור, להיות

 כללי על עובר הוא הקרובה. נפילתו תחושת וגם המוות, על התרפקות במצוקה; האפור,

 שאהבה מי אל מותו, אחרי הדברים יגיעו שאולי תקווה, מתוך הגיגיו, ורושם המחתרת

 הוא נפילתו; לפני כשנה תש״ג, פסח הסדר, בליל היומן בכתיבת פותח הוא נפשו.

רושם:
 השנה חג. טעם יודע ואינני ערוך, שולחן ליד מסב שאינני הראשון, הסדר ליל

 אשר כל ׳איבדתי היקר; כל את שהרסה המלחמה הזאת, האיומה למלחמה הרביעית

 אל הערב לשבת יכולתי לא נעניתי; לא לחג... הזמינוני ומכרים ידידים היה׳... יקר

 רואה אני בבדידות כאן אנשים... בחברת זיכרונות להעלות רוצה אינני ערוך. שולחן

 הנחמדים, וילדיה בעלה עם אחותי לכולם, הדואג הבוגר אחי היקר, אבי כולכם. את

 קשה שכה אחי אותך וגם לנו. ודואגת קרובה היתה זאת שבכל החורגת, אמי אחיותי,
62שלימות! איזו השולחן, סביב יושבים כולנו אנחנו נגדך. חטאתי

 והזיכרון, הזמן במרחקי בדימיונו מפליג הוא שאליו ההוא, הסדר ליל תמונת לעומת

ומוסיף: תש״ג, בפסח זה סדר בליל ־חג׳ ה׳אין לבדידות חוזר הוא

 איה היום. נמצאים הם שבו המצב, את להעלות האנושי הדימיון היכול זאת, ולעומת

 חג לי מאחלים האיומה?... החיה בצפורני שעזבתיך האומלל, אחי אייך היום? הם

 אני בו המצב את לי לתרץ יכול אינני עצמי אני שמח? לחג נזכה עוד האמנם שמח,

... קשה כה ולי לפני, הנכם רגע כל לילה... ולא יום לא לי אין ;היום נמצא

:שם האהובה, נערתו בזיכרון מפליג גם הוא הזו בבדידות

 טעם נטעם עוד האם עוד? האראך את?! איפה ועכשיו עכשיו... צריך הייתי אותך
 בשמים הכוכבים את יחד מונים היינו בהם בלילות נזכר[ ]הוא ? צעירים חיים חיים,
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 מולדת, לארץ יציאה על חלמתי כוכבנו... את ביניהם ומחפשים הרחוק, בצפון הכהים

 תותחים, ברעם שאצא לעצמי, לתאר היכולתי אבל, הקדוש; הרעיון הגשמת לקראת

 בכוחי שיהיה לי, לתאר היכולתי וכיליון... מוות הזורעים אווירונים וטרטור בנפץ

 בי אין כי גיבור, להיות רוצה אינני וגם גיבור, אינני הזה? בגיהינום אבי את להשאיר

אל־אנושי... כוח

 שהוא כך, על גאה גם הוא אבל היומיומית, בשיגרה ממשיך שהוא על עצמו מייסר הוא

 ביומנו: רושם הוא 22.5.43ב־ אנחה״. מפי שמע לא ואיש זקופה בקומה מהלך ״עדיין

 נפלאה סגולה אכן אבי... בבית שקיבלתי החינוך, של אמי, של המיוחדת סגולתה זו

 הנעלים, את לתקן במה לי ואין ריק, וכיסי ממש, רעב כשאני פעם... ולא היא,

 ואינני יש אבל עלי... לרחם נותן ולא טוב, כי משיב אני לשלומי, אותי וכששואלים

!אל ציווני כך !אסור כי לבכות. לבלי שפתי נושך לכר, נדבק אני ואז עוד, יכול

 בחוסר והולכים, גדלים בגעגועים גדולה, במצוקה עבודה, מקום בחיפוש חולפים ימים

 עדיין משיגרתה; משיתוקה, המחתרת, של מפעילותה רצון שביעות ואי בעבודה, סיפוק

 הוא (20.9.43) עצרת שמיני ערב עולמו. חלל ממלאים דרכה בצידקת והדבקות האמונה

 דללו מקורותי כל ושקר, צביעות והכל תפל; סביבך והכל יום רודף "יום ביומנו: רושם

מוסיף: והוא ונסתמו..." ויש
 ובית הקדוש רעיוני לחיות: ביקשתי שלמענם בעיני, הקדושים הדברים היו שניים

 קרובי ואת לכל, מעל אותו והעמדתי רעיוני את שרתי עמי... את בעיני שסימל אבי,

 משפחתי עולם אלי מתקרב ממני, רעיוני עולם בהתרחק אבל יודעים; בלא הקרבתי

קולם. ואשמע דימיונם אמצא אפנה אשר בכל ובהקיץ; בחלום ואראם ואהובי

 בא כאשר משנתה, אותה העירו בחלומו עליה; חלם שוב ביומנו, רושם הוא אתמול,

 הם והנה בחלומו, רואה הוא כך ואחר מאוד. עייפה היתה והיא רעים, היו פניה לבקרה.

 הוא 29.10.43ב־ מולדתנו...״ עיר פעם שהיתה זרה, עיר ברחובות זרוע ״שלובי הולכים

כותב:
 אוויר... לשאוף נותן ואיננו ׳מעיק׳ משהו ימים כמה כבר זה אותי; תקף נורא עצב

 תוקפים ולפתע בפנים... רובץ משהו העבודה... בזמן בעיני דמעות נתקשרו שוב היום

 שם לעבוד הקיבוצים לאחד וללכת הכל את לנטוש חשבתי לאדמה. געגועים אותי

למשק... משתוקק אני כמה !אך ;אדמה לעבודת רעבוני אשבור אולי ;זמן פרק

 נזכר הוא הראשונה; העולם מלחמת בגמר שביתת־הנשק בחג נזכר הוא בנובמבר 11 ב־

 במהפכות בתקוותיהם שנסחפו ובאלה המתבוללים, בהם במוריו, הספר, בבית בחבריו

כותב: הוא זרות;
 אחרי נמשכתי לא בזאת; והתגאיתי להשיג, עלי ומה ללכת עלי מה אחרי ידעתי אני

 נגעו כאשר ... והנה לי... ידמה ומי בלבי; נשאתי קדושה אל, היה לי השווא. אלילי

 אם ומסופקני נפגשנו לא מזמן נקרע... גופי גם אתכם עינו וכאשר לבי... נזדעזע בכם,

 ניצלתי, עוד ואם - כגורלכם יהיה גורלי גם בטוח, אני אחד בדבר אבל ניפגש. עוד

תועה... ככלב למות לא רק, רוצה הייתי לי. המיועד מן אשתמט לא הרי

 מטבעו; ושתקן עצור איש שהוא משום וגם זהירות, מטעמי גם בפנים, הכל עוצר ברוך

 "פעמים ביומנו: רושם הוא בנובמבר, 12ב־ למחרת, ביומן; מבטא הוא נפשו סערת את

 דעותינו ולכל ויכוח לכל ערך מה כי !מה ויהי להתווכח לא בלבי גמרתי ספור אין

 רוב - האומללים אחינו את להושיע ידנו לאל אין אם הטראגי, מצבנו לאור הפוליטיות

 ידיעה מליטא; נמלט אליה מסמרקנד, הצעיר, מאחיו מברק אליו הגיע בינתיים העם..."
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 בציון חזר מכתבו אבל איתו, להתקשר לנסות מיהר הוא מאוד; אותו וריגשה הרעישה זו

 מעווני, אנקה לא "לעולם בנובמבר: 13ב־ ביומנו רושם הוא ושוב נמצא"; לא ש״הנמען

 רעיוניים... מנימוקים זאת עשיתי כי אם לבד, להינצל וביקשתי לגורלו, אחי את שעזבתי
62מנוח". אדע לא בחיים הנני עוד כל

 על שנודע ולאחר ,1943 בנובמבר 16ב־ ברמת־הכובש הנשק חיפושי פרשת לאחר יום

 המשק, מחברי אחד של רציחתו כולל החיפושים, בעת החיילים שגילו הברוטאלי היחס

ביומנו: ברוך רושם
 נוספת חולייה הדבר; נודע בערב אבל ברמז; כך על מסר העיתון דבר; קרה שוב

 שלא זעם זהו אבל זעם, ישנו נרגש, היישוב כל להחניקנו... רוצים שבה בשרשרת

 של ראשיתה וייצרו העם, את ידהימו בתחילה אשר יחידים, אותם נחוצים פרי. ישא

ההתנגדות.

לחודש: 20ב־ ברשימותיו. ושוב שוב זו לפרשה מתייחס הוא

 ברחובות, שהודבקו עלונים הופיעו שנסגרו, העיתונים במקום רבה. ביישוב המתיחות

 ביותר החשוב המקום את תופשת אחים שנאת התפכחו... לא עדיין האנשים אבל

 היש, על לשמור שיש הוא הנימוק הרוחות... את להרגיע מתחילים כבר בחיינו.

ענק... בצעדי אלינו מתקרב שהחיסול ברורות, כבר רואים שהכל למרות

 כותב: הוא היש׳: על ׳לשמור ברצון זכות של צד למצוא מנסה הוא מכן לאחר יומיים

 הכל, על בשתיקה לעבור ומוכן מהר, חיש התאושש שוב הוא מוכן. לא עדיין היישוב

 בהרבה פלא; אין נפשו. על שיעמוד עד לו להציק הרבה מוכרחים חלליו... על אף

 כל להפקיר צער, ובלי ראש בקלות יהיה שאפשר כרי שהוקם, מה הוקם ויזע עמל

ולהרס. לחורבן זאת

זוועה חלום - ההריגה״ ״בעיר

 כל אל נקלע עיניוכאן, לנגד המתרחש עזה; טלטלה אותו מטלטלות האלה החוויות כל

 ביום הגיגיו אלה; בימים נפשו שורש זהו שם,• המתרחשת, הזוועה על ייסוריו מערכת

 שפקד סיוטים, חלום מעלה הוא בדצמבר 2ב־ בלילות; חלומותיו בביעותי מתערבבים

בלילה: אותו

 בחוץ ההריגה; בעיר נמצא אני והנה חלמתי זוועה. חלום הבעיתני אמש בליל

 בבית, מתחבאים - אשתי היא אחותי ומוזר אשתי, עם ואני פורעים משתוללים

 את מרצון פושטים ואשתי אני הביתה; נכנסים הפורעים הקטנה. ילדתנו ואיתנו

 ואנחנו צווארינו את חותכים הפורעים מחביאים. אנחנו ילדתנו את אך להורג, צווארנו

 אותה מוצאים הפורעים לפטפט... הפעוטה מתחילה כך, כדי תוך אך בחיים. נשארים

 אני אחר, נשק באין נפשה; על עומד שכול וכדוב מתפרץ, אני כאן לקחתה; ורוצים

 התעוררתי... אז אצלנו; הילדה את עוזבים והם רחמים, ובבקשת היסטרי בבכי פורץ
 זוועה כי וידעתי החלום את זכרתי רק מזועזע, הייתי לא ;קרה זיעה מכוסה הייתי לא

היא. נוראה

 ממקום פיטוריו והתייסרות; קדרות מליאות דצמבר חודש במהלך היומן רשימות

 אותה; מוצא הוא כאשר השיממון וחוויות חדש, עבודה מקום אחר החיפושים עבודתו,

 ואינם מנוגדות, השקפותיהם אבל יותר, חביבים האנשים אמנם החדש עבודתו במקום
 מאוד". קשה עצמי. את להסוות כן, על יתר להתווכח; לא עלי שומה כאן "והרי לרוחו;
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 ומתלבט חולם הוא במעיל; הצורך את בדחיפות מעלים והגשומים הקרים החורף ימי

 ומחליט עוז", מרהיב "הוא מעיל, רכישת כדי כסף, לחסוך הצליח כאשר זה; בעניין

 את יצרוב שזה חושב, "אני ביומנו, רושם הוא "אבל", מעיל, לקנות דבר של בסופו

 איך אראה כאשר יום, מאור לי ינעם "איך שם"; מצבכם, את רגע בכל לי ויזכיר בשרי,

 בקצה אור מקצת במחתרת לראות מתחילים בינתיים כפירייך"; את הכלבים יסחבו

 שחפרו במנהרה לח״י, לוחמי עשרים מלטרון בורחים 1943 בנובמבר 1ב־ המנהרה;

 מבית והמתוחכמת הנועזת בריחתם, מתרחשת בדצמבר 23ב־ ארוכים. חודשים במשך
 מגבירים אלה אירועים בר־גיורא. ומשה לבשטיין ישקה של בירושלים, המרכזי הסוהר

 הוא מתלבט, עדין הוא בנובמבר 24ב־ לבטים; בלי לא כרגיל לחיים, הרצון את בו

 עוד ואני ושטפני, הציפני עז מים גל כמו לחיים; הרצון בי עולה ימים כמה "שוב כותב:

 מאוד, ואפשר מאוד, מעטים לאושר סיכויי וכה כה בין הנה בדימיוני. ומפרפר מפרכס

 לקנות עלי עמלי? כל ולמה ולמוקש. לפח לי ייהפך חדרי אפילו הימים מן שביום

 להתחשב צריך הרוחות לכל מי אבל, ברחוב; להיראות אפשר אי כבר בזה כי מעיל,

 רושם הוא בשבת, לחודש, 25ב־ מכן, לאחר יום גובר; החיים יצר הרחוב?!" בדעת

משתפך: ׳פיוטי׳, קטע
 פרוש בכרמל הר כאשר יפה, חורף כביום כזה הוד שאין חושבני בחוץ. נהדר יום

 טל של ושקוף עדין מעטה עטוף הכל נרחב; כאגם נראה הזה, הים ולמרגלותיו לרגלי

 ביתר בעדו נראה והכל האחרונים, הגשמים אחרי באוויר ותלוי עומד שעוד הענן,

 זה כל רענן... כך כל והכל כחלחל; בצבע טובים משקפיים מבעד כאילו שקיפות,

 משתרע למטה הכרמל; צלע במעלה חדרי מחדרי... בבוקר כשיצאתי אותי, הקסים

 התחתון הגליל הרי זבולון, עמק מרבית הים, אספקלריית עין; מצודד נוף לפניך

 להרים מבעד מציץ וכאילו ראשו, משרבב החרמון גם משם והרחק והעליון,

 כאן! היית אילו המראה!... נהדר מה הכרמל. לידידו שלום שולח אותו, המסתירים

 מימי ועצוב רוטט פרק ביומנו חושף הוא אמו, למות השנה ביום ,1944 בינואר 2ב־

 הילדות והווי מאז, אותו המלווה דמותה על ילד, בעודו ממנו שנקטפה האם על ילדותו,

נשמתו. שורש ונאמן, חם עני, בבית
 התפללתי וגם הקדוש, לזכרה נר העליתי שנה כבכל אמי. למות השנה יום היום

 שהאותיות מאמין, אינני תפילות; לבטא יכול שהפה מאמין אינני נשמתה. לעילוי

 אמי אבל משלה... תפילה לה יש נפש כל לה. זקוקה שהנפש התפילה הן הכתובות

 ואני לי, קדוש רצונה למענה. אתפלל כי רצונה ודאי היה וזה אלה, בכל האמינה

אותו; ממלא

 נמחה: שאיננו אחד זיכרון בנפשו נושא הוא ומאז ממנו, נלקחה כאשר היה ילד

 הגא ראשה וטרדות, סבל חרושי פניה קומה, בעלת ואמי היה, חורף יום יום, אותו

 ובידה בית, צורכי מיני כל ובו סל האחת בידה פעם; לה קנה שאבי עבה, סודר עטוף

 המביאות העבריות האמהות ככל הסמוך... מהבית מים עם דלי נושאת היא השנייה

 כדי לעצמן משאירות ואינן ומדמן, מחלבן מחומן, להם מפרישות לגוזליהן, מזון

הנאצלת. ורוחן החלש, הגשמי גופן את לקיים

 מסירותה על כאגדות, הנשמעים "סיפורים עליה: הערצה מלאים סיפורים זוכר הוא

 מעיניו. דמעות הרבה שהזילו עברייה", אשה של הנאצלות תכונותיה ולבעלה. לילדיה

 שנה במשך שהותו תקופת על אותו שאפפו הרהורים רושם הוא (,7.1.44) ששי, ביום

שמסביב, המצוד הבדידות, בימי עלייתו; ערב ובליטא, בווילנה החלוצי בריכוז וחצי
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 להרעיף שידעו הנפלאה החמימות זיכרון עיניו לנגד מעביר הוא כאן, ההסגרות, השנאה,

 באהבת אמונתי את בי וחישלו חיזקו "הם כותב: הוא שם,- שפגשו, היהודים עליהם

 לגודל אך עלינו... להרעיף ידעו נפלאה חמימות איזו עמנו; של הליכוד ובכוח אחים

 בחייו, הגדול׳ ׳האירוע על רושם הוא מכן לאחר שבוע צרה". בעת רק נחשף זה אסוננו

 וכשהלכתי מעיל... לי עשיתי "ובינתיים התממש: סוף, שסוף, החרש, המעיל חלום

 מבעד חדר לא בחוץ החזק והקור מעילי, כנפי את וקרעה נשבה חזקה ורוח ברחוב,

 החדש המעיל אלה, בכל מהם". להיבדל ראוי אני במה כי - עצמי את קיללתי - למעיל

 הוא ממנו; ליהנות לעצמו מרשה שהוא על מתייסר הוא ממחשבותיו; מרפה איננו

 לפורענות, מופקרים שם הם כאשר והגשם, הרוח מפני מוגן הוא הנה אשם; מרגיש

 על "שמחת־העניים", שמחתו, את להסתיר יכול איננו זאת כל למרות ולשלג; לכפור

 רצתי היום "כל ביומנו: רושם הוא בשבת כך. כל רב זמן חלם שעליו ה׳אדרת׳, המעיל,

 בי בערה ודאי ההכרה לסף מתחת אבל נימוס; ביקורי לשם כביכול למקום, ממקום

 השבת אבל בי... נשארה ילדותיות הרבה עוד החדש; מעילי את להציג התשוקה

עלי". להשתלט הילדותיים לרגשותי שהיתרתי הצטערתי,

בריא, עם של רגש קצת בנו היה אילו

 הוא מרפה; ואינו הרוחש לזעם, מקום מפנה התמימה, הילדותית, ׳שמחת־המעיל׳

כותב:
 להתאגד עלינו היה הנוער, בקרב ובעיקר בריא, עם של רגש קצת בנו היה אילו

 יישאר שלא לפוצצו, להשמידו, להרסו, העולם כל פני על להתפזר מחתרת, בתנועת

 עולם אין טשרניחובסקי. של מאמין" ב״אני עוד מאמין אינני לזיכרון... שריד ממנו

 חבר־ ושל האכזרית, עבודתם את העושים שפלים, רוצחים של עולם ישנו נאור.

בחשאי. כף להם המוחאים הצופים

 כלומר ה׳טיולים׳, על סיפוק וחוסר מרים ביקורת דברי כאן מוסיף הוא מוסווים בדברים

 ליצור רוצים ורצינות מושג של קורטוב ש״בלי אלה, על במחתרת, הפגישות על

 ממנהיגי שלושה "הגיעו כותב: הוא בשבת, 22.1.44ב־ מכן, לאחר שבוע היסטוריה";

 לב המחרידות העובדות את המזעזעות, הבשורות את מסרו הקיבוץ ובוועידת ה״חלוץ"

 נגד מתקומם הוא מעם". נתייתמנו לצפות, למי לנו אין איומה... היא והאמת ונשמה...

ותוהה: מתחבט מתריס, והוא הזאת, האיומה האמת על מגיבים שבה השיגרה,
 למה מנוח... נותן ואיננו אותי אוכל מצפוני לעשות? עלי מה חיים?... אנו זכות באיזו

 הבשורות והנה לפעול, להילחם, חזון, להגשים הנה באתי ידיים?... בחיבוק יושב אני

פעלינו?." בכל בצע מה הזה המחריד הפשע מול הידיים. את מרפות האלה

 גיבוש של ארוכה תקופה לאחר עולמו; כל עתה ממלאת משהו, לעשות לפעול, הכמיהה

 "החלו ביומנו: רושם הוא 14.1.44ב־ לפעולות; נחלצת שהמחתרת רואה הוא הכוח,

 אבל פעולה!" לקראת שש אני הלוואי! מה. דבר נעשה שבקרוב ייתכן התגובות.

 המועקה הכאב, הצער, בתחושת שוב שוקע והוא נתבדו, נרחבת לפעולה התקוות

ביומנו: רושם הוא 31.1.44ב־ והספק;
 לשווא. אך מקומי, את אמצא ואולי בפעולה, שנתחיל דימיתי התקוות. נתבדו שוב

 - כאן פעולותינו לכל ערך כל אין כלל ערך. ללא פעוט. בדבר נסתיים הכל

 - הגזע על הכורת עלה והנה בענפיו?... עוד בצע מה ייעקר, כי גזע בלעדיכם...
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 כזה. קדומים עץ להפיל אפשר כי להאמין יכול איננו להאמין, רוצה איננו הלב וכרתו...

 חש, הוא הקודר; רוחו ממצב נחלץ הוא לפעילות, למוקד הופך חדרו כאשר ,9.2.44ב־

 רושם הוא מקומו. בה שימצא ומצפה לפעולה, שש הוא מתקרב; הפעולות שמועד

 - )זופיובקה בז. הקורס מימי מכר הוא אחד חדשים. אורחים מתמלא ״חדרי ביומנו:

 עכשיו ורק רבות, כאן לעבור הספיק כבר הוא ז.א.( - בנאי )יעקב ב׳מזל׳ ומדובר
 עשו שבהם ההם, בימים נזכר הוא נפגשים הם כאשר 63רודפיו". מידי להתחמק הצליח

 ל״דזמ; להקרבה, לכוננות כאן נהפכת לבאות, הציפייה לבאות". וכוננות "בציפייה יחד

 של עצמותינו", "על של המוטיב המוות, על ההתרפקות לדורות". מפתן לשמש עז

 "מפתן הפשוט: בדימוי כאן ביטויו מוצא הכסף", "מגש של ברחובות", אדום "מרבד

רושם: הוא הנואש; לקרב לתקופה, ביטוי לדורות",
 בניצחון, אמונה לי ואין אעשה מה ! ? אצלח לא לזה שגם או הגיע. לא כנראה תורי

 עז )דצוני בפעולה, בצורך מוצקה אמונתי אך לשווא, עצמי להשלות רוצה אינני

 להיות מסוגל ואינני רוצה אינני תבוא. שעתי גם כי מאמין אני לדורות... מפתן לשמש

 אדע חובתי ואת אהיה, טוב חייל אבל בחורי, את והפקרתי שנכשלתי מאז מפקד
64בכבוד. למלא

 מזכרת ודברי תמונות עם יחד יומנו, מחברת את מכרים אצל מטמין הוא זהירות מטעמי

 קראו הדברים, את הסתיר שאצלם שהאנשים, לו התברר בינתים מהבית. לו שנשארו

כותב: הוא אותו; ומקומם פוגע זה ביומנו;
 ושעל; צעד כל על לי אורב והמוות מנגד, לי תלויים חיי מוסר! כל בלי סקרנים

 מלווה הוא לעבודה אף קט. לרגע אף מהכלי נפרד אינני רבים, אינם שפעלי למרות

 ביותר הטוב במקרה ידיד. או רע ע״י להיקרא יזכו אלה שורות אם יודע אינני אותי.

 בחיים, עודה אם מ., שלפחות רציתי, כה ואני אוייב־רוצח, ידי על יושמדו אולי

זה; את תקרא

לכך" שהביאני העולם "ארור

 גם נפשו, לסגירות פורקן היא היומן כתיבת הישנים; במכתבים וקורא הופך הוא

 גם צופה שהוא נראה שער; על המתדפקים הגורל פעמי את חש הוא אליה; לגעגועיו

 ביומנו: מוסיף והוא לה, להזדקק ההכרח את ושונא לפעולה שש הוא הקרב; הסוף את
 כדרך רצח על שהורני לרצח, שואף שעשני הוא, ארור לכך, שהביאני העולם ארור

 שורות ותקראי בחיים תהיי עוד אם אדם. רגשות ממני שגזל המטרה, להשגת היחידה

למענך. אך כתבתי, ולמענך אהבתיך, האחרונים רגעי שעד תדעי אלה,

 החשאיות, כללי הפרת הזהירות, חוסר על כותב הוא ,11.2ה־ ומן 10.2.44ה־ מן ביומנו

 לאיזו להגיע בכדי הרבה וללמוד לשנן "עלינו :ומוסיף למחתרת, חבריו של השחצנות

 בנו יתנקם וזה להבין, רוצים אינם הם זה את באמנות. הגובלת מקצועיות של דרגה

 זמן אותו הדברים. נעשים שבהם הרשלנות על ומתאונן חוזר הוא 12.2ב־ מרה!".

 כאשר אליו; להגיע כדי לזחול צריך היה המחתרתי; המחסן על האחראי להיות הופקד

 רשלנותו בשל מים, מוצף ואף ערך, חסרי פרטיים בדברים מלא אותו מצא אליו, הגיע

 מסתיים הוא עמוד; חסר זה מתאריך יומנו ברשימות קודם. עליו מופקד שהיה מי של
 שלו מצדה׳ ש׳יום חש שהוא נראה, במצדה. יאיר בן אלעזר של מנאומו מלא בציטוט

 שהוטמן מוקש, מתגלה 3.2.44ב־ לפעולות; המחתרת נחלצת בינתיים וקרב; הולך
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 מק־מייקל; העליון בנציב להתנקשות נועד אשר בירושלים, ג׳ורג׳ סט. לכנסיית בכניסה

 ניסיונם בשעת משטרה, חוליית עם באש ההתנגשות פרשת בחיפה מתרחשת 14.2ב־

 מפקח בריטים, שוטרים שני נהרגים בהתנגשות ו׳עלי׳; בנאי( )יעקב ׳מזל׳ את לעצור

 הוא המחתרת דבר הפצת על הקרב משטרה. וסמל בבולשת היהודית המחלקה

ביומנו: ברוך רושם ,15.2ב־ מכן, לאחר יום בעיצומו;
 לא מקרבה. הרע לביעור ליישוב קוראת וההנהגה הסתה, בכרוזי מוצפת העיר

 כרוזים, פיזרנו בערב אחים... ולמלחמת למסירה להלשנה, בגלוי להטיף מתביישים

 לאחרים כשורה... הכל עבר במקרה בכלים. להשתמש לא הוראות קיבלנו הפעם אבל

 כלבי־גישוש... מפני חששנו כי לילה, משמרות סידרנו פנים... המזל האיר לא

 ריחפה המוות שסכנת למרות לפעולה. שנייה כל מוכנים וחצי, שעה כל התחלפנו

שקט. לגמרי הייתי ראשינו, מעל

ביומנו: רושם הוא 28.2ב־ גובר; המתח
 והיא ישנה עבודה אבל בפיו; חדשות אין )׳עמי׳?(. ע. עם נפגש אני ערב לפנות

 החג, שלאחר חול ליום דומה זה מאוד. מעיקה האווירה רגילים. בלתי בתנאים נעשית

 רושם תחת עוד והינו חג, לבוש חציו חול, לבוש חציו לעיסוקיו, חוזר אחד כל כאשר

לו. ונכונים המוות פני את אופים אנחנו החג.

 מאוד. גדולה בעייפות גם מלווה כדבריו, חול׳, ליום חג ש׳בין הבאים, הימים של המתח

 של מחסנה על כאחראי ובתפקידו יומו, בעבודת כלילות ימים עכשיו עושה ברוך

 המזוודה נפתחת מאוחרת, לילה בשעת ויגע עייף מהאוטו יורד הוא כאשר המחתרת.

 לא לידו שעמדו האנשים החוצה". נופל ו״זה מחתרת, וספרות נשק נושא הוא שבה

 "קשה שפתיו. על חשוד וחיוך מופיע, השומר את רואה הוא אי־משם אבל השגיחו,

 ב־ ביומנו רושם הוא ומסתלק. לשלום אותו מברך הוא מה"; דבר משער הוא אם לדעת

 הייתי דברים שני רק מתי!... חשוב זה ומה פעם, יסתיים וכה כה בין זה "הרי :29.2
 אלה". שורות כותב אני כך לשם אליך, תגיע ושהמחברת וערך, זכר יהיה שלמותי רוצה,

 המתח העייפות, למרות סיפוק לו נותנת וגוברת, ההולכת המחתרת בפעילות מעורבותו

 אל אליהם, יותר קרוב גם מרגיש הוא כך יום. יום עליו המרחפת המוות סכנת ותחושת

כותב: הוא 12.3ב־ ולהשמדה. לטבח המובלים ישראל בית המוני אל יקיריו,

 סיפוק עוד לי אין כי אם תיקוני; על שבאתי לי ונדמה לעבודה חוזר אני לאט לאט

 על גאה ואני קרבתכם את מרגיש אני לאט לאט ריק. חלל יותר אין אופן בכל מלא...

 המערכה. מן מתחמק אינני לפחות להושיעכם, בירי אין אם לגורלכם; שותף שנעשיתי

 כצאן ולא קדושים, מות לא שעה... כל רגע, כל יום, יום עלי מרחפת מוות סכנת

 שיישפך ברמי כי אני יורע כי לקראתו, צועד אני ברורה בהכרה לטבח... המובל

 בהכרח הרי אפול אם שיבואו. הדורות למען למענכם, המולדת אדמת את ארווה

 חטא, של סיוט אותו מעלי הסרתי סוף שסוף, שמח, ואני שימשיכו... אחרים יבואו

שם. חלקכם מנת נוכח... ומנוחה שלווה חיי של חטא כאן; ימי כל שרדפני

 שמו: ציון ללא כאלמוני, הקרובה נפילתו לוודאות חוזר הוא זו ברשימה גם
 לוח עם קברות, בשדה אלא, המשך לו יהיה ולא הזה, היומן שייפסק ייתכן רגע בכל

 אנשים יקראו שלנו, בעתונות ורק שלי... לא שם, שהוא איזה כתוב יהיה עליו עץ,

 וימשיכו המשטרה, עם בהתנגשות שנפל צעיר איזה על גילי... בני בחורים שבעים,

 להשגת אחרת דרך אין כי בחרתי, אותו גורלי, יהיה זה ובעסקיהם. בשעשועיהם

המטרה.
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 למענה, ונכתב לה מוקדש כולו היומן שם. נערתו, על לחשוב אלה בשעות מרבה הוא

 תחושי "את כותב: הוא תגיע. הידיעה בחיים, עודה אם שאליה, במחשבה, מתנחם והוא

 ודמעתך זכר, ללא שנפל אלמוני, אותו היה מי תדעי ואת כזה, מאמין אני הרגע; את

 כותב הוא 13.3ה־ מן קצרה בתוספת היומן; מסתיים זו ברשימה קבר". אלי תלווני

 ׳פשוט׳: מנימוק גם ביומן, להמשיך אפשרות עוד ואין לעבודה ויותר יותר נכנס שהוא

 לסכנה גם הזה, לאיסור מודעותו שלמרות נראה מובנות". מבחינות הדבר אסור "כי

 לעצור הזה, והעצוב המסוגר העצור, האיש היה יכול לא גילויו, מאפשרות הנשקפת

 מסר־ בקבוק־צופן, סוערים ימים גלי פני על לשלוח לבו; סגור את לפתוח הצורך בעד

 ומצוקה, נפתולים יגון, ספוגת מחברת וזכר; ציון להשאיר אהב; אשר לנערה לעתיד,

 יחשוף ואולי בה, יקרא שמישהו בתקווה אלמוני, לוחם של כן", פי על "אף של

 נואשת, למערכה יצא אשר דור, של ודיוקנו הייסורים נתיב פשר בה וימצא אלמוניותו,

 כאלמוני, נפל 19.3.44ב־ אחרת. דרך כל לפניו היתה לא כי ממלחמה, סלידתו למרות

 שבועות שלושה אלישע, של נפילתו לאחר שבועיים ׳ברוך׳. של הטוב חברו ׳אלישע׳

 יומנו נמצא במקרה לא ברוך. גם נפל מותו, צפה בה ביומנו, האחרונה הרשימה לאחר

 של "מחשבותיו אלישע של מחברתו עם אחת במחיצה ומוצפן, כרוך גנוז, ברוך של

 לא אותה ברוך, של בדירתו סתר, במקום בזו, זו כרוכות נמצאו שתיהן עברי". מהפכן

נשמתו. צאת עד קשים, בעינויים גם הסגיר

ההסברה מלחמת ה.

ראשונה חוליה - המחתרת דבר נשיאת

 את שאיפיין החיזיון מול שוב ניצב האפר׳, מן ה׳התנערות של אלה השנים קורות הסוקר

 אתה וכאשר והרעיון; הרוח לחישול בהן שניתן המכריע המשקל דרכה; מראשית לח״י

 בסיפור שעושים הגדול בעוול ושוב שוב נתקל אתה הזה, הפרק בקורות מפליג

 העושים מן זו; קשה מערכה של האמיתיים מגיבוריה מתעלמים כאשר המעשים,

 החומר, ספקי ;האלמונים המדפיסים של התהילה׳, ׳חסרת האפורה, המחתרת במלאכת

 הנערים מתמיד; ובסיכון נפש במסירות המחתרת דבר המפיצים והמוציאים, המביאים
 והם שחר, בטרם לילה, בעלטת ועלוניה המחתרת כרוזי את המדביקים והנערות,

 סיפורם, בחשיפת אויב. לכדור וגם למאסר, לעינויים, לחטיפה, להסגרה, חשופים

 בחולות, הבונקר בדחיסות רעוע, בצריף המדפיסות, בעיקבות ללכת ניסיתי אלמוניותם,

 אלפי פרימיטיבית שכפול במכונת המשכפלים־ביד בעיקבות מרתף׳; אפלת 'בטחב

 שבועות ולילות, ימים והמשעממת, המפרכת המייגעת, במלאכה עושים ;דפוס גיליונות

מוות. עד לעמידה וגם למאסר והסגרה, להלשנה שעה כל מועדים והם ושנים; וירחים

 עיקשת חתירה לאחר ארוכות, מאסר שנות לאחר המחתרת לוחמי עשרים בורחים הנה

 בסכנת אנושיים, אל במאמצים עצבים, במריטת ארוכים, חודשים במשך שכרו במנהרה

 אל מגיעים הם כאשר במערכה. חלק ליטול ונכספים דרוכים רגע, כל שעה, כל התגלות,

 והמתישה המשמימה האפורה, המייגעת, במערכה לעמוד עליהם מוטל הנכסף, החוף

 אפשריים. בלתי ובתנאים פרימיטיביים באמצעים המחתרת, דבר של ידנית הדפסה של
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 להלשנה שעה כל חרדים וברעב, בצפיפות בבונקרים, עלובים, בחדרים ודחוסים כלואים

 עצמם משקיעים והם צפוי; עימות מול בנשק לעמידה רגע כל כאן ערוכים הם והסגרה,

 ה׳נשרפים׳ מאולתרים, הדפוס׳ ב׳בתי המחתרת, וכרוזי "החזית" הדפסת במלאכת

 נעים הם וסקרנים. מוסרים של וריחרוחם חשדנותם הלשנות, בעיקבות לבקרים חדשים

 האמונה הרוח, נשק את קודש", "בחרדת כאן חושלים כשהם למקום, ממקום ונדים

 החתירה ושנאה; אטימות מול והסתה, התנכרות מול אל המחתרת, דבר נשיאת והרעיון.

 ראשונה, למשימה מכאן נהפכת מחיר, בכל מאוד, רב בסיכון האנשים, לבבות אל

 תפארת, חסר נעלם, הוא אם גם אלמוני, לקרב ראשונה, למערכה המובילה לחולייה

 למשימות מכן לאחר שיצאו לוחמים, התנסו זו אפורה במערכה כותרות. וחסר אפור

 עולה חכים, אליהו מהם ולאחריה; המרי" "תנועת בימי קרבות על לפקד הגדולות,

 גלילי שאול לח״י; של המבצעים קצין לעתיד ׳מזל׳, בנאי ויעקב בקהיר, הגרדום

 בשום מלאכה, בשום בחלו לא הם אחרים. ורבים )׳נפתלי׳(, כהן )חמי( מנחם )׳ארנון׳(,

 המחתרת דבר חישול של והמייגעת האפורה שהעבודה נראה, ;עליהם שהוטלה משימה

תום. עד נפש למסירות וחשוב, יסודי מחתרתי ספר בית להם היתה

 מחברי חלק עם במפגש ,11.4.82ב־ בן־דב וכרמלה ברוך של בביתם שנערכה בשיחה,

 של בהשתתפותם והפצתה, המחתרת ספרות להדפסת נגיעה להם שהיתה המחתרת,

 ׳דיקו׳ שומרון(; )דוד ׳עלי׳ עמי; בן אליעזר רוזניצקי(; לבית עמי, בן )יונה ׳דרורה׳

 ׳דרך את לחשוף ביקשתי מלטרון; במנהרה הבורחים מן שיף, ומנחם שבתאי( )חיים

 בכתב עיקבות ששום - הפצתה הדפסתה, המחתרת, ספרות של יצירתה דרכי - הרוח׳

 שפועלם, אלמונים׳ ׳חיילים האלמונים, של חלקם ממנה. נשארו שלא כמעט ובתיעוד

 על תמהתי תמיד בנשייה; שקועים נשארו שמם, ואפילו נפשם, ומסירות ייסוריהם נתיב

 ההתנערות בימי לח״י מחתרת ראשי של דאגתם חוסר ההיסטורי׳, ה׳חוש חוסר

 מצדם, צורך ראו לא יאיר, של רציחתו שלאחר השנים שבמשך לפעולות, וההיחלצות

 נבע, זה מור, וילין אלדד של לדבריהם היסטורית. אינפורמאציה חותם, תיעוד, להשאיר

 העמוקה, הקונספירציה ומטעמי נתונים, היו שבו ה׳מסחרר׳ המאורעות מקצב כאמור,
החורבן. מן שיקומה במהלך המחתרת התחפרה שבה

 בתולדות זה פרק לחשיפת במסעי שראיינתי הראשונים אחד )׳אריה׳( שפילמן אנשל

 קיומה, עצם פרסומה, הופעתה, על במערכה מרכזית מפתח דמות היה המחתרת,

 האפורה, העבודה של גיבורה היה הוא המחתרת. ספרות של והפצתה הדפסתה

 בימים גם המחתרת, של קולה נדם לא לה שהודות התהילה, וחסרת המייגעת המסוכנת,

 אף לפעול הפסיק שלא ׳דינמו׳ - נדלה בלתי במרץ ניחן הוא ביותר; והקשים השחורים

 וללא תנאי, ללא היו ומסירותו נאמנותו אחרים; אחריו ולסחוף לסחוב לדחוף, לרגע,

 נכונותו מתקיים; מעשה שום אין שבלעדיהם הקטנים, הפרטים על שקידתו גבול;

 ביותר, הקשים בימיה המחתרת של לשירותה תום, עד וסייג, גבול ללא עצמו להעמיד

 תש״א־תש״ב. ימי של והחורבן ההרס מן בהתנערותה המרכזיים האנשים לאחד הפכוהו

 שהגיע מור, ילין ונתן אמפר אברהם של הקרוב חברם בפולין, ה׳תאים׳ מפעילי אנשל,

 השערה׳ חוט ו׳על חתחתים בדרך הפולנית׳, ה׳קבוצה עם 1941 ביוני 2ב־ ארצה

 הקבוצה של גיוסה על שקד הוא במחתרת. לפעילות מיד הצטרף טורקיה, דרך מווילנה

 - שלו נידלה הבלתי המרץ תש״א־תש״ג; שנות של הקודרים בימים ללח״י שהגיעה

 ורגישותו לאנשים נאמנותו מעש; כל אין שבלעדיהם הקטנים, הפרטים על שקידתו
 על בדברים 65לח״י. של בהתנערותה מרכזית לדמות אותו הפכו אלה כל למצוקותיהם,
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שמיר: יצחק אומר זו, תקופה של בסיכומה שנים, לאחר אנשל

 העניינים את ריכז כאשר ולילה, יומם לעבוד התחיל הימים שבאותם זוכר אני

 אופייני היה וזה הגבלה, ללא ולילות ימים בדברים טיפל הוא אביב; בתל הארגוניים

 נדמה והיה גבול, ללא לכל, מוכנים שהיו אנשים, היו אלה הפולנית. הקבוצה לכל

 היינו לא אנחנו יותר; לעשות שצריך מדי, פחות זה עליהם שמטילים מה שכל להם,

 כזאת, לנכונות ולאחריו, הפילוג בזמן הפילוג, שלפני התקופה בכל בארץ, אז רגילים

 יחד הזאת שהקבוצה אז, ידעתי אני מאליו. מובן בא הכל כאשר הזה, הכביר לרצון

 אנשל, יותר, מאוחר בשלב ולתפקד. לפעול להמשיך לארגון שתאפשר היא אנשל, עם

 סידורי המערכת... התכנסות להדפסה, הסידורים בכל "החזית"; בהוצאת שטיפל הוא

 מפקד היה הוא הכול. בכול, מחתרתיות; דירות שכירת חדשים; לחברים הקבלה ועדת

בעצמו. כל קודם ועושה מעצמו, כל קודם שדורש זה, מסוג מפקד ומלידה; מבטן

 הקרב של הגדולה העלילה גיבורי הם התהילה, חסר במעשה האלמונים והעושים אנשל

 הקשים בימים פתח ,16.1.78ב־ בביתו בראיון בעדותו, המחתרת; דבר נשיאת על
 בחיפה התאספו יאיר, של רציחתו אחרי כיצד סיפר הוא יאיר. של רציחתו שלאחר

 תשובת היא "זאת הכרוז את וסיומקה; אלישע פרונין, צבי שם היו להמשיך; והחליטו

 גם היה ואנשל; סיומקה חיברו (106-105 עמ׳ א׳ כתבים ])לח״י ישראל״ חירות לוחמי

 פאתוס; מלא ארוך, כרוז היה זה העברית"[; המחתרת ]"מעומק הופיע שלא כרוז

 בארץ העברית והאומה הנוער "אל הכרוז אבד; הכרוז בו; קיצצו ואנשל אלישע פרונין,

 אחרי הזאת; החבורה של קולקטיבי חיבור הוא (109 עמ׳ א׳, כתבים )לח״י ישראל!״

 שהסתיר מספר, אנשל שרדו. לא הם נוספים; במחתרת גיליונות שלושה יצאו יאיר מות

 באחד מאז; נמצא לא והחומר החומר, את הוציא מישהו חומר; עם כד למדרכה מתחת

 נוסף, ומאמר שלישי", בית "חורבן אלדד של מאמר היה האלה האבודים הגיליונות
67אלדד. כתב אלה לגיליונות החומר כל את רזיאל; על ביקורתי,

 אנשל, טוען להדפסה, והעברתו החומר קבלת העיתון, מערכת לפעולת אשר

 מלטרון החומר את שולח היה מור( )ילין ׳גרא׳ אלדד; עם רק הקשר היה שבהתחלה

 היה המנהרה, בורחי עם הגיע גרא כאשר אותו[; מקבל היה שמיר( )יצחק ]׳מיכאל׳

 שעוונית; על אנשל צייר "החזית" של הראשון השער את תו׳; ועד מא׳ שלו שלם עמוד

 נשמרו; לא המחתרת של אחר חומר וכן יד, כתבי שומרון(; )דוד ׳עלי׳ זאת עשה אח״כ

 )׳גדעון׳( ליברמן אברהם ההיסטוריה; למען שמירה ועל ארכיון על אז חשב לא איש

 שם ישבו בחדרו; "החזית" של מערכת ישיבת זוכר אנשל מיוזמתו; חומר לאסוף החל

 את אחריו, ועמנואל שכתב, הדברים את הקריא אלדד ו׳מיכאל׳; כץ, עמנואל אלדד,

 יותר קצר "תכתוב לו: אמר הוא עמנואל; של דבריו את ביקר שאלדד זוכר הוא דבריו;

 הכל את ולא הרבה, כתב עמנואל אחרון; כפוסק בסוף, התערב מיכאל !״; ׳מים׳ ופחות

 עותקים; בשנים־עשר הכל בסך היו "במחתרת" של הראשונים הגיליונות קיבלו;

 ולהגיע ליד מיד לעבור קונספיראציה, מטעמי אמורים, והיו ממוספרים היו הגיליונות

 אנשל אנשל. מספר יאיר, מות אחרי שיצאו הגיליונות שלושת עם גם נהגו כך חזרה;
67אבד. הכד כאמור, אבל, בכד, גיליון מכל עותקים שני או אחד השאיר

 שני מכן ולאחר במחתרת, גיליונות הודפסו בו המחתרת, של הראשון ה׳דפוס׳

 הים, שפת בפינת ,4 גאולה ברח׳ במקלט התמקם ״החזית״, של הראשונים הגיליונות

 )ג׳וני ה׳פרימוס׳ היה שכינויו מהם, אחד מחתרת; חברי שני שם גרו "סאבוי"; מלון ליד

 הקץ בהרגשת לפעולות ש׳בער׳ מתקדם, בשלב שחפת חולה מהונגריה, בחור המאירי(,
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 בשם נוסף מחתרת חבר גר איתר דברי?"; עושים לא "מדוע ומתריס: טוען היה הקרוב,

 ללא מדרגות בחדר גרו הם כלים; בשטיפת סמוכה במסעדה שעבד פליישמן, אברהם

 מיטות שתי איכשהו שם הרכיבו שניהם; התקיימו אברהם של מעבודתו חלונות;

 הכתיבה, מכונות מוקמו כאן באקרובטיקה; רק להיכנס יכולים היו לחדר מקרשים;

 בגסטטנר, כתיבה מכונות שכרו הראשונים; "החזית" וגיליונות הכרוזים והודפסו

 לייבוביץ׳, עדה היו הכתבניות ספר; בבתי הוחרמו סטנסלים ביד; בשפירוגרף ושכפלו

 כנוטר אז שרת בנאי יעקב רוזניצקי(; )יונה ׳דרורה׳ ולאחריהן )ו־אובני(, שפירא חיסיה

 לשם, הזדחל בקושי והוא בהקטוגראף, לעבוד הזה לחדר אותו הביא אנשל בכדורי;

 בשכונת צריף שכרו מכן לאחר אנשל. מספר קשה", שם ׳הזיע׳ "הוא כולו; שפוף ועבד

 היה אפשר שם הוואדי; יד ועל הרכבת פסי יד על התקווה, שכונת מאחרי ב׳, עזרא

 בהם מלטרון; הבורחים מעשרים אחדים גם הועברו לכאן יותר; חופשי באופן לעבוד

 ולילות, ימים עבדו הם בויקו; ולייבלה יעקבי( )שלמה ׳לוי׳ דב; בן ברוך הגלילי; שאול

 גיליונות הוצאת מלאכת בכל בשכפול, בהדפסה, לרוב, ידנית פרימיטיביים, באמצעים

המחתרת. ספרות

 12ב־ כאמור, והודפסו, פנים, כלפי בעיקר שנועדו "במחתרת", לגיליונות בניגוד
 בתוכן, בהיקפה, התרחבה תש״א־תש״ב ימי שלאחר המחתרת ספרות בלבד, עותקים

 שדה המובילה; לחולייה הפכה היא זה בשלב והפצתה; מהדורותיה בהיקף בעומק,

 המערכות לקראת והעורף הכוח ובגיבוש השלטון עם במלחמה הראשי, המערכה

 העם נפש על הקהל, דעת על הזאת שהמלחמה הבינו השלטונות בעתיד; הכבדות

 הפצת מניעת על השלטונות של הקרב ותגבר. שתלך מלחמה של פתיחתה היא והנוער,

 בראש והודעותיה כרוזיה את בחשיכה המדביקים בנערים המלחמה המחתרת, דבר

 בשלב ריכזה המחתרת ברחוב; השליטה על למלחמה דמים, להתנגשות הפכה חוצות,

 הדפוס׳ ׳בתי ההסברה; למלחמת וחבריה, לוחמיה מיטב ומשאביה, כוחה כל זה

הכוח. וחושל רוכז שבהם לסדנות הפכו המחתרתיים

המחתרת של הראשון הדפוס׳ ׳בית - מחתרת...״ ״בחשכת

חלום: הכה בסנורים מחתרת/ בחשכת אותנו
רום. שמש זיו - מנורה אור כנרת/ - הו־צפה על סרחה

במחתרת אנחנו חיים יאיר,

 שש־ בת המחתרתיים. הדפוס׳ ׳בתי של בעלילה המרכזיות הדמויות אחת היא ׳דרורה׳

 ליאות, ללא למטרה, צמודה בפעילותה, בלטה ומאז לח״י, למחתרת הצטרפה עשרה

 ועד והשכול, המצוקה בשנות מראשיתה המחתרת, של מערכותיה בכל מאודה, בכל

 שני מ׳משפחה־מגוייסת׳; באה היא ישראל; תקומת עם וחתימתה הגדולה תנופתה שנות

 ובגלות; בארץ במאסר ארוכות שנים ועשו במחתרת, פעילים היו והרצל, יצחק אחיה,

 ,1942 במאי יצחק אחיה מאסר לאחר לח״י; במחתרת פעילה היתה אחותה שרה גם
 מנת את המחתרת חברי עם חלקה מאז מחתרת; לחיי ולרדת הבית את לעזוב נאלצה

 ׳על נחלצה והיא פנים, לה האיר המזל והמצוקה; הרעב, הסכנות, הרדיפות, הייסורים,

 רבים; שטחים פני על השתרעה פעילותה ממאסר; אחרים וחילצה השערה׳, חוט
 הדירות בשכירת החומר, בהעברת בהדפסתו, המחתרת, דבר נשיאת על במערכה
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 בחבורה אחת, רוב, פי על שם, היתה היא מור; ילין ועם אלדד עם בקשר ואחזקתן,

 ורד, אברהם המוראל. את מעלה בטחון, משרה מרכזית, דמות לוחמים, של גדולה

 המחתרת, ותיקי מפגש את מתאר רבות, שנים המחתרת של הדפוס במלאכת שנשא

 של החדש הדור עם תש״ג, תש״ב שנות של השחורים בימים והסבל האכזבות למורי

 ביותר והנרדפת המנודה המושמצת, לקבוצה מלהצטרף נרתעו שלא וצעירות, צעירים

 כותב, הוא בהם, בלטה חדש׳. ׳אביב כמשב - ההיא, בעת בארץ היהודי היישוב בקרב

 ומוצקה נחושה פעם, אף שפתיה מעל סר לא החיוך כי שדומה שמנמונת, נאה, נערה

כותב: הוא ׳דרורה׳. היא, הלא - באמונתה

 תסור לא המלחמה, בנתיבי תעבור שעוד מה כל למרות ושנים, ימים רבים, ימים

 אם גם משימה. ומכל מאמץ מכל תירתע לא הלוחמת דרורה ממנה. האופטימיות

 על נסוך התום רעבה. נפש להשביע מזון ומעט כקורת־גג אלמנטריים, דברים יחסרו

 עם נשארה דרורה והחיוך... התום מעצור. כל יקעקע מחסום, כל ימיס תמיד... פניה

 חששו אותנו, חיפשו האויב קלגסי לילה. ועד מבוקר הסוף, ועד מתחילה "החזית"

 בנו הלהיטה, האש את כאן. שלטונו על המאיימת האש היינו אנחנו כי מאתנו,

 החזק הנשק היה זה זאת. ידעה ודרורה "החזית", ונפתחים, וגדלים הולכים ובחוגים

 לשורותינו והביאו האבן, בלבבות חתכו הישירות, הישרות, המלים שלנו. ביותר

 וחסומות נעולות שהיו דלתות, פתחו והמשפטים המלים ;ותומכים נוספים לוחמים
68בפנינו.

 היא לאור; המחתרת דבר והוצאת הבאת של המערכה כל על חותמה הטביעה דרורה

 שנים במשך ;הרעיון ונישא חושל שבה המחתרתית, המכונה של נפרד בלתי חלק היתה

 בדפוס; "המעש" הופעת ועד "החזית", של ב׳ מגיליון החל החומר, כל את הדפיסה

 עדה את בזמנה החליפה מצדה )חיסיה שפירא. חיסיה את בהדפסה החליפה דרורה

 שעה אותה היתה עשרה, השש בת דרורה, הראשונה(; המדפיסה שהיתה לייבוביץ׳,

 )אלישבע ׳שאולה׳ אותה שלחה מספרת, היא יאיר, רצח אחרי מלאה; במחתרת כבר

 הלם. קיבל והחנווני נכנסה, היא יאיר; עבור שנקנה אוכל, עבור במכולת לשלם הנדל(

 העמוד, ליד גאולה, לרח׳ שתבוא ׳חיסיה׳, חתום פתק, ׳דרורה׳ קיבלה הימים באחד

 היתה מקלט; מעין שהיה לחדר החצר דרך חיסיה אותה הכניסה למקום, כשהגיעה שם;

 אברהם בשם מחתרת חבר גם שם גר שחפת; חולה בחור שכב ועליה מיטה שם

 לתקתק יודעת דרורה, שהיא, ששמעה, חיסיה, סמוך; במלון כמלצר שעבד פליישמן,

 ויצאה התפקיד, את אליה העבירה היא בדברים; האריכה ולא הסבירה, לא במכונה,

 התיישבתי הוראה, קבלתי לתקתק; כלל ידעתי לא "למעשה משימותיה; למלא

 וב"׳, ״א׳/7זי/7׳"ד גיליונות את גמרתי כך יום; יום וכך הערב; עד שלם יום ותיקתקתי
69דרורה. מספרת

 מפני כמקלט השנייה העולם מלחמת בימי שהותקן חלון, ללא זה מדרגות חדר

 סטנסלים, על גנובה, כתיבה במכונת הודפסו בו ואשר דרורה, הוכנסה שאליו הפצצות,

 את תמיד שבה של״החזית", הראשונים הגיליונות שני מכן ולאחר "במחתרת", גיליונות

 שחפת חולה מהם האחד החדר; דיירי מחתרת חברי שני את עיני לנגד ראיתי דימיתי.

 משיירי מביא שהיה סמוכה, במסעדה כלים בשטיפת שעבד חברו, והשני מתקדם, במצב

 צר היה החדר, חצי שתפסה במיטה החולה, שכב בו המקום חבריו; להזנת הארוחות,

 לאנשים בייחוד בעמידה, כאן להתיישר קשה היה המקלט; ודיירי המדפיסה את מהכיל
;זה סוריאליסטי מחזה עיני לנגד ראיתי 69אנשל. מספר בהדפסה, לעזור שבא כ׳מזל׳,
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 מילוי כדי תוך במכונה להדפיס שלמדה צעירה נערה המחתרת; של הדפוס׳ ׳בית

 מאולתרים דפוס׳ ב׳חדרי שנים, במשך להדפיס, המשיכה ומאז עליה, שהוטלה המשימה

 המחתרת; ופרסומי "החזית" גיליונות את למקום, ממקום ונדים נעים לבקרים, חדשים

 העצב את איתם חולקת ולמאסר; לכדור רגע כל הצפויים לוחמים, בחברת יחידה נערה

 ׳בית הצר, המקלט חדר את עיניך לנגד רואה אתה חייהם. ומצוקת גורלם את והחלום,

 העושים ואת אדם; קומת בגובה תיקרה חלונות, ללא המחתרת, של הראשון הדפוס׳

 סמוך, במלון העובד חברם שמביא מזון משיירי בקושי ניזונים רעבים, במלאכה,

 האפורה, במלאכה, ועושים לפעולה נכספים דף, כל ביד וכורכים ומייבשים משכפלים

 הרף, ללא המשתעל השחפת, חולה החבר ה׳פרימוס׳, את אלה כל ובתוך המייגעת;

משפט. וכל מלה כל בחריפות ,ו׳מנתח

 גם התקיימו בו החשוך, הצר בחדר ההדפסה אווירת סיפור תמיד תפש דימיתי את
 תוך כאן, שהודפס החומר, של הראשונה הקריאה וגם מחתרת, תאי של אימונים

 ׳הפרימוס׳, היה עליהם המנצח חריפות; וביקורת פרשנות והערות סוערים, ויכוחים

 שיעול תוך בקול, הקורא והמתלקח, הלוהט מזגו בשל כך שכונה השחפת, חולה החבר

 החומר את קורא היה ה׳פרימוס׳ בגיליון; שהודפס מה כל חריפות והערות פוסק בלתי

 מספרת ומבריק", חריף מבקר היה "הוא רשימה; כל על מתדיינים היו והנוכחים בקול,
 דמות שלזינגר, ליאו הנכון בשמו ר,מאירי, אריה 'גוני', הוא ׳הפרימוס׳, 70דרורה.

 נחמיה חברו מספר עליו והכישלון; השכול משנות האלמוני המחתרת חבר של מובהקת

 בירת )היום שבצ׳כוסלובקיה, בברטיסלבה 1922ב־ נולד הוא )׳ארזיה׳(, בן־תור

 צ׳כית, שפות: בשלוש ושלט בגימנסיה למד ליאו חשבונות; מנהל היה אביו סלובאקיה(

 רבת המעפילים בספינת עלה 1939וב־ מנעוריו בית״ר חבר היה וגרמנית. הונגרית,

 ;הטבק בשדות כאן ועבד פינה, בראש הגיוס לפלוגת הגיע עלייתו עם ׳קטינה׳. התלאות

 התגורר מאז אביב; לתל ועקר ללח״י הצטרף הפילוג עם לראשון־לציון; עבר מכן לאחר

 ;4 גאולה ברחוב מכן ולאחר דיזנגוף, ברחוב תחילה פליישמן, אברהם הטוב חברו עם
 נתגלתה תקופה באותה בנשק. אימונים גם התקיימו שבו המחתרת, ׳דפוס׳ מקום הוא

 בירושלים חולים בבתי ארוכות תקופות לשהות עליו והיה קשה, שחפת מחלת אצלו

 חוזר היה לטיפול טיפול בין מחלתו; תקופת כל בו טיפל פליישמן אברהם אביב. ותל

 עבד. שבה המסעדה, מן אוכל לו מביא היה גם אברהם ;4 בגאולה המחתרת לחדר

 ג׳וני של הדלה מפיתו בכך לגזול שחששה כיוון מלאכול, נמנעה ׳ארזיה׳, מספר דרורה,

 תסכולו את הגביר שזה נראה, במחתרת; תקין תפקיד למלא ממנו מנעה מחלתו החולה.

 התא, חברת ליפשיץ, חסידה את כדור בפליטת פצע אימון בתאונת רוחו. קוצר ואת

 היה הקרוב; הקץ בהרגשת לפעולות ׳בער׳ שהוא מספר שפילמן אנשל כאן. שאימן

 היו בחדר התנאים דבר?!". עושים לא מדוע פעולות? אין "מדוע הזמן, כל טוען

 צנח שנה; חצי כעבור מת הוא הזמן; כל והשתעל שכב )ה׳פרימוס׳( הבחור איומים;
 ערש על הקרב, קצו בצל עצוב, אלמוני, מחתרת חבר של סיפור עוד 71ומת; ברחוב

מחונן. סופר של לעטו המצפה עצוב, מחתרת סיפור עוד למעש; ונכסף חולם דוווי,

עזרא לשכונת בחולון הדפוס מבית *

 לאט; תקתקה דרורה מדי; יותר להתענין ה׳חדר׳ של הבית בעלת התחילה מסוים בשלב

 הבית שבעלת מסרה, דרורה ;חשדה את עורר כנראה וזה טוב, זה את לעשות השתדלה
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 גם הועברה לשם לחולון; כך משום הועברה העשרים בריחת לאחר מדי; יותר שואלת

 שברחו העשרים מן חלק כבר היו בחולון נוחה; ולא כבדה שהיתה הכתיבה מכונת

 את כהן; יהושע וגם ז׳ורבין שלום הנגבי, עמנואל בויקו, לייבלה שם היו מלטרון;

 הוך; משה עבד שבו ממשרד בחיפה נגנבה המכונה אחר; במקום עושים היו השכפול

 שנחשב מבודד צריף היה בחילון, כאן, בלאו; דוד גם השתתף זאת רכש׳ ב׳פעולת

 עמוד; כל בהקטוגרף שכפלו הבחורים ה״חזית"; של ג׳ לגיליון אז חיכו טוב; למקום

 כך שני. צד על משכפלים כך ואחר אחד, צד על אחת פעם המשוכפל את מייבשים היו

 אשר ימים; שבוע לוקחת היתה דרורה, מספרת ההדפסה, טפסים. 300כ־ שוכפלו

 - העבודה את גומר היה דיבר; לא ז׳ורבין ששלום לה זכור במלאכה, שעסקו לאנשים

 זוכרת אינה לאוכל, אשר ספר; קורא - העבודה את גומר היה לייבלה בתנ״ך; קורא

 עם ושק לחם, עם שק שקים; שני עם מגיע היה )׳קרוליק׳(, בנטוב, דב אכלו; מה אפילו

 על מאוד לשמור נהגו בפנים; שימוש בית עם חדרים שני שם היו "החזית"; גיליונות

 כך כל כאן שמצטופפים מרגיש היה לא מבחוץ נכנס שהיה מי המקום; של הניקיון

 הקערה את ביקש כביסה, לעשות כהן יהושע החליט שפעם זוכרת, היא ;אנשים הרבה

 ש״קודם להבין זמן לו לקח הפרימוס; על הכביסה עם הקערה את לשים ורצה שלה,

 הלך הכל ;1943 נובמבר עד חודשים, תשעה מעמד כאן החזיקה היא מכבסים״...

התפזרו. אז ׳שרוף׳; שהחדר להם שהודיעו עד למישרין

 היתה דרורה עזרא; בשכונת חדש מקום שיש מיהושע, הודעה באה הפסקה לאחר

 זה קיבוץ; עוזבי נשוי, כזוג עצמם ולהציג תור( בן )נחמיה "ארזיה" עם להתייצב אמורה

 חדר של רושם לו לשוות חפצים לאסוף התחילו ביטחונית; מבחינה מאוד נוח צריף היה

 ההדפסה; מכונת תיקתוק את שמעו לא בידודו; היה המקום של העיקרי היתרון מגורים;

 השכנים; ריחרוח כבר התחיל השני ביום אבל ישראל; במקווה הספר בית את משם ראו

 כאן דב; בן ברוך גלילי(, )שאול ארנון התמקמו גם כאן הבורחים; מן רבים הגיעו לכאן

 היה החדר על האחראי ׳עצבים׳; תמיד היו יעקבי "לשלמה חכים(; )אליהו ׳בני׳ גם היה

 חולון, ׳מותרות׳ אחרי ההדפסה; ומערכת מור( )ילין ׳גרא׳ בין מקשר היה הוא אנשל;

 להישאר רצה לא אחד ואף בחדר, אנשים המון כאן היו מאוד; הציקה כאן הצפיפות

 נוראים; היו התנאים אהבו; לא ההדפסה עבודת את לפעולה; לצאת רצה אחד כל שם;

 היתה ההדפסה, את לסיים דחוף צורך היה כאשר היה; לא חשמל !זוועה - שימוש בית

 ואז הגיה, ארנון הסטנסלים, את הדפיסה דרורה עששית. לאור חצות עד לתקתק צריכה

 ואח"כ לייבוש הגיליונות את פורשים הקטוגרף; על גיליון כל מגלגלים השאר היו

 היה מלטרון, במנהרה הבורחים מן גלילי-פזדמץ(, )שאול ׳אדע;׳ לחוברת. אותם כורכים

׳ארזיה׳: מתארו וכך במקום; "החזית" הדפסת על האחראי

 מאין היה שקדן סרק. ויכוחי שנא ולחקור; לחטט הרבה לא אך להבין, הרבה שתקן,

 עקב רוח ממצבי סבל ולא חיצוניים התלהבות סימני גילה לא מעולם מאופק, כמוהו;

 הנסיבות. בכל התנאים, בכל ליאות, ללא עבד ולעבודתו, לתפקידיו נאמן כישלונות;

 הוציא קטנות, בין גדולות, לפעולות שהתייחסו הוראות בין שקיבל, ההוראות את

 היה ראשון רוחו. קור את איבד לא פעם ואף מפלדה היו עצביו בדייקנות. לפועל
72העבודה. לסיום ואחרון להתנדבות

 ב־ נולד הוא רבים. מחתרת חברי של חייהם לסיפור בכל דומה ׳ארנון׳ של חייו סיפור

 "ברקאי" מכן ולאחר בית״ר חניך היה ביילורוסיה(; )היום שבפולין לידא בעיר 1920

 גמר עם 1938ב־ גרוסמן(; של הרוויזיוניסטי הפלג של הנוער תנועת - קנאים )ברית
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 עם באצ״ל; פעיל היה בית״ר; של הגיוס בפלוגות עשה ב׳; בעלייה עלה הגימנסיה,

 במחנה ונכלא הפילוג, שלאחר המאסרים בגל 1941 בסוף נאסר יאיר; עם הלך הפילוג

 המחתרת, שבחברי והנאמנים הבולטים האמיצים, כאחד נתגלה במעצר במזרע. המעצר

 ונציג בלטרון, המנהרה מכורי אחד הבריחות, מתכנני בין היה רוחם; נשברה שלא

 עם ברח וכבוד; אימון מעורר מאופק, גאה, כרייתה; בזמן השלטונות בפני העצורים

 מכן ולאחר "החזית", של לאור בהוצאה מרכזיים תפקידים ומילא מלטרון העשרים

 האחראי היה בה בחיפה, באקראי נאסר הוא המרי". "תנועת שבימי הקרביות בפעולות

 לאחר שבאריטריאה, בסמבל המעצר למחנה מלטרון הוגלה המחתרת. סניף על

 בעת שבאריטריאה, סמבל במחנה תש״ו, בשבט בט״ו נרצח שארגן. נועזת התנגדות

העצורים. על הסודנים השומרים של פתיחת־אש

 עוזבי כזוג כאמור, עצמם, הציגו הם דרורה; של זוגה כבן החדר את שכר ,'ארזיה

 העירה. המזדמנים הקיבוץ חברי רבים, במבקרים ומבורך באמצעים הלחוץ קיבוץ,

 המסירות החבירות, אווירת את מתאר ההדפסה, במלאכת העושים מן גם שהיה ׳אחיה׳,

 היה גיליון "כל המחתרת: לדבר בית־היוצר הצפוף, בחדר ששררה הנפש, והתעלות

 ביותר, היעיל האמצעי הוא העיתון כי ידענו שבכתר. הפנינים מחשבת, מלאכת עבורנו

 העבודה את אהבנו מלחמתנו. בצידקת הציבור בשכנוע במלחמתנו, חשוב היותר ואולי
 73קודש." בחרדת עשינו ההדפסה עבודת את משפט. כל אות, כל בצמא שתינו הזאת...

 בכאב לקתה שדרורה קרה, רגילה; בלתי חבירות האנשים, בין הדוק קשר היה

 כללי כל את הנגבי עמנואל הפר והתנפחה הלכה לחייה כאשר נורא; שיניים

 אנשל בא כך אחר הכאב. להרגעת פלגין כדור עם וחזר הפרדס, דרך התגנב החשאיות,

 מתחת שיצא סטנסיל כל העבודה; נעשתה שבהם התנאים היו אלה כך; על בו ונזף

 בחלון תצפית היתה ל׳גרא׳; מכתבים שכתבו היו הערות; היו בעיון; קוראים היו ידם

 כולם נשכבו בא, היה הבית בעל כאשר הגיא; מן שבא ומי מלמטה, בא מי לראות

 לפתוח, ניסה בפנים; מפתח שיש ראה הבית בעל ויגלה; יציץ שלא באמבטיה,

 מולוטוב בקבוקי נמצאו שבה בחדר, פינה שם היתה שהסתלק; עד - הסתובב

 תכנית ביצוע על האחראי היה גלילי שאול הבריטים; שיגיעו למקרה ערוכים ואקדחים

 אז מתרחץ היה אחד כל הכל; נסגר שבת ליל לקראת כזה. למקרה המזויינת ההתנגדות

 נרות והודלקו - כלשהו לבן סמרטוט - מפה נפרשה השולחן על מים; פחית עם

 "זו בוטנים; הובאו גם לפעמים לקידוש; משהו שיהיה דואג היה הנגבי עמנואל שבת;

 מסובים השולחן ואל השבת, נרות הודלקו כאשר דרורה, מספרת תמונה", אכן היתה

 וכל בנרות, לחות בעינים מסתכלים והם יחידה; בחורה ואיתם בחורים, שישה־שבעה

 את זוכר ש׳ארזיה׳ לכן, פלא אין שם; אי אבא־אמא, בית את בזכרונו מעלה אחד

 אחוות ממנה... למעלה שאין ריעות של הנפלאה החווייה "כשיא הזו, התקופה

 נהדרת חבורה זו "היתה מוסיף: והוא לשכוח", אפשר שאי ידידות מושלמת, לוחמים

 כמשפחה, היינו גבוה... אנושי מוסר ובעלי לכת צנועי לב, אמיצי אנשים, של
73לנו" היה אשר בכל התחלקנו

 בתנועה הרגישו הימים באחד ;ריק שטח לעבור צריך היה ;פתוח בשדה היה הצריף

 בנימין גם בהם מלטרון, הבורחים מן שישה אז היו בחדר ;משטרה או צבא של חשודה

 והיו בנשק, הצטיידו כולם אותם; ולהזהיר לגשת החליט אנשל )׳אורלי׳(; גרשוני

 לן יצא, בחוץ; ולההסתתר לצאת העדיף מהם אחד יבואו; אם פניהם להקביל מוכנים

 לבונקר ה׳דפוס׳ עבר ׳נשרף׳, עזרא בשכונת הצריף כאשר חזר; ובערב - הוואדי בתוך
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 דרורה עליו. לשבת כסא ואפילו שולחן היה לא כאן חולון; בחולות המחתרת של

 בבונקר עשתה כשבוע ;ברכיה על כורעת כשהיא ״החזית״ גיליון את להדפיס נאלצה

 לבית לעבור הוראה באה אז הגיליון. של הסטנסילים כל הדפסת שסיימה עד הזה,

 שני כבר היו כאן מעטים. בתים רק בה שהיו בסביבה מרוחק, במקום שנמצא בחולון,

 חודשיים כעבור מהר; חיש ׳נשרפה׳ הזו הדירה גם אבל ושירותים; מטבחון חדרים,

 בלוויית דרורה יצאה שוב לנס־ציונה. עקרו מכאן אחר; למקום בחיפזון לעקור נאלצו

 של הסטנסלים את כאן הדפיסה דרורה דירה. לשכור החדש, זוגה׳ ׳בן הורביץ, לייבלה

 של לרפת מתחת שנחפר בבונקר, נעשתה והכריכה השכפול מלאכת ואילו "החזית",

ברחובות. עמי בן אליעזר של הוריו

ברחובות לבונקר ציונה בנס הדפוס׳ מ׳בית

 ציונה. בנס חדר איזה להם היה ביותר, הקשה המחתרת שבתקופת מספר עמי בן אליעזר

 עומד שהחדר הסתבר כאשר המחתרת. של השכפול, מכשיר הגסטטנר, היה הזה בחדר

 בתוך ברחובות, הגסטטנר את להסתיר ׳ליגאלי׳, עדין אז שהיה עליו, הוטל ׳ליפול׳,

 של החלב תוצרת להובלת ארגז בתוך העביר הגסטטנר את דודו. של ברפת מרתף

 ממשמר לחמוק הצליח רוחו לקור הודות רק האופניים. מאחורי שהיה שלהם, המשק

 כאן דודו. של ברפת המיועד למקומה המכונה את ולהביא בדרך, אותו שעצרו שוטרים,

 בריחתו לאחר גלעדי ואליהו נפילתו, ולפני המאסר מן בריחתו לאחר זאק, זליג הסתתרו

 זוכר, אליעזר המחתרת; של דפוס לבית המקום נהפך אליעזר של מאסרו לאחר ממזרע.

 במלאכה המשיך מאסרו לאחר "החזית". של הראשונה הכותרת את גם עשה שהוא
 מעמד החזיקה לא ציונה בנס הדירה גם 74במחתרת. פעיל לחבר הוא גם שנהפך אחיו,

 דירות שכרו למגורים שברחובות; לבונקר עברו בסביבה, לחשוד החלו כאשר רב; זמן

 במנהרה הבורחים "החזית" בהדפסת עשו כאן האוהדת; התימנית שעריים בשכונת
 ׳קוסי׳ יהודאי( )אברהם ׳אלחנן׳ יעקבי(, )שלמה ׳לוי׳ גלילי(, )שאול ׳ארנון׳ מלטרון:

 ממקום ונודדים נרדפים כשהם המשיכו כך ז׳ורבין. ושלום בויקו לייבלה ערמוני(; )משה

 בעבודה "החזית", הדפסת של האפורה במלאכה ממשיכים למשנהו, אחד מסתור

 ב׳מעש׳ בלחימה, גבורה עלילות להם נכונו עוד עליהם. שהוטלה ומתישה מייגעת

 ׳הדפוס׳ פעל חודשים כתשעה בדמם. לממשו עתידים היו חלקם נכספו; שאליו

 "החזית" חוברות מכאן יצאו מהוה, בדפוס אפור, נייר על "החזית"; בהדפסת ברחובות

 והקימה דרגה, עלתה המחתרת אשר עד בתוכן, ועשירות מלאות והגות, מעמיקות־חקר

"המעש". נדפס שבו הממוכן, הדפוס בית את
 מלטרון, בריחתם לאחר והמייגעת, האפורה הידנית, השכפול במלאכת העושים בין

 מפעילי ההסברה, על בקרב אלמוני" ׳חייל עוד בויקו(; )לייבלה ,'אמציה גם היה

 אלה בין היה בויקו גם אמפר; ולאברהם לילין־מור במיוחד קרוב בפולין, ה׳תאים׳

 מזוייפים, בניירות הקבוצה־הפולנית, עם השערה׳, חוט ׳על 1941 בפברואר שהגיעו

 קצר זמן לח״י; למחתרת מיד והצטרף ,1941 בקיץ רק הגיע לארץ לטורקיה; מווילנה

 בדצמבר 2ב־ ואחרים טוב סימן יצחק שמיר, יצחק עם יחד ונאסר יאיר, של המקשר היה

 לייבלה; היה נפש ועדין משכיל צנוע, לוחם המחתרת; בדירת שהוצבה במלכודת ,1941

 המעצר בלילות שר שהיה הנוגים, המחתרת בשירי לכולם זכור והוא ערב, קול לו היה

 )את ואחזור..." לי חכי "את סימונוב, של ושירו אהב, אשר רחל שירי בהם הארוכים,
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 הרואה(. בן איתמר - ה׳דוקטורה׳ לח״י, חבר במעצר חיבר סימונוב של לשירו הלחן

 מלטרון הבריחה לאחר .1.11.43ב־ מלטרון במנהרה והבורחים הכורים בין היה לייבלה

 מן לעריקים התחזו תחילה לירושלים; שיף, מנחם בהם מהבורחים, כמה עם נשלח

 שלייבלה כיוון בטוחה; יותר בזהות במקום להתערות דחוף צורך היה הפולני; הצבא

 לישיבה, להתקבל בניסיון שיף מנחם גם אליו הצטרף בפולין, בישיבה בעבר למד בויקו

 תחילה להם שארגן סגל, משה לרב זה בעניין פנו הם בעבר; ישיבה אותה כתלמידי

 התקבלו הם חב״ד; לישיבת אותם קישר ולמחרת זהות, לתעודות ותמונות לישון מקום

 אורחים׳ ב׳הכנסת להם הוקצה מגורים מקום סנהדרין; במסכת בחינה לאחר לישיבה

 עשרים עוד עם יחד - אצלם חבוי נשק עם - התגוררו כאן ישראל״. ״בית בשכונת

 בדלקת מנחם חלה שבועות שישה אחרי שבועות; שישה נמשך זה כך ישיבה; בחורי

 דוד משה עם - הירושלמי הסניף עם הקשר שנוצר עד אוכל, בלי שם שכב הוא ריאות;

 אז ריאות; בדלקת לייבהלה גם חלה ימים שלושה אחרי מידן. מאיר ועם אייכנבאום

 כאשר חדר; לשכור להם שאיפשרה בצורי, אליהו של באמצעותו מ׳מיכאל׳ עזרה הגיעה

 ילין של במחיצתו לפעילות הזמן כל נמשך לייבלה להתאושש; התחילו לחדר עברו
 75אביב; לתל עבר זו מסיבה מלטרון. ובבריחה במאסר בפולין, התאים מימי חברו מור,

 הכתיבה במלאכת גם העושים מן אחד ולהיות מור, ילין עם זה בשלב להתחבר ציפיותיו

 השכפול של המתישה במלאכה לעבוד לו יצא לבריחה מחבריו כרבים התגשמו. לא

 תנאי ברחובות. בבונקר מכן ולאחר ציונה, נס ׳דפוס׳ של הקשים בתנאים והכריכה,

 על הידיעות הבדידות, האפורה; בעבודה הסיפוק חוסר במחתרת, הקשים החיים

בנפשו. יד שלח תש״ו באדר רוחו; את דכאו השואה,

 מסוים שבשלב מספר שומרון( )דור עלי ;מאולתרים ומדפיסים ׳בתי־דפוס׳ גם היו

 הוא ה׳קונספירציה׳. חוברות את השאר בין וכתב כתיבה, במכונת להדפיס הוא גם למד

 את עורך היה אורנן( עוזי ושל רטוש של אחיהם רין, )צבי ו׳אבידן׳ המחבר, היה

 אחיו צפוני, ההדרכה׳. מחלקת ׳ראש היה רין צבי של תוארו ולשונית. סגנונית הדברים

 תעודות על חותם היה גם הוא השאר, בין תפקידו; ׳ירש׳ ועלי המדריך, היה עלי, של

 חוברת את והדפיס כתב שבאזי בשכונת ישבו כאשר המחוז... מושלי בשם זהות

 חוברות בסיס על וחוברו הודפסו זה בנושא החוברות כל אז עד ה׳קונספירציה׳.

 מקלע על והחוברת ׳קונספירציה׳, חוברת החוברות, שתי של מחברן הוא קודמות;

 בסך הרי "אני אבירן: לו אמר אחד יום העברית. את ומתקן עורך היה ׳אבידן׳ ה׳ברן׳.

 עלי את והעביר המחלקה, את מנהל הוא לא שבעצם החליט העברית", את מתקן הכל

 היה ומסמכים; תעודות בזיופי עסקו כבר כאן ;3 השוק ברח׳ דירה שכרו אח״כ לתפקיד.

 קיר בנו הדירה של הפנימי בחדר המקום; את שכר הוא מאיסקי; ראובן בשם צייר שם

 של אשתו בת־עמי, לאה עבדו כבר שם ; 1946 בסוף כבר היה זה - בונקר ומאחוריו
76מאיסקי. ראובקה וגם גראנק(, )יעקב ׳דב׳

 היו ׳גרא׳ של הוראותיו מור(; )ילין ׳גרא׳ עם תכופות נפגש היה שבתאי( )חיים דיקו

 לפענח; יכלו לא ה׳חברה׳ אלדד של כתב־היד את מקצועי; - והסימון מדויקות, תמיד

 את לעתים מעתיק היה ׳גרא׳ דרורה. אומרת ׳זוועה"׳, היה אלדד של היד "כתב

 והקובע העושה המעצב, העורך, ׳גרא׳ היה מלטרון, בריחתו לאחר ידו. בכתב רשימותיו

 בסנטימטר", הכל את מודד היה "הוא דרכו; עובר היה החומר כל העימוד. מלאכת בכל

 אחד; בכל מתענין היה שגרא זוכרת, היא שלו. הקשרת רב זמן שהיתה דרורה, מספרת

 "נתן מוסיף: עלי בחולון. איתם הוא גם שהיה וייס, בשמואל השאר בין התעניין הוא
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 חן מצאו לא שהכין הכותרות הנוער"; ול״חזית ל״מעש" כותרת להכין ממנו ביקש

 נגזרה אכן מכאן המשמר"; "על שער דגם לפי נוספת, דוגמה שיכין ביקש והוא בעיניו,
 עשרה "תשע מור: ילין כותב לאור, "החזית" הוצאת של זה פרק בסיכום 77הצורה.

 יכולה לוחמת תנועה שכל מפעל היו תש״ה, אייר עד שהופיעו "החזית", של החוברות

 לגמרי, שונות בנסיבות היום, "גם נוסטלגית: בנעימה מוסיף והוא בו", להתגאות

 של "החזית" בדפי מעלעל שאני אימת כל גאתה לבי מתמלא שנים, עשרות של במרחק
78ד,דם." הימים

אלמונים לוחמים ו.

ל״מעש" "החזית" מן

 בני של הצטרפותם עם המחתרת, של הקרבית פעילותה והגברת השורות התרחבות עם

 צורך למלא יכלה לא "החזית" להמונים; דרכה בהסברת הצורך וגדל הלך רבים, נוער

 קשה מטושטש, היה הדפוס אטית; מייגעת, היתה בסטנסלים הדפסתה שיטת זה;

 נדרשה עתה נבחר; קוראים לקהל ונועדה הרעיון בהעמקת ייעודה מילאה היא לקריאה;

 עזות, נהיו המחתרת של מהלומותיה דרגה; עלתה המלחמה יותר; עיניים מאירת במה

 המכונה גם דרגה ועלתה והשתכללה, הלכה אלה בנסיבות יותר; ופוגעות נרחבות

 שביקש המחתרת, דבר "המעש", להופיע והחל המחתרתי הדפוס בית נוסד ההסברתית;

 נפתח כך ההמונים; ונפש הרחוב קירות את לכבוש הקרבית, המערכה את ללוות מעתה

 נקנו לסדר־יד והאותיות הראשונות המכונות המחתרת. דבר הפצת בתולדות חדש פרק
 ב׳אפופיאה׳ 79המחתרת. מאוהדי גבעון" "המהנדס שתרם נכבד, סכום תרומה, בכספי

 )שמואל 'אהרוך עם יחד המרכזיים, האנשים אחד ורד אברהם היה המחתרת דפוס של

 שממנו הדפוס, במלאכת המקצוע בעלי ראשון נשרי( )יוסף הירושלמי, 'ספרך עם וייס(,

 מן היה ונאמן, מאמין דתי, )׳שלה׳(, ורד אברהם ושמואל. אברהם וקיבלו למדו

 בתש״א־תש״ב. המחתרת על שניתכו המהלומות לאחר גם והמשיכו ששרדו, הבודדים,

 "ללא המעטים, וחבריו הוא נותקו בהן השנים את מתאר הוא באש", בוער "סנה בספרו

בחיים": לוחם עוד נותר אם דעת

 בין אי־שם מסתתרים אחרים ושניים שם, שניים פה, שניים נשארנו, בודדים כי דימינו
 שנת הגיעה והנה תפוז. ופרי אחת לחם מכיכר ניזונים פרדסים. במעבה החולות,

 העצורים ממחנה במנהרה נמלטו לוחמי־חירות עשרים הפעילות... גברה תש״ד,

 חמושים סובבים היינו עלה... האש ועמוד מאתנו הענן עמוד נגול בלטרון...
80העברית. המהפכה דבר את מפיצים מחתרת, כרוזי מדביקים ברחובות,

 בפעולות ול״השתתף להמשיך רצונו למרות הדפוס, למלאכת אברהם צורף זה בשלב

 המלא, הסיפור את וייס(. )שמואל ׳אהרון׳ ואת ׳ספרן׳ את כבר כאן מצא הוא ממש";

 נפש, במסירות שימשו בו לאור, "המעש" והוצאת המחתרתי הדפוס בית של המרגש,

 השחורה העבודה הקשים, התנאים על קודש"; כב״מלאכת אפשריים, בלתי בתנאים

ורד: כותב קודמת, הכשרה ללא ולילה, יומם והקשה

 איש אין הם. ומחוספסים גסים מחתרת חיי אמונה. אפילו נשחקת מחתרת בחיי

 חזרו תש״ב בעתות שערקו לוחמים התרחבו... השורות איסטניס. להיות יכול מחתרת
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 מחתרת, חיי זיכוי. תעודת היתה למלחמה הנכונות באדם. לדקדק ניתן לא ושבו.

 שמעבר מה המלחמה. למעש אחד, לאפיק הלוחם מאמצי את מרכזים שהם טיבם,

 את מאלצים הם מחתרת, בתנועת המשברים ברוכים כן ועל כאילו... טפל נעשה לזה

 לצאת עלול לוחם מעשיו... ניזונים מהם היסודות, אל מחשבתו להעמיק הלוחם

 ולהסיק לחשוב אותו מחייב המשבר באמונתו; ומחוזק מאמין כשהוא ממשבר
81מסקנות.

 הדין את קיבל הדפוס למלאכת נדרש כאשר מבחן; בכל עמדה אברהם של נכונותו

 לפעמים, המדכדך האפור, המעש את מתאר הוא מאודו. בכל זו במשימה עצמו והשקיע

לאור: ההוצאה שמחת ואת

 כמעט, מכשירים ללא דפוס. גיליון רבע קטנה. דפוס מכונת בשרון. אי־שם אריזה בית

 בחיי חדשה פרשה הופיע. הראשון "המעש" שלא... ודאי מומחים פועלים, ללא

 מכשולים, ממש. עתון דפוס. זאת בכל גרועה. הדפסה גרועות, אותיות המחתרת.

 הפעולות. מתגברות בחוץ ברירה. באין מומחים. הופכים אנחנו במהרה הפרעות.

 שתים־ עשר, בשקידה. עובדים שחור... בצבע ומדפיסים בעופרת סודרים אנחנו
 הדרישות משתכללת, העבודה ביממה... שעות ואחת עשרים שבע־עשרה, עשרה,

 בחוץ אלפים. אלפים, אלף, חמישה־עשר שנים־עשר, אלפים, עשרת מתרבות;

 אנחנו. כקברנים שחורות... מסגרות וידידים... חברים בחורים, נופלים לוחמים,

 נפלו. קלגסים וכך כך פעולות. על הודעות אורה. קרני הרבה יש אך שחורות. מסגרות

 שבת במחתרת גם דממה. בשבת אך ולילה. יום עובדים הושמדו. אווירונים וכך כך
82שבת. היא

 ברעננה, אריזה בבית תחילה היה הראשון המחתרתי הדפוס בית של הראשון מיקומו

 אז היו הם המקום; את עזבו מיקומו, ׳הריחו׳ שב״הגנה" נתברר כאשר ורד; מספר
 כך עמודים; ארבעה פני על שנדפס "המעש", של האחרון הגיליון הדפסת באמצע

 והצעתו יותר, קרובות ולעתים עמודים, שני של גיליון להדפיס הציע אברהם גרא. רצה

 היה הנייר )׳רינה׳(. לוין וחוה ׳דרורה׳ המקשרות מביאות היו החומר את נתקבלה. אכן

 רתומה בעגלה ואח״ב במונית, מעבירים היו לפרדס עברו וכאשר בתלת־אופנוע, מגיע

 עבר מרעננה ׳ספרן׳[ הכינוי גם ]מכאן ׳הספרייה׳. היה הדפוס של הקוד שם לחמור.

 המחתרת לרשות הועמד הפרדס רש״י. ברח׳ בפרדס אריזה לבית לבני־ברק, הדפוס

 על והאפוטרופסים המחתרת אוהדי שהיו קריצ׳מן, והעו״ד זליגמן העו״ד של בעזרתם

 הענינים. כמנהל עדני, תימני, בחור לח״י, איש שלישי, אדם הכניסו הם הפרדס.

 להפעלת חשמל את הגג. על מחלונות באה לדפוס, שהפך האריזה, בבית התאורה

 חברת של הראשיים לפקקים מתחת מכניסים שהיו חוטים בעזרת סיפקו הדפוס
 יעורר לא אריזה, בבית בו המרובה שהשימוש כדי החשמל, את גנבו כך החשמל;

חשד.

 בתחילה עשה מהמקורות, לרוב שבאו והמובאות, הצורה העימוד, "המעש", בעיצוב
 המומחה )אברהם(. עצמו הוא זאת עשה לטענתו, מכן, לאחר מור(. ילק )נתן גרא

 ועשו הדפוס ׳סדר׳ את שסידרו לאחר הצורה את מעצב היה גרא ׳ספרן׳; היה לדפוס

 מורחים בחבל, הסדר את קושרים היו להעתקה; מכבש להם היה לא תדפיסים. העתקי

 ומיבשים. המורטב, הנייר על מכים מברשת, עם מרטיבים נייר, גיליון שמים צבע, עליו

 גם מוסיף היה ׳ספרן׳ כותרות. ומוסיף ומדביק גוזר היה והוא לגרא שולחים היו זה את

 את מגיה גם היה הוא אברהם; הזה הנושא על ׳התלבש׳ כך אחר גרא. שצייר הקווים את
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 זה המלאכה; את לעשות אותו והסמיך בדפוס, גרא ביקר גיליונות כמה אחרי החומר;
 דבר גילו שילדים עד כראוי פעל זה כל 82נתפס. לא הדפוס בית ולכן התרוצצויות חסך

אחר. למקום לעקור מוכרחים היו ואז האריזה, בבית הדפוס של קיומו

בשבת" בקפוטה "עבודה

 על שניתכה הקשה והמהלומה הרכבות של המלאכה בבתי הפעולה בימי קרה זה

 מרחפת והמאסר הדפוס חיסול סכנת כאשר אלה, בנסיבות לח״י; של הקרבית החטיבה

 המחתרת, בדפוס גם שבת" היא "שבת כאמור, והרי, השבת; גם נכנסה ראשיהם, מעל

 שהצטרפו שערים, מאה מאנשי בקפוטה, לבוש מהם ואחד דתיים, הם שעובדיו ובפרט

 המחתרת, דבר את להדפיס מוכרחים אבל נפש; במסירות במלחמתה ועשו למחתרת,

 מאומצת עבודה נדרשת שבת; דוחה נפש פיקוח עליה; שניתך הכבד האסון לאחר

 בשומרון׳, ׳אי־שם הקטן האריזה בבית לחול; השבת גם נהפכת ואז מחיר, בכל להספיק

 על הקרב של הגדולה, האיפופיאה של והמרגשות העזות הדראמות אחת אז מתחוללת

 לראשונה נפש. "פיקוח ;רוח שאר בעל סופר לעט עדיין המצפה העם, נפש על הרעיון,

 ועובד. - עדיין בקפוטה - שלום ועוברים. שבת תפילת מתפללים בשבת. גם עובדים
 רואה אתה .83הזה. רגיל הבלתי המעמד את ורד מסכם כך בשבת", בקפוטה עבורה

 בשבת, בקפוטה, נפש, בפיקוח המדפיס שלום, שם, הם ודומים זו, תמונה עיניך לנגד

 במלאכת העושים ככוהנים למלאכה, וניגשים השבת, תפילת המתפללים ואברהם,

 בליסטראות מול אל הגדול, המצור בימי ברומאים, היהודים מלחמת בימי המקדש

 קצת: לאקונית בלשון ביבושת, זה סיפור מסכם עצמו אברהם המתפשטת. והאש האויב

 במרתף, מוקם החדש הדפוס ״.34 יחזקאל לרח׳ אביב לתל ועברנו כרוז, ״הוצאנו
לח״י. של מלחמתה ימי תום עד הדפוס פעל כאן לבית. מסביב היתה אליו שהכניסה

 המחתרת בדפוסי שהודפס מה מכל נכבד חלק וכתב הפירסומים רוב את ערך מור ילין

 ממקום ונדים הנעים ולהלשנה, לבילוש הנתונים פעם, מדי ה׳נשרפים׳ המאולתרים,

 כשהוא ימיו בערוב ותג; קו כל לעתים מחבואו, ממקום ועימד שעיצב גם הוא למקום.

 שוכח אינו לח״י, של ודרכה דרכו עלילות", * רעיונות * אנשים - "לח״י בספרו מסכם

 בחרדת והמסוכנת האפורה במלאכה שעשו האלמונים, הלוחמים הדפוס׳, ׳פועלי את

 לטרון, מבורחי )׳אהרון׳(, וייס שמואל על מהם, אחד על ;תום עד נפש, ובמסירות קודש

מרגשים: הספד דברי כאן מעלה הוא מופלאה", "כדמות זוכרו שהוא

 שתקן. היה. וישר תמים הוקרה. של רגשות לבי את מציפים בו נזכר שאני עת כל

 שבהם מכתבים, ממנו קיבלתי לעתים קרב. בפעולות להשתתף לבו בכל שאף מסור.

 הסברתי בקרב. להשתתף לו להתיר ממש והתחנן בדפוס, כבול היותו גורלו, על קבל

 מאשר קרבי לוחם לאמן יותר קל וכי במחתרת, וחשוב־פחות חשוב־יותר אין כי לו

 התמחה. שבה בעבודה, מחליף לו למצוא נתקשה בקרב, רע לו יאונה אם עובד־דפוס.

 לח״י חברי מרבית עם התגייס בלבו. לא אבל במוחו, הדין, את עליו קיבל הוא

 הנגב. עד הקרבות דרך עימה ועבר שדה, יצחק של בפיקודו בצה״ל, שמונה לחטיבה

 אחריו השאיר לא וייס שמואל עירק־סואיידן. של בכיבושה נפל הוא קרב. לכל אץ

 בני כל הושמדו שם בפולין, הולדתו בעיר ולא בארץ לא גואל; ולא קרוב לא בעולם
84משפחתו.

 יכול איני אלמוניותם, לחשוף ומנסה האלמונים, הלוחמים של דמויותיהם בסוקרי ואני,
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 ששרדו המחתרת, חברי של ודיוקנם באישיותם המפתיע לדימיון להשתאות שלא

 ו׳דב ׳אהרון׳ ו׳אמציה׳, ׳ארנון׳ ו׳ברוך׳, ׳אלישע׳ בהם תש״א־תש״ב, שנות ממפולת

 עד עליהם, שהוטל תפקיד בכל בנאמנות שהמשיכו אחרים ורבים שנפלו, הבלונדי׳,

 אותם קושר והוא רבים, של סיפורם הוא חייהם סיפור האחרונה. נשימתם עך תום,

 האלמונים הלוחמים מן מאוד רבים של מדיוקנם המשתקף המחתרת, לוחמי של למודל

 שכל בעת כאן, ישראל, חירות על מאודם׳, ׳בכל נפשם, שמסרו ־תש״ח, תש״א משנות

 בני כל הושמדו שם למקום, נתונים היו וכאבם, אהבתם והגיגיהם, דעתם מעיינם,

מחצבתם. כור ישראל, בית המוני עם יחד וחבריהם, משפחותיהם

האספקה

 דבר נשיאת על גדולה במערכה אחת חוליה רק היתה וההדפסה הדפוס מלאכת

 והלבנים׳, ׳החומר לאספקת עניפה ארגונית מכונה גם להקים הכרח היה המחתרת;

 חדשים ה׳נשרפות׳ הדירות לשכירת והצבע; הסטנסלים ההדפסה, ומכונות הנייר

 מכן ולאחר החומר, להמצאת המרכז; עם המחברים, עם הקשר לקיום לבקרים;

 היקף סכנות; ומלאת זהירה עניפה, ארגונית בפעילות כרוך היה זה כל להפצתו;

 300ב־ הופץ "החזית" של הראשון הגליון וגדל; הלך המחתרת ספרות מהדורות
 של למהדורות הגיעו מכן ולאחר ,1,800 עד 1,500ב־ השלישי ,700ב־ השני עותקים,

 במצוקה חמורה, בחשאיות קשים, מחתרת בתנאי נעשה זה כל ; 10,000 עד 5,000

 חשדנותם ונוכח למיניהם, ומרחרחים מלשינים של הבולשת עינם תחת מתמדת, כספית

 המחתרת עיתונות מהדורות של והולך הגדל ההיקף הדירות. משכירי של ופחדיהם

 הדפסה וחומרי נייר של ואספקתם רכישתם של עצום לוגיסטי מאמץ חייב וכרוזיה

 על הזאת, והקשה האפורה המלאכה על המלחמה; ימי של החמור והפיקוח הצנע בתנאי

 ברחו כאשר שפילמן. אנשל 10.3.44ב־ מאסרו עד ניצח התהילה, חסרת מכונת־ההסברה

 מכונת את מאחריהם השאירו הם פזיזה. בריחה היתה זו דרורה, מספרת מחולון,

 דרורה ׳רכש׳; לפעולת אז יצאו בחורים שני ועוד הנגבי וכבדה; גדולה שהיתה הכתיבה,

 כל דיו; מוחק; הזמינה לה; נחוץ עוד מה חקר הנגבי קטנה; כתיבה מכונת הזמינה

 שנה, לחצי שהספיקו סטנסלים אז הובאו זו פעולה בעיקבות סטנסלים. ;הקטנים הכלים

 הזו המכונה הדפוס; הקמת עד - הסוף עד אותם ששירתה ״אריקה״, כתיבה ומכונת
המחתרת! דפוס של לאפופיאה זכר האחרון, יומה עד אצלה נמצאה

 ומסתעפת, ההולכת ההסברה למלחמת האמצעים השגת של לפרשה הקשור זה, בפרק

 העושים המרכזיים האנשים אחד ורד, אברהם מעלה אותו פשוט׳, ׳סיפור ומרגש בולט

 המחתרת פרסומי הודפסו שבו המחתרתי, הדפוס בית הקמת עם בעיקר זו, במלאכה

 חייבה לאור ההוצאה מלאכת מאוד; גדולות ובמהדורות מתקדמת, דפוס במכונת

 וכן והולכות, הגדולות למהדורות שנדרש הנייר, של וגדלות הולכות כמויות אספקת

 של הצנע ימי במצוקת הסטנסלים, השעווניות, השגת המתבלה; הכתיבה למכונת תחליף

 דמותה על אור שופך סיפורו המחתרת; של אמצעיה ודלות ומצוקתה העולם, מלחמת

 המצוקה בימי גם שהדריכו, המוסריות והנורמות הסייגים מערכת ועל דרורה, של

 התרחבות נוכח - ורד כותב מהפכנית״, תנועה כל ״כדרך חבריה; את והרדיפות,

 עוד "מי באמצעים: הגדול והמחסור ודברה, המחתרת לפרסומי הגדל הביקוש השורות,

 להשיג הדרכים לכל להזדקק נאלצים האפר", מן התנערו עתה זה שרק לח"י, כלוחמי
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 תנועות כל נהגו כך ׳החרמה׳; פעולות גם נערכות להשגתם ההכרחיים; האמצעים את

 מעשה של המרכזי׳ ׳הציר "היא האלה; הפעולות כאחת משתתפת דרורה המהפכה.

 כזאת, החרמה׳ ׳פעולת לאחר והנה לנו"; דרוש מה בדיוק הקובעת היא "החזית",

 שלא עד שוקטת אינה דרורה לנדרש; מעבר ׳החרימו׳ הפעולה שבלהט לדרורה, התברר

 כל הפשע׳; למקום ש׳בחזרה הסכנה למרות זאת, וכל לבעליו, המיותר כל הושב

 מה אלה; על פרנסתם "הרי הרפתה: ולא דרישתה על עמדה דרורה הועילו, לא הטענות

 בו", צורך לנו שאין במה להחזיק מוצדק לא אבל בסדר; - למלחמה צריכים שאנחנו

 נאלצו אכן והם הפשע׳, ל׳מקום שבחזרה הסכנה על השגותיהם כל עזרו לא טענה.
85למקום. המיותר את ולהחזיר הסיכון, את לקחת

 יותר הרבה ספר מבתי בעיקר ׳החרימו׳ אנשל, טוען והשכפול, הכתיבה מכונות את

 שהיה רוטשילד, משדרות יהודי גילו אז בעייה; יצר קלקול שכל מפני נחוץ, משהיה

 הופיעה בדפוס הראשונה החוברת בסטנסיל; הכל הודפס זמן באותו התקלות; את מתקן

 שניידרמן, צבי באמצעות אז, התקשרו יאיר׳ ל׳חוברת העטיפה להכנת ; 1943 בשנת רק
 לו שהיתה באדם, נעזרו הנייר באספקת זאת; ומסדר לדפוס לוקח שהיה ׳אורדי׳, ליהודי

 גסטטנר חבילות כעשר ומצא פעם, אליו נכנס אנשל תל־אביב; יפו בדרך קטנטונת חנות

 שכמות התברר פוליו; נייר חבילות 20-30 כאן להשיג ביקש הוא שונים; בגדלים

 עלה מכאן הקווארטו; נייר מכמות קטנה היתה ברשותו שנמצאה הפוליו נייר חבילות

 "החזית" גיליונות שלושת ואכן קווארטו; בגודל "החזית" את להוציא אנשל של בדעתו

 להרגיש, התחיל הנייר את רכש שאצלו האיש קווארטו; בגודל לאור יצאו הראשונים

 כל את והשיג מלה, אמר לא הסיכון, את לקח הרגיש, ידע, המחתרת; לספרות נועד שזה
 86בנטוב(. )דב ׳קרוליק׳ בקשר איתו עמד מכן לאחר להם; דרושה שהיתה הנייר כמות

 )חיים דיקו נוסף, כתפקיד הדפוס, על האחריות את קיבל אנשל של מאסרו לאחר

 היה זה בולגריה; יוצאי המחתרת אנשי שבחבורת והנאמנים, הפעילים אחד שבתאי(

 בעצם אמון מעורר דיקו, ממושך; ממאסר מגבילים בתנאים ששוחרר לאחר ,1944 בסוף
 הנכון האיש היה ושקול, קר־רוח חליפה; כובע, מסודרת: בצורה תמיד לבוש הופעתו,

 ורכישת רבים גורמים עם תקשור יכולת זהירות, נחישות, רוח, קור שחייב זה, לתפקיד

 נפרדת; צדדית כניסה שם היתה יחזקאל; ברח׳ כאמור, ממוקם, היה הדפוס אמונם;

 היה הדפוס מלאכת על האחראי ליגאלית; לא יהלומים מלטשת גם היתה בית באותו

 עוד שם, היה ומדפים; סדר היה המנהרה מבורחי וייס, שמואל )׳שלה׳(; ורד אברהם

 מספר סינווני, ברוך תימני, דפוס ופועל קומה; גבה בלונדי, בחור פיאות, עם דתי בחור

 של באמצעותן דיקו אל מגיע היה החומר בתלת־אופנים; נעשות היו ההובלות דיקו.

 השאר בין הארגוני; בחלק עסק דיקו לוין(; )ירחמיאל מילק של אחותו רינה או ׳דרורה׳,

 רבינוביץ׳ ׳אילקה׳ הזמר של אחיו הגרפיקה; - הגלופות - הצבע - הנייר באספקת

 הגיליון להגהה; לגרא נשלח החומר היה גיליון, מדפיסים שהיו לאחר איתם; קשור היה

 היה אשד; חגי או קוטליצקי(, )רות עידית ידי על והשמטות תיקונים עם מוחזר היה
87הודעה. מעביר היה לדפוס, מוכן שהעתון שידע, ברגע יומיומי; קשר

 מוניות" "אגד דרך נעשתה היעד, למקומות התלת־אופניים מן החומר העברת

 אצל השחור בשוק קנייה או ׳החרמה׳, פעולות ידי על נעשתה הנייר אספקת לירושלים;

 בחור, היה במחיר; הגזימו ולא פחדו - נועד זה למי ידעו הם הרצל; ברח׳ סוחרים

 לא )דיקו שמו, הוברמן יעקב לח״י, חבר שהיה לווינסקי, במרכז נייר חנות לו שהיתה

 סדירה; לאספקה ודאג מיועד זה למה ׳הריח׳ הזה הבחור במחתרת(; חברותו על ידע
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 את קשר הוא ;בתחום ידיעה כל לדיקו היתה לא והדפוס הסידור של הטכני לצד אשר

 היה גלופות נחוץ; שהיה מה כל שסיפקו ספקים עם אנשים, עם חנויות, עם הקשרים

 היה בא, אותו רואה כשהיה ההוא, הקישון; ברח׳ רינדזובסקי של בצינקונגראפיה משיג

 גם הוא לבד; הכל מכין היה מסתלקים היו שהפועלים אחרי גופו; בכל לרעוד מתחיל

 שהיה דיקו, מצד קריקטורות. סקיצות, מכינים היו בצינקונקוגראפיה כסף. לקח לא

 היו עץ נטול נייר למשל כך גדולה; הסתכנות היתה זו ארוך, ממאסר תנאי׳ ׳על משוחרר

 בתלת לדפוס, ארוז מגיע היה הנייר מיועד; זה למה ידעו זאת והעושים לחתוך, חייבים

 בהרבה "דבר"; של ה״צופה", של המכונאים עם השאר בין קשורים היו האופניים;

 בדרך אבל המחתרת, לענייני שייך ושזה מקצוע בעל לא שהוא ׳מריחים׳, היו מקומות

שחששו. מפני כך, משום דווקא אולי נענו, כלל

 מסמכים של זיופים מיני כל גם כאן הכינו מחתרת; ספרות רק לא מדפיסים היו בדפוס

 לח"י, חברת פישר, נלי של הוריה גרו בדירה מעליו במרתף; היה הדפוס ותעודות;

 אחד, יום לאוסטראליה(; מכן לאחר )ירד ׳קוק׳ בנעלי סחר אחיה בית־לחם; מאסורות

 בלילה, גם עובדים שאתם בעיקר, איכפת; לא "לנו להם: ואמר האיש יצא דיקו, מספר

 את ׳הרג׳ וזה בידודים, לשים שיעץ ה״צופה", מן למכונאי אז קראו !״ שומעים - אבל

 "ולא החוברת של עיצובה רגילות; עבודה בשעות לעבודה לעבור הוחלט אז הרעש;

 רבינוביץ׳, ידי על נעשה הרכבת, של המלאכה בבתי הפעולה על לבסיס" חזרנו

 ברח׳ "שוהם" בדפוס סידרו החוברת את לינולאום. חתכי בעזרת לח״י, חבר גראפיקאי

 בדפוס, שעבד אוהד שם היה גיליונות; 3,000כ־ של במהדורה הופיעה והיא אגרא,

 עופרת, לו מביאים היו חשד, לעורר שלא מנת על בלילה; החומר, את מסדר שהיה
 גבר ההסברה פעילות התרחבות עם 87בלילה. החוברת סידור על שביזבז מה כל לכיסוי

 המכונה את השיג דיקו לינוטיפ; למצוא מדיקו ביקשו הדפוס; את להחליף הצורך

 ברק; לבני הדפוס את להעביר החליטו דבר של בסופו מאז״ה; ברח׳ "הארץ" בעתון

 היה מהנגריה שליש רעש; עושות מכונות לו קנו נגריה; לו התקינו אוהד; נגר שם היה

 רוטציה מכונת דפוס מאיזה סחבו מונטאז׳; הדפסות גם עשו זמן באותו הדפוס; בית
בסוף. אותה והחזירו זמן המון עמד זה לקחת; מה בדיוק ידעו שלא מסתבר אבל קטנה;

 תחנת־חשמונאים מוניות בתלת־אופניים; במקום במוניות, השתמשו כבר זמן אותו

 עוברת היתה ׳נקייה׳ מונית וטוב; ברצון זאת עשו הנהגים ביודעין; המחתרת את שירתו
 היעד למקומות החומר את מעבירים היו חשמונאים מתחנת ׳נסיון׳; שלב קודם

 ברח׳ דירה דיקו רכש אביב לתל מחיפה עבר כאשר ו״קשר"; "אביב" מוניות באמצעות

 עובד שדיקו ידע הוא ב״המוזג". כמלצר שעבד חבר, ובעזרת בשותפות בוגראשוב,

 התקציב החדר. את קנו ובהם מפתח, לדמי לא״י 5 לו נתן ״המוזג״ בעל ביהלומים;

 מדווח היה לדרום כאחראי הנסיעות על דירה; ולשכר לקיום היה מהמחתרת שקיבל

 את מורידים שהיו זמנים, היו ה׳משוב׳; את לראות יוצא היה בבוקר החזר; ומקבל

 ה״מעש"; גיליונות ליד המתקהלים כמות היה האינדיקטור הראווה; מחלונות העלונים

 ומבקשים המדביקים הבחורים את עוצרים היו לעתים אנשים; הרבה הצטופפו לידם

 שעבד אדם עם בתל־אביב קשור היה דיקו בדואר. נשלח היה מהחומר חלק חומר; מהם

 שיש הודעה, מ׳גרא׳ קיבל אחד יום רוטשילד; בשדרות (n.a.f.i). ה׳נאפי׳ במחסן
 מכשירי לתיקוני מלאכה בית היה ה׳נאפי׳ מחסן מעל )אמפליפייר(; מגבר להשיג צורך

 משאירים שהיו מפתח שם שהיה לו, נודע ממנו כך; על ידע ה׳נאפי׳ עובד ורדיו; חשמל

 לעמנואל הועבר המפתח דקות; בכמה אותו והעתיק המפתח את קיבל כך למטה;
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 היו לא אלה - גדולים׳ ׳דברים שמאל מצד שם ומצאו למקום הגיעו ה׳חברה׳ הנגבי;

 לא הם אבל הנחוץ: הדבר היו ימין מצד הקטנים־שנמצאו הדרושים; האמפליפאיירים
87הגדולים." את ולקחו בפיתוי עמדו

המפיצים

 האישי, הסיכון מבחינת ההסברה; על במערכה הבא השלב היתה החומר הפצת מלאכת

 נחושה בהחלטה חמושים התהלכו המחתרת חברי ביותר; המסוכן השלב היה זה

 כל היתה מכאן מאסר; נסיון לכל בנשק להתנגד כלומר הסוהר", בתי את ל״חסל

 שמהדורתם "החזית" גיליונות הפצת רחוב. בקרבות כרוכה השלטון כוחות עם היתקלות

 בסכנות, כרוך מבצע היה מחתרת, בתנאי ,10,000ל־ כאמור, מסוים, בשלב הגיעה

 מהם אחד כל על מיכאל; הכין אשר כתובות לפי הופצו הגיליונות כל ארגוני. ובמאמץ

 סוכנות; ולאנשי לקיבוצים גם גיליונות נשלחו הלאה!"; ומסור "קרא קריאה: התנוססה

 הרעיוני. ולגיבוש המוראל להעלאת פנים כלפי רבה במידה גם נועד המודפס החומר

 היה ׳עלי׳ רעיונית; להכשרה תשתית להכין צורך היה חדשים חברים של קבלתם לקראת

 העיתונות מן שאב מספר, הוא החומר, את זו; הכנה על גם מופקד השאר בין

 אותם מפיצים היו בחיפה; הפצתם שיטת לו זכורה הכרוזים, להפצת אשר המחתרתית;

 שיישרף עד ומחכים החוט, את מדליקים בחוט, אותם קושרים הרצל; ברח׳ מגג

 בן־יהודה־יפו־ רחוב בפינות כרוזים להדביק ביקשו בירושלים ברחוב. יופצו והכרוזים

 יהושע את זוכר הוא פרוז׳קטורים; עם שיריוניות שוטטו ברחובות ג׳ורג׳; המלך רח׳

 כל כאשר אותם, להדביק ויצאו כרוזים שישה לקחו נדביק"; שלא ייתכן "לא אומר: כהן

 להדביקם; כיצד תחבולה למציאת מכוונים כדבריו, האינטלקט" "כל התושיה, מאמצי

 ולוקחים וחוזרים במהירות מדביקים החולצה, תחת כרוז לוקחים לחצר, יוצאים היו

 וכפי ה׳שיכור׳, שולף לפתע מדביקים; ידו ועל ברחוב שיכור עומד הנה נוסף; כרוז

 משה נאסר המרדף במהלך נמלטים; הם ואז ויורה, אקדח המתחפש, הבלש שמתברר
 88דוד". משה "׳הלך׳ והודיע: לחצר בשקט הגיע להימלט, הצליח עלי )אייכנבאום(; דוד

 רבות, ובפעולות קרב בעלילות מכן לאחר שהשתתפו מהם הלוחמים, מיטב נמצאו כך

 יהושע בהם הכרוזים; בהדבקת החומר, בהפצת ההסברה, על במערכה בעיקר עוסקים

 עסק עלי אחרים; ורבים בנאי יעקב אייכנבאום, דוד משה שומרון(, )דוד ׳עלי׳ כהן,

 חוברות את מפיצים היו בירושלים המחתרת; ספרות בהפצת בעיקר מסוים בשלב

 נילי, את למשל המפיצים, את יתפשו שלא ושומר, הולך היה הוא כתובות; לפי ׳החזית׳

 ׳חיילים נעימת את לשרוק היה עלי של מתפקידיו אחד המפיצות; אחת שהיתה

 היה במקרה; ניצל התחנה נפלה כאשר המחתרת; תחנת של השידור בגמר אלמונים׳

 פעם נתקלו כיצד זוכר הוא מוקף; הכל כבר היה חזר כאשר ומיהר; לפעולה ללכת צריך

 בנאי(, )יעקב ו׳מזל׳ כרוזים חבילת נושא כשהוא בלשים, בחוליית בחיפה הרצליה ברח׳

 ׳מזל׳: אמר עליהם ׳עלו׳ שהבלשים כשהבחינו עליו; מחפה הזרוע, תחת בנאגן חמוש

 שאל ואחד שניים, אליו ניגשו פתאום כאשר מודעות, לוח ליד נעמדו הם !״ נשתין ״בוא

 רוח: בקור אומר, ו״מזל" ,What is this? שבידו: החבילה על מצביע כשהוא

 והאיר, הפנס את הוציא הבלשים אחד כאשר שניות; של במהלך נעשה הכל ״;Papers״

 הזיתים חורשת לתוך שניהם נמלטו ואז בהם; וירה שבידו האקדח את ׳מזל׳ שלף
 88הכדורים. את לרוקן ׳מזל׳ התחיל בדרך מקום. שבקרבת
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 חברי נעמדו במאותיהם, הצופים צעדו כאשר אביב, בתל ה׳צופה"׳ ב״יום הימים, באחד

 בין החומר את וחילקו רוטשילד, שדרות עם הגובלים הרחובות פינות בכל מחתרת

 נוסף, מקום החומר; את ומשמיד השורות בין עובר היה שהמדריך מקרים היו הצועדים;

 שבהם מקומות היו בתי־ספר־ערב; בהם הספר, בתי היו החומר הפצת נעשתה שבו
 אריה עסקו זו בפעולה התלמידים; בין החומר את וחילקו השיעור, באמצע נכנסו

 פנחס ;]אורינגל[ ארן יחזקאל תור[; בן נחמיה ]היום )׳ארזיה׳( וינטר נחמיה רוזנסון;

 ישראל בן )חיים גולדברג חיימקה גם והיה רוזנפלד, אברהם )׳לוד׳(; חסון יוסי גינוסר;

 בזמן התקלה קרתה דבר של בסופו ובונה׳(; ׳סולל של המנגנון מחלקת מנהל לימים -

 וההפצה הדפוס לבית ההבאה על בוגראשוב. ברח׳ הצעיר" "השומר במועדון ההפצה

 המחתרת, של האירגוניים העניינים כל על אחראי גם היה הוא אנשל; אז אחראי היה

 במלאכה עזר ; 1944 במארס מאסרו עד אלה בכל עסק הוא הפרסומים; תחום גם שכלל
 היו הצעיר" "השומר במועדון התקלה בפרשת 89היחידות. בכל והמפיצים בנטוב דב

 הקיפו ההפצה בזמן רוזנסון; ואריה ארן יחזקאל )׳ארזיה׳(; תור בן נחמיה מעורבים

 ואז לאיים, מנת על הנשק את שלף רוזנסון אריה למשטרה; אותם למסור ועמדו אותם

 נחמיה, נתפש הקטטה במהלך נפצע; ומישהו הירייה נפלטה כך קפ״פ; מקל עליו הונחת

 שעומדים וכן, שהתרחש, מה על להודיע אנשל אל הגיע רוזנסון ואריה נמלט, יחזקאל

 התייעצות היתה בוגראשוב׳ ברח׳ המועדון ׳פרשת אחרי למשטרה; נחמיה את למסור
 "הרצליה"; בגימנסיה קרה שני מקרה למועדונים. להיכנס ימשיכו שלא והוחלט במרכז

 הגדולה; ההפסקה בזמן התלמידים בין החומר את כאן להפיץ יצאו וחברו בקמן יעקב

 לחדר־ אותו שהכניסו יענקהלה, את שעצרו להודיע להפצה, חברו אנשל אל הגיע אז

 שהעניין סכנה ונשקפה נשק עם היה יענקהלה למשטרה; להסגירו ועומדים המורים

 את ומצא המורים, לחדר וטיפס עלה לחצר, נכנס לגימנסיה, אז רץ אנשל מאוד; יסתבך

 לידי אותו למסור מחכים והם אותו, ולופת מחזיק אחד מורים, מוקף יענקה׳לה

 "אם להם: והודיע השמשה את שבר אנשל למקום. שהוזעקו הבריטים, השוטרים

 פעל שה׳אולטימטום׳ עד וחיכה, בצד עמד הוא בראשכם!" דמכם הבחור את תמסרו
90שוחרר. ובקמן

 חבר היום - )ה׳קולחוזניק׳ בנטוב יעקב היה ההפצה שיטות של ה׳טכנאים׳ אחד

 המחתרת בשליחות יצא הוא בחו״ל; האצ״ל בתאי עוד חבר היה יעקב כברי[, קיבוץ

 והתייצב אנדרס צבא עם לארץ הגיע לסיביר, נשלח נאסר, הסובייטי, הכיבוש לשטח

 יצאו ראשון בשלב ימניות׳; ידים ׳שתי עם טכני, כושר בעל היה הוא המחתרת. בשורות

 בנין־פילץ מעל היום בצהרי להפיץ ביקשו תחילה כרוזים; להפיץ ואנשל, הוא שניהם,

 ששמו למנוף כרוזים חבילות קשרו הם ג׳ורג׳(; המלך רח׳ אלנבי )פינת בכיכר־מגן־דוד

 היתה, התוכנית בוערת; סיגריה שמו למנוף החבילות את שקשר החבל על הגג, על

 עלה בנטוב עבד; לא שזה הסתבר יתפזרו; והכרוזים החוט את תשרוף שהסיגריה

 להם נשאר לא התפזרה; לא אבל למטה נחתה החבילה נשרף; אמנם החוט למעלה;

 הם השתכללו; כך אחר השני. ברחוב בריצה הכרוזים את ולחלק לשניים להפרידה אלא

 הכרוזים היו זריקה כדי ותוך ביד, ׳מוגרבי׳ קולנוע מגג החבילה את זורקים היו
91ובבתי־הספר. נוער במועדוני להפיץ גם היססו לא כאמור, הקולנוע; באולם מתפזרים
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האלמונים המדביקים

 והנערות, הנערים של סיפורם הוא ההסברה" על "הקרב של באפופיאה נוסף פרק

 ומבני מהוריהם בהסתר לילה, מדי היוצאים והמצוקה, העוני שכונות בני מרביתם

 בהם לרחובות, יוצאים הם העיר; ברחובות המחתרת פרסומי להדבקת משפחתם,

 מיוחדות, יחידות אנשי חרש, שוטרי ניידות, חיילים, שוטרים, פינה, מכל להם אורבים

 דבר; לכל קרב כפעולת נערכת והפרסומים הכרוזים הדבקת עמם. מבני ומלשינים

 ומלוויהם; המחתרת נערי עם לעימות ערוכים השלטון גייסות שכל דומה, לעתים

 הציבור שכבות אל הלוחמים של והסברתם דברם חדירת למניעת קרב זהו מצידם,

 הסכנות כל למרות הצלחתה, נגד המחתרת, של וכוחה עוזה מפגן לסיכול הרחבות,

 דבר של בעיקרו שלטונם; וזכות יוהרתם סמכותם, לערער כוחותיהם, עדיפות ולמרות

הקהל. ובדעת ברחובות שליטה על קרבות היו אלה

 החשמונאים" "ברית מתנועת ללח״י מצטרפת גרינשטיין( לבית בקמן )אסתר ׳יעל׳

 אל פרוזדור רבים במקרים שימשה לאומית, הדתית החשמונאים" "ברית אביב; בתל

 של חדשה תקופה מתחילה מספרת, היא למחתרת, הצטרפותה עם הלוחמת; המחתרת

 ובני חבריה מהוריה, במחתרת, חברותה דבר להסתיר עליה עולמות"; בשני "חיים

 עימם ושרה ואחיה, הוריה עם מבלה מסורה, בת טובה, תלמידה היא אחד "מצד ביתה;

 המחתרת בחיי עצמה משקיעה היא שני, מצד הגדול; השולחן ליד שבת שירי

 שקרים מערכת לבנות "נאלצת היא הסבר, ללא פתאום נעלמת היא כאשר וסודותיה";

 "הסתר במחתרת; ׳יעל׳ מעתה היא שבבית, אסתר בהם"; וממסתבכת עליה, השנואים

 מבקשת היא במחתרת עליה מהאחראים מחתרת". כחברת הווייתה תמצית הוא פנים
 בשלב למלא עליה הצעיר שבגילה לה, מסבירים אבל, הפעולות, למחלקת מיד להצטרף

 לה, נאמר זו", "בדרך כרוזים. הדבקת והוא ראשונה, ממדרגה חשוב תפקיד ראשון,
 בלי רעיונותיה. ומפיצה פעולותיה את מסבירה העם, ואל הנוער אל המחתרת "מדברת

92המדביקים". על גם פוסחות אינן וסכנות מחתרת, אין כרוזים

 לה; ממתין זוגה בן הכרוזים. הדבקת לפעולת מהבית חומקת היא הלילות באחד

 שמישהו הרגישה הלילות באחד והנה הבא..." לקיר וקדימה מיישר, שני מדביק, "אחד

 שייראה מבלי בעיקבותיהם ללכת בדעתו נחוש היה לה, נראה כך האיש, אחריהם; עוקב

 אכן הוא ;אחריהם ללכת ימשיך האיש אם להיווכח וחיכו נעצרו רחוב בפינת לעיניהם.

 הכירה, הרחוב שבאפלת עד הדביקו, עתה שזה הטרי הכרוז את לקרוא לרגע נעצר

 עצמה, את להרגיע ניסתה הבחין", לא אולי בה, השגיח לא "אולי אביה... הוא שהאיש

 היו לא משל למיטתה, הביתה, וחומקת איתו פנים אל פנים מפגישת מתחמקת כשהיא

 לבה בסתר ;אחרים בנוכחות בילדיו נזף לא מעולם שאביה יודעת, היא מעולם. דברים

 הכנתו על חושבת היא כאשר בה, אוחז ברכיים ופיק יגיע, והבירור העימות שיום חשה
 כאשר אבל !?״לילה בחצות בחוץ, עשית ״מה הצפויה: לשאלה רצון משביע הסבר של

 שומעת היא וחרדה, מתוחה והיא פנים, אל פנים ביחידות, נשארו כאשר מגיעה, זו שעה

 כך כל בך, גאה אני אבל מאוד... תרד בתי, מאוד, לך חרד "אני אומר: אביה את
 בתי בפעולת הנכספת; הפעולות למחלקת ׳יעל׳ עוברת ההדבקות תור לאחר 92גאה".

 )משה ׳אורי׳ חברה עם יחד משתתפת היא המרי, תנועת במסגרת הרכבות, של המלאכה

 הדמים רוויית הנסיגה בדרך האויב אש מהלומת עליהם ניתכה כאשר רדומילסקי(.

 הפצוע ׳אורי׳ חברה את ומוצאת עזרה, להגשת לפצוע מפצוע עוברת היא והקרבנות,
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 לא כזאת למכה מרגישה, אני ומה רואה אני מה ידעתי "לא בזרועותיה; גווע אנושות,

 בשבילי, עכשיו נסתיימו דברים מאוד שהרבה הבנתי, מאוד מהר אבל התכוננתי;
 צבאי משפט ושבי, מאסר לה נכונו עוד 82׳יעל׳. מספרת השברים", את לאסוף ואצטרך

 רבים ימים עברו לא אמה; מות על נתבשרה המאסר בימי מאסר־עולם; של דין וגזר

 להיות וחזרה הסוהר מבית חברותיה עם יחד השתחררה ׳יעל׳ הארץ. את עזבו והבריטים

חדשים. וחיים בית בונה השברים׳, את ׳אוספת כשהיא המיותם, אביה בבית אסתר
 אשר הנער ה׳מדביקים׳, לאחד מרגשת רשימה הקדיש האצ״ל, מפקד בגין, מנחם

 כרוזיה הפצת על המחתרת, דבר נשיאת על הקרב של האלמונים מגיבוריו אחד טרטנר,

 כאשר בכלא, דם מהרעלת ומת כרוזים, הדבקת בעת 19.10.1944ב־ שנורה וספרותה,

 "חירות" האצ״ל מחתרת בעתון ילד", של "קולו ברשימתו רפואי. טיפול ממנו נמנע

 תש״ה, ד׳, חוברת בבעיות, ברגמן הוגו פרום. של רשימתו על מגיב הוא (5.7.45)

 בכיתה, מורתו להצעת בתגובה אשר המזרח, מעדות הילדים אחד על בהזדעזעות הכותב

 של הכותונת מן בחתיכה בחר פרץ, י.ל. של מתנות" ל״שלוש רביעית מתנה לבחור

 בעוון ונכלא שנורה לאחר בכלא, רבים בייסורים נשמתו שהוציא טרטנר, אשר הנער

 הזדעזעות, ברשימתו, מביע ברגמן רפואי. לטיפול זכה ולא המחתרת, כרוזי הדבקת

 תמימים, ילדים נשמת לתוך פעפע מזויפת גבורה של רעל אותו "כיצד בראותו,

בגין: כותב כך על אידיאליסטים".

 שצעיר שעה לשתוק, לך שהרשה העליון, מוסרך עם צדקת הפרופסור אדוני אתה לא

 ונרצח לבית־חולים, להישלח במקום מזוהם, לתא הושלך דם ושותת פצוע עברי,

 מבני והתמים העני הילד הקטן, אחינו צדק ;התרבות״ ״נושאי בידי נאצית, באכזריות

 לנשמתו נר־תמיד פנימי, צו ולפי נפש התרוממות של ברגע שהדליק, המזרח, עדות
93העריצות. קרבן של

 גם למחתרת והתגייסה בירושלים דתית ממשפחה באה דב( בן - ברנדוויין )חיה ׳יעל׳

 נוער ובני לוחמים כאמור, הגיעו, חשמונאים" מ״ברית חשמונאים"; "ברית מתנועת היא

 כרוזי הפצת על אחראית היתה נוער כמדריכת התנערותה. בשנות לח״י למחתרת רבים

 מקום בכל מסוכן למבצע נחשבה הכרוזים הדבקת ירושלים. משכונות בכמה המחתרת

 יעל, מספרת מדביקים, קבוצת כל הבריטי. השלטון מרכז בירושלים, וחומר קל בארץ,

 הצנע תקופת היתה זו אותו; ולבשל מקמח דבק לעצמה להכין חייבת היתה

 היה דבק של גדולות כמויות בישול מזון; בתלושי במשורה, חולק הקמח המלחמתית;

 נשק, להשיג יותר "קל אומרים: היו בפצעים; כוסו הנערים ידי קשות; בכוויות גם כרוך

 חמש תוך שיא, ובמהירות בעיר, מתפזרות היו המדביקים חוליות דבק". לבשל מאשר

 היו והמדביקים המחתרת, בכרוזי השכונות בכל הבתים קירות כל מתכסים היו דקות
94נוספת. לגיחה וממתינים בחשיכה, מהירות, באותה נבלעים

 המדביקים בין המערכה וגברה הלכה המחתרת של הצבאית הפעילות שגברה ככל

 ב׳משולש׳ בייחוד מסוכנת היתה ההדבקה והבולשת; הצבא השוטרים, גייסות לבין

 ובלא במדים שם נמצאו "הבריטים יפו; ורחוב ג׳ורג׳ המלך יהודה, בן רחוב בפינות

 בזרקורים; מצויידים ובמשוריינים בניידות אזרחיות, במכוניות וברגל, ברכב מדים,

 בהלכות פרק וידעו היטב, מאומנים שהיו - גומי בנעלי צנחנים - ׳כלניות׳ של כיתות

 מחפים כשהם הבתים, לקירות צמודים לנוע נהגו הם הרחובות. את מילאו רחוב, קרבות

 הבתים מכניסות ומגיחים החשוכות, בסמטאות ואורבים הרחוב עברי משני זה על זה

 לא אלה כל זו; קרב בזירת ההדבקה על האחראית ׳יעל׳, מספרת קול", להשמיע בלי
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 לילה לילה המסוכנת; למשימתם המחתרת נערי חבורות של לילה, מדי יציאתם, מנעו

 היו המדביקים ופרסומיה; המחתרת כרוזי את ומדביקות מגיחות הנערים חוליות היו

 הכרוז את פורסים הבריטים, של משדה־ראייתם שיצאו עד רחוב בפינות ממתינים
 נמצאים בו המדביקים" ב״תא חבר עזרא, יכין 94וממתינים. מדביקים אותו, ומדביקים

 מסות על מספר (,,רובוביץ )אלכסנדר ,רחיים ישראל השש־עשרה, בני חבריו גם

 נפגשים הם תנאי; בכל ל׳הדביק׳ ונחישותם האויב, גייסות עם לילה מדי עימותיהם

כותב: הוא המרי; תנועת על ומשוחחים יום כל כמעט

 הצד מן במאבקנו הצופה העם של אדישותו על התמרמרות מביעים היינו ושוב שוב

 לילה לילה, לילה, להסביר... מנסים אנחנו עיניו. לנגד המתרחש את מבין ואינו

 עוסקים כשהם האויב, בידי ליפול אף עצמם, לחשוף להסתכן, רבים לוחמים נאלצים

 לידו ההזדמנות כשבאה ועכשיו, לגאולה, העם שואף שנה אלפיים כרוזים... בהדבקת

 אותו להוציא כדי אליו, לדבר כדי לילה, לילה להסתכן צריכים ואנחנו נרדם, הוא -

משלוותו...

 העבודה מן אותו סילקו כיצד בפגישה, המספר רובוביץ׳(, )אלכסנדר ׳חיים׳, חברו

שם: אומר למחתרת, השתייכותו על החשד בגלל הספר ומבית

 שמכיר מישהו צץ מקום, בכל תמיד משם. גם אותי יסלקו אחרת עבודה אשיג אם

 מפה מתגלגלת והשמועה ברחוב. כרוזים מדביק לילה באישון אותך שראה אותך;

 אני לסלק... ממהר וזה העבודה למנהל או הספר בית למנהל מגיעה שהיא עד לפה,
 95שלי. הקרבן ועל עלי מצפצף שלי שהעם לי כואב אבל עמי, למען חיי את לתת מוכן

 ׳מחתרת העמידו הם במדביקים. במלחמתם חדשה דרך הבריטים נקטו זה בשלב

 העוברים לאזרחים שהתחפשו האלה, הכנופיות בראש הלוחמים. מחתרת כנגד משטרה׳

 ואורבים פינה בכל משוטטים אזרחיים, בגדים ולבושים טמבל כובעי חבושים לתומם,

 הראשון הקרבן הצבא. מן זה׳ ל׳צורך לבולשת הושאל אשר פארן, הקצין עמד לטרף,

 על והאחראי עזרא, של חברו רובוביץ׳, אלכסנדר הנער ׳חיים׳, היה זו חדשה שיטה של

 שהתגוררה רוקחים, למשפחת זקונים בן אלכסנדר, המסוכן. ב׳משולש׳ המדביקים׳ ׳תא

 כאשר צעיר. בגיל למחתרת הצטרף שירה, אוהב מצטיין, תלמיד משה, זכרון בשכונת

 אשת גיסתו, הלכה המנהל עם לפגישה לסלקו. ביקש הספר בית למנהל הדבר נתגלה

 משפחתה, קרוב עם שתתקשר עד גירושו להשהות המנהל מן ביקשה היא נחמיה. אחיו

 כרמי משה חרוד. בעין הספר לבית לקבלו שיסכים חרוד, בעין כרמי משה המורה

 כל הספר. מבית גורש כצפוי במחתרת. פעילותו את לנטוש סירב הנער אבל הסכים,

 מחמש בעיר שהוטל העוצר בימי גם בפעילות להמשיך מנחישותו אותו הרתיעו לא אלה

 העוצר. הטלת לפני האחרונות הדקות בחמש אז נעשו ההדבקות בבוקר. אור עד בערב

ביותר. והמסוכן הקשה ה׳משולש׳, באיזור המדביקים לקבוצת האחראי היה הוא

 שלו הקבוצה ביריות. מלווים במרדפים פעם לא הסתיימו ׳יעל׳, מספרת ההדבקות,

 הצעתה קיבל ׳חיים׳ זמן; פסק להם לתת ביקשה והיא האש, בקו מדי רב זמן נמצאה

 בפעילות המשיך הוא להשתחרר. סירב עצמו הוא אך מה, לזמן הקבוצה את לשחרר

 ה׳מחתרת יחידת ידי על נחטף (6.5.47) תש״ז, באייר ט״ז ג׳ שבביום עד ליאות ללא

 חטיפתו, דבר והעלימה רצחה עינתה, ששבתה, המנדט, ממשלת של המשטרתית׳

 שנשמט החטיפה, פעולת מפקד וכובע ראייה עדי בעזרת קבורתו; ומקום רציחתו

 לבולשת כאמור ש׳הושאל׳ היחידה, מפקד של שמו נתגלה ההתגוששות, בשעת מראשו

אדומים מעלה באיזור המתגוררים בדווים פאראן; רוי מייג׳ור היה שמו הצבא; ידי על
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 נערכו מאז חזהו. על דוד מגן וצורבים יהודי, נער ומענים מכים בריטים שוטרים ראו

 הוכחות׳, ׳מחוסר זכאי מכולן יצא פאראן רוי עין׳; למראית ו׳משפטים חקירות הרבה

 בחטיפתו, - גבורתו מעשה בשל לבו... ואומץ שירותיו על גבורה בעיטור עוטר ואף
 של הקרוב וחברו ׳החוליה׳ חבר ׳אלנקם׳ .96עשרה שש בן נער של ורציחתו עינוייו

המחתרת: דבר נשיאת על בקרב נפילתו על כותב ׳חיים׳, האלמוני המחתרת לוחם
 עצם עד נמצאה לא גופתו פוענחה. לא עדיין ׳חיים׳ החירות לוחם של סופו תעלומת

 לא ש׳חיים׳ דברים, היו כי אנו יודעים אבל האחרונים; דבריו נודעו לא גם הזה. היום

 על דבר גילה לא הוא מפיו. לשמוע ביקשו אשר את להם אמר לא הוא למעניו. סיפר

 נשמתו. יציאת עד שוביו עינוהו זו שתיקה ובשל ומעשיהם, ומפקדיו חבריו

 שש בן נער והוא וקדושיה, האומה גיבורי בין נצח חיי ׳חיים׳ לו קנה בשתיקתו...
97מכל. לי היקר רעי והוא והצי. עשרה



דברים של לסיכומם

 המוני את והנהגתו, היהודי העם את מצאה היא השנייה העולם מלחמת פרצה כאשר

 השמדה, לסכנת חשופים והנהגתו, בארץ היהודי היישוב ואת באירופה ישראל בית

 בתולדותיו. גורליים הכי הפרקים באחד וחסרי־אונים מבודדים עשתונות, אובדי

 נוכח הסתום, המבוי היד, אוזלת השנייה; העולם במלחמת היהודים של בדידותם

 תרבותו חבלי ישראל, בית משכנות על שהשתלט אויב מצד להשמדתם׳ ה׳דיבוק

 האטימות השנאה, החופשי; העולם ועמי מעצמות ידי על לטבח הפקרתם וצמיחתו;

 היהודית, האמנסיפציה הישגי כל קריסת אובדנם; מול אל הכל, מצד שנתגלו והאדישות

 לעתיד הברית בעלי של הצינית התנכלותם העמים; בקרב קיומם סיכויי אשליות כל

 הפרקים לאחד זו תקופה הופכים אלה כל היהודי; העם של תחייתו ותקוות קיומו

 אפשריות הבלתי הנסיבות שנוכח לצפות, היה ניתן שבתולדותינו. והמזעזעים העצובים

 וההישרדות, העמידה יכולת הדורות, חוכמת התושיה, היהודי, הגאון כל יתייצב האלה

 נחושה; לעמידה ראות, מרחיקת אמיצה להתמודדות וההשפעה, הכוח משאבי כל

 לרצח, הפקרתם למניעת ישראל, בית המוני של מסע־הרצח לעצירת דרך לפריצת

 הצינית ההפקרה קנוניית לחשיפת והאטימות, השנאה ים לפריצת השרידים; להצלת

 חייב דור משנות למעלה של ממרחק קרה. לא זה כל הדם. על הפושעת והעמידה

 והתנועה היישוב הנהגת היהודי, העם של הנהגתו עמדה מידה באיזו לבחון ההיסטוריון

 באחריות התקופה, של הכבדות במשימות בתפוצותיו, והעם הסוכנות, הנהלת הציונית,

 השיגרה, בפריצת איתן; ובהתמודדות המשימות בהבנת עליהם, שהוטלה ההיסטורית

 שבהן אפשריות הבלתי בנסיבות הנולד, ובראיית המציאות בהשגת שבמעשים, בהעזה

לפעול. להם מונה

 והנהגתו בארץ היהודי היישוב של ומנהיגותו, היהודי העם של עמידתם שבוחן מי

 בדבקות באלם, עשתונות, באובדן אלה כל במקום נתקל גורליים, ימים באותם

 מדיני, ומאבק הצלה בדרכי בשיגרה בדריכה הדעת, בחולשת ובטיפוחן, באשליות

 בכל ומנהיגותו היהודי העם המוני את גם פקדו שאננות, וגם אלם, מעש. בחוסר

 של הטבח על המוסמכות הידיעות לאימות מברקים לשיגור רק שלא נראה תפוצותיו.

 האמצעים. שעה אותה נמצאו לא יהודים, להצלת המאמצים לגיוס רק לא מיליונים,

 בארץ, היהודי הכוח של וגיבושו צבירתו לצורכי הכסף גם נמצא לא שנים באותן

 אין הכרחי. מידה בקנה נשק לרכישת ועצמאי, תלוי בלתי כוח של והכשרתו לאימונו

 ולאסיה ליבנשטיין אליעזר של תזכירם התריעו. שלא הבינו, שלא ידעו, שלא זאת,

 לנגד עמד המלחמה, סף על ,1939 ממרץ מפא״י, למרכז ״ההגנה״, מראשי גלילי,

 נמנע. הבלתי העימות נוכח ההכנה וחוסר הכוח חידלון על הצביעו בתזכירם עיניהם;

 הכוח וקטן דל מה הנשק, מצב מהו ידוע היה ידועות. היו זה ממצב הצפויות הסכנות
 שעת חלפה כאשר 1אלה. וקיומיים דחופים לצרכים המוקצב התקציב עלוב מה המאומן,

 היחיד, העצמאי הכוח הפלמ״ח, גם עמד וכיבושה, לארץ רומל צבא לפלישת הסכנה

703



ראשונה צבת - ״י לח 704

 נמצאו לא כי התפרקות, סף על העצמאות, מלחמת בגורל להכריע היה שעתיד

לאחזקתו. האמצעים

 במה הקשות. השאלות את לשאול להיסטוריון היום וחובה מותר הימים ממרחק

 על מוטל היה כולו היהודי העם שגורל בימים היהודי והעם היישוב של מנהיגותו עסקה

 היהודי העם של היחידה הנהגתו שנים באותן עשתה מה נטבחו? בניו ומיליוני הקלע כף

 הערובה היהודי, הכוח של והכנתו גיוסו למען גם אלא ההצלה, למען רק לא והיישוב,

 מה כל שגם מתגלה, האלה הקשות השאלות את שמציג למי קיומו? להמשך היחידה

 לחצים מכוח אלא הנולד, את שראתה הנהגה של ותושייתה מיוזמתה לא נעשה שנעשה,

 מרותם הפרת סף על שעמדו גרעינים, של רוחם ועוז תבונתם תושייתם, מכוח מלמטה,

 יוזמה מכוח קם השחרור, במלחמת שהכריע הכוח הפלמ״ח, גם ה׳מוסדות׳. של

 את לבחון אם מלמעלה. פירוק מגמות וגם הבנה, וחוסר קשיים מול מלמטה, והכרעה

 בלתי ביוזמות זלזלו והמוסדות ההנהגה ומחתרת׳, ׳דיפלומטיה של במונחים הבעייה

 על באשליות דבקות תוך ראות, וקצרת כושלת דיפלומטיה על יהבם כל ושמו שגרתיות,

 פרעונן, שעת בבוא אשר והבטחותיהם, הצהרותיהם על והישענות ידידים, של נאמנותם

 בהם הדיפלומטי, בתחום האירועים גם סנטימנטים. וחסרת צינית מציאות אל התנפצו

 את ששיבשו ישראל, מדינת של להקמתה המאמץ לימין המועצות ברית של התייצבותה

 כהפתעה המנהיגות על באו הקמתה, את גורלית בשעה ואפשרו ה״ידידים", מזימות

גמורה.
 לפני ספורות שעות ,1947 במאי 14ב־ האו״מ, בעצרת גרומיקו אנדריי של נאומו

 ברית של הגלויה החיובית עמדתה את לראשונה קבע אשר האו״מ, עצרת נעילת

 ׳ידידים׳ ושל בריטניה, של וחישוביה תמרוניה כל את שיבש הציוני, למפעל המועצות

 בלוק של תמיכה תיתכן שלא ההנחה, על שהתבססו בעלות־הברית, במחנה מפוקפקים

 עם אחת בעצה בראשותן, המועצות וברית אירופה מזרח ארצות גוש של משותף,

 של נאומו הבריטי. המנדט המשך במקום החלוקה, בהצעת בתמיכה הברית, ארצות

 שיקוליהם על הציונית, ההנהגה קברניטי על גם גמורה כהפתעה ׳נפל׳ גרומיקו

 )הפק״פ(, הפלשתינאית הקומוניסטית והמפלגה הצעיר" "השומר על כולל ותחזיותיהם,

 דיפלומטים עם במגעים תפנית של לאפשרות ראשונים סימנים שהסתמנו למרות

המחתרות. לפעולות אהדה ובביטויי השנייה, העולם מלחמת בימי סובייטיים

 מרגישות ולא אידיאולוגיים, משיקולים נבעו לא ותמיכתה המועצות ברית של עניינה

 במזרח בריטניה של עמדתה להחליש שאפה המועצות ברית במלחמה. היהודים לגורל

 ישראל מארץ הבריטים שהוצאת ומפוכחת, ריאליסטית בצורה הבחינה היא התיכון.

 מן בריטניה של לסילוקה ראשונה וחולייה קטליזטור יהוו יהודית, מדינה של והקמתה

 ואסטרטגיים מדיניים משיקולים נבעה תמיכתם התיכון. במזרח הבלעדית השליטה

 את בתדהמה הנאום הכה זו, התפתחות שצפה לח״י, מרכז להוציא בלבד. אינטרסנטיים

 ואת שובשו, ה׳אריטמטיות׳ שהערכותיו הבריטי, החוץ משרד את כולה, המערכת כל

 לעצרת א״י שאלת להעברת הבריטית ההחלטה את שליוותה היהודית, המנהיגות

כבדים. בחששות עצמם, שיקולים מאותם האו״מ,

 דרמטי שינוי דיפלומטי, מהפך מתכננת המועצות שברית חזתה, לא "בריטניה

 המיוחד מעמדה את ולתמיד אחת לחסל ביותר הטובה כדרך בקפידה, שתוכנן במדיניות,

 בניו־יורק, המיוחד המושב נפתח כאשר אפריל, סוף עד התיכון. במזרח בריטניה של

 והחלוקה", הציונות כלפי שלה הרגילים האיבה בגילויי הסובייטית העיתונות המשיכה
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 את "המם במאי: 14ב־ גרומיקו של שנאומו ומוסיף, בתל, הבריטי המדינאי כותב
 הבריטים את רק לא "המם" הוא כאמור, 2כד,יד". ביום כרעם והערבים הבריטים מאזיניו

 ההנהגה פלגי כל כמעט מקרב מאזיניו על גם גמורה כהפתעה ׳נפל׳ הוא והערבים;

 והבליט יצר גרומיקו של נאומו הפק״פ. וכולל הצעיר" "השומר כולל והיהודית, הציונית

 התייצבותו בזכות וברית, לשותפות כפרטנר היהודים, במעמד שחל היסודי המפנה את

 המאבק של המרכזיות הזירות באחת האימפריה, של מעמדה את המערער לוחם ככוח

 חוסר של ואין־אונים בדידות שנות לאחר הקרה. המלחמה סף על הבין־גושי

 ימי הנאציזם, עליית מאז לראשונה היהודים, את הוציא הוא מדינית, אלטרנטיבה

 השעות באחת נקלע שאליו הסתום המבוי מן המדינית, הבדידות מן והשואה, המלחמה

 מדיני, שכנוע מכוח בא לא זה מפנה כן, על יתר בתולדותיו. ביותר והגורליות הטרגיות

 נחישות ומכוח הכוח, הפגנת מכוח בא הוא מדינית, ושתדלנות הצהרות בזכות או

המאבק.

 על מוסמך, מקור מכל מוקדם מידע ללא למעשה לח״י, של המדוייקת הפרוגנוזה על

 ה־״ניו־יורק כתב עם ילין־מור של משיחתו ללמוד ניתן בלבד, מפוכח מדיני ניתוח יסוד

 שהמציא ילין־מור, גרומיקו. של נאומו לפני שבועיים . 1.5.1947ה־ מן טריביון״ הרולד

 מידע יסוד על כביכול ברית־המועצות, בעמדת הצפוי המפנה על ה׳סקופ׳ את לכתב

 אלא סודיים, קשרים או כלשהם, אינפורמציה מקורות יסודות על לא זאת עשה בטוח,

 קובעי אשר זו, תחזית והעלה הסביר הוא נכוחה. מדינית ותחזית ישר שכל יסוד על

 במשך המחתרת עיתונות דפי מעל אליה, ולהתייחס לקבלה סירבו הציונית המדיניות
 משמאל, המהפכה" "מחנה של המהפכניות וההצהרות ה׳תיזיסים׳ שלא התברר, 3שנים.

 המעש היה המועצות ברית של זו בהכרעה שקבע מה הזאת. לתפנית שהביאו הם

 הלחימה כוח והתנגדות. מאבק של השונות בדרכים שהופגן היהודי, הכוח הלוחם,

 של החשובה בזירה וביוקרתו, בקנוניותיו בשלטונו, הבריטי, באימפריאליזם היהודית

 שקברניטי חולפת, גם ולו לברית, כבסיס משותף אינטרס שיצרו הם התיכון, המזרח

כלל. בחשבון אותה הביאו לא הציונות

 מדינית הכרעה אפשרה אשר היא מדיניים, ומתן ומשא ושכנוע תמרונים ולא הלחימה,

 חוזרת, בלתי היסטורית בסיטואציה אמריקאי, לחץ עם סובייטית תמיכה של ושילוב

 קובעי בעיני וגם הציונית, המדינית ההנהגה בעיני כמעט אפשריים בלתי שנראו

 בשעה לציונות ברית כבעלת המועצות ברית של התייצבותה הבריטייים. המדיניות

 של המחתרות, מלחמת של המכריעים המדיניים ההישגים אחד היתה הזאת הגורלית

 הנימוק היתה המחתרות לחימת עצמאותם. על היהודים מלחמת של היהודי, המרי

 של ללחימתם המועצות. ברית של במדיניותה הזה הגורלי למפנה ה׳משכנע׳ המדיני

 רב משקל נודע זה, רגיל בלתי היסטורי בזימון הזה. במפנה נכבד משקל היה הפורשים

 מהשיגרה הפריצה מלמטה; הברית ארצות יהדות של וההשפעה הלחץ הכוח; להפעלת

 באה וההסברה, תעמולה של חדש נוסח פתיחת של מדינית, שתדלנות של הישנה

 פיטר קבוצת ידי על שהופעלו השונים, ה׳וועדים׳ של ׳פורשים׳, של העזתם בעקבות

 תעמולה באמצעי הסתייעותם הברית; לארצות האצ״ל ממשלחת קוק(, )הלל ברגסון

 הממסד־הציוני של לרצונם בניגוד הקהל, דעת על והסתערותם המוניים, מודרניים,

 ויוצרים השפעה רבי וגורמים כוחות ומפעילים מסעירים כשהם האמריקאי, והשלטוני

 של זו פעילות השואה. בימי מספקת במידה הופעלו ולא נודעו שלא וכוח־השפעה, לחץ

 ממשלת של ותמיכתה האמריקאית, הקהל דעת לתמיכת רבה במידה סייעה ,׳פורשים
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 הזימון את אפשרו אלה כל 4בעיקבותיה. שד, כפאה כאילו הציוני, בעניין הברית ארצות

 בהכרעה, המועצות וברית הברית ארצות שיתוף של לכאורה, הבלתי־אפשרי ההיסטורי

 שני בין המלחמה־הקרה ופרצה מסך־הברזל שהורד לפני קלה שעה מוצלח, ברגע

 של ממצב היהודי העם של הפריצה את שאפשר הוא זה, בלתי־אפשרי זימון הגושים.

 אל השנייה, העולם מלחמת של ובמהלכה מראשיתה נמצא שבה תהומי, אין־אונים

סיומה. עם העצמאות והשגת הקוממיות מלחמת

 האשמה תודעת של כתוצאה ישראל, מדינת של בהקמתה התמיכה את להציג נוח

 ישראל מדינת כאילו הפשטני, בנוסח או בשואה, היהודים גורל על המצפון והרהורי

 תוארה, המלחמה, לאחר הציוני בעניין העולם" "אומות תמיכת לשואה. ׳הודות׳ קמה

 להשמדה, "פיצוי" של במונחים דותן, שמואל טוען רבה, ובהגזמה טבעי, באופן כמעט

 כוחו מיסודות אחד ממנו נטלה אלא הציוני העניין את קידמה לא השואה למעשה כאשר
 אבל 5ממקומם". לצאת נאלצים או המבקשים יהודים מיליוני בשם לדבר "הזכות -

 שדעת ייתכן שחרור. תנועת שום של כוחה יסוד מעולם היתה לא לדבר" ה״זכות

 של וחלקו השואה, בעיקבות האשמה תודעת החופשי, העולם של הרע המצפון הקהל,

 הבריטי השלטון מן מנעו להשמדה, ישראל בית המוני של בהפקרתם החופשי העולם

 להיפרע יותר קל היה זאת, שאילולי ייתכן במאלאיה. שנהגו כפי היהודי, ביישוב לנהוג

 על יותר כבד דמים מחיר משלם היה היהודי והיישוב מלחמתם, על מהיהודים

הבריטית. האימפריה נגד התייצבותו

 העם ניצב ועצמאותו קיומו על זו שבמלחמה לכך, גרמה השואה שני, מצד אבל,

 הפשטנית, הנוסחה שהושמדו. ישראל, בית המוני של הכוח משאבי ?לא היהודי

 לא נכונה, איננה ישראל מדינת של בהקמתה השואה של חלקה על היתירה וההדגשה

 נרדפים יהודים מיליוני בשם לדבר׳ ה׳זכות היהודים מן ניטלה השואה שבגלל מפני,

 הדינמי ביותר, הגדול היהודי הכוח מאגר הושמד שבשואה מפני אלא בית, וחסרי

 המוניו, בכל המלחמה, גמר עם להתייצב, היה עשוי אשר מרודים", "מיליונים ביותר,

 בגלל ותחייתו. עצמאותו השגת על למלחמה וזעמו, ייאושו נפשו, במסירות כישוריו,

 לחירות במלחמתם היהודים ניצבו היהודי, העם של הזאת הנוראה הדם הקזת

 למרות אלא ישראל מדינת קמה השואה ,'בוכות לא ומשותקים. מוכים ולעצמאות
5השואה.

 עליית עד המלחמה, לאחר הראשונה השנה כולל המלחמה, שנות כל במשך

 הרוויזיוניסטי, למחנה ולשמאל, לימין משותפת אשלייה רווחה לשלטון, ה״לייבור"

 ׳ידידי׳ יבואו מעט עוד שהנה כאחד, אימפריאליסטי׳ ה׳אנטי הצעיר" ול״שומר לאצ״ל,

 הציונות של בחיוניותה ויכירו האנטי־ציונים המזימות חורשי על ויתגברו הציונות

 הברית את ויחדשו האימפריאליסטיים, האינטרסים קרי הבריטיים, האינטרסים לשמירת

 ה״ספר מדיניות כל לפיה אנכרוניסטית, בקונספציה דבקו הם בלפור; הצהרת שמימי

 של ׳קונספציות׳ היו אלה היסטורית. אי־הבנה חולפת, טעות אלא היתה לא הלבן"

 והבגידה לקרע הסיבות של מפוכח ניתוח פרי מאשר יותר למשאלות־לב, היצמדות

 לאין. נראית מחוסר־אלטרנאטיבה בחלקן, נבעו, שהן ייתכן ומשמעותם. היהודי בעם

 עוד להסירו, שיש וכמכשול כאויב הבריטית, המדיניות מעצבי ידי על נתפסה הציונות

 ולאחריה. המלחמה במהלך לחיסולה הנחושה מדיניותם ובמהלך המלחמה, פרוץ לפני

 התערערות של יוצא פועל היו בעיקבותיה, השחרור ומלחמת המחתרות מלחמת

 בתנועה פלג אף חלם לא המועצות ברית במדיניות מפנה אפשרות על הלב. משאלות
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 נגד במלחמה לח״י מחתרת פתחה שבה המלחמה, בעיקבות ללח״י. פרט הציונית,

 נהפכה המרי", ו״תנועת הפלמ״ח האצ״ל, מכן לאחר המשיכו בה ואשר הזר, השלטון

 הנאבק אנטי־אימפריאליסטי לגורם כורחה׳, ׳בעל כמעט בולט, באי־רצון הציונות

הבריטית. בקיסרות
 ׳ידידים׳, שום שכנועים, שום שלפיו, המפוכח, הניתוח את ראשונה העלתה לח״י

 בריטניה לבין ׳הרשעה׳, המנדט ממשלת מדיניות בין והבחנות ׳לחשים׳ נוסחאות, ושום

 האינטרסים בין שנפערה התהום על לגשר יוכלו לא ׳בעלת־הברית־ההיסטורית׳,

 המלחמה היהודי. העם של הקיומי האינטרס לבין בריטניה, של האימפריאליסטיים

 תנועת ומצד בהמשך, האצ״ל מצד דרכה, מראשית לח״י מצד בה וההתמדה שנכפתה,

 האלמונים, הגיבורים ומוביליהם, המעפילים של הנחוש המאבק ביטולה; עד המרי

 במלחמה רבים, וקורבנות ועינויים סבל במחיר האחרון, החוף אל דרך, בכל המתפרצים

 כברית רב־עוצמה, גורם שכנעו בצירופם, אלה כל רתיעה; חסר אימפריאליזם עם

 רבת־ ועוינות התנגדות למרות היהודי, העם של העצמאות במלחמת לתמוך המועצות

 של שהאינטרסים כיוון אלא וסנטימנטים, אהבה מתוך לא כאמור, קרה, זה בעבר. שנים

 נפגשו לפתחה, הסמוך באיזור הבריטית האימפריה של שלטונה לערעור המועצות ברית

 הזר, האימפריאליסטי השלטון של לסילוקו היהודית השחרור תנועת של האינטרס עם

לחסלה. אומר שגמר

 הוא המדינית, במשנתה לראשונה אותו חשפה לח״י אשר זה, אינטרסים מיפגש

 ברית־המועצות השחרור. ולמלחמת לציונות המועצות ברית של ביחסה לתפנית שהביא

 זו בזירה אנטי־אימפריאליסטי כגורם היהודים מלחמת של משמעותה להשיג הקדימה

 להכרתה חדרה זו שמשמעות לפני בריטניה, של לסילוקה ראשונה כחולייה העולם, של

 התנערותה לאחר אשר הראשונה כאמור היתה מצידה, לח״י, הציונית. המנהיגות של

 על שלה המדינית האוריינטציה את ובנתה השיגה קשים, וכשלים טעויות ממהלומות

 עובדת דרך היתה בציונות, המועצות ברית של להכרתה תרומתה זה. אפשרי מפנה

 שנוצרה. מהמציאות הנובעות המסקנות את ואימוצה המשותף, באויב הנחרצת לחימתה

הזר. בשלטון מלחמתה במהלך ראשונה" "צבת של תפקיד מילאה זו מבחינה

 תהליך של זרז רק היו השחרור, ומלחמת המחתרות מלחמת היהודית, ההתנגדות

 במזרח שליטתה וכן בהודו שלטונה האיזור; מן בריטניה של בסילוקה נמנע בלתי

 נשענה שהיא כיוון אלא ה׳ציונים׳, בגלל לא התמוטטו באפריקה באסיה הרחוק,

 הקולוניאליזם, מן ההשתחררות בתהליכי זמנם, שעבר כוחות על ומדיניותה בשלטונה

 בתהליך אמריקה. ובדרום באפריקה הרחוק, במזרח באסיה, כולו, העולם את שהקיפו

 ותקומת השחרור מלחמת מילאו התיכון, במזרח בריטניה של שליטתה התמוטטות

 ברית של לתמיכתה שהביא והוא נמנע, בלתי לתהליך קטליזטור של תפקיד ישראל,

 חוללו השחרור מלחמת לא ואף המחתרות, מלחמת לא הציונות, לא אבל, המועצות.

 הוא זה תפקיד מובילה. חולייה של זרז, של תפקיד בו מילאו רק הם התהליך, את

ישראל. מדינת של להקמתה המוצלח, הגורלי, ההיסטורי׳ ה׳זימון את שאיפשר

 לא נמנע, בלתי היה הבריטית האימפריה שקיעת של שהתהליך כשלעצמה העובדה

 כביכול, נמנעת, בלתי כתוצאה קמה לא ישראל מדינת ישראל. מדינת את שחוללה היא

 לעם לו שנותרו הכוח משאבי שארית כל של הדרמטית ההתערבות אילולי זה. מתהליך

 להחמיץ עלולים היינו השואה, בימי אותו שפקדה הנוראה המים הקזת לאחר היהודי

שבו מצב בפני עמדנו נתונים, היינו שבה ההיסטורית בסיטואציה זו. היסטורית שעה





נספחים חמישי: חלק

המחתרת ספרות מחברי אינדקס א.

הערות ב.
ביבליוגרפיה ג.
ועניינים שמות אינדקס ד.
באנגלית מבוא ה.



המחתרת ספרות אינדקס נספחים

א׳ נספח
המחברים. שמות אינדקס - המחתרת ספרות אינדקס

א׳ כרך כתבים לח״י א-ו; במחתרת גליונות הודעות; תש״א

אסמכתא מחבר עם׳
חנוך חנוך 18-17 112 מס׳ מפקדה הודעת

חנוך יאיר ע״י בעיקר נכתבה 20-19 1 מס׳ הודעה

1940 אוקטובר תשריתש״א א׳ גליון במחתרת
חנוך יאיר 22-21 חליפתי דה

" יאיר * ראשי מאמר

חנוך " ]שיר[ עתה נשקנו
"  ויעקב יאיר

אורנשטיין
26-23 הערות ;הילולה על

" יאיר 26-25 הגיוס נגד תמצית שיחת

1940 נובמבר תש״א חשון ב׳ גליה במחתרת
 של ניסוחו חנוך
 לאחר יאיר,
 ישיבות הרבה

מפקדה;

 בעיקרים עיון יאיר,לאחר
 שלוגר,ב״משנת המהנדס שניסח

 כהן, יעקב המשורר של חיב״ד"
קלעי שהכין טיוטה ובנוסח

28-27 התחייה עיקרי

 משירו קטע
רו. יעקב על

 במקום תיקן יאיר חנוך;
שבועה" :"אני נשבע" "אני

29 שבועה

 ונעמי חנוך
אורנשטיין.

 אורנשטיין,בהנחיית יעקב
יאיר.

30-29 הדים

חנוך הנראה כפי יאיר־ 32-31 "פטריה"
נעמי אורנשטיין יעקב

34-31
 כקולוניוטורים העברים
ולוחמים

חנוך הנראה כפי יאיר- 34-31 "במחתרת" הנדון
אורנשטיין י. עירך חנוכה; גליון .1940 דצמבר תש״א; כסלו ג׳ גליון במחתרת

:אורנשטיין כמצוין המקורות מן 38-35 ממקורות חומר

חנוך עדות אורנשטיין יעקב 40-39 חנוכה
" יאיר בהשראת אורנשטיין 42-39 הדים

אורנשטיין י. עורך .1941 ינואר תש״א; טבת ד׳ גליון במחתרת
חנוך עדות יאיר 44-43 רום!

" ]׳אריאל׳[ חנוך 44-43 אפלות" "ברפתות שיר
הנראה[ ]כפי יאיר 46-45 מהפכנות או צבאיות

n :]ר.[ חתם יאיר n n בחושך ההולכים
 חנוך עדות

 ונעמי
אורנשטיין

אורנשטיין יעקב 48-4  המשיחיות התנועות
בישראל

חנוך עדות יאיר בהנחיית אורנשטיין 50-47 הדים
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חנוך עורך .1941 פברואר תש״א; שבט ה׳ גיליון במחתרת
חנוך עדות יאיר 54-53 האלמוני הגבור שיר

אורנשטיין יעקב תרגום: 56-53 1916 בשנת ההתקוממות

 חנוך עדות
ונעמי אורנשטיין יעקב 56-55

 המשיחיות התנועות
בישראל

חנוך עדות יאיר בהשראת אורנשטיין 60-57 הדים
rr ,תרצ״ד. יאיר משירי 60-59 השבועה

אורנשטיין יעקב הגיליון: עורך 1941 מארס תש״א; אדר ו׳ גליון במחתרת
!זוהה -לא מזרע־ ׳איש 62-61 מעפיל נעילת

חנוך עדות הנראה ככל יאיר 64-63 והשבט הלגיון
א. ונעמי חנוך אורנשטיין יעקב 66-63 המשיחיות התנועות
חנוך עדות אורנשטיין? !ב.[ 66-65 שבבים

!זוהה -לא ׳קנאי׳ 68-67 התלהבות

חנוך עדות יאיר בהשראת אורנשטיין 70-67 הדים
חנוך עדות לנקין אליהו 70-69 למערכת מכתב

" יאיר 72-69 המערכת תשובת

 תש״ב;אוגוםט-דצמבר חשון תש״א אב מנחם פרסומים כרוזים הודעות שידורים
1941.

עדותו מור ילין 14.6.41 76-73 הלוהטת ציון קול
מור ילין עדות  הנראה ככל יאיר

יאיר
78-77
80-79

 הארצית המ-דה הודעת
הודעה הזעם

שמיר י. עדות שמיר יצחק 82-79 הקליטה
תש״ב. -ראשית תש״א סוף המשתחררת, ציון קול הלוחמת, ציון קול שידורים-

שפילמן אנשל יאיר 94- 83 כולם השידורים

.1942 ינואר -1941 אוגוסט תש״ב; טבת חשון- כרוזים תש״ב

שפילמן א. יאיר 104-97 כרוזים

.1942 אוגוסט מארס- תש״ב; אלול פרסומים.אדר- הודעות; כרוזים;

שפילמן א.
 +׳סיומקהי א.שפילמן

זיון ןשמעון
107-105  תשובת היא ואת

ישראל חרות לוחמי

rr rr

rr rr
אלדד ישראל 108-107

118-109
 במולדת העברי העם אל
והאומה הנוער אל

שפילמן א.
 +׳םיומקה׳ א.שפילמן

זיון ]שמעון
107-105  תשובת היא זאת

ישראל חרות לוחמי

אלדד ישראל 108-107
118-109

 במולדת העברי העם אל
והאומה הנוער אל
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בציון במחתרת תש־״ג תמוז א׳, גליון ישראל לוחמי עתון החזית תש״ג

 אלדד
אלדד

כץ עמנואל

כץ עמנואל

 אלדד ישראל
אלדד

 29.6.39 יאיר של מאמרו
כץ עמנואל

כץ עמנואל

122-121 
132-127 
124-123 
126-123 
128-127
134-133

החזית
 יסוד אבני-

 ומסקנות עקרונות
הגג בעליית האדם

 בן־יוסף
המטבע של השני הצד

תש״ג אב ב׳ גליון החזית
 אלדד
 אלדד

מור אלדד+ילין
n h

rr rr

 אלדד
 אלדד
אלדד

rr

136-135 
139-137 
146-143 
148-147
150-147

 החזית
 ב. אבני-יסוד

 לדיפלומטיה קווים...
 ז׳בוטינסקי זאב

בקצור
 מור ילין אלדד
מור וילין אלדד

 מור ילין נתן
מור ילין

142-139 
154-151

 הציונות... אנגליה,
י הסוהר בית את לחסל

ייבין( י.ה. )ייתכן 1 144-141 טירור
כץ עמנואל כץ עמנואל 152-147 !נסלח לא !נשכח לא

תש״ג אלול ג׳ גליזן החזית
מור וילין אלדד

» n

rr rr

rr ח

 אלדד
אלדד

מור ילין
אלדד

158-155
160-157 
162-159 
166-161 
166-165

 החזית
 ג. אבני-יסוד

 הפרס מקבל המלט
 השלום ועידת האשליה

התרבות בחזית

rr rr
 מור ילין
מור ילין

166-161
168-167

 השלום ועידת האשליה
הגדול הערגון

כץ עמנואל כץ עמנואל 170-169 חמדות... תורת
שמיר יצחק שמיר יצחק 172-171 פנים כלפי דברים

? 178-171 ברור? לא העוד
יאיר משירי 178-177 פוסחה

תש״ד שנה ראש ערב א׳ גליון הנוער חזית תש״ד

אלדד
rr

אלדד
rr

184-181
184-183

 הנוער חזית
לשעורים עצות

תש״ד תשרי ד׳ גליון החזית

מור אלדד-ילין  אלדד
אלדד

188-185
190-187

 החזית
המשפטים ואלה

rr n

n n

n rr

מור ילין 192-189 
192-191 
194-191
198-193

 ועונשו החטא
 לקח התלמדו
 קיבוצית אחריות

לרבים המחתרת-הסברה
n rr אלדד 202-197

204-201
 ד׳ פרק אבני-יסוד

אנטישמיות
אלדד ע.כץ- כץ עמנואל 208-205 הבריטי לערפל מבעד
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תש״ד חשון ה׳ גליון החזית
מור אלדד-ילין

n rt

אלדד 212־209
216־212
232־229
242־241

החזית
 סיכום אבני-יסור

 וישנים חדשים סופרים
הדים

rr rt

rr tt

n ft

מור ילין 214-211
220-217
226-219
230-225
242-237

 הכובש" "רמת בסימן
 לרבים המחתרת-הסברה

 הדור של אמנסיפציה
 מדיניות רשימות

מלטרון ברחו 20
כץ ע. כץ עמנואל 236-235

236-235
 חדמוקררטיה אבירי
הבריטי האלהים בשם

ליאיר בטעות שיוחס רטוש של שירו 242-241 העברים" "אלהי
מור ילין ! מור ילין 244-243 סימן־טוב יצחק

תש״ד חשוון ב׳ גיליון הנוער חזית
מור אלדד-ילין אלדד 248־245

248-247
 הנוער חזית

למורים שאלות
" מור ילין 250-247 הכובש רמת-

יאיר משירי 250־249 ברפש תמיד למתפלש
תש״ד כסלו ו׳ גליון החזית

מור אלדד-ילין  אלדד
אלדד

254-251
256-255
262-255

החזית
 חולדה ממשפט בושנו
הבנין ציונות

נמצא שלא "במחתרת" לגליון יאיר של רשימה 263-256 תש״ב כסלו החנוכה נס
מור ילין אלדד

rt rt

tt rt

מור ילין

rr

264-261
270-263
274-269
280-275

 דואגים אינכם למה
 ציבורי עורף

 העברי החייל אל
המחר אפקי

rr rr אלדד 282-279
284-281
286-283

 ערכים שינוי
 הדים הצד- מן

הזה בזמן ההם בימים
תש״ד טבת ז׳ גליון החזית

מור אלדד-ילין  אלדד
(

292-289
294-291
310-307
322-319

 החזית
 דברו את נשא הרוצח

 הפעמונים צלצלו למי
"הדים" הצד" "מן

" " מור ילין 300-293
308-303

 העברי הפועל
מדיניות רשימות

מור ילין כהן תאטו 304-301 מוכנים להיות
כץ עמנואל כץ עמנואל 312-309

320-315
 בריטניה של שקיעתה

בריטניה של תככיה
העורך מור: ילין תש״ד שבט לנוער עתון זמעש

מור ילין מור ילין

rr

326-323
328-325
344-343

המעש
 תש״ד שבט "ב- תש שבט
דעת גילוי

" )ארונסון( ירחמיאל ׳אלישע׳ 330-327 ברירות שלש
" 332-329 הפלשתינאית המכלאה

מור ילין כץ-

n n

כץ עמנואל 334-333 
342-339 
342-341 
344-341

 אגדה/
 הראשונים

 בריטיים כבוד אותות
בריטיים "פילוסופים"

מור ילין אלדד- אלדד 340-335 עריקים שלשה
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 מור ילין
מור ילין

מור ילין
)אליאב( לבשטיין י.

368-345 
362-351

 כולה( )החוברת נפלו איך
ולבשטיין סבוראי משפט

)חוברת( תש״ד בשבט כ״ה תש״ב בשבט יאירכ״ה
מור ילין אלדד- אלדד 372-371 יאיר

שטרן דוד שטח דוד 374-373 חייו
מור ילין מור ילין 380-375

384-379
390-383

 ומותו חייו תורת
 דיוקנו
לעצמאות דרכו

מור ילין שטרסמן לילה 390-389 גויים בין בוורשה
מור ילין שפירא חיסיה 392-391 הסוף בצל

יאיר מצזבונושל

392-391
394-393
396-393

398-397
408-399

 מלחמה תפרוץ אם
 עברי שלטון פרושה החת

 הל,ץ/המנהיג בסימן
 בן־יוסף של לזכרו

מאמרותיו
משיריו
(27.4.44 ה- מן במאסר -אלדד מור ילין )עורך תש״ד שבט-אדר ח׳ גליון החזית

מור ילין אלדד- הסוהר מבית- משתתף אלדד
׳5׳

n

412-409
432-429
436-431

החזית
 גרינברג צבי אודי

וביולוגיה אסטרולוגיה
" " " 440-437 הצד/הדים הערות/מן
rr rr

n u

rr rr

rr rr

מור ילין

rr

rr

rr

414-411
416-413
420-417
426-421
430-425

 מרץ החודש בפרוס
 טרומפלדור יאיר

 לאומה הנהגה
נפט

תורכיה של עמדתה
ארונסון ירחמיאל - ׳אלישע׳ "ד תש שבט ישראל חרות לשוחרי

שמיר י. - ׳אלישע׳ 460-443 כולה החוברת
תש״ד אדר א עברי מהפכן של ממחשבותיו

שמיר י. - ׳אלישע׳ 488-471 כולה החוברת
תש״ד אייר - ניסן כרוזים - הודעות

 מור ילין אלדד-
מור ילין

 אלדד
מור ילין

rr

466-465

470-467
490-489

 לציבור שאלה
 הודעה

 הודעות
כרוזים
תש״ד ניסן ט׳ גליון החזית

מור ילין אלדד-

rr rr

rr rr

אלדד

rr

494-491 
500-499 
518-515 
526-523 
528-525

החזית
 תש״ד פסח זבח

 מצדה של הפילוסופיה
 הקבלה של כוחה

ישנים גם חדשים ספרים
rr rr

rr rr

rr tt

rr n

מור ילין

rr

rr

498-495

504-499
508-403
512-507
516-513
522-519
530-529

 אלישע בקרב לנופלים
 ואליעזר ובתך,ציון

 - מגדפים הם
 במלחמה שנאה

 אחים :מלחמת השאנטאג׳ה
 הגנה מלחמת

 אביב לתל
הערות

מור ילין
לדפוס המביא שפילמן אנשל כאן עד

534-531 תש״ד אייר-ניסן כרוזים
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תש״ד אייר לנוער עתון המעש
 מור ילין אלדד-

מור( ילין )לפי
 אלדד
אלדד

538-535
554-551

המעש
ענן ועמוד אש עמוד

מור י כץ עמנואל 546-543 אהרונסון אהרון לקה
מור ילין שמיר- שמיר יצחק 540-539 אלישע

מור ילין

מור ילין

מור ילין

מור? ילין

540- 539
541- 540
548-545

 גיבורים נפלו איך
 ואליעזר ציון ברוך
האמת הכרת

מור ילין 552-547 האידיליה קץ
־׳ " 558-553 גדעון

תש״ד אייר י׳ גליון החזית
מור ילין מור ילין

rr

rr

ft

rt

n

H

564-561 
 572־567

574-571 
578-573 
582-579 
586-583 
588-585 

589 590 
594-591 
594-593 
596-595 
598-597

 החזית
 העברי הרצון השלטת
 הזמן חשבון

 -הדין ובתי המשטרה
 ומרות משמעת על עוד

 התיכון הים עתידות
 רזיאל דוד

 דעות
 השכולים להורים

 אליעזר החרות לוחם על
 מאנדלקוק נ. ח.

הדים
מור ילין  אלכסנדר אולי

? אהרונסון
568-563 המבשר

אלדד ? ייבין ה. י. אולי 590-587 מעשים של רומנטיות
תש״ד תמוז סיוון- י״א גליון החזית

מור ילין מור ילין

H

600-599 
604-601 
608-605 
630-625 
632-629 
634-631

 מלך הדרת
 החזית

 מלחמה :משפט תביעתנו
 תככים
גרדום
במפא״י פילוג

מור ילין מור ילין 636-633
636-635
638-637

 הערות
 הדים
"החזית" שנה

מור ילין אלדד-

rr n

 )מבית אלדד
הסוהר(

rr

H

612-607
616-611 
622-615 
626-621

 הרצל אחרי שנה ארבעים
 הראשונה חזיתנו

 אכספרסיוניסטית פוליטיקה
מועיל ויכוח

מור ילין מור ילין 642-639 תש״ד תמוז הודעות-כרוזים
אלדד מתיתיהו

+אלדד שמואלביץ׳
644-643 התלייה מצינוק מכתבים שני

תש״ד מנחמ-אב י״ב גליון החזית
מור ילין מור ילין 648-645 

654-651 
662-659 
674-671

 החזית
 הזר- השלטון

 פוליטית הבנה על
ההווי מן

מור ילין אלדד-

« מ

אלדד

n

650-647
658-655
666-663
670-667

 הפרק על
 במטרה דוגמאטיות
 הפואימה... האידיליה-

וישועות גבורות
rt n 672-669

676-680
 הטירור למשנת תוספות
הגיבו כיצד / הדים / הערות
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תש״ה השנה ראש ערב י״ג בליון החזית תש״ה
מור ילין

מ

מור ילין

rr

tr

684-683 
 688־685

694-691 
698-697 

 708־703
712-707 
718-715

 טובה לשנה
 החזית

 מבחנים
 הלחם פת על

 באירופה הכרעות
 נאבקת הודו
הדים

מור ילין אלדד-

H n

 אלדד
)לבגין( אלדד

690-687
698-693 
702-699 
704-701

 הפליטים ציונות של סופה
 לידיד[ ]מכתבים השנאה על

 והפקחים הטובים ליהודים
המחיר

קורב יהו אל עינויי פרשת 714-711 העינויים לפרשת
?
?

716-713
718-715

 ההווי מן
מקום בכל באוייב נילחם

תש״ה תשרי הזר בשלטון עברית-מלחמה מדיניות ומדיניות- עלייה לחרות הדרך
מור:״אפשר" ילין מור ילין 734-721 ]חוברת לחרות הדרך

אלדד[ )לפי מור ילין 738-735 כרוזים־הודעות
תש׳־ה כסלו הצבאי הדין בית בפני החרות לוחמי - מאשימים הנאשמים

מור ילין מור ילין 742-741 המבוא דברי
 הנאשמים עם אלדד מכרעת במידה הנאומים עיקרי

עמיקם. אליהו +
אלדד

748-741
754-751
766-755

 חבורי צבי של הצהרותיו
 שפילמן אנשל של הצהרתו
שמואלביץ׳ מתתיהו הצהרת

אלדד שפירא חיסיה 752-747 שפירא חיסיה הצהרת
מור ילין מור ילין 770־765 תש״ה חשוון אגרת

תש״ה חשוון י׳״ד גליון החזית

 -אלדד מור ילין
אלדד מור- ילין

 מור( ילין )לפי
 מור ילין
אלדד מור- ילין

 אלדד
 מור ויליז אלדד

 לעצמם מייחסים
 אלדד

 אלח־)לבגין(
אלדד
 אלדד
אלדד

772-771 
774-773

782-779
786-781
788-785 
802-799 
806-803

 ובדם באש הבאים דבר
החזית

 הלאומי הוועד המורים,
 באימפריאליזם מלחמה

 ניטשה בתורת וקליפה תוך
מהו "גוליזם"

הדים

מור-אלדד ילין

" rr

מור ילין 778-775 
792-787 
795-791 
802-801

 גלויות
 הגדולה המהפכה

 אקלים אזורי
הגירוש

? 800-797 טוב סימן יצחק של לזכרו

בטוח איננו מור ילין אלדד לפי מור ילין 808- 805 תש״ה טבת לעומת זה
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תש״ה טבת ט״ו גליון החזית
אלדד מור- ילין

rt n

מור ילין

ft

812-809
818-811

 822־817
824-821

החזית
 בעורף

 עברית דיפלומטיקה
התקופה בגי

rt rt

n n

אלדד

n

H

828-825
830-827

 832־829
836-831 
836-835

 יוון במול
התליה עץ בצל

 עברית למדו
מתמיה תמהון

לאימפריאליזם גודל הבו
מור-אלדד ילין אלדד 838-835 

838-837 
840-839 
842-841

 ל״שיבה" בהגיעו וייצמן
הערות

הדים
חנוכה דמי

מור ילין מור ילין 844-843  כרוז במולדת עברים
תש״ה טבת

״״ 856-845  שלוש /תש״ה שבט
)פנימי( שנים

תש״ה שבט ט״ז גליוז החזית
אלדד מור- ילין

rt ft

מור ילין

ft

 860־857
 872־867
 882־879
886־881

 שנדונו השניים
 הכרעות בתקופת
 התחומים הרחבת

העברי השלטון בשם
ft 

n tr

אלדד

ft

864־859
868-863 
876-871 
880-875

 זכרון ביום / החזית
 "קטניט״ו״גדולים" מאורעות
 ההיסטורי הפולמוס

שדנו שלושה
״ 892-885 ההוויי/הערות/הדים מן

מור ילין

מור ילין
מור ילין 894-893

896-895

 אחים ברכת בנכר- לנידונים
 תש״ה שבט
האבל שבוע כתום

מור ילין

 ידם על חוברו
מור ילין

 ידם על חוברו
מור ילין

930-925

934-931
936-935
938-937

944־939

 קהיו במשפט הנאשמים דברי
תש״ה אדר

 התלייה עד המשפט מן
 האחרונים נ?כתכיהם

 כרוז >במולדת עברים
הגרדום לאור

950־943  )פנימי( ב׳ גליון השקפה
תש״ה ניסן

אדדתש״ה י״ז גליון החזית
אלדד מור- ילין

rt rt

אלדד

ft

900-897
906-901
916-913

החזית
 מעמדות מלחמת

היסטוריה לכתוב מותר כיצד
n m

n n
מור ילין

tr

902-899 
910-907 
912-911

 ואדישות התרגשות
 הלאומי הוועד על

מדיניוו כמערכת ישראל ארץ
ft ft ff 924-923 תבותר לא ארצנו
כין עמנואל כץ עמנואל

7
920-915
922-921

 רוסיה בריטניה יחסי סיכום
דיפלומט של לב גילוי

שמיר יצחק שמיר יצחק 922-919 לאלישע זכרון
מור ילין מור ילין 924-923 תבותר לא ארצנו
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תש״ה אדר ישראל חירות לוחמי הוצאת קהיר במשפט הנאשמים דברי

צורי בית אליהו 930-925 צורי בית אליהו דברי

חכים אליהו 930-929 חכים אליהו דברי תמצית

העתונות מן 934-931 התלייה עד המשפט מן

936-935 האחרונים מכתביהם

מור ילין מור ילין 938-937 )כרוז( במולדת עברים

מור ילין מור ילין 944-939 )חוברת( הגרדום לאור

מור ילין מור ילין 950-943  ניסן )פנימי( השקפה
תש״ה

תש״ה ניסן י״ח גליון החזית

אלדד מור- ילין

H H

rr rr

אלדד 954-951 
964-957 
966-963 
978-975

 ובזעם רבה באהבה
 הנבחר העם

 גויים "עליונים" בהגחל
הדים / הערות

H H

 מכחיש מור ילין

אלדד מור- ילין

n rr

 מור ילין

מור ילין
אלדד( )לפי
מור ילין

956-953
956-955
958-955

968-965
970-969
974-973

החזית
 המושפלת ירושלים
העברית הבריגדה

 הטוב הנציב בימי
לגרדום עלו כך

לשלושה זכרון
 גפנר בנימין
כהן יהושע

 גפנר בנימין
כהן יהושע

974-971
976-973

 יאיו "סטרומה" על חדש אור
בסודן השבי מן

מור ילין מור ילין 982-979  כרוזים במולדת עברים
תש״ה אייר

תש״ה אייר י״ט גליון החזית

אלדד מור- ילין

» tt

מור ילין 984-983
986-985 
988-9851 

1009-1007

 וגבורה זכרון ביום
החזית

 מסוב חרוכה״-פירוש "אדמה
החוב אגרות את להחרים

ti n

rr rr

rr rr

rr rr

rr rr

אלדד

rt

990-989
994-991
996-993

1000-997
1004-999 

1010-1009

 ירושלים פולמוס לאור
 ופוליטיקה צבא

 בצדה ובזיון אורחים הכנסת
 'שלנו התיאטרון יהא

שליחות
הדים

rr rr  מור ילין
אלדד

1016-1011
1018-1015

 תש״ה אייר ישר בקוו
תש״ה סיוון ההאפלה כתום

מור ילין מור ילין 1024-1019
 -גילוי כרוזים־הודעות

תש״ה אלול סיון דעת
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]ב׳[ כתבים לח״י תש״ה
מור ילין  מור ילין

מור ילין
11-10
30-19

השבועה
תש״ה סיוון־תמוז במחתרת

מור ילין  מור ילין
]כולי[

40-33 תש״ה חשוון א׳ גליון המעש

תש״ו כסלו ה׳ העברית המחתרת קול תש״ו

 מור ילין אלדד-
מור ילין אלדד-

 אלדד
מור ילין

42-41
44-42

 מלחמה באוייב ברכה, לאומה
המולדת חרות על

תש־ו כסלו ב׳ גלידן המעש

rr rr

rr rr

אלדד 46-45
47

48-47

50-49

52-51

 חותני הכוח
 רוזוולט של הבטחותיו

 חכמו לו גורט/ לורד
 לסחור/ לא האחת/ החזית

 אפריקה לגולת שנה
 במיצר/ הצעיר" "השומר

הצביעות /שיא

n ״
מור ילין 48-45

52-51
 העברי/נפט המרי ישראל/

מולדתנו/השבונות

תש״ו כסלו ה׳ העברית המחתרת קול תש״ו
המחתרת קול

. מור ילין ]הכל[ מור ילין 76-53 תש״ו כסלו-טבת
תש״ו טבת ג׳ המעש

מור ילין אלדד-
w n

rr rr

 מור ילין
אלדד

מור ילין

82-77
80

84-83
84-83

82- 77 עמ׳
 תשקצם שקץ

אחד עולם צלמם/נאמנותם/
שהכריע קרב

מור ילין מור ילין 86-85
96-87

 דעת גילוי
המחתרת קול

תש״ו שבט ד׳ המעש
מור ילין

 מור אלדד-ילין
אלדד

rr

אלדד

מור ילין

 אלדד
 אלדד

אלדד

98-97 
100-99 

102-101 
104-103

100-99
102-101

 תש״ו בשבט- כ״ה תש״ב-
 שבט״גיסטאפו"

 ]הכל[ 104-103 ׳עמ
 מלחמה דרכי ארבע

 ו׳/ ליגה אחת/ שרשרת
 תערובות/ בני

פרשיות/ סמיכות
תש״ו ב אדר ה׳ המעש

מור ילין
rr

 מור ילין
אלדד

מור ילין

rr 

rr

מור ילין
אלדד

106-105
108-107

110-109 
112-111 
108-107 
110-109
112-111

 ההתקפה הארץ/ גורל
 המתירים המולדת/ על

 החוב״/תהא דמנו/״אגרות
 המזימות/ חשביתה/מסך

 המחתרת קול
 אחד ישיש הבריטים/ אם

 הצעיר השומר / בריטניה
טראגי גיחוך המאחרים/
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תש״ו ניסן ,ו המעש
מור ילין

אלדד

 מור ילין
אלדד מור- ילין

מור ילין

אלדד

 מור ילין
אלדד

114-113 
118-115 
118-115 
120-119 
118-113 
122-121 
128-127

 שופטים בנכר/בפני קברם
 שוב מקום/ בכל ממדים/

 ישנות חדשים־זמירות זמנים
 ההופעה כשלון מאחורי/
 ? מה לשם בתוך/ אזכרה/
 הודעה

)כולו( 128-127 עם׳
תש״ו )א( תמוז ז׳ המעש

מור ילין  מור ילין
אלדד

132-129
130-129

 הנזק לאוייב/ תינתן
החרות ממונות/מלחמת דיני

 טוענים ואלדד מור ילין
בתוקף לעצמם

132-131 ובגאון ביגון

תש״ו )ב( תמוז ח׳ המעש
אלדד

rr

n

מור ילין

אלדד

//
מור ילין

136-133  יגור/בריטניה/ של מגור
 הרואות/ בעקרביס/עיניכם

 רצה/ לא מה רוקח/ האדון
להלחם כבוד/כיצד לפצועים

תש״ו (1) תמוז ט׳ המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
138-137

140-139

 תקנו/יבואו החזית/אל תהא
 הורסת המציאות

נכולון 140 -139 ,עמ
תש״ו (1) תמוז י׳ המעש

 אלדד

מור ילין

 אלדד

מור ילין

144-141
n

n

 האם/ מתי/ פוגרומים/
 קוויזלינגים אין

 האשליות/ מעלינו/ תוסר
עונש

תש״ו >א/ אב י׳א המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
148-145
148-145

 "איזווסטיה" /לפרשן סכרו
הרשימות שאר כל

אלדד אלדד 152-149
 תש״ו )ב( אב י״ב המעש

הגליון כל
תש״ו (1) אב י״ג המעש

מור ילין

אלדד

 מור ילין

אלדד

156-153  להצגות/תכסיס/לקח הקץ
מות בני
הרשימות שאר כל

תש״ו )א( אלול י״ד המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
160-157  מול/י,מ.נ. תכנית/

הרשימות שאר כל
תש״ו )ב( אלול ט-ו המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

164-161
164-163

 לשתים[ !פרט הרשימות כל
ברברים ברכה/
תש״ו >ג< אלול ט״ז המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

168-165
166-165

 לאחת[ ]פרט הרשימות כל
החרות נשק יושבת לא

תש״ו )ד( אלול י״ז המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
172-169
170-169

 לאחת[ ]פרט הרשימות כל
חופשי איזור
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תש׳״ו )ה( אלול י׳״זז המעש
 אלדד

מור ילין

 אלדד

מור ילין

176-173  הגדולה טובה/התרמית לשנה
 מותר שופר/ולבריטי תקיעת

 לעמק- ללונדון/ ההולכים
המרי תנועת -יזרעאל/

 שומרון דוד שומרון דוד 188-177 המחתרת של הטכני הצד
תש״ז אלול חוברת
תש״ז תשרי בהחלט( )טפנימי במחתרת תש״ז

 אלדד
מור ילין

גינוסר פנחס

 אלדד
מור ילין

 גינוסר פנחס
אשד חגי

194-193 
214-193 
218-213 
220-217 
222-219

 תלחמו טובה לשנה
 השנים מפתן על

 מדינית סקירה
 השותפים

מלחמתנו דרכי אלה
תש״ז תשרי מאבק ולא מלחמה

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

234־223
234-233

 החוברת( וכל
הודעה
תשרי)א( י״ט המעש

אלדד אלדד 240-237 הגיליון כל
תשריוב( כ המעש

מור ילין

אלדד

מור ילין

אלדד

242-241

244-241

 האימפריאליזם מלחמת
 עוד נבליג לא
הרשימות שאר כל

m תשרי כ״א המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
248-245

247
 הגליון כל

ז״ל שטרן הדסה-לאה

כץ עמנואל כץ עמנואל 256-249

 השוקעת- האימפריה
 העולה יהודה
תש״ז חשוון
וזש״ו חשוומא( כ"ב המעש

אלדד  אלדד
מור? ילין

260-257  הגליון כל
וקפריסין הודו בין

חשווןוב( כ״ג המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
262-261
264-261

 המסיתים אח בודדו
השאר כל

תש״ו חשותוג! כ״ג המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
268-265
268-265

 שחרור על ומתן משא
השאר כל

תש״ז תשרי א הגוער חזית
 אלדד
 גינוסר פנחס

 גינוסר
 גפנר בנימין
גינוסר

אלדד
 שמואלביץ׳ מתי

 אדלשטייןי׳עמוס׳ משה
גפנר בנימין
 גינוסר פנחס

ידוע לא

274-273
284-277
288-285

288-287
290-287

 הנוער חזית
 נשביתי כך

 המעשים בנתיב
חקירה
 פרידה / האש טבילת
השאר

 מור ילין
מור ילין

 מור ילין
מור ילין

272-269
292-291

 תש״ד חשוון הודעות
תש״ז כסלו הודעה
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תש״ז כסלמא( כ״ה המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
296-293
294-293

 כולו הגליון
רוסיה מפני פחד

תש׳־ז כסלמב( כ״ז המעש
אלדד אלדד | 300-2971 חגליון כל

תש״ז )ג( כסלו כ״ז מעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
304־301

302-301
 הגליון כל

הכניעה לחרפת הקץ
תש״ז כסלו)!־( כ״ח המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

308-305
306-305

הגליון כל
פתח-תקוה סאלמה- באזל-
תש״ז טבת הציוני" הקונגרס צירי "אל המעש

אלדד לפי מור ילין מור ילין לטענת אלדד 314-309 הגליון כל
גינוסר פנחס  לעלי׳(

שומרון דוד
328-315  פנימי הקונספירציה

בהחלט
תש״ז טבתנא( כ״ט המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

332־329
330-329

 הגליון כל
ראשון סיכום
תש״ז טבת)ב< ל׳ המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

336־333
336-335

 הגליון כל
ה״אשנב" לתור אור

תש״ז טבת)ג< ל״א המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
340-337
340-337

 הפוגות/בימי/ ללא מלחמה
השאר כל

תש״ז שבט עברית חוץ למדיניות יסוד קווי
מור +ילין אלדד אלדד 360-341 החוברת כל

מור ילין מור ילין 360-359 הודעה
תש״ז שבט)א( ל״ב המעש

 מור ילין
אלדד

 כער ילין
אלדד

364-361
n n

 הדיביזיות על ידנו/ נושיט
השאר כל

תש״ו שבטוב( ל״ג המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
368־365  גרונר/מהודו לדב מספרים/

השאר כל
תש״ז שבט ב׳ הנוער חזית

 אלדד
גינוסר פנחס

 גינוסר
גפנר בנימין

?
אלדד
 )ראובני( שפירא חימיה
 גינוסר פנחס

 ,שמואלביץ מתי
גפנר בנימין

?

372-369
374-373
378-375 
378-377 
384-379 

384
386-385

 בקנקן/פחד תסתכל אל
 אחת גלותית תכונה על
 האחרונים יאיר-בימיו עם

 נופלים..." "אשר
 בשבי דו-שיח
הזה הלילה

»הם«
תש״ז שבט ב׳ הנוער חזית

אלדד אלדד 388-387 שבטתש״ו הנפש חשבון

 מור ילין
 אלדד

גפנר בנימין

 מור ילין
 אלדד

גפנר בנימין

392-389 
390-389 
392-391

 שבט)ג(תש״ז המעשל״ד
 תש״ו:/ אזהרה/תש״ב:/

 האנגלים/
בשבט ט״ו אגדת
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תש״ז שבטך־( ל״ה המעש
 מור ילין
 מור ילין

אלדד

 אלדד
 מור ילין

אלדד

394-393

396-393

 ליאיר יזכור
 ושנים ימים

השאר כל
אלדד אלדד 400-397 ויונקים עוללים מפי
אלדד אלדד 402-401

406-405
)כרוזים( המעש

מור ילין מור ילין 412 -403

אלדד אלדד 414-413 )כרוז( פיל" של פגרו "על
תש״ז ארו־)א( ל״ו המעש

מור ילין לפי אלדד אלדד לפי מור ילין 422-421 החוטאת בריטניה מול
מור ילין מור ילין 424 -423 תל-חי ביום / בינתיים

אלדד אלדד השאר כל
מור ילין מור ילין 428-425 תש״ז אדר הודעות

תש׳־ז ניסן ל־ח המעש
מור ילין מור ילין 430-429 הצבאי המצב

אלדד אלדד 432-431 השאר כל
תש״ז יםן)ב<1 ל״ט המעש

הרשימה מברי שהם טוענים -שניהם מור וילין אלדד 434-433 הגרדום במעלות
גפנר בנימין גפנר כנינמין " הסף על

מור ילין מור ילין 436-435 השאר כל
תש״ז ניסן ג׳ הנוער חזית

 ףאבידן׳[ הלפרין גמליאל
גינוסר פנחס ]?[ ידוע לא

444-439
448-437

 בית-צורי אליהו
השאר
תש״ו n) ניסן מ׳ המעש

אלדד | אלדד | 452-449 הגליון כל
תש־״ד אייוץא( מ״א המעש

 אלדד
אלדד;

 אלדד
מור ילין 464-461

 הגליון כל
ואלאס השניה/ הפצצה

מור. לפי אולי, ? מור ילין "ואלאס"
מור ילין מור ילין 459-453 תש־ז ניסן־אייר הודעות

תש״ז איירנב( מ״ב המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
468-465  לאה מתים/שותפים/והנה כך

השאר כל
תש״ז אייר)!( מ־׳ג המעש

 אלדד
אלדד מור ילין

 אלדד
מור ילין

468-465  הגליון כל
האיום מול

תש״ד אייתר( מ״ד המעש
אלדד

מור אלדר-ילין לטענת
 אלדד

 ילין לטענת
מור-אלדד

476-473
474-473

 הגליון כל
הוועדה לקראת

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

478-477
480-479

 תש״ז אייר דעת גילוי
 סיון)א( ]כרוז[ המעש
תש״ז

תש״ז םיון)א( המעשמ״ה
אלדד אלדד 484-481 הגליון כל

סיון)ב( מ״ו המעש
 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

488-485
486-485

 הגליון כל
מכין גוריון בן
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תש״ז סיון כרוז רובוביץ אלכסנדר הצעיר היכן
 מור ילין
מור ילין

 מור ילין
מור ילין

490-489
492-491

תש״ז תמוז הודעות

מור ילין  אלימלך
אפלבוים

522-493  לבסיס חזרנו ולא
תש״ו ,תמוז חוברת

מור ילין מור ילין 524-523
 הוועדה אל הודעה לח"

האו״מ של המיוחדת
[15.5.47 תש״ז סיון ]כ״ה

תש״ז תמוזוא( מ־׳ז המעש
 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

528-525
526-525

 הגליון כל
תמה לא רובוביץ פרשת
עדותו לפי מור ילין תש״ז בתמוז ח׳ [586-533] האו־מ של המיוחדת לוועדה תזכיר
תש״ז תמוזןב( מ׳״ח המעש

אלדד אלדד 532-529 הגליון כל
אלדד אלדד 586-585 עברי■ נוער עברי! עם

מור ילין מור ילין 588-587 ]כרוז[ תש״ז תמוז המעש
תמוזוגזתש״ז מ״ט המעש

אלדד אלדד 592-589 הגיליון כל
מור ילין מור ילין 591 הוועדה פניית

תש״ו תמוזןד( נ׳ המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
594-593
596-593

 עובדות של לאורן הוועדה
השאר כל

מור ילין מור ילין 606-597
 פנימי שיקוף; במחתרת;

- תש־ז תמוז
אלדד אלדד 606-605 בחירה לפי זרה לשון

תש״ז תמוז ]פנימי[ במחתרת
מור ילין

אלדד

 מור ילין

אלדד

616-607

622-611

 תיתפס/ ובבא/אל הזה בשלב
 "ברגסון קבוצת על

 המור/ ומוסר קל מוסר
 יחסנו עתון/—קרא

לסוציאליזם
אלדד אלדד 640-623  תמוז בפאשיזם מלחמה

תש״ז
תש״ז תמוז)ה( נ״א המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

644-641
642-641

 הגליון כל
הציונית ההופעה

תש׳־ז אב ופנימי[ במחתרת
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
658-645
652-648

 הגליון כל
ו״אהבת" פקודת אנו/ האם

אלדד אלדד 660-659 תש״ז אב ]כרוזים[ המעש

אב)א<תש״ז המעשנ״ב
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
664-661
664-661

 למעפיליס/הוועדה כבוד
השאר כל

אלדד אלדד 666-665 תש״ד אב ]כרוו[ המעש

מור ילין מור ילין 668-667 " " הודעה
תש״ז אב>ב( נ״ג המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

672-669
671

 הגליון כל
לרראון
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תש״ז אבוג( נ״ד המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
676-673
676-673

 ברורה סבל/שפה יהא
השאר כל

מור ילין מור ילין 684-677  אב כרוזיס/הודעות
תש״ז
תש״ז אבוד( נ״ה המעש

אלדד | אלדד 688-685 הגליון כל
לאלדד מור ילין מור; אלדד-לילין 686-685 לגולדה נכנע הגנרל כיצר

תש״ז אלולוא( נ״ו המעש
 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

692-689
690-688

הגליון כל
אוייב מזימת הכשילו

אלדד אלדד
מור וילין אלדד מור וילין אלדד

694-693
696-695

 תש״ז אלול ]כרוק המעש
באלול ט״ז דעת גילוי

תש״ז אלולוב( המעשנ״ז
 אלדד
לאלדד מור: ילין

אלדד
מור; לילין מיחסו אלדד

700-697
698-697

 הגליון כל
ליריב האוייב בין

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

704-701
702-701

 אלולןג( נ״ח המעש
תש״ז

 הגליון כל
מצרים של עצמאותה למען

אלדד אלדד תש״ו[ ]אלול 714-705
716-715

 לאסתר תשובה
כרוז וילנסקה

חש׳״ז אלולןד( נ״ט המעש
מור ילין

אלדד

מור ילין
 סלמן שאברהם ייתכן
אלדד

718-717
720-717
720-719

 המולדת שלמות על נגן
 הביטוי חופש על במערכה

השאר כל
תש״ח
תשריוב( ס״ב המעש

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

736-733  ה״ויטו״/המירוץ של זכותו
השאר כל

מור ילין מור ילין י״חתשרי- 740-737 דעת/״בשולי" גילוי
תש״ח מרזזשון)א( ס״ג המעש

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

742-741 
744-743

 העמוד כל
העמוד כל

תש״ח מרחשון>ב( ס״ד המעש
 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

748-745
746-745

הגליון- כל
למי? המסים תשלום

 מור ילין
אלדד

 מור ילין תש״ח[ עמרחשון
אלדד

752-749
754-753

 כרוזים ]כרוז[/ המעש
וכרוז[ המעש
תש״ח מרחשוןןג( ס״ה המעש

 מור-אלדד ילין
אלדד

 !"ואלאס״-ספק[ מור ילין
אלדד

760-757  "ואלאס" סכנת-"הודו"/
השאר כל

תש״ח מרחשוןוד( ס״ו המעש
 מור-אלדד ילין לפי
 מור ילין

אלדד

 מור; אלדד-ילין לפי
אלדד מור ילין

762-761 
764-763 
764-761

 הארץ ומכירת הארץ תוצרת
 ל״ד.בוי;ר׳ בין־הזמנים/ בימי

השאר כל
תש״ח מרחשון !כרוז! המעש

 מור ילין
 אלדד

מור מור-ילין ילין

 ]"אולי"[ מור ילין
 ה׳[ הנוער" "חזית ]מתוך
 תש״ח[ ]כסלו אלדד
הלחמי בית יהודה

766-765
770-767 
772-771 
788-773

]כרוז[
 ולוהטים- צעירים
 הדם על !כרוז[ המעש

חינוכית לעבודה התכנית
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תש״ח כסלו!א( ס״ז המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
792-789
792-791

 הגליון כל
ישובו הכמנצחים

תשיח כסלו ד׳ הנוער הזית
אלדד

מור ילין

אלדד

 מור ילין
׳אלחנך יהודאי אברהם

812-793

801-797
804-801

 סורסית/ מפת/לשון מהי
 הגדולה האהבה בכוחה/

 אחד עוד נחלק/ מה על
אלחנן של הרפורט

 שלו מרדכי
 שלו מרדכי
 גינוסר פנחס
גינוסר פנחס

 הראשון[ !שירו שלו מרדכי
 !׳דרור׳[ עוזיאל מרדכי
 גינוסר פנחס
 סובול[ עליןדוד אולי

ידוע לא

806-805
809

812-809
802

מתנה
 ]שיר[ רעם הד שמעתי

 גדולה /רוח ]שיר[ רמץ
]שיר[ חצות
נעורים להט הנוער/ חזית

תש״ח (3) כסלו ס״ח המעש
 אלדד

שלו מרדכי
 אלדד

שלו מרדכי
816-813

816
 הגליון כל

טור מול טור
תש״ח כםלו!א( ס׳־ז המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

792-789
792-791

 הגליון כל
ישובו הכמנצחים

תש״ח כסלו ד׳ הנוער חזית
 אלדד

מור ילין

אלדד

 מור ילין
׳אלחנן׳ יהודאי אברהם

812-793

801-797
804-801

 סורסית/ מפת/לשון מהי
 הגדולה האהבה בכוחה/

 אחד עוד נחלק/ מה על
אלחנן של הרפורט

 שלו מרדכי
 שלו מרדכי
 גינוסר פנחס
גינוסר פנחס

 הראשון[ ]שירו שלו מרדכי
 ]'דרור׳[ עוזיאל מרדכי
 גינוסר פנחס
 סובול[ עלינדוד אולי

ידוע לא

806-805
809

812-809
802

מתנה
 ]שיר[ רעם הד שמעתי

 גדולה /רוח ]שיר[ רמץ
 ]שיר[ חצות
נעורים להט הנוער/ חזית

תש״ח >ב( כסלו ס״׳ח המעש
 אלדד
שלו מרדכי

 אלדד
שלו מרדכי

816-813
816

 הגליון כל
טור מול טור

תש״ח )ג< כסלו ס״ט המעש
 מור ילין לפי

 אלדד
 מור ילין

שלו מרדכי

 אלדד
 אלדד
 מור ילין

שלו מרדכי

818-817 
820-819

819
820

 למפנה/"יחיעם"
 וייצמן אורים/ נעלה

 המצב על
טור מול טור

תש״ח כסלו הודעותן דעת גילויי !כרוזים- המעש
מור אלדד+ילין

n

 מור וילין אלדד
 אלדד

מור ילין
מור וילין אלדד

822-821
824-823
826-825
828-827

 המעש
 המעש
 המעש
המעש
תש״ח טבת!א( ע׳ המעש

 מור ילין
 שלו מרדכי
אלדד

 מור ילין
 שלו מרדכי
אלדד

832-829
832

832-829

 במערכות
 טור מול טור
השאר כל

ח תש" טבת!ב( ע״א המעש
מור ילין לפי אלדד אלדד; לפי מור ילין 834-833 -הנגב הגליל ירושלים-
 ישלו
אלדד

 שלו מרדכי
אלדד

836
836-833

 טור מול טור
השאר כל
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מור ילין מור ילין 848-837
 טבת )פנימי[ במחתרת

תש״ח
תש״ח טבת ה׳ הנוער חזית

 אלדד
 מור ילין

 ורד אברהם
 שלו מרדכי

אשד חגי

 אלדד
 מור ילין

 ורד אברהם
 שלו מרדכי

 אשד חגי
ידוע לא

850-849 
858-857 
862-859

862־861
864-863

 נמשכת/מחזית המלחמה
לחזית

 שמשון
המולדת פני
 ]שיר[ עברים הרי

 אוסטרמן ליוסף
השאר כל

מור ילין מור ילין 876-873  טבת אזהרה; הודעה;
תש״ח

תש״ח שבטןא< ע״ג מעש
אלדד אלדד 880-877 הגליון כל

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

882־881
884-881

 שבט)ב( ע״ד המעש
תש״ח

 המעשים
השאר כל

שבט ו׳ הנוער חזית

 אלדד
 אלדד

 ורד אברהם
 שלו מרדכי

" " ׳[

אלדד
 מו ילין או שלו מרדכי

ורד אברהם
 אטלטשול שבע בת כנראה

 ]׳יענקל הוברמן יששכר
ידוע לא

888-885
890-887
898-895 

-904
902-899

תש״ח
 הגדול והשכל הקטן השכל

 עונשין פעולת או מלחמה
המולדת פני

 ]שיר[ לבדם
 שרונה את פוצצנו איך
השאר כל

מור ילין מור ילין 908־907
 שבט ]כרוז[ המעש
תש׳יח
תש״ח שבטוב( ע״ה המעש

אלדד אלדד 912-909 נבודד/תלס-שמיר-בועז
שלו מרדכי שלו מרדכי 912-911 טור מול טור

מור ילין מור ילין 912 909 השאר כל
תש״ח אדר>א( ע״ו המעש

מור ילין מור ילין 916-913 הגליון כל
אלדד אלרד 924-919  לעם לוחמת הנהגה

לוחם
)ב( א׳ אדר ע״ז המעש

 מור ילין
 אלדד-שלו

אלדד

מור ילין
 לעצמם טוענים ושלו אלדד
אלדד

928-925
928

928-925

 עברי ובהון עברי בדם
 טור מול טור
השאר כל

 אלדד
 מור ילין

 אלדד
מור ילין

 אלדד
 גזור ילין

 אלדד
מור ילין

918-917 
930-929 
934-931 
936-935

 א׳תש״ח אדר כרוז המעש
" !כרוז[ המעש
 ]כרוזים[ המעש
" " - הודעה

 )פנימי( ,ב ;שקוף במחתרת
תש-ח אדר

מור |ילין מור ילין | 944-937( הגיליון כל
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מור ילין מור ילין 944 תש״ח אדר )כרוזןכ״ד המעש
מור ילין מור ילין )פנימי( 952-945 " " פוליטי במחתרת-פנקס
מור ילין מור ילין 954-953 אדרתש״ח :וכרוז! הודעה

)פנימי( " ג׳ שקוף במחתרת
מור ילין מור ילין 962-955 הגיליון כל

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

966-963
968-967

 שידור ירושלים הרות
וכרוזן מכשיל? מי

ב׳)א(תש״ח אדר ע״ח המעש
 אלדד
 שלו מרדכי
אלדד

 אלדד
 שלו מרדכי
 זטלר יהושע

ידוע לא

970־969
n

973- 971
974- 973

 מרכז וסיכוי/היא סיכום
 נינוה משא
 ירושלים על הקרב

הצופיס/ירושלים הר

אלדד אלדד 976-975  ב׳ אדר ןכרוון המעש
חש״ח
תש-ח ב׳ אדר ע״ט המעש

אלדד אלדד 980-977 הגליון כל
מור ילין מור ילין 984-981 תש״ח ב׳ אדר כרוזים

תש״ח א׳ ניסן פ׳ המעש
 אלדד

מסופק מור ילין
אלדד
מור; לילין מייחס אלדד

988-985
985

 הגליון כל
הנשק שביתת נגד

מור ילין 990-989 תש״ח ניסן הודעה
מור ילין מור ילין 992-991  דיר פרשת על הודעה

יאסין
תשיח ניסן)ב( פ*א המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

996-993
995

 הגליון כל
הגדולה השעה

מור ילין מור ילין 1004-997
ניסן ה׳ שקוף במחתרת

תש״ח
־ח תש ניסן שידורים

 אלדד
 מור ילין

אלדד

 אלדד
 מור ילין

אלדד

1011-1005
1016-1012
1020-1016

 26.4.48 שידור
 26-27.4.48 שידור

" 2.5.48 " "
תש״ח ניםן>ג( פ״ב המעש

אלדד אלדד 1024-1021 כולו הגיליון
 מור ילין

 אלדד
 שניהם
 אלדד

 מור ילין
 מור ילין
 מור ילין

 אלדד
 מור ילין

אלדד

 מור ילין
 אלדד
 מור וילין אלדד
 אלדד

 מור ילין
 מור ילין לפי אלדד

 מור-אלדד ילין לפי
 מור ילין
 מור ילין

ר וטל יהושע

1027- 1025
1028- 1027 
1032-1029
1034- 1033
1035- 1034
1036- 1035
1037- 1036
1039- 1037
1040- 1039 
1042-1041

שידורים
 10.5.48 חש״ח אייר שידור

15.5.48 שידורים
 16.5.48 שידור
 " " " שידור
17.5.48 שידור

18.5.48 שידור
n » » H

ירושלים על הקרב
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מור ילין
אלדד
מור ילין
 מאשר אינו מור ילין

אלדד
מור ילין + אלדד

זטלר או אלדד
 ייבין י.ה.
מור ילין
 מור ילין אלדד( )לפי

אלדד
 אלדד
 מור ילין
מור ילין

1044-1043 
1048-104 7
1050- 1049
1051- 1050

 1052־1051
1054-1053 
1056-1053 
1062-1057

הודעות
 ]כרוז[ דוד בירת בני

18.5.48 שידורים

 22.5.48 שידור
 הלוחמת החטיבה מפקד

 תש״ח אייר כ׳ היום פקודת
תש״ח אייר ו׳ המרכז דבר

באייר כ״ט "הארץ" מאמר 1064-1063 אשם מי
אלדד + מור ילין | סיטון ודוד ה.ייבין י. 1068-1065 5.6.48 שידורים

תש״ח כזיון כרוזיס/שידור
 אלדד

 מור ילין
 אלדד
אלדד

 אלדד
 מור ילין

 אלדד
אלדד

1072-1067
1074-1073
1080-1079
1086-1083

 הש״ח סיון י״ט שידור
 תמוז;מנחם-אב כרוזים
 חש״ח

תש״ח אב שידורים
ו׳ מחלקה הכינה 1088-1085 הערבים-כרוז אחינו אל

מור ילין של בתידרוכו 1096-1095 הערבים אל
אלדד טוביה׳ ׳קבוצת כנראה 1104-1103 תש״נ חשון ישראל־׳ בית "אל
מור ילין מור ילין 1104 תש״ד ניסן "הכרזה"
מור ילין מור ילין 1104 תש״ו אלול הודעה
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הערות

התקופה - הערות

Victor Serge, Memoirs of a Revolutionary 1901-1941, London 1963, p.l .1
 הסחורות את להביא יכולתן בדבר פיקפוק אייכמאן[ עם ומתן ]במשא בראנד יואל כשהביע .2

 פקיד כל על שולטים הם בעולם; שולטת הבינלאומית ש״היהדות אייכמאן ענה הנדרשות,
 pro בראנד, יואל תחקיר ציט. שירצו״ סחורה כל לידיהם להעביר שיוכלו כך ואמריקני, בריטי

324/3/48 fo 371/4281 1/wr פועלים, ספריית מורשת היסטוריים, היבטים אד,7ד,ש באואר, יהודה 
 היהודית שהנטייה העובדה את אחר, בהקשר באואר, מדגיש השאר בין .148 ע׳ ,1982 ת״א

 הכוח את הגויית להערכה בסתירה עומדת המדיני הכוח של בחשיבותו להפחית המסורתית
 המיתוס של והיקלטותו בנפיצותו יון" זקני של ב״פרטוקולים היתר בין שהשתקף כפי היהודי,

.11 ע׳ שם, היבטים, באואר, ראה: הזה
 פעלו תקופה שבאותה לציין הראוי מן ;25-23 עט׳ שם, היסטוריים, היבטים באואר, ראה: .3

 ההנהלה של מרותה הפרת מתוך רבה במידה וסמכות, החלטה ללא בריטניה וציוני וייצמן
 שהתברר מה הברית; בעלות על ואוריינטציה בלפור הצהרת על ומתן במשא הרשמית, הציונית
מרות. הפרת ותוך והכרעה הסמכה ללא יוזמה מעשה היה מבריק, מדיני כתמרון

.824-821 עט׳ א', כתבים לח״יתש״ה, טבת-כסלו ט״ו, גליון החזית״ התקופה״ ״פני מור ילין .4
.11 ע׳ 1954 מרחביה פועלים, ספריית עצובות, שליחויות בדר, מנחם שם, .5
 הוצ. ,1942—1939 השנייה העולם מלחמת בתחילת ישראל ארץ ושאלת צירצ׳יל כהן, גבריאל .6

ל״ב. עט׳ שם, תשל״ו, ירושלים, בן־צבי, יד
 עט׳ שם, ,1982 ת״א עם־עובד, אופקים ,1945-1939 אירופה ויהודי בריטניה וסרשטיין, ברנרד .7

290-289.
.289 עט׳ שם, וסרשיין, ציט. .8

10 July, PRO CO 733/431 (76039) High Comissioner to Colonial Office, 1940
 ליגאלית הבלתי והעלייה הלבן הספר המושבות, משרד - ויישומה ״מדיניות צוויג רונלד .9

 אנגלי(, יד מכתב )תורגם תשמ״ב, ת״א, את. ,324-292 עט׳ ז׳, כרך הצטיונות ,1940-1939
 שלמים בתיקים מכן לאחר שנה עשרים נתקל הדרי וניה .90 הערה שם, וראה: ,311 עט׳ שם,

 וניה ראה: מ.ה.מ. בפקודת שהושמדו זו בסוגיה בריטניה של מדיניותה בפרשת וארכיונים
 ,7.12.84ה־ מן בפגישה שואה, בימי המאוחר הקיבוץ שליחי של שיח ברב דברים הדרי,

שם. ,169 עט׳ טבנקין, יד )כתב־יד(, פרוטוקול
 היוגוסלבי החוץ משרד תשובת מתוך ציט. 300-292 עט׳ שם, ויישומה, מדיניות צוויג, רונלד .10

P.R.O. F.O 371/25240 W 307 19.2.1940. לקאמפבל:
.132 עט׳ שם, ,1973 ירושלים, שקמונה, תיכוני, מזרח יומן פרקי מיינרצהגן, ריצ׳רד קולונל .11
12. 4/51/8/476 Laski to Churchill, 1/6/43 PRO PREM, .37 עט׳ שם, וסרשטיין, ציט.
.288 ;287 עט׳ שם, וסרשטיין, .13

cit. Rose, Gentile Zionists, p. 203, Note ononConversation C.Z.A. S/25/7563 .14
 של חלקו על .27 ;26 עט׳ אירופה ויהודי בריטניה וסרשטיין, ציט. וייצמן-מקדונלד, שיחת

 המושבות, משרד - וישומה ״מדיניות צווייג רונלד ראה: הלבן״ ״הספר כאדריכל מקדונלד
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 מרטין ראה תשמ״ב. ז, כרך הציונות ״,1940-1939 ליגאלית הבלתי והעליה הלבן הספר
 תש״ם, ירושלים י״ג, מאמרים קומץ ושם, יד היהודים", והפליטים הבריטית "הממשלה גילברט

ואילך. 105 עט׳ שם,
.71 עט׳ שם, ,1979 ירושלים עידנים ,הארץ-ישראלי המשולש בחל, ניקולאס .15
 הראשונה העולם מלהמת בתחילת ישראל ארץ ושאלת צירצ׳יל כהן, גבריאל ראה: .16

.41-40 עט׳ שם, ציט. תשל״ו, ירושלים בן־צבי, יד הוצ. ,1942-1939
Memorandum by the Secretary of State for the Colonies on Control of Land Transfers

in Palestine. January 11.1940.
 עט׳ ,1940 בפברואר 12ב־ המלחמה קבינט לדיוני מקדונלד של תזכירו הקבינט, כהן, ג. ראה: .17

[w.p 17; 20 (40]) שם. ציט. ,61 ;60
‘Minutes’ 14/6/41 pro a 4441/44/45FO 371/26172 ציט. ,41-40 עט׳ שם, וסרשטיין, .18
 ליגאלית הבלתי והעלייה הלבן הספר המושבות, משרד - ויישומה ״מדיניות צוויג רונלד .19

 שם, אנגלי(, יד מכתב )תורגם תשמ״ב, ת״א את. ,324-292 עמי ,7 כרך ה,ציונות , 1940-1939
 העלייה בשאלת מפולגת הציונית התנועה עמדת היתה צוויג, מציין זמן, באותו .300-292

 הסוכנות הנהלת ואילו דו־משמעית היתה בירושלים הסוכנות הנהלת עמדת ליגאלית; הבלתי
 עם היחסים את מחריפה שההעפלה השאר, בין היו, הנימוקים במפורש. עויינת היתה בלונדון
 עם היחסים הבטחות על ]סמכו הלבן" "הספר לביטול להביא סיכוי שיש "בשעה בריטניה
 אבל ה׳ידידים׳[ הבטחות על ]סמכו הלבן" "הספר לביטול להביא סיכוי שיש "בשעה בריטניה

 השואה! בימי ליגאלית הבלתי העלייה בפרשת גם ויעלה יוסיף אשר נוסף, נימוק גם נרשם
 הנהלת דיוני ציט. העולים", בקרב לסלקציה אפשרות כל מסכלת "שהיא היה: הנוסף הנימוק

.305 ׳עמ שם, צוות, ,1940-1939 ז,/25 אצ״מ הסוכנות,
.32 עט׳ שם, אירופה, ויהודי בריטניה וסרשטיין, ראה: .20
 הקה״מ, הוצ. והכרעה, עשיה במוקדי ,22.10.1947 המאוחד, הקיבוץ במועצת דברים גלילי, י. .21

.96 עט׳ ,1987 ת״א
שם. ,50 עט׳ וסרשטיין, ציט. .22
 שם, תש״ט, ירושלים־ת״א, שוקן, ,ישראל מדינת נשיא של חייו וכרתות - ומעש מסה וייצמן, .23

 שומע אתה אלה לדברים הד ,1949 שלישי ספר ; 1947 שני ספר 1941 ראשון; ספר ;287 עט׳
להלן. ראה מקדונלד, מלקולם עם שיחתו בדו״ח

.396 ע׳ ,1959 ת״א ״מערכות״, צה״ל, הוצאת ראשון, חלק שני, כרך ההגנה, תולדות ספר .24
שם. כ״ה, ע׳ צ׳רצ׳יל, כהן, גבריאל ציט. .25
.287 ע׳ שם, ,1945-1939 אירופה ויהודי בריטניה וסרשטיין, ברנרד ציט. .26

Minute dated 1 Sep. 1944 PRO FO 371/4281716 (NR 993/3/48)
.273-272 עט׳ ;400-392 עט׳ שם, וייצמן, .27
.223-217 ׳עמ שם, וייצמן, .28
.327 עט׳ שם, וייצמן, .29
שם. ,240 עט׳ וייצמן, .30
.259 עט׳ שם, וייצמן, .31
.382-380 עט׳ שם, וייצמן, .32
 הישראלית העמותה במסגרת ,1994 באוקטובר 6ב־ ,1939-1936 ״מאורעות על סמינר ראה: .33

 טבנקין. ביד גלילי, ע״ש המגן כוח לתולדות והמרכז תל־אביב את. ליד צבאית להיסטוריה
 שם, אייל, יגאל דברי ,1 קלטת העתק שם, יד־טבנקין, המגן, כוח לתולדות המרכז ראה.-ארכיון

.10-7 עט׳ שם, אלפלג, צבי דברי ;22-7 עט׳
 ומחתרת דיפלומטיה באואר, יהודה ; 737-736 עט׳ שם ,39 פרק שני, ספר ב׳ כרך סת״ה, :ראה .34

 איננו באואר ;14-12 עט׳ ,1963 מרחביה פועלים, ספריית ,1945-1939 הציונית במדיניות
 והדברים ,1936 בדצמבר גוריון בן של בביתו התקיימה רשמית הבלתי שהפגישה מציין

זו. בפגישה גוריון בן של מדבריו הם המצוטטים
.457 ;456 עט׳ שם, וייצמן, ראה: .35
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.384-380 עט׳ שם, וייצמן, ראה: .36
[.25] הערה גם שם ,200 עט׳ ומחתרת, דיפלומטיה באואר, יהודה ראה: .37
 ואת מסביר בתל ;76 ;75 עט׳ שם ,cab 65/10 ישראלי, הארץ המשולש בתל, ניקולאס ציט. .38

 לוחם; יהודי כוח של הקמתו על ואידן לויד של בהבטחותיהם האמין עדיין שוייצמן בכך,
 חשבון על אף שעה, באותה לבריטניה מיוחד לעזר להיות רצה "שווייצמן כותב, הוא "ייתכן",

 היהודית המחלקה ראש קטלינג, ריצ׳ארד של קביעתו מצטט בתל היהידוים; הפליטים 3,600
 אויב "סוכן החרב"; פליטי בין נאצי סוכן אף נתגלה לא "שמעולם בארץ הבריטית בבולשת

 על .103 עט׳ שם פניו״, מעל המסווה את מסירים היו עצמם היהודים ביניהם. מדי בולט היה
 בהסכמתם, ההצלה, במאמצי כולל צעד, כל והתניית הבריטים עם פעולה לשיתוף ההיצמדות

 קשריהם לנצל גפנר של להצעתו בתשובה גפנר, לבנימין גולומב אליהו שאמרם דברים יעידו
 פעל גפנר שהוא האויב, קווי מאחרי שבויים להצלת המיוחדת ביחידה היהודים החיילים של

 גפנר, עם הפגישה על יאיר. בית ארכיון לי, גפנר עדות ראה: יהודים. הצלת של למבצע בתוכה,
 הצעתו שדחו "הסיבה באואר: כותב .233 עט׳ שם, ומחתרת, דיפלומטיה באואר גם: ראה

 ובעלת וכמה כמה פי גדולה לתוכנית בריטית בהסכמה רבות תקוות אז "תלוי למדי" "מובנת
 וכמה"" פי הגדולה ש״התוכנית מסתבר גפנו־"; של בתוכניתו עניין היה ולא )?( רבים סיכויים

 כל במהלך פנים על וטפחו שעלו האשליות ממצבור נפוח׳ ׳בלון עוד היתה דובר, שבה
 עם קשר לשם המדינית המחלקה מטעם קושטא למשלחת קולק טדי הגיע כאשר המלחמה...

 מופרז, בטחון לו "היה בדר: כותב לחומה, מעבר תצפיות להם שהיו הברית, מבעלות גורמים
 שליחויות בדר, להענייננו", להועיל עשוי התחומים בכל עימהם פעולה שיתוף כי נאיבי,

.68 עט׳ שם, עצובות,
 שהסתבר כפי הוא יחזקאל, בר )מ. ,32-31 עמ׳ שם, ,1973 ברונפמן הוצ. הסתום, ראה.-במעגל .39

 הבריטי בצבא שירותו בימי יומנו דברי שפרסם מרגלית, עובדיה רבים: מאמצים לאחר לי
בבריגדה(. מכן ולאחר

.288 עט׳ שם, וסרשטיין, .40
Parliamentary Debates, House of Lords 1942, ; 9.6.1942 - הלורדים בבית מוין של נאומו .41

200 .vol. 123 col גם פורסם NewJudea'i הירצחו על .127 ; 126 עט׳ ,1942 מאי-יוני גליון 
בנו. נפילת על מאשר יותר לדבריו, וייצמן, התאבל הזה האיש של

 י״ז־כ, עט׳ תשל״ו, ירושלים בן־צבי, יצחק יד הוצ. ,ישראל ארץ ושאלת צירצ׳יל כהן, ג. ציט. .42
שם.

 ואיבה אטימות של הרוח הלוך על שם. ,282 עט׳ אירופה, ויהודי בריטניה וסרשטיין, ראה: .43
 בתל, כניקולאס משוחד בלתי וחוקר בריטי מדינאי של עדותו ראה: אלה במשרדים ששלט

 המוות "ספינות השלישי, הפרק שם, ; 1979 ירושלים עידנים, הארץ־ישראלי, המשולש
.82-63 עט׳ הקטנות״,

.52-50 עט׳ שם, וסרשטיין, ציט. .44
 אחרון", שלב - השואה בתקופת ישראל לארץ עלייה לגבי הבריטית ״המדיניות צוויג ראה: .45

.212 עט׳ שם, ,241-195 עט׳ ח׳, הציונות
46. 7602/30/ 2 Cit. Minute by R.T.E.Latham 27/4/1941 PRO 733/445 Part. ,המדיניות צוויג 

 מציין החוקרים, לרשות עומדים אינם עדיין המלאים הפרטים .311-308 עט׳ שם, הבריטית.
 חלקם שנה", 30 של הרגילה לתקופה מעבר כחסויים הוכרזו המרכזיים ״שהתיקים כיוון צוויג,

.90 הערה ,311 עט׳ שם צוויג, מציין רבות, תעודות כנראה הוצאו אחרים ומתיקים הושמדו
 והוצאת תל־אביב אוניב. , 1943 אפריל-יוני ישראל ארץ ושאלת הבריטי הקאבינט כהן, ג. ציט. .47

.24 עט׳ ,1976 ת״א המאוחד, הקיבוץ
Churchill to Secretary of State for the Colonies 5/7/42 PREM 4, 51/9 p.938.

.292-282 עט׳ דבר, סוף שם, ראה: ,292 עט׳ שם, וסרשטיין, .48
.72 עט׳ שם, וסרשטיין, ציט. .49
 Palestine ציט. ,92 עט׳ שם, ,1979 ירושלים עידנים, ,הארץיישראלי המשולש בתל, ניקולאס .50

12.1941 .2 Post.
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.Angora to Foreign Offica ‘20 Dec. 1941 PRO CO 773/449 15 16(P/3/4/30) .51
 הבריטית "המדיניות צווייג, רונלד גם: ראה "סטרומה" לפרשת ; 128-123 עט׳ שם, וסרשטיין,
 עט׳ שם ,1983 ח, הציתות אחרון״ שלב - השואה בתקופת ישראל לארץ לגביעלייה
 בפרשת מאשמתם ומקמייכל, אידן מוין, את בריטניה, את לחלץ ׳חש׳ באואר, י. .229-214

 נמרצת "בפעולה לפתוח הסוכנות ניאותה כיצד מתאר הוא רבה, כי בצדקנותו "סטרומה".
 לחוף", הילדים של ירידתם להרשות לפחות או - לארץ המעפילים של כניסתם להבטיח
 הסכימו הבריטים שבעצם גם לו ׳מתברר׳ רוויוזיוניסטית". "כיוזמה הגיעה שהספינה "למרות"
 גם כי מסתבר התורכית... הממשלה של היתה האשמה כל אבל הילדים[, של הורדתם ]לאפשר

 י אשמים" "התורכים - הבריטים לא ילבינו״. ״כשלג כשני, הבריטים של פשעיהם יאדימו אם
שם. ,35 הערה וכן ,205 עט׳ שם, ומחתרת, דיפלומטיה באואר, ראה

.128-123 עט׳ שם, וסרשטיין, .52
 לעומת ראה טביעתה. לאסון והפקרתה "סטרומה" של הפלגתה למניעת הבריטים תככי לפרשת .53

 שם, ,fo 371 32 663 ציט. כתל, כניקולאס משוחד בלתי וחוקר בריטי מדינאי של עדותו זאת:
ואילך. 94 עט׳

.122-120 עט׳ שם, ומקורות, עובדות - ישראל מארץ הבריטים את גרש מי נדבה, יוסף ציט. .54
 ת״א אחיאסף, הוצ. הלאומי, הצבאי הארגון מפקד של זכרונותיו - המרד בגין, מנחם ראה: .55

.38 עט׳ ,1974 תשל״ד,
 ,176 עט׳ שם, ,1979 ת״א מודן, ביתן, זמורה, הכוח אל הציונית הדרך ההגנה צילם, יגאל ראה: .56

.2 הערה
 למנוע כדי במזיד לטענתו, זאת, עשו לא הם שם. ,49 הערה ,233 עט׳ דיפלומטיה, באואר, .57

 ׳רק׳ זאת עשו אם ומה לתמוה; אלא יכול ואינך לארץ... כניסתם למנוע כדי ׳רק׳ אלא הצלתם,
 משנה זה מה ;הלבן״ ״הספר מדיניות מחיר בכל לבצע כדי או ישראל, לארץ כניסתם למנוע כדי

 כולל חרב, פליטי של הצלתם, פנים, ובהעמדת ובזדון בקנוניות שמעו העובדה נכונות לגבי
 הושמדו ואף ונמחקו שנגנזו למרות ספק לכל מעל הוכחו הדברים והרי הומניטרית. עזרה

רבים. מסמכים
 משרד תשובת מתוך ציט. .300-292 שם, ,324-292 עט׳ ויישומה. ״מדיניות צוויג רונלד ראה: .58

 p.r.o. f.o. P371/25240 w 307.90 הערה שם, ראה ,311 עט׳ שם, לקאמפבל: היוגוסלבי החוץ
19.2.1940.

 של מדיניותה בפרשת וארכיונים שלמים בתיקים מכן לאחר שנה עשרים נתקל הדרי וניה .59
 שליתי של ברבישיח דברים הדרי, וניה ראה: מ.ה.נ. בפקודת שהושמדו זו, בסוגיה בריטניה
 עט׳ טבנקין, יד )כתב־יד(, פרוטוקול ,7.12.84ה־ מן בפגישה שואה, בימי המאוחד הקיבוץ

שם. ,169
שם. שיח, ברב דברים הדרי, וניה ראה: .60
 ועידת ערב הול וקורדל רוזוולט עם אידן שיחת שם: ראה ; 165-159 עט׳ שם, וסרשטיין, ראה.• .61

.frus 1943 27/3/43; pp. 38-39:159 עט׳ וסרשטיין, ציט. הופקינס; רשם השיחה את ברמודה;
 ניסן ל״ה, חוברת מורשת, ילקוט בקושטא", בדר מנחם של "שליחותו הורביץ אריאל ציט. .62

שם. ,171 עט׳ ,203-153 עט׳ ,1983 אפריל תשמ״ג,
 שם, האירועים שלבי על ,1945-1942 הסיכויים כל כנגד שליחות - קושטא צומת הדרי, וניה .63

 Documents on the ,199 עט׳ 86 מסמך ;5.5.40 להיטלר הימלר של מכתבו ראה .11 עט׳
1981 Holocaust, Yad Vashem, Jerusalem.

.fo 371 23242 ציט. ,63 עט׳ הארץ־ישראלי, המשולש בתל, ניקולאס .64
.s 25/7563 ציט. ,64 עט׳ שם, ,1979 ירושלים עידנים, הארץ־ישראלי, המשולש בהל, ניקולאס .65
שם. ,90 עט׳ בתל, .66
But they know a lot about you... באקסטר: התובע של רמיזתו גם זכורה ;113 עט׳ בתל, .67
.159 עט׳ שם, כתל, .68
 ע׳ ,1986 ת״א עובד, עם ,1945-1942 השואה נוכח היישוב - במלכוד הנהגה פורת, דינה ציט. .69

אצ״מ. ,4.1.43וב־ ;6.12.42 הסוכנות הנהלת בישיבות בן־גוריון ציט. .268
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שם. ,169 ע ,7.12.84 המאוחר הקיבוץ שליחי של שיח ברב רברים הדרי, וניה ראה: .70
.54 עט׳ שם, עצובות, שליחויות בדר, ראה: .71
 שרידי 70,000 בהם יהודים, רבבות להציל היה ניתן כאשר ,1943-1942 פרשות על .72

 הציניות הקנוניות על מבולגריה; יהודים ילדים 5,000 של הצלם תכנית כולל טראנסדנייסטריה,
 העמדת הונאה, תוך ההצלה, ביצוע של אפשרות כל לסכל בריטניה של המדיניים ומאמציהם

 שם, ראה: כביכול. אובייקטיביות" "מניעות ועל זרים מדיניים גורמים של האשמה והטלת פנים
 טראנסדנייסטריה, יהודי 70,000 להצלת והתכנית הנסיון בפרשת ;83-70 עט׳ שליחויות, ברר,
 בעזרתם הבריטיים השלטונות ידי על הוכשלו ההצלה "אפשרויות בפירוש: פומרנץ וניה כותב

 שם, קושטא, צומת הררי, וניה (,1942 בדצמבר )מדובר החוץ״ במשרד אמריקניים פקידים של
 הבריטים, ידי על והכשלתה מבולגריה יהודים ילדים 5,000 של הצלתם תוכנית בפרשת .83 עט׳

 עט׳ שם, ,1986 ת״א עם־עובד, במלכוד, הנהגה פורת, דינה ראה: 319-.317 ׳עמ שם, ראה:
308-290.

 3) וכן מזכירה בקושטא, המשלחת יו״ר לסירוגין היה )בדר עצובות, שליחויות בדר, מנחם .73
.98-97 עט׳ שם, .1943 בינואר 12ב־ הגיע לטורקיה לארץ; שליחה פעמים(

.308 ,307 עמי שם, פורת, .74
.338-336 ׳עמ שם, קושטא, צומת וניה, .75
.332 עט׳ שם, קושטא, צומת וניה, .76
וסרשטיין: ציט. הופקינס; רשם השיחה את ;165-159 עט׳ שם, וסרשטיין, ראה .77

FRUS 1943 27.3.43; pp. 38-39.
.251-249 ; 188-183 עט׳ אירופה, ויהודי בריטניה וסרשטיין, ;267-264 עט׳ פורת, ראה: .78
 ׳עמ והשואה, רוווולט ממשל פיינגולד, ;269-268 פורת ;184-183 עט׳ וסרשטיין, ראה: .79

.14/39 הוועה״ם ארכיון ,29.4.43 הוועה״פ במזכירות פרומקין הציטוט .197-190
.frus 1943 27.3.43 pp. 38-39 ; 159 עט׳ וסרשטיין ציט. .80
 ד. ארתור ציט. ,1943 באפריל 20 לונג, של יומנו היהודים?״ למען המלחמה את אנו ״המנהלים .81

 תשל״ב ת״א הקה״מ, והוצ. הגיטאות לוחמי בית מיליון, ששה ניספו עת שתק והעולם מורס,
 הברית, ארצות ממשלת של חלקה על ;56-36 עט׳ ווארשה״ ״ברמוד הפרק, שם ראה: ,1972

 עט׳ שם, הסרבנים", "המצילים הפרק: גם ראה יהודים; ילדים רבבות של הצלתם במניעת
72-57.

.184 עט שם, וסרשטיין, .82
.281 עט׳ שם, וסרשטיין, .83
.204-201 עט׳ שם, וסרשטיין, ציט. .84
.75 עט׳ שם ;74 ׳עמ שם, פרטי, תיק מתוך הדו״ח דברי המצטט שתק, והעולם מורס, רא: .85
 עט׳ ,34-33 חוברת ו)ל( כרך תשל״ה, מולד והציונות״, ״רוזוולט אילת, אליהו ראה: .86

.446 עט׳ שם, ,478-446
 על סעוד אבן עם שנפגש לאחר לקונגרס 1945 במארס 1מה־ באיגרתו רוזוולט של הצהרתו .87

 אילת, ציט. (1945 בפברואר 3-11) ילטה מוועידת בחזרתו מצרים, במימי שעגנה אונייה סיפון
A11 עמי שם,

.478 ;477 עט׳ שם, אילת, .88
 frus, מתוך: .174 עט׳ וסרשטיין, ציט. ,1943 בינואר 17 נוג, עם רוזוולט של שיחתו רישום .89

.608-609 .Casablanca Conference, 17.1.1943, pp
.176-174 עט׳ שם, וסרשטיין, ראה: .90
 הרבה "על היהודים של ההשתלטות מסכנת הוא גם חושש אחרים, רבים כידידים מיינרצהגן, .91

 מורח יומן והממשלות... הפוליטיקה לתחומי תתפשט ירסנוה לא שאם יד, ומשלוח מקצועות
 רוטשילד, דה ג׳יימס של תגובתו המביא שם, ,174 עט׳ וסרשטיין, ;111 עט׳ שם, תיכוני,

 גרמנית סטטיסטיקה סמך על אלה, כוזבים נתונים המפריך ,1938 במאיר לצ׳רצ׳יל במכתבו
הבריטי. גארדיין" ב״מנצ׳סטר 1936 בינואר שפורסמה רשמית,

.Observer 23/8/1959 ציט. .162 עט׳ בתל, .92
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שם. ,168 עט׳ בתל, .93
.233-230 עט׳ ,1995 ת״א עובד, עם המיתולוגי, הצבר לא אני ברטוב, חנוך ציט. .94
 הגיטאות, לוחמי ספר )ארתור(, זיגלבוים שמואל של מכתבו העולם", מצפון "אל ראה: .95

.231 עט׳ שם, ,1954 תשי״ד ניסן ת״א הגיטאות, לוחמי ובית הקה״ט הוצ. שנייה, מהדורה
.288 עט׳ שם, בתל .96
 יהודית מהתקוממות החששות בצל ישראל בארץ והציונית הבריטית "המדיניות גלבר יואב .97

 ,397-324 עט׳ תשמ״ד, הקה״ט, הוצ. תל־אביב, אוניברסיטת ,,ז כרך הציונות ״,1944-1942
.360 ׳עמ שם,

.137 ; 136 עט׳ וסרשטיין, .98
 ציט. ״,1943 מאי ינואר לחודשי סקירה - הארץ ערביי בקרב ״מהנעשה ,s 25/4129 ראה:אע״ט .99

 יהודית מהתקוממות החששות בצל ישראל בארץ והציונית הבריטית "המדיניות גלבר יואב
 ,397-324 עט׳ תשמ״ד, הקה״ט, הוצ. תל־אביב, אוניברסיטת ד, כרך ר,ציונות ״,1944-1942

.339 עט׳ שם,
.341 עט׳ שם, והציונית, הבריטית המדיניות גלבר, .100
.123-111 הבריטי, הקבינט כהן, ראה: המועצה החלטות ,345 עט׳ שם, גלבר, .101
.153-148 עט׳ שם, הבריטי, הקבינט כהן, ג. הקבינט, ישיבת סיכום .102
.358-352 עט׳ שם, גלבר, ראה: .103
.372 עט׳ שם, גלבר, ציט. .104
 הקה״ט והוצ. אביב תל את. ,1943 אפריל-יולי ישראל, ארץ ושאלת הבריטי הקבינט כהן, ג. .105

 Churchill to Seer, of State for Colonies 5.7.42 PREM 4, ציט. ,24 עט׳ ,1976 תשל״ו, ת״א,
51/9.106.

.30 עט׳ שם, הבריטי, הקבינט כהן, ג. ציט. .105
.58 ;57 עט׳ שם, הבריטי, הקבינט בוו], ג. ציט. .107
.Peterson, Minute 4.5.1943 ;47 עט׳ שם, כתן, ג. ציט. .108
.136-133 עט׳ הבריטי, הקבינט כתן, ג. ציט. .109
אידן. של לתזכירו נספח ,110-106 עט׳ שם, הבריטי, הקבינט כתן, ג. ציט. .110

.Annex P.R.O. 371/35034 (E 2855) W.P.(43)200, May 10. 1943
.464-458 עט׳ שם, אילת, .111
.468-464 עט׳ שם, אילת, וו, לפרשה ראה .112
.115 עט׳ שם, ומעש, מסה וייצמן, .113
.179 עט׳ שם, ומעש, מסה .114
.128 עט׳ שם, ומעש, מסה .115
.27 עט׳ שם, ומעש, מסה .116
.168 עט׳ שם, בתל, ראה: .117
.463 עט׳ שם, ומעש, מסה וייצמן, .118
.440-439 עט׳ שם, וייצמן, .119

גרמניה פרשת - ההשמדה דיבוק

.340 עט׳ שם, ומעש, מסה וייצמן, .1
 ,1979 ירושלים )עידנים, הארץ~ישראלי המשולש בתל, ניקולאס ציט. .7563 הציוני הארכיון .2

(.25 עט׳
 העיוגוה, ״,1934-1923 בשנים באיטליה וייצמן של הפוליטית ״פעילותו קארפי דניאל ראה: .3

 ראה: ;208-169 עט׳ ,1971 תשל״א, המאוחד, הקיבוץ הוצ. תל־אביב, אוניברסיטת ב׳, כרך
 ממשלת איטליה, במגעי 1935-1933 יהודית ומדינה ישראל ארץ חלוקת ״רעיון כהן גבריאל

.417-346 עט׳ ,1974 תשל״ד ג׳, כרך הציונות הערבית״, והמנהיגות הציונית התנועה בריטניה,
.172 עט׳ שם, קאדפי, ציט. ,1927 במאי 19ה־ מיום תזכיר .4
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.19 הערה ,172 עט׳ שם, קאדפי, .5
 קארפי, שם, ,1933 במרס 31ב־ היטלר עם פגישתו על צ׳רוטי של מאוד המאלף הדו״ח ראה .6

.6 נספח ,205־203 עט׳
 ,197 הערה שם, ראה ישראל"; ארץ חלוקת ״רעיון שם, כהן, גבריאל ציט. ,z 4/17049 אצ״מ ר.

 של שיחותיהם תוכן בדבר השמועות לגבי גוריון בן של רוחו מורת על גם שם וראה: .409 עט׳
 היהודית" "המדינה נושא העלאת על שמועות לגבי ובעיקר מוסוליני, עם ציונים מנהיגים

 ,458 עט׳ בי, גוריון בן וכרתות ציט, כך; אחר שהופרכו שמועות רוטנברג, פנחס עם בשיחותיו
 אנצו עם שיחה )דו״ח 462 ועט׳ כצנלסון( ברל אל )מכתב 462 עט׳ רוטנברג׳; עם ׳שיחה שם,

.189 עט׳ שם, קארפי, ציט. F.O. Political Eastern General 371/19983 סידני(
.191 עט׳ שם, קארפי, ציט. .9

.194 עט׳ שם, קארפי, .10
 שם, ,1973 ירושלים שקמונה, ,1956-1917 תיכוני מורח יומן פרקי מיינרצהגן, ריצ׳ארד קולונל .11

.11 ;110 עט׳
.130 עט׳ שס, ראה, .12
.111 ;110 עט׳ שם, מיינרצהגן, .13
.107 עט׳ שם, מיינרצהגן, .14
.116 ; 112-111 עט׳ שם, גדעהז;;,”מ .15
 בדבר ההוראות כולל היהודים, בענין היטלר של הוראותיו כל נמסרו הנטיג פון של עדותו לפי .16

 ארץ בעיות ,ישראל וארץ הגרמני הרייך ישראלי, דור ;בכתב ולא בטלפון הסופי״ ״הפתרון
 .1974 ירושלים תשל״ד, גן, רמת אילן בר את. ,1945-1889 בשנים הגרמנית במדיניות ישראל

 שמונה של ארכה גרמניה ליהודי "ניתנה הדרי, וניה קובע בפועל", ;141-140 עט׳ שם
 לצאת ליהודים הנאצי השלטון איפשר זו בתקופה סופית. דינם שנחרץ לפני [1941-1933שנים]

 מי לכל לקרות שעלול למה ברורה התראה ליהודים ניתנה הבדולח" ב״ליל ולהגר. מגרמניה
 ההגירה את הפכו והגרמנים סופית, השערים ננעלו 1941 באוקטובר לצאת... בידו יעלה שלא

.310-296 עט׳ שם, קושטא, צומת הררי, וניה כפוי״. לגירוש
 היטלר נוכח ימיו בסוף ישראלי טוען היטלר, של מצדו טעות היתה הערבי הגורם ניצול אי .17

 ישראלי, הערבי, הגורם את כראוי ניצל שלא על צערו מביע הוא ובצוואתו שלו במשגה לדעת
.11 ;10 עט׳ שם, הגרמני, הרייך

 1939ב־ ; 14.3.39 ההסתדרות של בווה״ס׳ שרייבר ד. דו״ח ציט. ,289 ׳עמ צומת, וניה, ראה: .18
 לפי המלחמה. פרוץ עד 62,000 מהם ישראל[ לארץ ]מרביתם מגרמניה יהודים 68,000

 הנאצים עליית שבין בתקופה גרמניה את יהודים 226,000 עזבו הדרי, וניה שמעלה ההערכה
 ומשטחי מאוסטריה שהיגרו 140,כ־ססס עליהם נוספו המלחמה; פרוץ לבין לשלטון

 53,000 עלו מהם יהודים; 400,ל־ססס קרוב כלומר ומורביה״; בוהמיה של ה״פרוטקטוראט
 בשנים מגרמניה היגרו יחיל, לני שמציגה האומדן פי על [292 עט׳ וניה, ]שם, ישראל לארץ

 ;25,000 מצ׳כוסלובקיה, ;110,000 - 1938 מאז מאוסטריה, נפש. 300,כ־ססס 1939-1933
 האוכלוסיה ממחצית למעלה נפש, 450,000 - כמעט הנאצי השלטון שטח את עזבו הכל בסך

 השואה, יוזיל, לני ראה: נצלו! והרייך הפרוטקטוראט משטח מיליון חצי .1933 מלפני היהודית
 הנתונים ; 176 ע׳ שם, ,1987 ירושלים ושם, יד - שוקן הוצאת ,1945-1932 אירופה יהודי גורל

 בה ,1942 בינואר 19ב־ ואנזה בוועידת היידריך שהעלה הנתונים עם מתיישבים אינם האלה
 והפרוטקטוראט, המורחב הרייך שטח מכל היגרו לדבריו הסופי"; "הפתרון ביצוע תוכנן

 עט׳ שם, יחיל, ציט. יהודים. 537,000 זמן, אותו עד הנאצים, של ההגירה מדיניות בעקבות
.100,000 כאמור, ישראל, לארץ עלו מהם ,437

 ׳עמ שם, ׳ההעברה׳", והסכם השלישי׳ "׳הרייך ,14 פרק .,ישראלי ראה: ה׳העברה׳ הסכם על .19
 במסגרת הועבר אלה סיכומים לפי ,15 ;14 עט׳ שם, ,יחיל הכלכליים, סיכומיו על ,151-122
 כ־ אז, ערכם לפי דולאר מיליון 40 שהם ליש״ט, מיליון 8כ־ של בשווי רכוש לארץ ה׳העברה׳

 היישוב מנה שבזמנה בתקופה, שמדובר בעובדה בהתחשב ;היום בערכם דולאר מיליון 400
כמה פי גדול היה התקופה במונחי זו תרומה של משקלה היום, ממניינו עשירית בארץ היהודי
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 של אומדנו לפי בגרמניה היהודי הרכוש מכלל (2.3%) מזער חלק רק היה זה )סכום וכמה;
 בנובמבר גרמניה יהדות על הוטל אשר שבקנס עוד יצוין היטלו־(; בממשלת האוצר שר שאכט

 שהועבר מה מכל שבעה פי גדול סכום לשלם גרמניה יהודי נאלצו הבדולח, ליל ימי ,1938
 שלושה זמן, אותו בשערי דולאר מיליון 300כ־ שהם מארקים, ביליון ההעברה, הסכם בשנות

 להנהלה הנכונה בשעה נמסרה אילו סכום, מאותו עשירית ימינו! במונח דולאר מיליארד
 מציין היהודי, העם של ועתידו מעמדו את ימים באותם כליל לשנות יכולה היתה הציונית

.1075-1074 עט׳ שם שני, ספר בי, כרך סת״ה סלוצקי, יהודה
.121-122 עט׳ שם, ישראלי, ראה: .20
.121-111 ;261-201 ;211-101 ,עט שם, ישראלי, .21
.31-27 עט׳ שם ציט. ,1976 ת״א ״מעריב״, ספריית שערים, פתחו אבריאל, אהוד .22
 ולא בטלפון היטלר של הוראתו נמסרה הנטיג פון של עדותו לפי ; 148-133 עט׳ שם, ישראלי, .23

הסופי". "הפתרון הוראת כולל היהודים, בענין הוראותיו ככל בכתב,
.150 ; 149 עט׳ שם, ישראלי, .24
Hitler, Mein Kampf (1935 )מהדורת p. 356 ציט. .155 ; 154 עט׳ שם, ישראלי, .25

A. Rosenberg Der Staatsfeindliche Zionismus, Hamburg 1922; “Judentum & 
.11.7.1931 ,Zionismus”, Voelkischer Beobachter

 החוץ, משרד ארכיון ,Pol. vii (Palastina) 837 מס׳ תעודה ציט. 174 ; 173 עט׳ שם, ישראלי, .26
 Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Series D גם: ראה ; 184-174 עט' שם

,vol. v, vi, The Near East
 דיפלומט בזכרונות התיכון המזרח - האחרת בגרמניה יושרלערבים ״מליץ חרר, דוד ציט.

 עט׳ שם, תשכ״ג, אייר אדר ,1963 אפריל ינואר ,176-175 חוברת מולד ליהודים״, ידיד גרמני
 היחידה העצמאית ערבית למדינה גרובה של שההעברה ביומניו טוען רוזנברג .151-144

 עלי ראשיד מרד גורל על השפיעה זו ועובדה הנטיג פון ידי על הוכשלה לסעודיה, זמן, באותו
 ההתנגדות תנועת חוגי על זמן באותו נמנה הנטיג שפון הדר, טוען נראה, בעירק. כילאני אל

 החוץ משרד של הפנימית בהתכתבות נימוקיו את להלביש לעצמו חובה ראה הנאצי, למשטר
 חופש לעצמו נטל פעם לא אך הנאצי, השלטון על המקובלים למושגים מותאם שיהיה "לבוש

לרסנו". צורך ראו ממוניו כי עד היהודית בבעיה גישה
 ארנסט ראה: ;151-144 עט׳ שם, האחרת״, בגרמניה לערבים יושר ״מליץ חדר דוד ראה: .27

 מחקרים, קומץ ושם, ,יד״1939-1933 בשנים א״י ובעיית הגרמני החוץ ״מיניסטריון מארקוס
.187-163 עט׳ שם, תשי״ח, ירושלים

 טבנקין, יד ,1942-1940 כשנות ישראל לארץ הגרמנית הפלישה איום נוכח ברנר, אורי ראה: .28
 ההסתדרות של הווה״ם כישיכת הדיונים פרוטוקול שם, ראה ;1981 ד׳, מחקר מחברות
.77-71 עט׳ ,1942 אוגוסט יולי ידיעות לקט שם, ראה ;26-19 עט׳ שם, ,24.4.41ב־ בישיבתו

 שנתון יהדותזמננו, ומציאותי׳, סיכויים ,1941-1940 ב׳, עלייה בדרכי ״הצלה עופר, דליה ציט. .29
ראה: שם. ,180 עט׳ תשמ״ד, ירושלים מאגנס, הוצ. תשמ״ד, א׳ כרך ולמחקר, לעיון

Documents of German Foreign Offices, Series 1953, vol. 5, pp. 333-336
.179 עט׳ שם ציט. שם. ,197-179 עט׳ עלייה״ כדרכי ״הצלה עופר, דליה ראה: .30
גינסבורג. ופינו אבריאל של עדויותיהם ציט. ,180 עט׳ שם, ;עופר ראה: .31
.Documents op. cit. p. 130 ראה: ;ישראלי ראה: .32
.331 עט׳ ,1935 מהדורת קאמפף, מיין היטלר, ציט. ;110 ;109 עט׳ שם, ישראלי, .33
 ]בטאון ב׳אנגריף׳ שפורסמה ,Ein Nazi fahrt nach Palastina מילדשטיין של רשימתו על .34

 Nr78/9^; מן רנדשאו״ ב״יודישה תגובה רשימת גם באה [184 עמי שם, ישראלי, 1938 הס.ס.
 לתרומה הנאציים השלטונות של מודעותם על [114 עט׳ שם, ישראלי, ]ציט. ,28.9.1934
 גם: ראה הציוני, למפעל תרמה ׳ההעברה והסכם ישראל לארץ בעלייה תמיכתם שמדיניות

 סיכום .35 עמי ,1965 ת״א פועלים, ספריית הערכי, והמזרח השלישי ד׳דיין הירשוביץ, לוקאש
 זמן באותו שהם ליש״ט, 8,104,409 הועברו קיומו שנות שבשש מעלה, ה׳העברה׳ הסכם

 פחות של יהודי ישוב על - דולאר מיליון 400כ־ ימינו ובמונחי דולאר מיליון מארבעים למעלה
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 מיליון של קנס לשלם גרמניה יהודי נאלצו הבדולח' ׳ליל שלאחר לציין ראוי מיליון; מחצי
 • ימינו במונחי דולאר מיליארד כשני זמן, באותו דולאר מיליון 200כ־ שהם מארקים, מיליארד

 הטלת על ;124 עט׳ שם, ישראלי, ראה: שנים; שש במשך ה׳העברה׳ היקף מכל חמישה פי
 Documents On The Holocaust, .1938 בנובמבר 12ה־ מן גרינג של הוראתו ראה: הקנס

.117 .Yad Vashem, 1981, (53), ibid, p
 חוברת מורשת, ילקוט ישראל", לארץ הנאצית מגרמניה חוקית הבלתי "העלייה כדורי בל ק.י. .35

 )הכינוי הכשרה" "זונדר שבעה רשימת שם ראה ; 144-125 עט׳ שם, ,1968 מרץ תשכ״ח, אדר
ידם. על או הגסטאפו, בעזרת שאורגנו ב׳( לעלייה

 ויישומה "מדיניות צמיג, ראה: ליגאלית, הבלתי בעלייה בריטניה של המלחמה על שם; כדורי, .36
 תשמ״ב, ת״א, את. ז׳, כרך הציונות ליגאלית", הבלתי והעליה הלבן הספר המושבות, משרד -

 כיוון החוקרים לרשות עומדים אינם עדיין המלאים "הפרטים צויג: כותב ;311-293 עט׳
 אחרים ומתיקים שנה"; 30 של הרגילה לתקופה מעבר כחסויים הוכרזו המרכזיים שהתיקים

 בדרכי הצלה עופר, דליה גם: ראה ;90 הערה ,311 עמ׳ שם, רבות, תעודות כנראה הוצאו
 יד היהודים", והפליטים הבריטית "הממשלה גילכרט, מרטין ראה: ;79 עט׳ שם, ב׳, עלייה

 מחאת על שם ;109 עט׳ שם, ,128-99 עט׳ ,1979 תש״ם ירושלים י״ג, מהקרים קובץ ושם
 מצד ישראל לארץ ליגאלית הבלתי העלייה התרת על בברלין הברית וארצות בריטניה שגרירי

.21 הערה ,105 עט׳ שם, הרייך; שלטונות
על: מסתמך ,287 עט׳ שם, ,310-287 עט׳ קושטא צומת הדרי, וניה .37

Documents on German Foreign Policy, Series D, Vol. v, 1953.
 אמצע מאז לגאלית הבלתי העלייה של ארגונה מלאכת על הקלו שהגרמנים שהעובדה מסתבר

 ולנציב הבריטי המושבות למשרד שימשה ,1942 במהלך וגם ,1941 סוף ועד 1939 שנת
 המעפילים, בין סוכנים השתלת הבטחתי, הסיכון עניין את להעלות מספקת עילה העליון,
 בהברקה גזירה. לארץ להגלייתם גם מכן ולאחר לארץ המעפילים של כניסתם למניעת כנימוק

 זה למעצרם, המשפטיים הקשיים על להתגבר אפשרות גם להם נתן זה מקמייכל, של ׳גאונית׳
 12ל־ משפט ללא לעצירה חירום לשעת התקנות של ב׳ 15 בסעיף להשתמש אפשרות להם נתן

 של זו עילה בעזרת ביטחון. מסיבות הגבלה ללא שנה, מדי למעשה לחדשם היה שניתן חודש,
 לורד אז שהיה צ׳רצ׳יל, של התנגדותו על להתגבר גם היה ניתן סוכנים השתלת סכנת

 סוכנים לחשוף צריך היה צ׳רצ׳יל של התנגדותו על להתגבר מנת על זו. למדיניות האדמירליות,
 נמצאו. לא וכאלה ממשיות, הוכחות ממקמייכל ביקש המושבות משרד העולים. בקרב כאלה
.318-316 עט׳ שם, צויג, ראה:

.78-72 עט׳ שם, אבריאל, .38
 ד״ר נתקל 1939 ותחילת הבדולח׳ ׳ליל אחרי שגם מציין ישראלי ; 13 עט׳ שם, ,ישראלי :ראה .39

 מגרמניה; ב׳ עלייה לאירגון גוריון ובן וייצמן של בסירובם גרמניה, יהודי ממרכז פרידנטל,
שם. ליגאלית", הבלתי "העלייה כדורי, בל גם: ראה

.40-36 עט׳ שם, אבריאל, .40
 מתוך ,1941 במרס היהודית הקהילה ראשי עם אייכמן של שיחה ראה: .32 עט׳ שם, אבריאל, .41

[tr-3/1147 תיק ושם יד ]ארכיון איו״ש
.182 עט׳ שם, ״הצלה״, עופר, .42
.31 עט׳ שם, אבריאל, .43
 המרכזי )הארכיון אמתע״י ציט. .29.7.1940ה־ מן וכן 15.6.1940ה־ מן בהודעה מדובר .44

.186 עט׳ עופר, שם, ,aw/2515 תיק היהודי( העם לתולדות
 משטח אוניות 15 רק יצאו 1941 סוף ועד 1939 ספטמבר מאז ;820-807 עט׳ שם, יחיל, .45

 כשטורפר, פרטיים, אנשים ידי על עשר אורגנו מהן עולים. 12,000 ובהן הגרמני הכיבוש
 הערה שם, יחיל(, של )הנתונים הרביזיוניסטים. ידי על שלוש המוסד; ידי על שתיים וקונפינו;

 רבים קהילות פרנסי שאימצו הזכות את לעצמו אימץ לא לפחות, שטורפר, ;820 עט׳ ,202
ימות... ומי יחיה מי להחליט

אבריאל של דבריו נראים אלה לעומת ; 194-184 עט׳ שם, בי, עלייה בדרכי הצלה עופר, דליה .46



[92-81 לעמי ]הערות 742

.78 ;77 ;47 עט׳ שם, שערים, פתחו אבריאל, תמוהים. שטורפר על
 אדלשטיין יעקב בונדי, רות גם, ראה Documents on the Holocaust, op. cit., p. 112 ראה: .47

ואילך. 203 ׳עמ שם, ,1981 תשמ״א ת״א, מודן, ביתן, זמורה, הוצ. חומן, נגר במרוץ
 Ph. Friedman, “The Lublin Reservation and ראה: .1940 נייסקו שמורת תוכנית לפרשת .48

.Madagascar Plan”, Yivo Annual viii, 1953, pp. 153 ff
 רות גם: ראה נייסקו, לובלין שמורת לפרשת ;229-228 עמי שם, השואה, יחיל, גם: ראה

.204 ע׳ שם, הזמן, נגד במרוץ ארלשטיין יעקב בוגדי,
 ציט. ,06/1143 אייכמן משפט מסמכי איו״ש, ראה: אייכמן, אצל הקהילות ראשי ישיבת על .49

.239-237 עמי שם, בונדי,
 עמי שם, בונדי, ראה: פרידל, ורפי כאדלשטיין מנהיגים של ותמימותם אייכמן של תכניותיו על .50

.06/172/1054 אייכמן משפט מסמכי איו״ש, ציט. ;239-238
 חוברת מורשת, ילקוט היהודית" השאלה פתרון של תעתועים חזון - ״מדגסקר יחיל. לני ראה: .52

.163 עט׳ שם, ציט״ ,169-159 עט׳ ,1975 יוני תשל״ה, תמוז י״ט,
.169 ; 168 עמי שם, מדגסקר, יחיל, .53
(M. Broszat) ברושאט מרטין של המאלף מחקרו זה בענין ראה .54

739-775 .Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte Nr 4 Oct. 1977 pp
 שם, תש״ם, ירושלים )י״ג(, מחקרים קובץ ושם, יד הסופי", "הפתרון וראשית "היטלר עברית,

.98-61 עט׳
.12 ; 11 עט׳ שם, קושטא, צומת הדרי, וניה .55
 על העלו לא שעה אותה שם; ,42 ;41 עט׳ אי, כתבים לח״י וזשייא, כסלו גי, גליון ״במחתרת״ .56

ומוחלט". סופי "פתרון המונח: של הנוראה המשמעות את דעתם
 .L. Dawidowicz, The War against the Jews, Bantam, New York 1976 ראה: .57

תשמ״ב. ת״א ,1945-1933 ד,יד,זדים, נגד המלחמה דווידוביץ׳, ס. לוסי עברית:
 - הששים בשנות הגרמנית בהיסטוריוגראפיה ההשמדה מדיניות ״השתקפות לאופר, רחל ציט. .58

 תשמ״ה. ב׳. כרך ולמחקר, לעיון שנתון (,2) זמננו יהדות גישות״, שלוש של השוואתי ניתוח
.127-99 עט׳ שם, ירושלים, מאגנס הוצ.

 תש״ם ירושלים י״ג, מחקרים קובץ ושם, יד הסופי׳, ׳הפתרון וראשית "היטלר ברושאט מרטין .59
.68 עמי שם, ,1979

Hitler’s Zweites Buch, 1961, p. 128; 186 ע׳ שם, השואה, יחיל, ציט. .60
האלדר. פ. גנראל של המלחמה מיומן 337-336 עמי שם, השואה, יחיל, ציט. .61
.85 ;81 עט׳ שם, ציט. ;68 עט׳ שם, ברושאט, .62
.187 עט׳ שם, הצלה, עופר, .63
שם. ,280 עמי הזמן, נגד אדלשטיין בונדי, רות .65
.226-223 עט׳ שם, .11 ;67 עט׳ שם, בעדי, .66
 ,הארץ-ישראלי המשולש בתל, ניקולאס ציט. ,7563 הציוני הארכיון ; 359 עט׳ שם, ,ומעש מסה .68

.25 עט׳ שם,
 s אע״ט שדת מ;7ציט.י ;240-223 עט׳ שם, ,1981 וז״א הזמן, נגד אדלשטיין בונדי, רות ראה: .69

 גנזך לוייצמן, גולדמן תזכיר ;A 320/13; a 320/41 אצ״מ מז׳נווה, אדלשטיין מכתבי ;25/192-198
 המשרד ראשי עם אדלשטיין, בהם הקהילות, ראשי משלחת פגישת על גם שם ;9.2.40 וייצמן

 הפתרון בשאלת בברלין, 1940 ביולי אייכמן, כולל היהודים, בשאלת לטיפול הגרמני
 גם היהודית המשלחת ידי על הועלתה בפגישה מדגסקר; בתכנית השאר בין הטריטוריאלי,

הטריטוריאלי. לפתרון מועדף כיעד ישראל ארץ שאלת
 p.r.o. 1940 ינואר מתחילת המלחמה קאביט חברי אל הליפאכס( )לורד החוץ שר תזכיר ראה: .70

.4(40.)cab 67/4 pp./15-16, secret w.p. (g .ישראל ארץ ושאלת צירציל כהן, גבריאל ציט 
שם. ,46-44 עט׳ דוקומנטים, תשל״ו, ירושלים צבי, בן יצחק יד הוצ. ,1942-1939

 ,20.3.1992 ששי יום הארץ מוסף ראיון )הדרי(, פומרנץ וניה של הבוטים דבריו זה בענין וראה .71
.7-4 .72 עט׳ שם,
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 ניסן ל״ה, חוברת מורשת, ילקוט בקושטא", בדר מנחם של "שליחותו הורביץ, אריאל ציט. .72
D1/ א. מורשת ארכיון ,30.6.43 להייני בדר ציט. ,163; 162 עט׳ שם, ,1983 אפריל תשמ״ג,

.178 עט׳ שם,730
 שם ,1986 ת״א עובד, עם ,1945-1942 תשואת, נוכח הישוב - במלכוד הנהגה פורת, דליה .73

 של הקשה האשמתו כתב גם, וראה .348 ;347 עט׳ ;391-347 עט׳ דם״, תחת סחורה ״פרשת
 )תרגומו .2001 שישית, מהדורה תל־אביב, לדורי, הוצאת כחש, - קסטנר פרשת הכט, בן

(.Perfidy 1962 באנגלית ספרו של לאנגלית
 ; 139-134 עט׳ ,1982 פועלים וספריית מורשת היסטוריים, היבטים - השואה באואר, יהודה .74

My Brothers’ Keeper, Philadelphia 1974, pp. 274-278. מחקרו: גם ראה
.186-174 ;158-143 עט׳: שם, היבטים, באואר, .75
.101 עט׳ שם, בדד, .76

.348 עט׳ שם, פורח, דר.
.358 עט׳ שם, פורת, ;3 עט׳ דורצ׳סטר דו״ח ציט. ,253-250 עט׳ שם, וסרשטיין, .78
 התככים, המזימות, על כבדים האשמה דברי שם, ,200 עט׳ שם, צומת, הדרי, וניה ראה: .79

 ואיוולתם ברנד, של שליחותו להצלחת סיכוי כל להכשלת הבריטים של ומעלליהם בוגדנותם
 עט׳ שם, בהכשלתה; בחלקם זו ומבחינה זו, בפרשה טיפולה בכל היהודית המנהיגות של

 בחלב לפגיש, אותו שליווה אבריאל, אהוד ;108-101 עט׳ שם, בדד, גם: ראה ;233-200
 ממש נחטף ברנד היטב. הוכן הבריטי המודיעין שירות אנשי בידי ברנד של ש״מעצרו מציין,
 בידיהם כאשר לדרך, לצאת ברנד את ושכנעו לחלב שנסעו וחבריו, שרת של לאפם מתחת

 עט׳ אבריאל, שם, הגבול; על אתו לשוחח להם יותן כי העליון, הנציב של מפורשת הבטחה
 קשה האזהרות, למרות ובשכנוע בנסיעה היהודים המשתתפים של לחלקם אשר .147-144

 או התמימות, האיוולת, הבריטית, למלכודת בהירתמותם שם יותר רב היה מה היום, לפסוק
שנעשו. "שגיאות" הכיסוי תחת נכנס הכל ;מעשה לאחר ההיתממות

.108-101 עט׳ שם, בדד, .80
.148 עט׳ שם, אבריאל, .81
 בדר על נאסר ובו אייכמן, הצעת שנתקבלה לאחר ימים שלושה לקושטא שנשלח המברק על .82

 אבריאל מבכר מה משום ,111-110 עט׳ שליחויות, בדר, ראה: גוריון; בן חתום היה לצאת,
 אחוז, ששים מאותם אחד אחוז זהו ואולי הסתמית, "הסוכנות" מאחרי האיש זהות את להסתיר
 ,20.3.1992 ששי, יום הארק ?!הוסף בראיון כצמן לאבי כדבריו לחשוף, מסרב עדיין שווניה

שם. ראה,
 נציגי עם ושרתוק וייצמן של בפגישתם נידון שהעניין מספר בדר .148 עט׳ אבריאל, שם, .83

 שמישהו, אלא בהם". נעשה מה "אך אידן של מפיו נתמלטה הקריאה וכי הבריטית. הממשלה
 שם, בדר, הרוסים; עם מהסתבכות החשש יותר... טוב תירוץ מצא ממנו, וערום מאידן פיקח
.112 עט׳

ואילך. ,337 עט׳ שם, הנהגה, פורת, דינה .84
 ויסליצני עם הפגישה ביום פליישמן גיזי של מכתבה ,337 עט׳ שם, הנהגה, פורח, רינה ציט. .85

 של והכוונתו בידיעתו זה, ומתן משא גם התנהל הנראה ככל ;16/14 .84 אצ״מ 11.5.1943
הימלר.

86. 22/9/1944 Zionist Review. .68 עט׳ שם, היבטים, - השואה באואר, יהודה ציט.
 מזכיר הוא אין מוגזמת; המעטה בלשון הגורליות השנים על להגיד לוייצמן שנותר מה כל זה .87

 הכל אלפים; מאות של הצלתם למנוע הדמוקראטיות" "הארצות המעצמות, של הקשר את
 פליטי הצלת למנוע וטרחו להשמדה שלם עם שהפקירו באלה לפגוע חלילה אסור ׳מצועף׳;
 האשמה של בכוונה הדבר את ומדגיש חוזר אני "אין כאן: ומדגיש חוזר הוא ההרג....;
 מצב שיובן כדי הדבר את מכיר אני מדי. עמוקה הטראגדיה ז.א.( )חלילה!... שכנגד)?(

(.422 עט׳ שם, ומעש, מסה )ציט. היהודים...״
.11 ;10 עט׳ שם, בזכדי, .88
 חוברת ט׳, כרך ,מולד הגרמנית״, התמוטה סף על הצלה מאמץ - הימלר עם ״פגישה מאזור נ. .89
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 מאזור, של עדותו שמהימנות לציין יש שם; ,210 עט׳ ,219-210 עט׳ ,1952 אוגוסט ,53-52
בספק. מוטלת אינה הזאת, הפגישה לאחר קצר זמן

.205 עט׳ שם, יחיל, ציט. .90
Documents On the Holocaust, Yad Vashem, Jerusalem 1981, pp. 198; 199. .91

 של סגנו וולף, ק. ה־ס.ס. גנראל של במשפטו צלבסקי של מעדוו ,360 עט׳ שם, יחיל, ציט. .92
מאשמה...( לטהרו קסטנר חש שבו )המשפט הימלר;

.Documents, op. cit. (124) pp. 275; 276. (164) 350-352 ראה: .93
.Documents, op. cit. pp. 345-344 שם, .94
 הגיטאות לוחמי בית המאוחד, הקבוץ הוצאת מעיד, מאושוויץ הקומנדאנט ראה: .95

 שנאתי לא אישי, "באופן להדגיש: צורך רואה ;145 ;144 ;117 ׳עמ שם, ,1965תשכ״ה-
.117 עט׳ שם בי, טבוע השנאה יצר אין כלל בדרך מעודי... היהודים את

.214-212 עט׳ שם, מאזור, .96
 מורשת, ילקוט היהודים", בעיית של לסמאנטיקה הערות היהודי", "הפראזיט ביין אלכם ראה: .97

.140-115 עט׳ ,1966 אפריל תשכ״ו, ניסן ה׳, חוברת ג׳, שנה
 תש״ם ירושלים )י״ג( מחקרים קובץ ושם יד והגעוסייד", השואה חקר "על טל אוריאל ראה: .98

.35 ;33 עט׳ ;43-7 ׳עמ שם, ,1979
 "אל (12) נ״ט בתהלים הכתוב על בפירושו־דרשתו ליהודים בהתייחסו אוגוסטינוס כדברי .99

 עמי", ישכחו "פן היהודים את תהרגם אל והורידמו"; בחיליך הניעמו עמי, ישכחו פן תהרגם
 אותם! ורדוף אותם השפל - והשמידם״ בחיליך ״הניעמו אלא תורתי. את - הנוצרים היינו
.32 עט׳ ,1969 ת״א עובד, עם הביניים, בימי היהודים בתולדות פרקים ששון, בן ח.ה. ראה:

 זמננו. ליהדות המכון ההיסטורית, תודעתנו על ההיסטורי המחקר השלכות באואר, יהודה ראה: .100
 זו, "שולית" קביעה כנגד ;23-12 עט׳ שם, ,1972 תשל״ב ירושלים בירושלים, העברית האת.

 של מדבריו להביא הראוי מן היהודים, להתנגדות כאן הניתנת ההיסטורית׳ ׳הג׳סטה תעודת
 בדיון בצער, המציין הפרטיזנית, והלוחמה היהודית המרידה השואה, חוקר חולבסקי, שלום

 שהניעו הדחפים ובין נוראה. נפשית במצוקה "היינו וארשה: גיטו למרד שנה 40 במלואת
 נתגלה כך כדי ש״תוך אלא אפולוגטי", דחף איזה במודע היה היהודית ההתנגדות לחקר אותנו
 - הנאצים ידי על הכבושות בארצות למחתרות ביחס היהודי המרד של המרכזי מקומו

 ראה: והיחסיים; האבסולוטיים במספרים וגם בהקרבה הערכי, בייחודו שבו, במוטיבציה
.13-8 עט׳ ,1983 תשמ״ג, ניסן ל״ה, חוברת מורשת, ילקוט חולבסקי, שלוום

.205 עמ׳ שם, יחיל, .101

המצרים בין - הערות

.1387-1381 עט׳ שם ,3 נספח שלישי, חלק בי, סת״ה ציט. .1
.120 עט׳ ,1979 ת״א מודן, ביתן, זמורה, הכוח, אל הציונית הדרך ההגנה עילם, י. .2
.21-20 ׳עמ ראשון, חלק ב׳, סח״ח ציט. .3
שם. ,1067 עמ׳ שני, חלק ב׳, סת״ה ציט. .23..9.38ה־ מן וארשה וועלט״, ״אונדזער לפי .4
.396-393 עט׳ שם, א', כתבים לח״י הקץ״, ״בסימן .5
.23 עט׳ שם, ראשון, חלק גי, סת״ה ציט. ; 1939 מאי תיק ב.ג., ארכיון .6
 עם עצמה שעה באותה גוריון בן נפגש שאילו נדמה, לרגע .51-47 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין .7

 רק לא משותפת שפה למצוא יכול היה רעיון, אותו אל למימושו בפולין הפועל שטרן אברהם
ושם. אז )יאיר(, שטרן אברהם עם גם אלא ימיו, בערוב כהן יהושע עם

 פועלים, ספריית ,1945-1939 הציונית במדיניות ומחתרת דיפלומטיה באואר, יהודה ציט. .8
.48 ;47 עט׳ שם, גוריון, בן ציט ,38 הערה ,46 עט׳ שם, ,1963 מרחביה

שם. באואר, יהודה .9
 גוריון, בן ד. תל־אביב, פועלי מועצת בישיבת גוריון בן נאום ,121 עט׳ שם. עילם, ציט, .10

.175-172 עט׳ ב׳, במערכה
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.1067 עט׳ שם, שני, חלק ,,ב סת״ה ציט. ז׳בוטינסקי, דברי .11
.142-141 עט׳ ראשון חלק ,׳ג סת״ה ציט. .12
 המבוכה על מעיד זה "מאמר סלוצקי: יהודה כך על ומוסיף .72 עט׳ ראשון חלק ג׳, סת״ד, ציט. .13

 - יותר פשוטות במלים לבעיית־התגמול", ביחס ההם בימים בציבור ששררו הדעות וחילוקי
ה״הבלגה". למדיניות ביחס

.127 עט׳ שם, עילם, .14
.49 הערה ,53 עט׳ שם, .54-52 עט׳ שם ומחתרת, דיפלומטית באואר, .15
.77-68 עט׳ חמישי, פרק שם ראה, הפו״מ, פעולות על ,77 עט׳ , גו סת״ה .16
.130 ;129 ;127 עט׳ שם, ד,״ד,גגד,״, עילם, .17
 ציט. .15.11.39ב־ גוריון בן עם בפגישו מקדונאלד דברי ;125-120 עט׳ שם, ג׳, סת״ה ראה: .18

 בימי הלבן" ו״הספר היונית המדיניות על גוריון בן של דבריו ,90 עט׳ דיפלומטית, באואר,
 הסוכנות בישיבת דברים ;II 23/39 תיק אמה״ע ,12.9.39 מפא״י במרכז דברים המלחמה,

 כרך במערכת גוריון, בן :גם ראה .74; 73 עט׳ שם אלם, אשכולי, ציט. .31/2תיק אצ״מ 8.3.40
.17-14 ;83-81 עט׳ שם גו,

 העולם במלחמת היישוב של הצבאי הכוח הקמת - מחתרת מול סדיר ״צבא גלבר, יואב ראה: .19
 ,169-144 עט׳ ,1979 אוקטובר (13) תש״ם תשרי ישראל, ארץ לתולדות קתדרה השנייה״,

 אירופה יהודי וגורל הציונית "המדיניות גלבר, יואב .145 ;144 עמי שם, ויינטרויב, ציט.
 "אל ציט. .157-129 עט׳ ,1979 תש״ם ירושלים )י״ג(, מאמרים קובץ ושם, יד ״;1942-1939

 שהתקיימה המועצה בעקבות ,2 מס׳ חוברת וארשה, בגיטו הצעיר״ ״השומר ביטאון על״,
.8.6.1941-31.5.1941 בימים

 תשמ״ב, ת״א לאור, ההוצאה הבטחון, משרד ישראל, ארץ על המאבק דותן, שמואל ראה: .20
.193 ;192 עט׳ שם, .202-189 עט׳ שם, .1981

.84 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, .21
 גם בהם כינוסים, במספר עת באותה כצנלסון ברל שנשא דברים ת״ש, סיון הקיר", אל "בגבנו .22

 בן מאסף בבכור, פורסמו (.29-25.6.1940ה־ שבין )בימים שהזעיק. ב׳הגנה׳, מפקדים כנס של
 תש״ח, תא מפא״י, הוצאת תשיעי, כרך כנלסון, ברל כתבי תש״א. כצנלסון ב. בעריכת זמננו,

.119-118 עט׳ ,143-118 עט׳ שם,
.92 ;91 עט׳ שם, ט׳, כתבים ,1940 אפריל ת״ש, ב׳ אדר הקרקע, גזירת ״עם כצנלסון, ברל .23
 טבנקין, .64 ;90 עט׳ שם, ,1979 ירושלים עידנים, ,הארץ-ישראלי המשולש בתל, ניקולאס .24

.31 עט׳ ד׳, דברים
 הקה״ט, הוצ. .1945-1939 בהגנה המאוחד הקיבוץ עצמאי, יהודי לצבא ברנד, אורי ראה: .25

 הוצאו ,141 עט׳ שם, ,,ג לפיסת״ה ;30 עט׳ ,21 הערה שם, ראה-. .18-16 עט׳ ,1985 תשמ״ה
.1630 עט׳ שלישי, חלק ג, סת״ה שם, פרטים ראה: פסקי־דין־מוות; חמישה ובוצעו

.134 נומי גי, סת״ה מפה, ראה: .26
.1628 עט׳ שם, ג׳, סת״ה .64-62 עט׳ שם, ומחתרת, דיפלומטיה באואר, י. ראה: .27
.137 ;136 ׳עמ שם, ,ג׳ סת״ד, ציט. .28
.11 עט׳ ,109 גליון ת״ש, ד, מכתבים צרור ,18 עט׳ שם, יד,זדי, לצבא ברנר, ציט. .29
.141-136 עט׳ שם, ג/ סת״ה .30
.137 ; 136 עט׳ שם, ה״הגנה״; עילם, .31
.145-131 עט׳ הקרקע״, גזירות ״בימי עשירי, פרק שם, ,,ג סתת ראה: .32
 .92 ;91 עט׳ שם טי, כתבים ,1940 אפריל ת״ש, ב׳ אדר הקרקע״, גזירת ״עם כצנלסון, ברל .33

במקור[. ]הדגשה
 עט׳ ,118-96 עט׳ טי, כתבים ,14.6.40 מפא״י במועצת דברים חזית״, ״בהתקרב כצנלסון ברל .34

117.
.23-20 נומי שם, ,1985 תשמ״ה הקה״ט, הוצ. עצמאי, יהודי לצבא ברנר אורי .35
.75 ;74 עט׳ שם, אלם, אשכולי, .36
 ,1945—1939 הציונית במדיניות ומחתרת דיפלומטיה באואר, יהודה ; 145-120 נומי גי, סת״ה .37



[135-125 לעמי ]הערות 746

 שם, ציט ,15.11.39ב־ בן־גוריון עם כפגישתו מקדונאלד דברי ,1963 מרחביה פועלים, ספריית
.90 עט׳

 להם ידוע ש״אומנם המושבות, שר של נימוקו כאמור, היה, זה בעניין גוריון בן עם בפגישתו .38
 אשר כאלה ביניהם שיימצאו ייתכן אבל לבריטים... שיעור לאין בידידות מתייחס שהיישוב

 איבה מתוך אולי זאת יעשו לא אפילו ישראל. ארץ על להשתלט מנת על נשק לרכוש ישאפו
 להרשות" בריטניה ממשלת תוכל לא וזאת לעצמם, ארץ רוצים שהם משום אלא לבריטניה,

.24; 23 עט׳ שם ,עצמאי יהזדי לצא ברנר, אורי ; 1627 עט׳ שם, ומקורות, הערות ג, סת״ה ציט.
שם. ,1 הערה ,83 ;82 עט׳ שם, ה״הגנה", עילם, ראה; .39
 ,1953 עיינות הוצ. ב׳, כרך עוז, חביון גולומב, אליהו ;888 עט׳ שם, שני, חלק ב, כרך סת״ה, .40

.11-9 עט׳ שם,
 מאסף .25-29.6.60 ת״ש, בסיון י״ט-כ״ג בכינוסים ת״ש סיון הקיר״, אל ״בגבנו כצנלסון. ב. .41

 לא הבנה" ו״קלי "טובי־כוונה" ׳אנשים אותם היו מי .136-129 עט׳ שם, ,,ט כתבים בכור;
במפלגה. חבריו כלפי הדברים כוונו הפעם לנחש, קשה

.104 עט׳ שם, .119-118 עצ׳ ט/ כתבים כצנלסון, .42
שם. ,131 עט׳ ג/ סת״ה ציט. שם. ,133-130 עט׳ ,,ג סת״ה .43
.92-90 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, .44
.23 עט׳ שם, יהודי, לצבא ברנר, .132-130 עט׳ שם, ,,ג סת״ה סלוצקי, י. .45
וייצמן: ציט. ,275 ;274 עט׳ ,70 הערה שם, ישראל, וארק הגרמני הרייך ישראלי, דוד .46

F.O. 371/17876/ Public Record Office, E 892, Febr. 1934 London Palestine & 
Transjordan.

 מרגליות, א. ציט. .21.12.35 בירושלים בנאום וכן וייצמן,• גנזך ,7.10.1934ב־ נאום וייצמן, .47
 של יהודית האנטי המדיניות לנוכח היהודיים והארגונים המוסדות של הפוליטית התגובה

 האוניברסיטה דוקטור, תואר קבלת לשם עבורה ,1935-1932 בשנים סוציאליסטים הנציונאל
.261-259 עט׳ שם, ,1971 )א( בירושלים, העברית

.176 עט׳ שם, ,1987 יד־ושם שוקן, ,1945-932 אירופה יהודי גורל השואה, יחיל, לני ציט. .48
J.G. Macdonald, My Mission in Israel, 1948-1951, p. 251.

 חוקית, הבלתי והעלייה הלבן הספר המושבות, משרד - ויישומה מדיניות צוויג, רונלד .49
 עט׳ תשמ״ב, ד, כרך תל־אביב אוניברסיטת הציונות, אנגלי(, יד מכתב ]תרגום ,1940-1939

.305 עמי שם, צוויג, ,s 25/1940-1939 אצ״מ הסוכנות הנהלת דיוני ציט. ,324-292
 ירושלים בן־צבי, יד הוצ. ,1942-1939 השואה לנוכח מפא״י - אלם )וגמן(, אשכולי חוה .50

.16 עט׳ שם, ,1994 תשנ״ד
 ת״א משמרות, חדשה", עלייה "מדיניות גוריון, בן ד. ציט. ,20 עט׳ שם, אלם, )וגמן(, אשכולי .51

.33 עט׳ שם, תש״ד, ירושלים ,,הב הקונגרס דו״ח וייצמן, ציט. ל״ז-מ״ז. עט׳ תרצ״ה,
 .144 עט׳ שם, השואה, יוזיל, ;s 25/218 אצ״ט ,148 עט׳ ,p 1972) זכדמזת גוריון, בן ד. ציט. .52

שם. שרת, ציט. .8 ;7 עט׳ שם אלם, אשכולי,
שם. ,128 עט׳ זי, כתבים כצנלסון, בדל .53
 בן־צבי, יד הוצ. ,1945-1943 השואה לנוכח מפא״י - אונים וחוסר מודעות וייץ, י. ציט. .54

.85 עט׳ שם, ,1994 תשנ״ד ירושלים,
.48 עט׳ ,,ב במערכה גוריון, בן ציט. ,53 עט׳ שם, אלם, אשכולי, .55
 עט׳ שם, ,1981 תשמ״ב ת״א הביטחון, משרד הוצ. ,ישראל ארק על המאבק דותן, שמואל ציט. .56

208.
.27-22 עט׳ אלם אשכולי, ראה: ;23/38 תיק אמה״ע ציט. .57
(.7 )הערה 130 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, ראה: .58
 עט׳ (,1939 )יוני ד "מבפנים" .1/5 ;5/4 5 תיק אק״ט ציט. .212-209 עט׳ שם, אלט, אשכולי .59

.61 ;97-59 עט׳ ,,ט כתבים כצנלסון, גם: ראה כצנלסון ברל של לעמדתו .140-132
 ,1974 ת״א טבנקין, יד המאוחד הקיבוץ הוצ. (.1945-1940) שלישי כרך דברים טבנקין, יצחק .60

.47 ע׳ שם,
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.38-33 ׳עמ שם, ,1939 מאי ד, מבפנים הזמן״, ״מהולם בנארי, נ. .61
 תשל״ח חרוד, ועין הקה״מ הוצ. ורשימות, מאמרים זכות, של חשבון האלם", "על אשד, יעקב .62

(.3 ;2 עט׳ ,1941 ספטמבר ,7 מבפנים )מתוך ;28 ;26 עמ׳ ,1978
 עט׳ המונים", הצלת או סלקטיבית "הצלה הפרק שם, אונים, וחוסר מודעות ויק, יחיעם .63

.85-82 ;68 ;67 ;100 עט׳ שם, ציט. ,99-71
 21ב־ מפא״י של הפוליטית בוועדה שרתוק דברי ציט. ,220-217 עט׳ שם, אלם, אשכולי, .64

 ב־ מפא״י מועצת בישיבת המתדיינים דברי ציט. .24/40 תיק אמה״ע, ,1940 בספטמבר
שם. ,23/39 תיק אמה״ע ,25.12.40

.159-155 עט׳ שם, ,,ג סת״ה .65
 הנפץ, חומרי והנחת החבלה מעשה בביצוע המוטעה השיקול ואשמת האונייה טיבוע לפרשת .66

 "טבעו הפרק, הקה״מ, הוצ. יצחקשדת, של חייו סיפור שררה, ללא מצביא דרור, צביקה ראה:
.186-180 עט׳ שם, ב״פאטריה״, החבלה - המולדת בנמל

.382-379 עט׳ ,,ב עוז חביון ,1940 בדצמבר 15 מפא״י מרכז בישיבת דברים גולומב, אליהו .67
.374 ;376-372 עט׳ שם ט׳, כרך מילואים, כתבים. למאוריציוס״ הגירוש ״עם כצנלסון, בדל .68
.77 ;76 עט׳ שם, ראשון, חלק ,,ג סת״ה .4-3 עט׳ ,9 חובי פלמ״ח ציט. .69
 ומחקרים מקורות - וחרב עלי-זית ,13.1.50ה־ מן מרדור, למוניה אביגור שאול מכתב ראה: .70

 משרד גלילי, ישראל ע״ש "ההגנה" - המגן כוח לתולדות המרכז הוצ. ה״הגנה", בגנזי
.106 -105 עמי שם, ,1990 לאור, הוצאה - הביטחון

.1633 עמי שם, גי, סת״ה ציט. .71
 ,597 עמי ברל, שפירא, אניטה גם: ראה שם. ,298 עמי ,224-205 עט׳ אלם, אשכולי, ראה: .72

.70-67 עט׳ דיפלומטיה, באואר,
 ,25.12.40ב־ מפא״י מועצת בישיבת המתדיינים דברי ציט. .220-217 שם, אלם, אשכולי, .73

שם. ,23/39 תיק אמה״ע
(3.4.41 לשרתוק וייצמן )אצ״מ, ,78 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, ציט. .74
.70-68 עט׳ שם, אלם, אשכולי, ראה: .75
.22 עט׳ שם, שלישי, כרך דברים, טבנקין, יצחק .76
 השומר "ספר ציט. ;83 עט׳ דיפלומטיה, באואר, ;339 עט׳ שם, יהודי, לצבא ברנר, ציט. .77

 (8 )הערה 349 עט׳ ואילך; 320 עט׳ שם, יהודי, לצבא ברנר, אורי .40-38 עט׳ ב׳, הצעיר״
 לעמדות באשר לטבנקין גוריון בן בין זהות עד "קירבה של קיומה עובדת מדגיש גם ברנר

 במחקר הציבור, בדעת "טושטשה שלדעתו, עובדה - הציונית״ הביטחון מדיניות של היסוד
.325 עט׳ שם, פובליציסטיים״, ובמאמרים המדעי,

.243 עט׳ תש״ד, אביב תל רומל, צבא מול ישראל ארץ - חרדה ימי מאתיים כנען, חביב .78
.10 ע׳ שם, ברנר, ציט. ,93 ע׳ וי, מבפנים .10-7 עמי שם, הפלישה, איום נוכח ברנר, אורי .79
.270 עט׳ ; 1953 עיינות הוצ. ב׳ כרך עוז, חביון גולומב, אליהו ציט. .80
 ;243 עט׳ ,1970 תש״ל אביב, ותל ירושלים / שוקן הוצ. שלי, האתמול הורביץ, דוד ראה: .81

248; 249.
.26 ; 25 עט׳ שם, ,יהודי לצבא ברנר, .83
 תל הקה״מ, הוצ. - טבנקין -יד גלילי ישראל מרכז והכרעה, עשייה במוקדי גלילי, ישראל .84

 "ברית־ לקבוצת כיוון. אינטליגנציה חוג לאיזה ברור ]ולא .27 ;26 עט׳ שם, ,1987 אביב
שלום"?![

 על שכולנו, בביטחון לעמוד "יש אורן( )מנחם כוחותיו" אחרית עד יעמוד לסגת, שאין "היודע .85
 רוח אם כי מוות, מלחמת רק אינה "מצדה" הלמן(. )יודקה בעמידה" שותפים טפינו ועל נשינו

 )י. מצדה" מגילוי יותר היה חי תל בעמידת כניעתנו... לאי ביטוי היא שבעברי. המלחמה
 ה׳ חוברת וי, כרך מבפנים ;1940 ביוני הקה״מ של הנוער ועדת חברי מדברי ציט. מרמרי(
 שם, נוכח, ברור, ,27.5.40 גלילי אק״מ, טבנקין, יד ארכיון ציט .93-86 עט׳ שם, ,1940 אוגוסט

.10 עט׳
.10 עט׳ שם, ,1974 ת״א שלישי, כרך דברים נעמוד?״ ״איך טבנקין, י. .86
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 דברים טבנקין, .1940 אוגוסט ה׳, חוברת ו׳, כרך מבפנים ,1940 יוני נעמוד?״, ״איך טבנקין, י. .87
שם. ,12-9 עט׳ ״,ג

.447-443 עט׳ שם, ,,ג דברים טבנקין, יצחק .88
.58 עט׳ שם, ג', דברים ברנר. בגבעת ,1942 אפריל המאוחד הקיבוץ במועצת טבנקין, יצחק .89
.28 עט׳ שם, אונים, וחוסר מודעות וייץ, יחיעם .90
 ;118-96 עט׳ שם, ט/ כתבים ,14.6.40 מפא״י במועצת דברים חזית״, ״בהתקרב כצנלסון ב. .91

136 ; 99.
נ״ג. ע׳ שם, ,1953 תשי״ג הקהט הוצ. א׳, הפלמ״ח ספר תמיד״, ״ראשונים גלילי, ישראל .92
 עט׳ הגרמנית, הפלישה איום נוכח ברנר אורי ציט. ואילך. 14 עט׳ ,29.4.41 פרוטוקול הווה״פ, .93

.21 עט׳ שם, ברנר, ציט. אהרונוביץ, דברי ,26-19
שם. פרוטוקול, ,22 ;21 עט׳ הפלישה, איום נוכח ברנר, ציט. .94
ז.א.( - שלי כאן ההדגשות )כל שם. פרוטוקול, ,23 עט׳ שם, נוכח, ברנר, ציט. .95
.218 עט׳ ,1975 מול־אררט, הוצ. חדדה, ימי 200 כנען, חביב ריפטין, של עדותו .96
.270-260 עט׳ כ/ עת חביון גולומב ציט. ,26 עט׳ ברנד, שם, ציט. .97
.103 חוברת ה׳, כרך ,1941 במאי 30ה־ מן מכתבים״ ב״צרור פורסם המכתב .98

הקלע בכף

.72 עט׳ שם, נוכח, ברנר, אורי ציט. .1
.164 ; 163 עט׳ שם, חדדה, ימי מאתיים כנען, ;74 עט׳ שם, נוכח, ברנר, .2
.75 עט׳ שם נוכח, ברנר, ציט. .3
.87 ;86 עט׳ שם, נוכח, ברנר, ציט. .4
 כצנלסון דברי .26 עט׳ שם, לצבא ברנד, ראה: .22 ;20 ; 19 ; 10 ;9 עט׳ ,,ג דברים טבנקין, .5

.26 עט׳ שם, נוכח, ברנר, .1970 ת״א הקה״ט, הוצ. ב׳, חלק חרף, ללא רפטור, ברל ציט.
 סודי, אצ״מ ,30.6.42ב־ בירושלים שהתקיימה ,לא״י היהודית הסוכנות מישיבת פרוטוקול ציט. .6

.8566-8554 ,44 מס׳
.1942 דצמבר ,129 חוברת ז׳, כרך מכתבים, צרור .9 עט׳ שם, ד, כרך דברים טבנקין, .7
.90-88 עט׳ שם, ,,ג כרך דברים, טבנקין, .8
 הפרטיזנית הלוחמה תוכנית לגבי נכון ודאי וזה .166 ;165 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, .9

החרוכה׳. ו׳האדמה
אבידר. יוסף עדות א.ת.ה. ,165 עט׳ דפלומטיה, באורר, ציט. .10
.1871-1865 עט׳ שם, י״ח, נספח שלישי, ספר ג, כרך סת״ה ציט. .11
 העולם במלחמת הארץ־ישראלית המחתרת מפעולות בסתר, מגן המבצעת", "הזרוע תבור, י. .12

 שם, ;63-58 עט׳ ירושלים, היהודית, הסוכנות הספרים הוצ. גלעד. זרובבל בידי ערוך השניה,
.59 ;58 עט׳

.130-127 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, ראה: .13
 תיק א.ת.ה. המחץ", פלוגות של וההרכב "התפקידים 1856 עט׳ שם, י״ד, נספח ,,ג סת״ה ראה: .14

.375 עט׳ ש, ,,ג סת״ה ,1943 ספטמבר ,10 מסי פלמ״ח ״שנתיים״, שדה, י. ציט. ;26/2
.483 עט׳ ,,א כרך הפלמ״ח, ספר ,1944 יוני הראשון״, לכינוס המטה ״דבר ראה: .15
.65 ;56 עט׳ שם, בסתר, מגן רטנר, יוחנן .16
 ותכנית הצפון" ל״תוכנית בקשר .162 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, ;392 עט׳ )א( ג סת״ה .17

 "תוכננה פעולה, לשיתוף הבריטים סירוב של במקרה רוטל, צבא התקדמות של העיכוב
 על - זה ובכלל נשק, מחסני על הבריטית, הנסיגה בתקופת בכוח, השתלטות של אפשרות
 ת.ה. ,165 עט׳ שם, באואר, ציט. מוקשים״, ומחסני תחמושת אוויריים, אנטי תותחים תותחים,

אבידר. יוסף עדות
במקור( )הדגשה .20 עט׳ א׳, חלק הפלמ״ה, ספר אלון, י. .18
.63 עט׳ שם, בסתר, מגן אלון( )יגאל תבור, י. .19
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 הצלה, שערי נעילת ההתנכלות, האיבה, מדיניות )תיאור .96-95 עמ׳ שם, דיפלזטטיד,, באואר, .20
 מכליהם היהודים את להוציא החוזרות הפרובוקציות המאסרים, הקרקע, גזירות נשק, חיפושי
 ב״הימנעות מוכר מעמד מכל היהודית הסוכנות וסילוק הציונות לחיסול מבחינתם, נוח׳ ב׳עיתוי

 באואר של דיונו אורך לכל האופיינית ׳המעטה׳, לשון היא להתפרש..." העלול צעד מכל
הבריטית.( במדיניות

.113 עט׳ שם, ,ץ־ישדאליהאר המשולש בתל, .21
 שם, (But they know a lot about you... לאצ״ל: בקשר רמיזתו גם )זכורה המשולש, בתל, .22

.113 עט׳
.49 עט׳ שם, ד, דברים טבנקין, .221-217 עט׳ שם יד,זדי, צבא ברנר, .23
 "יישובי אותם הם )מי .250-248 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, ;401-398 עט׳ שם, ג׳, סת״ה .24

 אנשים אותם בעיקר באו שמהם בשמם, לקרוא ׳מתקשה׳ שבאואר המאורגנים" העובדים
מדוע...( לנחש קשה ולא פירש, ולא סתם ומשמעת", הכרה "בעלי

.465 ;464 עט׳ שם, יד,זדי, לצבא ברנר, .25
 יד המאוחד, הקיבוץ של העצמי והדימוי השליחות ההגשמה, - עמם את לשאת כנרי, ברוך .26

 של תוכניתו לפיה, כנרי, של התיזה .337-335 עט׳ שם, ,1989 ת״א הקה״מ, הוצ. טבנקין,
 ובלתי מוקשה הכושר, שעת בוא עד ש״הצפין" טרומפלדור", של מ״חזון באה טבנקין

מבוססת.
.379-358 עט׳ שם, עמם, את לשאת כנרי, ציט. .27
 הכובש ברמת ויכוח זו, בסוגיה דיונים ראה: ;246 ;245 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, .28

.184 ;177 עט׳ הפלמ״ח, ספר ,19.10.42
מסביר(. הוא אין שונה" מוצא "נקודת אותה )מהי .179-174 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, .29
 ותנועות המאוחד הקיבוץ הכשרות התגייסות על .465 ;464 עמי שם, יהודי, לצבא ברור, ראה: .30

 "השומר עם הקשים הוויכוחים על .389-353 עט׳ שם, ראה: לפלמ״ח, בו הקשורות הנוער
 לפלמ״ח, בהתגייסות השונות התנועות של המספרי משקלן על ; 199-197 שם: ראה הצעיר״,

 .390 עט׳ שם, ראה לבוא, שבוששה הצעיר״ ה״שומר התגייסות על .201 עט׳ שם, נתונים, ראה
 הבטחוניות, הפורמציות לכל לגיוס שקרא בארץ, היהודי היישוב של הראשון הכללי הגיוס צו
 הפלמ״ח. את להקים הוחלט שבו יום באותו ,15.5.1941ב־ הוצא לצבא, וראשונה בראש אך

 זה על נוסף הבריטי, לצבא עברים חיילים 26,620 התגייסו המלחמה שנות שש כמעט במשך
 ואשר .6,000 התגייסו הנוטרים חיל אל הצ׳כי. לצבא בעיקר אחרים, לצבאות 3,000כ־ התגייסו

 ,424 בפלמ״ח לצבא, מגוייסים המאוחד הקיבוץ מחברי 1,548 היו כנרי, לפי התגייסות, לנתוני
 החברים 9,750 מכלל 20%וכ־ המאוחד הקיבוץ מאוכלוסיית 10% היוו והם ,128 בנוטרים

 הלהט )למרות להתגייס גדולה נכונות היתה לא הארצי בקיבוץ המאוחד. בקיבוץ אז שהיו
 הארצי הקיבוץ )ה׳מתנודבים׳(. המתנדבים את לקבוע כדי גורל, להטיל הכרח והיה המהפכני(,

 לכל ודבק עליו, שהוטלה הגיוס מיכסת גובה על גם כך ואחר הכללית, הגיוס חובת על ערער
 לגבולות מחוץ אל המגויסים של להוצתאם מתפשרת ולא נמרצת בהתנגדות המלחמה אורך

 .24 עט׳ א׳, כרך ההתנדבות, תולדות גלבר, יואב .321 עט׳ שם, עמם, את לשאת כנרי, הארץ.
 600מ־ יותר לא הפלמ״ח מנה 1942 סוף עד מאוד. אטי היה הגיוס תהליך לפלמ״ח, לגיוס אשר
 7,500 סך עד גדל המלחמה בתוך ,2,500 1947ב־ לוחמים, 800 הפלמ״ח מנה 1941ב־ איש.

 של המעמסה בעיקר לעמוד פלמ״ח אנשי 2,500 על הוטל השחרור מלחמת בימי לוחמים.
 עט׳ שם, בורי, שכמם". על הוטל הכל המסתער... הדרג היו "הם הארץ. פינות בכל המלחמה

323; 379-358.
.326 ;325 עט׳ שם, יהודי, לצבא ברנר, .31
.214 ;213 עט׳ שם, ישראל, ארץ על המאבק דותן, .32
.196 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, ציט. .33
 דותן, ציט. ,22/15 אב״ב כצנלסון, כרל דברי .21 ;20 עמי ג׳, סת״ה ציט. גוריון, בן דברי .34

.216 עט׳ שם, ישראל, ארץ על המאבק
למשרד בוושינגטון בריטניה שגריר ציט. .214 ;213 עט׳ שם, ישראל, ארץ על המאבק דותן, .35
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.73 עט׳ שם, עשייה, במוקדי ,1944 נובמבר פוע״צ, - העבודה אחדות במועצת גלילי, ישראל .85
.72-70 עט׳ עשייה, במוקדי שם, מבית״, הטרור נגד ״במערכה .86
.853 עט׳ ,,ג סת״ה ציט. .87
 ;43 ;42 עט׳ .1982 ת״א פועלים, וספריית מורשת היסטוריים, היבטים - השואה באואר, ציט. .88

סנה. של המלא מאמרו שם, דרך, לא בתוהו וראה: ;905-854 עט׳ )ב(, ג סת״ה
.131-124 עט׳ די, דברים טבנקין, .89
.245 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין נתן .90
.85 עט׳ ,1946 מאי היהודי״, ״המרי שם, עשייה, במוקדי גלילי, ישראל .91
.95-85 עט׳ שם, עשייה, במוקדי היהודי״, ״המרי גלילי, י. .92
שם. ,298-292 עט׳ דיפלומטיה באואר, .93
 "כמה הם מי הגדול"? "בחלקם זה מי ׳רוב׳?; זה ]מה ;46-43 עט׳ שם, היבטים, באואר, .94

ז.א.[ - חשובים׳ לא ׳פרטים או תעלומה בגדר נשאר זאת כל ציונים״? מנהיגים
.430 ;429 עט׳ שם, ומעש, מסה וייצמן, .95
 כתובים, הם לא, ב״חזית"? שמא אלה? דברים נכתבו היכן ,177-175 עט׳ ד׳, דברים טבנקין, .96

.1946 הכ״ב״, הציוני הקונגרס ב״ספר טבנקין, של נאומו בפרוטוקול לבן, גבי על שחור
.340-333 עט׳ שם, ישראל, ארץ על המאבק דותן, שמואל ראה: .97
.1753 עט׳ ;943 עט׳ ג/ סת״ה ציט. 3.5.46 ״עמודים״ ;23.1.46 ;3.1.46 ״משמר״, .98
.1947 מרחביה ארצישראלית, שליחות קרוסמן, ריצ׳ארד ציט. ,195 ע׳ שם, המאבק, דותן, .99

לוזינסקי. קדיש של דבריו גם שם, ,945-943 עט׳ ג׳, סת״ה ציט. .100
 ציט. .10.4.47מ־ גוריון בן יומן .1 במי ,108 גליון ״במחנה״, קכ״ג; גליון ,29.7.46 ״אשנב״ .101

 עט׳ שם, ,,ג סת״ה ציט. .8 עט׳ ,1946 יוני-יולי הפלמ״ח״ ״עלון .946-944 עט׳ שם, ב, סת״ה
946.

.11 ;9 עט׳ ,,ג סת״ה .102
 באואר, ציט. וילסון, מייטלנד דו״ח שם, ,177 עט׳ ,1 הערה ;83 ;82 עט׳ שם, ההגנה, עילם, .103

.230-229 עט׳ שם, דיפלומטיה,
 .370 תיק א״ו ,3.9.46ה־ מן מפא״י למרכז שרת של מכתבו ציט. ,543-542 עט׳ )א(, ,ג סת״ה .104

ראה: הסוכנות, בהנהלת שרת של דבריו על הדיווח
Michael. J. Cohen, The Moyne Assassination, November 1944: A Political Analysis, 
Middle Eastern Studies xv; Oct. 1979, pp. 358-37, ibid p. 367, cit. C.I.D. Report 14

Nov. 1944 75156, Co 733/457 P.R.O.
 המבוסס ס.1ה־.ם. של בדו״ח אלא הישיבה, של הרשמיים בפרוטוקולים מופיע איננו זה דיווח

מהימן..." אינפורמציה "מקור על
.282 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, .105
שם. ,298-292 עט׳ דיפלומטיה, באואר, .106
.280-274 ;114-106 עט׳ שם, ונתונים סיכומים ;69-67 עט׳ שם צומת, הררי, וניה ראה .107
 .122-100 עט׳ הפליטה״, שארית של הגוברת ״חשיבותה הפרק: מודעות, שם, וייץ, ראה: .108

 שיקולים של טוטאלי בייחוס שחר חסרת שבה, בהכללה רדודה, היא וייץ, של זו פרשנותו
 על המאבק כולה. הציונית ולתנועה כולו, היהודי העם למנהיגות ושפלים אנוכיים ציניים,

 עצמי ובסיכון גבולות בהברחת ונמלים, ימים וארצות, גבולות פני על ההעפלה ארגון העלייה,
 ובהקרבה, רבה, באהבת־ישראל נפש, במסירות נעשו רעועות, בספינות המעפילים הובלת רב,
 בתחושה אלא היישוב", "למען לא היישוב, של ושליחיו בניו מקרב זו במלאכה העושים ידי על
 עצמו; במאבק המעפילים של חלקם לציין הראוי מן והפליטים. הניצולים למען שליחות של

 וניה, קרבנות, לאלפיים קרוב הוא השערים פתיחת על במאבק המעפילים ששילמו הדמים מחיר
השחרור. מלחמת בקרבות נפלו מעפילים 800כ־ .67 עט׳ שם, קושטא, צומת

 בוגנר, נחום עם ראיון ערמוני, אורה מעפילים", בלי העפלה, על כתבו שנים "עשרות .109
.9 ;8 עט׳ שם, ,6.4.94 תשנ״ד, בניסן כ״ה ״הקיבוץ״,

,1988 ת״א עובד, עם ,1946-1945 המועצות מברית ה״בריחה״ סיפור - מולקה ינאי, יעקב .110
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.78 ;77 עט׳
 תל־אביב זמורה־ביתן־משואה, ,1946-1945 פולין - הבריחה גבול, כל עוברים כהן, יוחנן .111

.193 ;181 ;180 עט׳ הבריחה״, ״התחלות שביעי, פרק שני, שער שם, ,1995
 מהדורה ,1962 מרס מערכות, הוצ. ת״א, ודמויות, פרשות - ההגנה דור עם אביגור, שאול .112

 מקרב ההעפלה ומארגני יוזמי עם צדק עושה אינו אביגור .40-36 עמי שם, )מורחבת(, שלישית
 הנתונים גם הראשונות; שנותיה ובמהלך המלחמה פרוץ ערב בתקופת הרוויזיוניסטית התנועה

 ,1944-1934 בשנים ב׳ בעלייה הרוויזיוניסטים של שחלקם מסתבר מדויקים. אינם מוסר שהוא
 34% על עמד שנים, באותן ב׳, לעלייה המוסד של חלקו ואילו אחוז, מארבעים למעלה היה

 וניה והשווה .43-42 עט׳ שם, אביגור, נתונים, ראה: בלבד. 25% על ,1941 ראשית ועד בלבד,
 עלייה אף-על-פי, לור-ליטאי, חיים גם: ראה .111-108 ;76-68 עט׳ שם קושטא, עומת וזררי,

 שראה היחידי היה כצנלסון ברל שם. ,127-108 עט׳ ,1988 ת״א דכוטינסקי, תנועת של ,ב
 מפעל וקידום בייזום הרוויזיוניסטים של זכותם המלחמה, של ראשיתה בימי עוד לציין, לנכון

 מזכות להתעלם חפץ "אינני כצנלסון: ברל אומר ,21.9.39ב־ מפא״י מרכז בישיבת ההעפלה.
 הזה בזמן שגם באנשים לזלזל יכול ...איני - זו בתקופה לרוויזיוניסטים בעיני שיש אחת

.1254 עט׳ שם, בי, סת״ה ציט. כצנלסון, בדל דברי לארץ״, ספינות להביא טורחים
.96 ע׳ עשייה, במוקדי ,22.10.1947 חיים גבעת המאוחד, הקיבוץ במועצת דברים גלילי י. .113

מחתרת נפתולי

.613-611 עט׳ שם, ב/ סת״ה .1
 - ההגנה עילם, י. ; 164-154 עט׳ שם, ה״הגנה״, דרכי על הוויכוח ,11 פרק אי סת״ה ראה: .2

 התנגדותו ז׳בוטינסקי, של עמדתו לפרשת .43-37 עט׳ שם, לכוח, העיונית הדרך
 בלתי "הגנה" של בכוחה אי־אמונו ומאידך ה״הגנה" בארגון זכויותיו ל״מחתרתיות",

 14.2.1922ה־ מן ה״הגנה״ בענייני הציונית להנהלה ז׳בוטינסקי של מכתבו ראה״ ליגלית;
 כרעיון לו שנתפש ה׳לגיוניזם׳ רעיון על .1277-1275 עט׳ שם, ד, נספח ג׳, חלק בי, סת״ה
 הסופיות והמטרות ההצהרות הגדולה׳ ה׳מדיניות ענייני העמדת הגדודים, ימי מאז מוביל

 ראה: .1931 באביב התייסדותה עם תהומי בהנהגת ב׳״ ב״הגנה תמיכה ואי זלזול תוך בראש,
.163-156 עט׳ שם, אי, הלאומי״ העבאי ה״ארגון מערכות ניב, דוד

 סוגיית .1 הערה גם שם ,83-82 עט׳ שם, ההגנה, עילם ציט. ;888 עט׳ שם שני, חלק ב׳, סת״ה .3
 הכרעות שעת הגיעה דור, ימי כעבור כאשר, תוקף, ביתר עלתה סביבו והפולמוס האיליגליזם

 רק לא ואילך, מכאן הוא, הצפוי שהעימות בריטניה, עם בברית לדוגלים גם והתברר, גורליות,
 ישראל כותב כך זר. שלטון עם אלא עויינת, אדמיניסטרציה עם רק ולא פורעים, יסודות עם

:1940ב־ המאבק בימי גלילי
 של צורכיהם לפי לא נקבע בארץ החוק עוד כל בארץ, החוק את קובעים יהודים לא עוד "כל

 ממשלה על־ידי נקבע החוק עוד כל - כאחד ההיסטוריים וצורכינו השעה צורכי - היהודים
 הוא ואין אותנו, לחייב יכול הממשי, וערכו המוסרי תוקפו מבחינת הזה, החוק אין - זרה

 אף הוא ולעתים סותרים, אינטרסים של לצרכים זר, עם לצורכי עונה הוא לצרכינו; עונה
 גדולים אמצעים בהשקעת במאורגן, עצמה על לקבל איחרה הציונית "התנועה בנו". מתנקש

 על הנשען עממי, מפעל ולעשותו ליגאלית הבלתי העלייה מפעל את היקף, בת ובתוכניתר
 ה״אי־ עניין כי מדריכים, פגישת באותה כשאמרתי חלוצים. קבוצת על רק ולא גדולה תנועה

 של ההיסטורית המציאות בטבע הטבוע מתמיד, צורך אלא חולפת תופעה אינו ליגאליות"
 עונה ואינו זר, שלטון ידי על זר, עם ידי על שנקבע חוק וכי שלנו, בתנאים הציונות הגשמת
 הצופים בהר כבוד היושב אחד, יהודי לעומתי יצא - מוסרי תוקף נטול הוא שלנו לצרכים

 ציונית "אידיאולוגיה שומע שהוא הסביר, הוא בה. שדיברתי למסיבה ונזדמן בירושלים
פרינציפיוני", לאנארכיזם "הטפה הם ושדברי חדשה"

 הוצ. והכרעה, עשייה במוקדי ,1940ב־ שנאמרו דברים מדים", ובלא "במדים גלילי, ישראל
.20 ;19 עט׳ שם, ת״א, גלילי, מרכז טבנקין, יד הקה״מ,
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 עט׳ שם, תרצ״ח, תל־אביב העבודה, ארכיון הוצ. "ד׳שזמד", קובץ שוחט, ישראל ציט. .4
 על הרוסית המהפכה תנועות מסורת של השפעותיה על .220 עט׳ שם, ב/ סת״ה .568-566

.200-163 עט׳ שם, וטרור, מהפכה במחקרי המורד״, ״היהודי פרק ראה השנייה, העלייה אנשי
 "לשברו שפירא, אניטה ראה: ;1136-1134 עט׳ שם, ומקורות, הערות שלישי, כרך ,,ב סת״ה .5

 עם־עובד, הוצ. האופק, קו על ההליכה טרומפלדור", יוסף ע״ש העבודה גדוד אחד: חלום של
.207-157 עט׳ תשמ״ח. תל־אביב

 לפרשת .226-223 עט׳ ;241-219 עט׳ חמישה־עשר, פרק שם ראשון, חלק ,ב סת״ה .6
 הוצ. חברים, דברי - ספר״השומר״ מלמוד, יוסף ראה: .239-235 עט׳ שם, ראה ההתנקשויות

 שבמהדורה לציין יש ז.א.( - שלי )הדגשות .304-301 עט׳ שם, ,1957 תשי״ז, תל־אביב דביר,
 פעילותו כי אם נזכר, המחתרתי "הקיבוץ" של המפורש׳ ה׳שם אין השומר" "ספר של זו

 המצויה ,1926ב־ שנכתבה להרצאה מטיוטה הם "הקיבוץ" ממצע המצוטטים הקטעים נסקרת.
 משה שהעתיק בתעודות וכן ספקטור. מאיר ידי על נכתבה לוודאי "קרוב אשר בא.ת.ה"

 .24.5.57 למרחב נשכח״, שלא ״היסוד מאמרו: ראה שנעלם, ״הקיבוץ״ מארכיון ברסלבסקי
 עט׳ ב׳ סת״ה ראה: הגדול" ה״אכס על .1137 ;1136 עט׳ שם, ב/ סת״ה, מקורות, ציוני ראה

.121-119 עט׳ ,1971 ת״א הקה״מ, הוצ. פוורים, רפים שטורמן, זליג .228-226
 אימונים, לשם חוץ מעצמות עם קשרים ברקימת "הקיבוץ" ראשי פעלו 1924-1926 בשנים .7

 זו למטרה בריטניה. עם הצפוי העימות לקראת טייסים להכשרת השאר בין וכן נשק, השגת
 "ספר שוחט, ישראל של זכרונותיו :ראה .1926 במאי למוסקבה ״הקיבוץ״ משלחת גם יצאה

 על ,61-59 עט׳ שם, ה״רכש״ פרשות על ,1957 תשי״ז ת״א דביר, חברים, דברי השומר״
 .236-234 עט׳ שם, ,,ב סת״ה .74-69 עט׳ שם, זרות, מעצמות תמיכת להשגת המאמצים

 מראשי אגאביקוב, נ. של בזכרונותיו מתאשרת הסובייטיים השלטונות עם ומתן המשא עובדת
 של קודמתה אז, הסובייטית החשאית המשטרה שכונתה )כפי ה״צ׳קה" של החוץ מחלקת

 סמוך לאמור ,1930ב־ הג.פ.או על בספרו זכרונותיו ופרסם למערב שערגק והנ.ק.ו.ד( הג.פ.או.
 לעצמאות להגיע להם "לעזור הציונית המשלחת ביקשה אגאביקוב לפי הזה. לאירוע מאוד

 תעמולה", לניהול כספיים ואמצעים נשק להם שיספקו ו״ביקשו ישראל" בארץ מדינית
 הגיעו ומתן המשא בעת אבל זו, בהצעה מאוד "התעניינה כותב, הוא הסובייטית", "הממשלה

 שנשלחו בריטיים, סוכנים אלא אינם ההצעה את שהביאו הציונים כי לגפ״או ידיעות
 וא ציקה אגאביקוב, נ. ציט. הסובייטית", הממשלה את להכשיל מנת על כפרובוקטורים,

 שבן שמעתי, כהן יהושע של מפיו .236 עט׳ שם, ,,ב סת״ה ,169 עט׳ ,1930 ברלין ראב^טוי,
 היה הוא בחיים היה שוחט ישראל אילו שלדעתו, אתו, המרובות השיחות באחת לו אמר גוריון
"י. לח של בדרכה תומך

 של מכתבו ראה: .78-74 עמ׳ שם, א, גיב, .35-37 עט׳ שם, ראשון, ספר בי, כרך סה״ה ראה: .8
.1148 עט׳ שם, בי סת״ה סת״ה, למערכת תהומי

 יד הוצ. אורפז, אביבה והארות: מבואות תרפ״כ-תרצ״ו, השרון קבוצת הקבוצה, ספר ראה: .9
.16 ;15 עט׳ ;34-13 עט׳ קבוצתי, דיוקן מבואות, שם, ,1996 תשנ״ו ירושלים בן־צבי,

.8 עט׳ ,20.1.1967 אחרונות ידיעות הבריטים״, נגד מלחמה שדרש ״הראשון ציט. .10
 את עזיבתו לאחר שלו הפוליטית הקריירה את המשיך (.1966-1902) )בינדר( אליהו חורין בן

 של עורכו והיה לירושלים עבר הרוויזיוניסטית. התנועה במסגרת 1928ב־ השרון" "קבוצת
 ממנה ב׳", "ארגון ממייסדי והיה ה״הגנה" מן פרש 1929ב־ "הירדן". הרוויזיוניסטי הביטאון

 ב׳ עלייה בארגון פעל ז׳בוטינסקי. של כנציגו שימש באצ״ל האצ״ל. השלושים בשנות צמח
 ייסודה. עם החדשה" הציונית "ההסתדרות של העולמית לנשיאות נבחר לארץ. נשק ובמשלוחי

 בהסתדרות פעיל כשהוא הברית, בארצות חי 40ה־ משנות ובניו־יורק. בלונדון זה בתפקיד פעל
 חזר לא הוא גם כתהומי, העצמאות. על המדיני המאבק בימי סילבר, להלל מקורב הציונית,

.1966ב־ בניו־יורק נפטר המדינה. קום עם לארץ
 סמינריונית, עבורה אינטימית, קבוצה של בתולדותיה פרק - ״המפעל״ ארצי, עודד ראה: .11

.40-23 ;22-10 ,עט שם, בסטנסיל, מודפס 2.11.1979 תש״ם, ״אורנים״,
 מהקלטה, רישום מערכת"שדמות", "פרוטוקול" תאה.• .52 עט׳ שם, המפעל,ארצי, עודד ראה: .12
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 בהשתתפות ל״מפעל", שיש השונות "ההשלכות בנושא: ,5.5.1980ב־ ביפעת שנערכה מפגישה
 השרון" "קבוצת מחברי ארצי, שמחה "המפעל"; מוותיקי כהן, אברהם יפעת: קיבוץ חברי

 משמר - צימרמן בארי מאוחד; חיים גבעת - אהרון בן יריב עין־גב; - צור מוקי לו; שהתנגדו
 ארצי עודד ראה: מאוחד. חרוד עין - איביאנסקי זאב יפעת, - ארצי ועודד ציונה השרון;

 די־האן", רצח ופרשת האינטימית החלוצית בקבוצה מחתרתי תא של תולדותיו - ״המפעל״
 1979 משנת מחקרו לעבודת במוטו .200-173 עט׳ 1982 ינואר תשמ״ב, טבת ,22 קתדרה
 מחמישים למעלה השרון" קבוצת ב״ספר שנרשם מה מתוך קטע ארצי עודד מביא זה, בנושא

 להשגת אמצעי רק זו ותהא ייתכן או עצמה, בפני מטרה תהווה הקבוצה "האם לכן: קודם שנה
 רוח להלכי ביטוי הוא הקטע היהודית..." בהיסטוריה חולפת אפיזודה כולה וכל נשגבה, מטרה

 ועתידה תכליתה בדבר לוויכוח הרחוק, בטווח הקיבוצית הקומונה של עתידה לגבי ספקניים
 שראו בתוכה, החשאית ההתארגנות "המפעל", חברי של עמדתם מבטא הוא אז. הקבוצה של

 תחזית אולי ביטאה היא עצמה. בפני מטרה ולא הציונות להגשמת ואמצעי כלי רק בקבוצה
והתשעים. השמונים שנות במהלך הקיבוצית בתנועה שיעלו רוח להלכי קולעת

ז.א.( - שלי )ההדגשות .227-226 עט׳ ם, סת״ה .13
 הרצח - האן דה מייזליש, ושאול נקדימון שלמה של המקיף מחקרם ראה: די־האן, לפרשת .14

 עט׳ ,33 פרק שם, ראה: .1985 תל־אביב לאור, הוצאה מודן ישראל, ארק הראשון הפוליטי
 שם, ארציהמפעל, עודד .256-241 עט׳ שם תהומי״, אברהם עם ראיונות ״שני וכן ,234-219

 או הנחייה ללא "המפעל" אנשי של ליוזמה ההתנקשות את לייחס מנסה ארצי .33-27 עט׳
 בקבוצה מחתרתי תא של תולדותיו - ״המפעל ארצי, עודד :ראה ״ההגנה״. מרכז של החלטה

 מייחס סלוצקי, יהודה .200-173 עט׳ שם, שדמות, די־האן״, רצח ופרשת אינטימית החלוציתה
 ה״טרור סוגיית על .253-251 עט׳ בי, סת״ה ״ההגנה״, למרכז במפורש ההתנקשות את

 לתנועה במה "שדמות" ראה: זו, בפרשה לביטוי הבאות והפרישה, "המחתרת" האישי",
 בפגישה ל״מפעל", שיש השונות "ההשלכות בנושא: שיחה של מוקלט פרוטוקול הקיבוצית,

 תהומי אברהם של תפקידו על שדמות". ארכיון מהקלטה, רישום ביפעת, ,1980 במאי 5ב־
 ימים, 7 מוסף אחרונות, ידיעות ההדק״, על שלחץ ״האיש טל־שיר, ענת גם: ראה זו בפרשה

.23-20 עט׳ ,25.10.91
 שם, טרור" של "ביוגרפיה ,1977 הקה״ט, הוצ. והמעש, הרעיון - האישי הטרור מחקרי, ראה: .15

.154-145 עט׳
 חושף הפרטים את פרטים, מנדב סלוצקי אין ההתנקשות מבצעי על .252 עט׳ שם, כ׳ סת״ה .16

 ההגנה מפקדת את לפטור משכנע בלתי ניסיון עושה ארצי יותר. מאוחר במחקר ארצי עודד
 ההתנקשות ביצוע פרטי בלבד. "המפעל" של המחתרת תאי על ולהטילה למבצע, מאחריות

 קבוצה בתולדות פרק - ״המפעל״ ; 197-189 עט׳ שם, תשמ״ב, 22 קתדרה ארצי, עודד ראה:
 ונוספים תגובה של אלה במעשים רואה, ניב דוד ואילו .41-27 עט׳ תש״ט, אורנים, אינטימית,

 או יחידים של מיוזמותיהם ותוצאה מקומיות נסיבות פרי העשרים, בשנות שאירעו להם,
.138-133 עט׳ א', ניב ראה: ניב. טוען לקו״, הצטרפו לא הם פעילים, קבוצות

.47 עט׳ שם, המפעל, ארצי, עודד ציט. .17
.144-141 עט׳ שם, ,,א כתבים לח״י תש״ג; תמוז א׳, גיליון החזית, ראה: .18
 לא ; 122-121 עט׳ שם, אי, כתבים לח״י (,1943 )אוגוסט תש״ג אב ב׳, גיליון החזית ״טירור״, .19

 הסגנון התוכן, לפי אבל "טירור", המאמר מחבר של זהותו בוודאות לוודא בידי עלה
 בין היה ייבין ה. י. שד״ר שמיר, ויצחק אלדד מפי לי שנמסר מה לפי וכן והטרמינולוגיה,

 נכונה אכן אם המחבר. הוא שייבין להניח סביר לי נראה ב״החזית", בכתיבה המשתתפים
 גם ששאבו השלושים, בשנות ה״מקסימליסטים" מהשקפות המוביל רצוף קו כאן יש השערתי,

הס״רים. ממסורת השראה הם
 עט׳ שם, ,25.10.91 ימים, 7 אחרונות, ידיעות \זהרק״, על שלחץ ״האיש טל־שיר, ענת ציט. .20

23-20.
 קלוזנר, מוסד ,1937-1931 הלאומית״ ״ההגנה א, כרך הלאומי, הצבאי הארגון מערכות ניב ד. .21

.140-137 עט׳ שם, ,1975 ת״א



[221-214 לעט׳ ]הערות 756

.292 ;291 עט׳ שם, בי, טת״ה ציט. .22
 ציט. ההגנה, ארכיון לסלוצקי, תהומי עדות ראה: .1148 עט׳ שלישי, ספר ב, סת״ה שם, ציט. .23

.62 ;61 עט׳ שם, בארגמן, אמיכל,
 עמי שם, ,25.10.91 ימים, 7 אחרונות, יריעות ההדק״, על שלחץ '״האיש טל־שיר, ענת ראה: .24

23-20.
 ירושלים, המגן-, עיתון מצדה", לפסגת "טיול משורר אברהם "זכרונות"; הלפרט אורי ציט. .25

.294 עט׳ שם, ב׳, סת״ה עיט. ,10.3.49
.296 עמי שם, ב, סת״ה .26
.427 עט׳ ,,ב סת״ה 11.5.55-11.6.55ה־ מן סת״ה, למערכת תהומי א. של ממכתביו ציט. .27
.362-361 עט׳ שם, בי סת״ה .28
 העלייה בתקופת לאומיים מיתוסים על הערה - 1911 משנת היזכור ״ספר פרנקל, יונתן ראה: .29

 בירושלים, העברית האוניברסיטה ,4 כרך ולמחקר, לעיון שנתון ומנגו, יתרות השנייה״,
 ספרותי" מפנקס "דפים ברנר, י.ח. גם" ראה .85 עט׳ שם, ,96-78 עמי תשמ״ח ירושלים
 י. .323-321 עט׳ שם, ,1980 הקה״ט - דביר ב׳, כרך ברנר, י.ח. כתבי כל .1913 4-3 רביבים
 מ״ח, קשת לצבאיות", עליבות בין ברנר "י.ח. עזר, בן אהוד :גם ראה .86 ; 85 עט׳ שם, פרנקל,

 גם בנידון וראה הצבאיות". "פולחן כאן המוצא שם, ,144 ; 143 עמי ,1970 אביב תל הספר, עם
 כדן מבפנים הערבית, בשאלה ברנר של השקפתו - נגמר״ לא עוד החשבון ״כל גלעד, יפתח
 ;179 עמי שני, כרך ברנר, י.ת. כתבי שם ,486-471 עמי ,1986 פברואר תשמ״ו, חורף מ״ז,
י.ח.ב.[. החתימה חשוון, תר״ף ]האדמה, צבאיות", או "עבודה "ציונים", שם, ,180

 באב הדמים מאורעות אחרי ,1929 אוקטובר במבפנים העצמית״ ההגנה ״לשאת אשד, יעקב .30
 עט׳ שם, ,1978 תשל״ח חרוד, ועין הקה״ט הוצ. ורשימות, מאמרים וכוח, של חשבון תרפ״ט,
14-13.

 ת״א עובד", "עם האופק, קו על ,ד<ד,ליכד ומציאות״, אתוס - והכוח ״הציונות שפירא, אניטה .31
.49 עט׳ שם, תשמ״ט,

.1.1.56ה־ מן במכתבו תהומי ,1168 עט׳ ,כ סת״ה ציט. .432-428 עט׳ שם, בי, סת״ה ראה: .32
 של המחודשת להוצאה הלוי ח.ש. הקדמת גם: ראה .168 ;167 עט׳ שם, אי, ניב ראה: .33

 הוציאה "המעורה" גם .15-12 עט׳ ,1978 ת״א ,1948-1942 חרות ,1933-1932 ״המעורה״
לאחריה... שנים תשע "במחתרת" גיליונות כמספר בלבד, גיליונות שישה

.62-61 עט׳ שם, רויאל, נאור, .169 ;168 עט׳ שם, א, ניב ראה .34
 לנאדל, תהומי של מכתבו .174-172 עט׳ שם, אי, הלאומי״ העבאי ה״ארגון מערכות ניב, דוד .35

 ההגנה. ארכיון סלוצקי, ליהודה תהומי עדות .4 עט׳ שם, יאיר, בית נאדל, ארכיון ,9.5.1974
.62 ;61 מ׳ שם, בארגמן, אמיכל, ציט

 חברים, 3,000 אז מנה ב׳ ארגון .172-169 עמי ישראל, ארק על המאבק דותן, שמואל ראה: .36
 10,000 רובים, 4,000כ־ ולרשותם יישובים, 200ב־ חברים 20,000כ־ זמן באותו היו ב״הגנה"
 דבוטינסקי מכון רוזנברג, ומשה תהומי אברהם עדויות ציט. מקלעים. מאות וכמה אקדחים

 ה״הגנה" עם תהומי פלג של ואיחודו ב׳ בארגון הפילוג לפרשת אביגור. שאול עדות .17 מיכל
 אי, מערכותהאע״ל ניב דוד ;739-722 עט׳ שם, ,38 פרק ״איחוד״, שני, חלק בי, סת״ד, ראה:
 )מזכירות לביתנו". הנכנס "אויב לטובת לוויתורים התנגד חזן יעקב ;196-252 עט׳ שם,

(.15.4.1937 ההסתדרות של הוועה״פ
 ,1936 ב׳ מהדורה הגיעה, 12ה־ השעה הדעת״, יישוב מתוך ״מסקנות ז׳בוטינסקי, זאב ציט. .37

 ההדיר ,1939-1936 תרע״ו-תרע״ט היהודי ביישוב הוויכוח תגובה, או הבלגה .13-6 עט׳
 הערות, שם, ירושלים. ,1983 תשמ״ג ומרי, במחתרות עיונים אילן, בר שביט, י. והערות, מבוא

.29 עט׳
.13-12 עט׳ מבוא, שביט, שם, תגובה, או הבלגה .38
 הציוניות המפלגות בכינוס )דברים 129-122 עט׳ שלישי, כרך וכרתות גוריון, בן דוד .39

.49-46 עט׳ ותעודות, מסמכים תגובה, או ר,בלגה ,19.4.36 בירושלים,
עמי ג׳, כרך וכרתות ,18.8.36 בז׳נבה ״האיחוד״, למועצת מלונדון מכתב גוריון, בן דוד .40
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.49-46 עט׳ ותעודות, מסמכים תגובה, או הבלגה ,386-379
 מסמכים תגובה, או הבלגה שם, "האיחוד", למועצת מלונדון מכתב גוריון, בן דוד ציט. .41

.58-56 עט׳ שם, ותעודות,
 מסמכים תגובה, או הבלגה ,12.7.36 ״הירדן״ מתי״, עד היישוב "הבלגת ז׳בוטינסקי זאב .42

.73-71 עט׳ שם ותעודות,
 ,1936 אוקטובר המאוחד, הקיבוץ של הי״א במועצה והבטחון", ההגנה ״לשאלת טבנקין, יצחק .43

 ציט. ,122-114 עט׳ ,1972 ת״א המאוחד, הקיבוץ הוצ. ,1939-1935 שני כרך דברים, ביגור,
.122-120 ;116 עט׳

 מסמך שם, ותעודות, מסמכים תגובה או הבלגה ,9.7.1939 מאמענט ״אמן!״ ז׳בוטינסקי, זאב .44
.137-134 עט׳ ,25

 מוצא גור, לאורמסבי וייצמן של אלה דבריו המביא שביט .338 עט׳ שם, ומעש, מסה וייצמן, .45
 מעשי לכל בקיצוניות וייצמן התנגד זאת י( פתטית) להתבטאות "מחוץ :בהערה להוסיף לנכון

 ה״פתטית", קביעתו של מאמינותה מפחית זה האם כמובן, היא השאלה והגמול..." ההגבה
.61 הערה ,34 עט׳ ותגובה הבלגה שביט, מבוא,

.34 עט׳ ,62 הערה שם, שביט, .46
.7 הערה שם, ,130 ,129 ,׳עמ ש הכוה, אל העיונית הדרך - ההגנה עילם, .47
.14-12 עט׳ א/שם, הלאומי הצבאי הארגון מערכות ניב, דוד .48
 קהילת ספר )יאיר(", שטרן "אברהם שטרן, דוד של רשימתו ראה: יאיר, של ונעוריו ילדותו על .49

 איד.’ בית ארכיון נאדל, אוסף ראה: .200-197 עט׳ ,1989 ת״א יאיר, הוצ. ובנותיה, סובאלק
 מימי אברהם של וחבריו ספיר פנחס עדויות שם, וכן, (19.4.76-3.3.76) אלרואי. יהודה עדויות
 בארבע מיאיר צעיר היה סובלק, ,1911 יליד אלרואי בירושלים. העברית בגימנסיה לימודיו

 בבית .12 מגיל בביתם ובן־בית יאיר, של הצעיר אחיו ׳דוצ׳קה׳, דוד, של קרוב חבר היה שנים.
 מספר המפונק, הילד היה הוא המשפחה. של ה׳בנימין׳ כאל הקטן, האח דוד, אל התייחסו
 שני ראשון פרקים שם, בארגמן, אמיכל, ייבין עדה גם: ראה נעוריו, ותקופת ילדותו על אלרואי.
.56-11 עט׳ ושלישי,

 יאיר הוצ. שטרן, אברהם יאיר, שירי על - הסקסופון שר בשבילנו לא גינוסר, יאירה ראה .50
 "הספרייה" על ,147-113 עט׳ שם, ,1928 ברוסית. ראשונים ושירים יומן שני, חלק שם ,1998
 הצבא קציני בפני ונאומו בפולנית המלאה שליטתו על .130-126 עט׳ שם, עשרים, בגיל

 הקורס על שם. יאיד, בית נאדל, ארכיון נאדל, לברוך צלניק יצחק של עדותו ראה: הפולני,
 אביב, תל אימה, בשדות בלכתך )פולני(, גלבוע יעקב גם: ראה יאיר, של נאומו ועל ונסיבותיו,

.87-84 עט׳ שם, ,1983 מבוקש, אליאב, )׳ישקה׳( יעקב ;52-48 עט׳ שם, ,1986
 המפקד של חייו פרשת רזיאל, דוד נאור, אריה יט. רזיאל. תיק חבוטינסקי, מכון יד, כתב .51

.39 ;38 עט׳ שם, .1990 תשנ״א ת״א, לאור, ההוצאה הביטחון, משרד האצ״ל, של הראשי
.37 עט׳ תשכ״ז, ירושלים ישראל, לנתיבות הכהן, יהודה צבי ציט. .42 ;41 עט׳ שם, נאור, .52
.67 ;66 עט׳ שם, בסף, אשר הדם ויינשל, .53
.12-10 ;13-9 עט׳ העבר״, אל ״מסע שם, רזיאל, ד7נאור,ד אריה .54
.59-57 עט׳ שם, בארגמן, אמיכל ,62-57 עט׳ שם, נאור, ראה: .55
 עט׳ א׳, כתבים לח״י תשכ״ד, שבט יאיר חוברת גויים", בין "בוורשה סטרסמן, )לילי( איילה .56

390-389.
 הוצ. ,1960 אביב תל )סטרסמן(, לובינסקי איילה ספר ראה בפולין, ופועלה סטרסמן איילה על .57

 ל״נאלווקי", מ״מרשלקובסקה" הדרך - חייה ״פרק רמבה, א. שם, לזכרה, ציון להקמת הוועד
.24-11 עט׳

(.39 ;38) .2 ; 1 ע׳ ,4על־ סימול דכוטינסקי, מכון )שטרסמן( לובינסקי איילה של עדותה .58
.323-322 ׳עמ שם, .340-312 עט׳ המאורעות, מהלך - עשרים פרק ב׳ סת״ה ראה: .59
 ציט. תר״ץ. סדן, עה״ק, ירושלים הדם, בן ונאום מגן אזור בשעריך", יורים "הלילה אצ״ג, .60

ז.א.(. - שלי )ההדגשות .362-361 עט׳ שם, ,,ב סת״ה
 גינוסר, יאירה גם: זה לעניין ראה ס״ו. מ״א; ס״ט; כ; י״ט; עט׳ שם, חיי, לעד בדמי ראה: .61
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 ;174-156 ׳עמ הסקסופון, שר בשבילנו לא ",1932ב־ אלמונים״ ל״חיילים 1929 ״מפרעות
 מציינת איננה השירים בניתוח העמקתה כל עם .200-192 עט׳ שם, ״,1933 ירושלים ״שירי

אצ״ג. של זה שירו של מאוד הבולט השפעתו חותם את כאן,
וה בפברואר 13ה־ )מן - הלוי״ לח.ש. מפירנצה שטרן־יאיר אברהם של מכתבים ״שני ראה: .62

 הלוי ח.ש. מציין המבוא בדברי .91-86 עט׳ שם, תשמ״ו, 82 גליון האומה, (1934 באפריל ס!
 של בהתפתחותו והן יאיר של בחייו הן "הקדומות" לתקופות שייכים האלה המכתבים שני כי

 להצה״ר קשור יאיר עצמו ראה קצרה, תקופה שבאותה גם, משתקף אלה ממכתבים האצ״ל.
 גם: ראה פירנצה תקופת על הם רב חב היה לא שמעולם אף באיטליה, גם למענם ופעל ובית״ר

.86-76 עט׳ חמישי, פרק בארנמן, אמיכל־ייבין, עדה
 נספחים מלאה, רשימה שם, ,55-51 עט׳ הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, יאירה ראה: .63

.458-455 במי ;6-2
קל״ז. עט׳ שם, שירים, שטרן־יאיר, אברהם בשבועה", "לנאמנים נוסח ראה .64
 במי ,1978תשל״ח- ת״א יאיר, הוצאת מורחבת, שנייה מהדורה בסף, אשר הדם ויינשל, יעקב .65

91; 92.
 ולוצלבק יליד פוזנר, .1969ב־ ניתנה נאדל, ארכיון נאדל, לברוך פוזנר, שלמה של עדותו .66

 ב־ ב׳ בעלייה עלה גפנר. ובנימין מרידוד יעקב עם יחד שם, בית״ר מוותיקי .1912 בפולין,
 חיים סלמן, אברהם קיפניס, חבריו נמנו עליהם הבריונים", ל״ברית הצטרף 1933ב־ .1932
 "ברית עזיבת היתה לקבלתו התנאים אחד גן. ברמת ב׳ להגנה הצטרף 1935ב־ ועוד. דבירי

 של המפקדים קורס ממשתתפי היה ורזיאל. יאיר ארי הלך ב׳ בהגנה הפילוג עם הבריונים".
 מפקד היה בחזרתו הקרפטים. שבהרי באנדריכוב פולין, שלטונות בעזרת יאיר שארגן האצ״ל,

 מאסר. שנות 15ל־ ונידונו המלחמה, בראשית נאסרו שמשתתפיו במשמר־הירדן האצ״ל קורס
 בלתי עולים בהורדת וגם מפקדים, קורס כמדריך בפעילותו שונות בהזדמנויות יאיר עם נפגש

 יעקב גם המפולת. מן התנערותה בימי לח״י במחתרת מרכזי איש מכן לאחר היה ליגאליים.
 מטר נוכח והאמיצה הזקופה ועמידתו העצמית שליטתו יאיר, של רוחו קור מתאר פולני,

 אימה, בשרות בלכתך פולני, פיקד. שעליה הרצליה בחוף מעפילים הורדת של בפעולה כדורים
.36-34 עט׳ שם, ,1986 אביב תל יאיר, הוצ.

 ,1990 הלאור, הוצא - כנרת בטרם, שנות מור, ילין נתן ראה: בפולין, האצ״ל עיונות לפרשת .67
.61-51 ;42-21 עט׳ שם,

.215-212 עט׳ שם, בי, מערכות ניב ראה והשידורים, ומסקנות״ ״עקרונות לעם״ ״אומר לענין .68
יאיר. בית ארכיון נאדל, אוסף ,17.2.76 נאדל לברוך עדוו סטרליץ, מרדכי .69

 שכעט;.1058 ;1057 עט׳ ב׳, כץ,דמ, .196-184 עט׳ ואילך; 164 עט׳ שם, מערכותבי, ניב, סר.
.236-235 עט׳ ,,ג

.171 עט׳ שם, רזיאל, נאור, וראה: .1058 ;1057 עט׳ ב׳, דבו כץ, .71
 ז׳בוטינסקי עם ביחסים המשבר הרוויזיוניסטית, והתנועה האצ״ל בין שנוצרו הניגודים לפרשת .72

 שם, ,1984 ככד, שהוטמן הארכיון שטרן, אמירה ראה: הקרע, את לאחות הכושלים והנסיונות
 שנמצאו זו, לפרשה הרלוונטיים הדוקומנטים וכן "מבוא", הרויזיוניסטית", והתנועה "האצ״ל

.130-101 עט׳ שם ד,בד״, ב״ארכיון
 אמירה ,5 תיק הכד, ארכיון ,1939 בנובמבר 17ה־ מן ז׳בוטינסקי, אל רזיאל של מכתבו ציט. .73

שם. ,127 עט׳ הכד, ארכיון שם, שטרן,
 תש״י, ירושלים ז׳בוטינסקי, ערי הוצ. וחברה, אומה ו, כתבים הזקנים", "מרד ז׳בוטינסקי, זאב .74

.236-225 עט׳
 ה׳מדיניות ענייני העמדת הגדודים, ימי מאז מוביל כרעיון לו שנתפס ה׳לגיוניזם׳ רעיון על .75

 עם ב׳" ב״הגנה תמיכה ואי זלזול תוך בראש, הסופיות והמטרות ההצהרות הגדולה׳
 אי, הלאומי" הצבאי מערכותה״ארנון ניב, דוד ראה: תהומי, בהנהגת ,1931 באביב התייסדותה

 המתמדת" הקטנה ב״עבודה וזלזולו כשרונותיו חשיבותו, ז׳בוטינסקי, על .163-156 עט׳ שם,
 לכלא, לז׳בוטינסקי רוטנברג פנחס של המאלף מכתבו ראה .613-612 עט׳ בי, סת״ה ראה:

.932-929 עט׳ שם, ע, נספח שני, ספר א, סת״ה אלה, עמדותיו על השאר בין המוכיחו,
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 ת״א קרני, הוצ. ,1940-1935 שלישי ספר חייו, פרשת - חבוטינסקי זאב שכטמן, ב. יוסף .76
׳מסובך׳...( )בניסוח ,87 עמ׳ שם, ,1959

.1030-1029 עמ׳ ב׳, כרך שם, חבו, כץ, שמואל ראה: .77
.27.1.1939 בהמשקיף ז׳בוטינסקי, של מאמרו ,1085 עמי ,7כץ,ז׳ב ציט. .78
.87 עט׳ שם, ,,ג חבוטינסקי שכטמן, ב. יוסף .79
.379 ;378 עט׳ שם, ג׳, שכטמן ציט. .80
.1938 בנובמבר 21ה־ מן דנציגר לד״ר מכתבו מתוך ,113 עט׳ שם, ג׳, שכטמן ציט. .81
 עט׳ שם חבו, כץ, ציט. !( )1939 במאי 29ה־ מן הצ״ח לנשיאות ז׳בוטינסקי של מכתבו מתוך .82

1103.
 החמיץ לא ווג׳ווד אשר שרתוק, משה .Hansard 25/5/1939 .1097-1096 עט׳ ,7כץ,ז׳כ ציט. .83

 כי ביומנו, רמז ומפורשת, גלויה בהתנגדות הצורך את אוזניו על גם להטיף הזדמנות שום
 .210 עט׳ 4.4.1939 ד׳ שרת, יומן ציט, ז׳בוטינסקי. ידי על מופעל הוא וטיעוניו בנימוקיו
.1966 ת״א קרני, הוצ. האש, יום כץ, שמואל

.1143 עט׳ שם, חבו, כץ, ציט. .84
.1100-1097 עט׳ שם ז׳מ, כץ, .85
.664-662 עט׳ ג׳, בית״ר ספר ציט. ,1057 ;1056 עט׳ חבו, שם, .86
 תשל״ו, ת׳׳א "הדר", שלישית, מהדורה ,השכל ומוסר זכרונות פרקי ראשון, מעשר אלדד, ציט. .87

כ"ג. עט׳ שם,
 כד. עט׳ שם, כא-כו; מ עט׳ החורקת", הדלת "נצחון שם, ראשון, מעשר אלדד, ישראל ראה: .88

 ש״עמדו אלדד, של דבריו בציון מסתפק וניב זו, מאלפת אפיזודה כלל מזכיר אינו שם, כץ,
 ניב, ה־כ׳!", המאה מנטליות לבין הי״ט המאה מנטליות בין הרובצת התהום על בעיקר

.183 עט׳ שם, ב׳, מערכות

הקרע - הערות

 23-1938 בינואר 5ה־ מן בירושלים, פולין של הכללי הקונסול הולניצקי ויטולד דו״חות ציט. .1
ז.א.( - שלי )הדגשות .1939 במארס

Cit. Ministerstwo Spraw Zagraniczncy, Archivum Akt Nowych, Zepsol - 9317, Nr. 
851-e P1/2/T. Nr 52/ Pq/6/T. 287-10/9.

שטרן. והינדה דוד אסף
 ממדור מיכלובסקי זביגנייב של הדו״ח וארשה, הפולני, החוץ משרד מארכיון דוקומנטים ראה.• .2

10 11 e המצב החדשה, הציונית ההסתדרות שונות; "מפלגות ,9616 מס׳ תיק 1938 פברואר 
שטרן. והינדה דוד אסף בצ״ח", הפנימי

 ביוני 8ה־ מן ז׳בוטינסקי, זאב עם פפרוצקי אנטוני של שיחה דו״ח הפולני, החוץ משרד ארכיון .3
שטרן. והינדה דוד אוסף ,i 208.10.18 ;108 ;107 תיק ,9918 ראשי תיק ,1939

 ,1975 ת״א קלוזנר מוסד ,1939-1937 שני חלק הלאומי, העבאי הארגון מערכות ניב דוד ראה: .4
.182-167 מ׳

.173 עט׳ שם, כ׳, גיב ראה: .5
 לרשות שעמדו הנשק מחסני על .51 ; 50 עט׳ שם, אימה, בשדות בלכתך )סולני(® גלבוע יעקב .6

 פולין, וממשלת יאיר בין ההסכם בעקבות המלחמה פרוץ ערב למשלוח ומוכנים ארוזים הארגון
 חימוש ובו בווארשה אדיר למחסן נכנסנו נדהמים. היינו למקום "כשנכנסנו מרידוד: יעקב מוסר
 מיליון 20 כבדות, ירייה מכונות 50 מקלעים, 250 רובים אלף 20 - פולנית דיוויזיה של תקני

 זת מאוד גדולה בכמות ורימונים נפץ חומרי של טונות עשרות אקדחים, אלפי כמה כדורים,
 עמי מ״ז, מרידור, עדות מרידוד, י. עם ראיון כפולה", כמות עוד לקבל יפינו התחלה. רק היתה
 כפול כמעט היה הרובים "מספר נאור: מוסיף כך ועל .159 עט׳ שם, רזיאל, נאור, ציט. ,14/1

 40%ל־ הגיע המקלעים ומספר הקוממויות, מלחמת בפרוץ ה״הגנה" בידי שהיו הרובים ממספר
עט׳ ,ב׳ ד׳אע״ל מערכות ניב, :ראה שם. הבאות״, השנים בשש להצטבר העתידה הכמות מן
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עט׳ שם, אימה, בשדות בלכתי פולני, יעקב גם ראה .197 ;196 עט׳ נאור, שם, ציט. .166-163
 הטמינה בספטמבר 4ב־ וארשה. על המצור בימי פולין לצבא אותם העבירה שטרסמן לילי .58

נמצא. שלא חלב, בכד האצ״ל ארכיון את
 אל דוד ,177 עט׳ שם, ציט. ,181-171 עט׳ שם, פריס, התכנסות על רזיאל, נאורף ראה: .7

 מכון של ,6 מס׳ בפרסום שהובא התיאור את ׳אוהב׳ איננו מאוד נאור .1.2.1939 שושנה
 הדיאלוג התפתח בדיונים, רזיאל של הממושכת שתיקתו אחרי לפיו, רזיאל, על ז׳בוטינסקי

 לכל מראש להסכים אדוני המוכן ז׳: מלידה רזיאל: בית״ריי הוא "אדוני "ז׳בוטינסקי: הבא:
 דוחה נאור שנה". עשרים זה מצפה אני כמוהו לאיש ז׳: ומזומן. מוכן ר: אליה? שאגיע מסקנה

 לשום אומר היה לא רזיאל אפשרי... בלתי "זה שהרי הזה, ה׳דיאלוג׳ של קיומו אפשרות עצם
 מתיישב לא פשוט זה יאמר..." אדם שאותו מה לכל מראש להסכים ומזומן מוכן שהוא אדום

 ז׳בוטינסקי בפני שם התייצב לפיה להציג, מנסה שהוא לרזיאל, ה׳אנדרטה׳ דמות עם
 הערה ,311 עט׳ שם, ,171 עט׳ שם, נאור, ראה.■ ממושמע...״ כ״חייל ולא "כמדינאי־אסטרטג"

50.
 .101 עט׳ שם, ככד, שהוטמן הארכיון הרוויזיוניסטית״, והתנועה ״האצל שטרן אמירה ראה: .8

.909-903 ׳עמ כ׳, בית״ר ספר ראה: פריס בהתכנסות הדיונים סיכום על
.7.5.39 ז׳ אל רזיאל ,15 תיק הכד, ארכיון .9

 דוקומנט הכד, ארכיון ״,1939 במרס 28 תל־אביב ז׳בוטינסקי זאב ״אל רזיאל דוד של מכתבו .10
 המצוי ,16.3.39ה־ מן לרזיאל ז׳ובטינסקי של למכתבו בתגובה באים הדברים .15 תיק ,12 מס׳

 )הוא ,27.2.39ה־ מן האצ״ל של התגובה פעולת כי לרזיאל, מודיע הוא בו ב׳כד׳, 15 מס׳ בתיק
 ראה: באנגליה. רב להד זכו ותל־אביב(, ירושלים בחיפה, תגובה פעולות של השחור" "היום
 עד אך הערבי, האויב" שמחת את "הפר אמנם השחול" )"היום .187-183 עט׳ רויאל, נאור,
 בחוגי ציוני האנטי לכיוון גבול "ישימו גם שהפעולות לתקווה, יסוד היה לא כי נתגלה מהרה

הממשלה"(.
 פרסי מהתכנסות חזרה בדרכו מאסרו, בטרם רזיאל. נאסר המכתב שליחת אחר משבועיים פחות .11

 הכט ראובן עם כך לשם נפגש הוא הגדולה". "האסטרטגיה ענייני את נאור, לפי שכח, לא
 לא עדיין גרעיני נשק "על גרמניה... נגד קונוונציונלית" הבלתי "המלחמה בעניין דו״ח לקבלת
 ש״לפי היתה, הבעיה בקטריולוגיה", "מלחמה הפעלת אפשרות לרזיאל הסביר הכט חשבו".

 ביקש רזיאל בקטריולוגי". בנשק גרמניות ערים ביעילות להפציץ היה ניתן לא שערך הבדיקות
 בעיות על בגרמנית מפורט "תזכיר שולחנו על הונח ארצה ובשובו בבדיקה, להמשיך לכן

 טרם עסוק היה גורל׳ הרי ׳עניינים באיזה הנה, נאור. מוסיף הבקטריולוגית...", המלחמה
 בגרמנית תזכיר ראה: הכט; ראובן עם ראיון ציט. .180 ;179 עט׳ שם רויאל, נאור, מאסרו.

.11 תיק הכד, ארכיון בקטריולוגיה, במלחמה שימוש בדבר
.10.3.1939 טאט" ״די ,63-62 עט׳ ג, סת״ה ציט. .12
 האצ״ל, משלחת מטעם הראשית הדוברת סטרסמן לילי היתה שבה העתונאים, מסיבת לפרשת .13

 זה, בעניין לז׳בוטינסקי במכתבו רזיאל, של התייצבותו ועל ז׳בוטינסקי, של הנזעמת תגובתו על
 ואוסף תעמולה "שהתיר ההסכם, במסגרת מדיניים העניינים דעות להביע הארגון של זכותו על

.195-193 עט׳ שם, כ׳, ניב ראה: כספים״,
 אמירה ,15 תיק הכד, ארכיון מקורי, העתק ״,7.5.1939 )ורשה(, ז׳בוטינסקי זאב אל רזיאל ״דוד .14

 אמירה טוענת ׳אלינוער׳, של לזהותו אשר .123-116 עט׳ ,15 מסמך שם ד,כד, ארכיון שטרן
 בארץ בית״ר נציב מקום ממלא יוניצ׳מן, שמשון לד״ר שהכוונה לסברה, מקום שיש שטרן,
 נאור, גם שם. ,2023 הערה ,946 עט׳ ג/ כרך כית״ר, ספר בן־ירוחם, גם שטוען כפי עת, אותה

 רזיאל, אל במכתב התככים. מאחורי שעמד הגורם הנ״ל, "אלינוער" כעל יוניצ׳מן על מצביע
 שהרי ז׳בוטינסקי" את הטעו חד־צדדית והערה "אינפורמציה כי טענותיו נגד יוניצ׳מן התקומם
 )כך!( ולראות..." לדעת המרחיק כנביא וקובע ומבין "יודע שז׳בוטינסקי, חשב הוא כטענתו,

 ,רויאל אל יוניצימן )ציט. בית״ר״. ראש אצל קובע נפשי שמצב מסכים לא גם ״אני :מוסיף הוא
 לו אין "אם למחרת: למכתבו השיב רזיאל (.196 עט׳ שם, נאור, ,16 תיק ד,כד, ארכיון ,7.4.39

רבות", בהזדמנויות ממני מבקשה הוא ולמה ממך... אותה מבקש הוא למה באינפורמציה צורך
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לשמוע". אוהב "סתם ז׳בוטינסקי כי בטענה זו, ׳תמיהה׳ פטר יוניצ׳מן
.200 עט׳ שם, נאור, ראה, .15 תיק הכד, ארכיון ״28.3.39 ז׳בוטינסקי אל ״רזיאל ציט. .15
 אמירה ,5 תיק ד,כד, ארכיון ״,1939 בנובמבר 17ה־ מן ז׳ובטינסקי אל רזיאל של ״מכתבו ציט. .16

שם. ,127 עט׳ ד,כד, ארכיון שם, שטרן,
 ניב, דוד כותב כך בלבד. ליאיר זו מגמה ומייחסים מכך מתעלמים האצ״ל של ההיסטוריונים .17

 הפולני, החוץ משרד עם שכטמן, ד״ר של ובעזרתו ז׳בוטינסקי של בהמלצתו שנקשר ששטרן,
 ללא הארגון, ידי על להיעשות חייב מפעליו לפיתוח המדיניים המאמצים שהמשך היה, סבור

 דברים להסתיר "שראוי וכן החדשה, הציונית ההסתדרות ראשי ל ידיעתם ללא ואף שיתופם
 ראה: עצמו. מז׳בוטינסקי לאמור זו", הסתדרות של נשיאה המשמש עצמו, הארגון מצביא מפני

 ",ג שכטמן . 1058 ; 1057 עט׳ ב׳, 7כץ,ז׳כ וראה: .196-184 עט׳ ואילך; 164 עט׳ שם, ,,ב ניב
 וההשפלה העלבונות את גם מונה כץ .1080 עט׳ שם, דבו, כץ, שמואל .236-235 עט׳

 ז׳בוטינסקי שכתב ממכתב מצטט הוא הברית. בארצות וחבריו קוק הלל לז׳בוטינסקי שהנחילו
 שהזמינו ה׳ידידים׳ של להזמנתם להיענות שלא לו מייעץ הוא בו לפטרסון, 1940 ביוני 1ב־

 איש ולא אותי לא הזמינו, לא הם כראוי. מתנהגים הם "אין כותב: הוא בוועידתם, לנאום אותו
 אחד בקנה עולה זה דבר הזמנות. עשרות שלחו שאליה לסעודה לא אף ועידה, לאותה מחברי,

 של הידיעות היה ביקורי את הזכיר שלא הברית, בארצות היחיד היהודי שהפרסום העובדה, עם
 לא גם ז׳בוטינסקי, של במכתביו עוד מוזכר אינו "הוא כץ, מוסיף תמוה", "הענין ה׳ידידים׳."

 של הרעה להשפעתו זאת ליחס אפשר אי כן, על יתר ז׳בוטינסקי", במכון המסמכים באחד
 לא להתנהגותם המניעים לימינו. התייצבו ולא שטרן עם הזדהו לא וחבריו קוק "כי שטרן,

 ז׳בוטינסקי, נפטר באוגוסט 4ב־ .1148-1147 עט׳ שם, דכו, ,,כץ כץ. כותב הוסברו...״,
 את לסתור שלא מהצורך אולי נובעת היא מקרית, איננה מאז הועלמה זו שפרשה העובדה
 הקבוצה את להכתים לא מנת על וגם שטרן, רק היה לז׳בוטינסקי ביחס הרע׳ ש׳האיש הקביעה,

באצ״ל. ותמכה חברה כך שאחר קוק, הלל של
.236 עט׳ ,,ג שכטמן ציט. .18
.1081-1080 עט׳ שם, ז׳כז, כץ, .19
.236-232 עט׳ שם, שכטמן, .20
 את אמר "יאיר מוסיף: הוא אבל חשאי", "ארגון או "מחתרת" אמר אם בטוח איננו אלרואי .21

 אלרואי יהודה עדות חדה". כבסכין בי היכתה שאמר מלה וכל "בניחותא"; הדברים
יאיר. בית נאדל, ארכיון (,19.4.76-3.3.76)

.4-67 הערה שם ,1615 עט׳ ״,ג סת״ה .240 עט׳ שם, שכטמן, ציט. .22
 ז׳בוטינסקי, של מאמרו ,1085 עט׳ דבו,כץ, ציט. .123 ;240 עט׳ ג׳, רבוטינסקישכטמן, ציט. .23

.27.1.1939 ב״המשקיף״
 עט׳ שם, נאור, .138 ;128 עט׳ שם, האש, יום כץ, .386-384 עט׳ שם, שכטמן, ראה: .24

235-234.
 ראה: ,29 /2 או/ דבוטינסקי מכון ״,1939 בנובמבר 13 רזיאל, לדוד ז׳בוטינסקי של ״מכתבו .25

.386-384 עט׳ שכטמן,
 שוב מוצג ז׳בוטינסקי של הראוותנית תוכניתו בדחיית כ׳אשם׳ .265-258 עט׳ שם, שכטמן, .26

 התוכנית הצעת )שכללו "המכתבים לאמיתו: הדיון מהלך את מתאר ניב שטרן... הרע׳ ׳האיש
 לובינסקי ועמם המפקדה, חברי כל העלו שבו וממושך, ער דיון עוררו ז.א.( - ז׳בוטינסקי של

 ואת לאלתר, התוכנית של ביצועה לאפשרות באשר ספקותיהם את בישיבותיה, משתתף שהיה
 מעיקרה התוכנית את ששלל יחיד הארגון... של הגמור חיסולו לידי הניסיון יביא שמא החשש

 הארנון מערכות ניב, דוד תועלת. חסר הפגנה של מעשה אלא בה ראה שלא שטרן, אברהם היה
 המזויין", המרד "תוכנית שם, ,1975 ת״א קלוזנר מוסד ,1939-1937 שני הלק הלאומי, הצבאי

 ז׳ובטינסקי לערי רזיאל. בפני הובא לא כלל העניין שכטמן של לטענתו בניגוד .282-279 עט׳
 אבל הדבר, את לעשות "רצה ז׳בוטינסקי דבריו לפי התוכנית, של לאי־מימושה שונה הסבר יש

 ערי ,265 עט׳ שם, שכטמן, ציט. מדי״, מאוחר שהיה עד אותו דחה משפחתיים חששות בגלל
.20.1.1950 חידזת ״אמי״, ז׳בוטינסקי,
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 ;14.4.39 המשקיף ;7.4.39 מאמענט הבאה״, ״המלחמה ציט. ,1086 עט׳ שם, ,7ז׳כ כץ, .27
.28.4.39 המשקיף ;21.4.39 מאמענט הראשונה״, ״הבריגדה

 ו־ 25ה־ מן הצ״ח לנשיאות מכתבים לאחותו, להשכל, מכתבים ,130-129 עט׳ ג׳, ציט.שכטמן .28
.1939 באוגוסט 26

.1086 עט׳ שם ז׳כז, כץ, .29
 ג/ שכטמן גם: ראה .97 עט׳ שם, ב׳, עת הביון גולומב, א. ציט. ,1679 עט׳ שם, ג׳, סת״ה .30

 פרוץ עם ז׳בוטינסקי של הנפשי מצבו את מתאר כץ .132-130 עט׳ שם, הגדולה״, ״הטעות
.124-123 עט׳ שם, האש, יום המלחמה;

 העבודה לשר ,1939 בספטמבר 2ה־ מן ז׳בוטינסקי של מתבו מתוך ,135 עט׳ ״,ג שכטמן ציט. .31
מונאד. דה אנאטול הצרפתי

.122 ; 121 עט׳ שם, האש, יום כץ, ציט. .32
 אז גוריון, בן דוד אל 1954 בספטמבר 24ב־ שכטמן יוסף פנה כאשר .170-164 שם, שכטמן, .33

 ישראל, לארץ ז׳בוטינסקי של עצמותיו מעלה ישראל ממשלת אין מדוע ושאלו, הממשלה, ראש
 הממשלה פקודת "לפי אלא לארץ־ישראל עצמותיו להעביר אין כי בצוואתו, ביקש כאשר

 שיש סבור "הוא כי: 1954 באוקטובר 3ב־ גוריון בן השיב תקום״, כי זו, ארץ של היהודית
 זקוקה הארץ דה־רוטשילד, אדונד והברון הרצל של יהודים, שני של עצמות רק לארץ להעלות
 לפי פנייה, אותה לאחר שנים עשר לארץ, הועלו עצמותיו מתים". לעצמות ולא חיים, ליהודים
.15.1.64ב־ אשכול, לוי בראשות ישראל, ממשלת החלטת

.138 ;128 עט׳ שם, האש, יום כץ, .34
 ידיעות רזיאל, שושנה עם אילון גיורא של ראיונו שתיקתה", מפרה רזיאל "שושנה ראה: .35

 מציינת רזיאל, של אלמנתו רזיאל, שושנה .7-5 עט׳ שם, ,24.2.1984 מוסף, ימים, 7 אחרונות,
 התנגדות היתה לשניהם בית״רי. לא וגם רוויזיוניסט היה לא רזיאל שדוד דור, ימי כעבור

 מכל רחוקים היינו אנחנו והתלבושת... ׳שמאל־ימין׳ "של החיצוניים הגינונים לכל לבית״ר,
 עם יעבוד לא שלעולם לה, אמר פריס הסכם שלפני המתח שבימי מספרת היא אלה",

הרוויזיוניסטים".
.150-143 עמ׳ ישראל״, בארץ העמים ״מלחמת הפרק שם, , רזיאל, נאור, ראה, .36
.146-143 עט׳ שם, ישראל״, בארץ העמים ״מלחמת הפרק רזיאל, נאור, .37
 ארכיון שטרן, אמירה ראה: לג׳יילס רזיאל של מכתבו נוסח .146-143 עט׳ שם, רזיאל, נאור, .38

.134-132 עט׳ שם, הכד,
.46 תיק הכד, ארכיון תרצ״ט, באייר, מכ״ז 106 מס׳ המ־]פק[־דה הודעת .39
 אלה, בפעולות לנקוט המפקדה את שכנע שיאיר טוען, ויינשל .226 ;225 עט׳ שם, נאור, .40

 אוהב אינו נאור .131 עט׳ בסף, אשר הדם שם, רזיאל", של ריבו את נריב ״שעתה בנימוק
.318 עט׳ (,10 )הערה שם, נאור, זו, קביעה

 שם, , 1976 ת״א , 1941 -1940 וכוננות הפונה ,ג׳ כרך ,הלאומי הצבאי הארגון מערכות ניב, 777 .41
.19-18 עט׳

 בו חזר שגוריון מצויין, ,1680-1679 עט׳ שם, ,,נ סת״ה זה: בעניין וראה ,226 עט׳ שם, נאור, .42
 המפקדה לחברי הזה התזכיר את למסור לירושלים נשלח ש״אמנם ומספר, זו, מעדותו

 שם, ,1967 ופועלו, חייו פוסק, גוריון,א. דברי ציט. אתם״, הקשר נתאפשר לא אבל האסורים,
.167 עט׳ שם, בארגמן, אמיכל, גם: וראה .53 עט׳

 מילוא הוצ. ואכור, ונדיב גאון )"אבנר"( זרעוני בנימין ראה: .229 ;228 עט׳ שם, רויאל, נאור, .43
 התברר לא המפקדה מאסר בפרשת אילין אפרים של חלקו .122-116 עט׳ שם, ,1992 תל־אביב

 רזיאל דוד של במאסרו גם מעורב היה זה, פעלים׳ ׳רב איש אילין, אפרים היום. עד סופו, עד
 סיפורי אלה. בכל התמוה חלקו על עליו, שנפל מהחשד נוקה לא היום ועד ,19.5.39ב־ בלוד

 הסבריו ראה זו תמוהה פרשה על וכלל. כלל משכנעים אינם החתום על בספרו שלו "האליבי"
 עט׳ שם, ,1985 ת״א מעריב, ספרית החתום, על אילין, אפרים אילי], אפרים של מאוד הדחוקים
 היה כבדות, ופוליטיות עקרוניות להכרעות המאסר, מן לשחרור סיכוי של הנימוק .113-90

 כולל כך, כל כבדה פוליטית להכרעה הזה ה׳מכריע׳ הנימוק פסול. נימוק הדעות לכל
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 ממשלת עם ומתן ׳משא שנקרא מה כן, על יתר מתמיהים. זרעוני, של המהירה השתכנעותו
 המנדט, ממשלת של המשטרתי הדרג עם עלוב וממכר למקח הפך הצבא׳, ומפקדי המנדט

 "אובדן של העניות מתעודות אחת זוהי וג׳יילס. סונדרס המשטרה, ומפקחי הבולשת ראשי
 גם וכן )ג׳יילס היישוב. של האמיתית" "המנהיגות להיות שהתיימר במי שאחז העשתונות",

 זרעוני, של בעינויו מכבר לא זה רק נוכחים היו שאו, המנדט, ממשלת של הכללי המזכיר
 לאחר רזיאל את ששאל זרעוני, מספר ראשונה, שאלה (.96-90 עט׳ ונדיב, גאון שם, זרעוני,

 עם שנפגש השיב רזיאל ?״ שהשיג הפוליטיים התנאים הם ומה נפגש מי ״עם היתה, שחרורו,
 העליונה, לקומה לעלות במקום כאילו הדבר "דומה נגדו: מיד התריס זרעוני, טוען והוא, ג׳יילס

 עמדה זאת, לעומת כאן רואה נאור השוער". עם ושוחחת למרתף ירדת - הראשי המנהל אל
 את 1940 בראשית ראה גוריון שבן ״בעוד אחד: ב׳הבדל׳ בן־גודיון״ של לתפישתו ״זהה

 שראתה בתפיסה לדבוק רזיאל המשיך אחר, דבר לכל כקודמת הלבן" ב״ספר המלחמה
.229 עט׳ שם, נאור, עליונה...״ יהודית חובה מילוי במלחמה בהשתתפות

רזיאל(. דוד של )כינויו "אינפנטריסט". חתום שם, ,86כ־ הכד ארכיון בחרב, השנה", "לתקופת .44
 גישה של "אסטרטגיה כבר אין המפקדה, לחברי נוגע זה כאשר .230 ;229 עט׳ שם, נאור, .45

טקטית׳. ׳גישה רק אלא עקיפה",
 נאור .25 תיק חכר, ארכיון המשטרה(״, מפקד סונדרס )אלן א.ס. עם )ו־זיאל( ב״ח ״הסכם ציט. .46

 כפי לארגון, בשלמונים שהמדובר ייתכן כיצד וכי זו, נעימה בלתי עובדה לקבל מוכן איננו
 השקפתו הכללי, "הרקע נאור, כותב שהרי, זו, בפרשה החוקרים וכל שטרן אמירה שמפרשים
 ההערכה את מחזקים אוגוסט, מחודש לובינסקי להצעת והדמיון גרמניה, לגבי לרזיאל העיקבית

 נאור .321 עט׳ (28) והערה .231 ;230 עמ׳ שם, נאור וראה: איש״. 3,000ל־ שהכוונה )?(
 אחרי ליעדו שהגיע ,5.7.1940ה־ מן ז׳בוטינסקי אל המפקדה חברי של ממכתבם מתעלם
 לכהן להוסיף יוכל שלא לנו, הובהר "בגללן אשר רזיאל, שעשה "טעויות" ה נמנות בו שנפטר,

 תשלום בסיס על האינטליג׳נס עם ומתן "משא מכולן: הקשה ה׳טעות׳ ובהן בתפקידו", להבא
 את ׳שכח׳ כנראה (244 עט׳ שם, )נאור, זה מכתב המצטט נאור ועבודה״. עלייה בענייני והנחות

 במלואו, המפקדה חברי מכתב וראה: "ליש״ט"... ולא איש" 3,000ל־ ש״הכוונה ׳פרשנותו׳
 אשר הארכיון שטרן, אמירה זה: בעניין וראה .167-166 עט׳ שם, בסף, אשר הדם ויינשל,
 המכתב, דבר .25 תיק הכד, ארכיון רזיאל, של ידו בכתב פתק ,22 מס׳ דוקומנט בכד, הוטמן

 שטרן. אמירה קובעת המפקדה, חברי ושאר יאיר של מידיעתם הוסתרו ותנאיו, ההסכם וגם
 מביאה שטרן אמירה .131-130 כמי מבוא, והבריטים״, ״האצ״ל שם, שטרן, אמירה ראה:

 עט׳ שם, לח״י, הלר, גם: וראה אותה, לטשטש הניסיונות למרות זו, לעובדה חותכות הוכחות
 שישי, ביום באוקטובר 27ב־ שוחרר רזיאל רזיאל. של שחרורו תאריך בקביעת טועה )הלר .90

 כמי ב, האצ״ל מערכות ניב, ראה: וההסכם ומתן המשא מהלך על אצלו(. כמצויין ,24ב־ ולא
.143-140 כמי שם, בכבלים, אורנשטיין, י. וראה: ;21 עט׳ ג/ ;236

.233-231 עט׳ שם, נאור, .47
 אלא המחתרת ידעה לא ניב, מוסיף המלחמה, של הראשונים בחודשים .24 עט׳ שם, ג, ניב .48

 מפקדי ושמונה שלושים מאסר והוא, השורות" בתוך רבה ריגשה ש״העלה אחד מאורע
 הכבדים המאסר ועונשי ,1939 בנוכמר 17ב־ הירדן במשמר הארגון של הסגנים קורס ומשתתפי
עליהם. שהוטלו

 ויצחק קלעי לובינסקי, חייכמן, זרעוני, של מעדויותיהם שם, וראה: ,42-34 עט׳ גי, ניב ראה: .49
 איש נפגש ,38ה־ של דנם גזר ולהמתקת המפקדה לשחרור בנימוקים .39-34 עט׳ שם, שמיר,

 ניב, כדברי לשכנעם, וטרח בירושלים, גבוהים צבא קציני עם וייטפילד הבריטי האינטליג׳נס
 שאין ערך ובעל חשוב אינפורמציוני מקור להפסיד עלול הוא חמור פסק־דין של שבמקרה

 גם השתתף בה בירושלים, שהתכנסו האינטליג׳נס, פעילי של מיוחדת ובישיבה עליו". לוותר
 אנשי של מאמציהם "יעילות וייטפילד, ידי על צוינה בארץ, הבריטית הבולשת ראש ג׳יילס,
.24 עט׳ שם, ,,ג ניב שלרשותם״. האינפורמציה מקורות וריבוי האצ״ל

 הכד, ארכיון (20.2.40) ת״ש א׳ באדר י״ט ,110 מס׳ ]הארצית[ ה-ץ ה]מפק[דה ה]ודע[ת ציט. .50
.46 תיק
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 שנשלחו המכתבים מן ללמוד ניתן שנתערערו, החברות יחסי ועל השיתוק, מצב המלכוד, על .51
 שמואל של תשובתו ממכתב קוק, הלל אל רזיאל של ממכתבו בארה״ב, המשלחת חברי אל

 כאן ראה יאיר; אל ז׳בוטינסקי ערי של ממכתבו וכן שרד(, )שלא יאיר, של למכתב מרלין
.40כ־ ,ד,כד ארכיון לארה״ב, צאתו לפני ז׳בוטינסקי ערי של מכתבו :ראה (59) (57) הערות

.43 עמי שם, ,,ג ניב .52
 עסקני בלחץ מהן, הנשנות והחזרות רזיאל, של ההתפטרויות פרשת בתארו .43 עט׳ שם, □, ניב .53

 רזיאל של ההתנהגות דפוס חזר "כך נאור: כותב יוני־ספטמבר, החודשים במהלך המפלגה,
 בו אמון עוד שאין סבר נשמתו, עמקי עד שנעלב מתוך ספטמבר, בחודש עצמו על יוני מחודש

עט׳ שם, רויאל, נאור, להמשיך...", חובה חש - פג לא בו שהאמון כשנוכח אך והתפטר,
.251 עט׳ ציט. .248 -252

 במכתב בשחרורם. בטיפול לסחבת הרוח קוצר עולה המעצר, מן לרוני, יאיר של ממכתביו גם .54
 )רזיאל( לקונץ תיגשי אם תעשי שטוב חושב, "אני כותב: הוא ,1940 מינואר מצריפין רוני אל

 הסחבת תמשך זמן כמה ובעיקר הסיכויים, הם מה האמת. כל את לך שיגיד ממנו ותבקשי
 נעשה, כבר הרבה (Aiea jacta est) הופל״ ״הפור כותב: הוא ,15.2.40ה־ מן במכתבו הזאת?״

 )יאיר(, שטרן אברהם ראה: והתככים". הלכלוך השנאה, הקרבות, רבים כה עוד לפנינו אבל
 עט׳ ,122 מכתב ;213 עט׳ ,119 מכתב שם, ,2000 תש״ס ת״א יאיר, הוצאת לרוני, מכתבים

215.
 האינפורמציה ומסירת ההלשנות פרשת על 21.1.74 אלטמן אריה ד״ר של עדותו ראה: .55

 של עקיפה במסירה אלטמן של פעילותו כולל יאיר, עם שהלכו לשעבר, חבריהם על לשלטונות,
עט׳ שם, רויאל, נאור, ראה: עלובים. ותירוצים דחוקים נימוקים באים זהותם, על ׳אינפורמציה׳

 את השאר, בין שם, מצטט נאור ואילך. 66 עט׳ שם, ,,ג האצל מערכות ניב, ראה: .252 -253
 לא מעולם "אלטמן כי הקובע, עת, באותה הרוויזיוניסטית המפלגה ממנהיגי לובוצקי, בנימין
 מציגה היתה "הבולשת ופשוט: תמים מעשה רק הוא שעשה מה איש", הסגיר ולא הלשין
 ,משלנו הוא הרשומים מן מי אומר היה והוא למעצר, המועמדים חשודים של רשימה לפניו
 לשיתוף בקשר .253 עט׳ שם, נאור, שם, !וחלק חד כך, הברית״. בעלות מנאמני אומרת ואת

 שבמהלך המאשר קטלינג, ריצ׳ארד את בתל מצטט הבריטית, הבולשת עם האצ״ל של הפעולה
 הארץ-ישראלי, המשולש בתל, לח״י, על ידיעות האצ״ל, מחברי אחדים לו סיפקו 1942-1941

 ׳אינפורמציה גם למסור אלטמן החל מסוים שבשלב מתברר, האירוניה למרבה .103 עמי שם,
 כ׳נאמני האסורים לח״י מחברי כמה על גם להצביע החל הוא לאמור, לח״י", למחתרת נוחה׳

 נראה .253 עט׳ שם, נאור, י״נ. שיחה ליהדותומנו, למכון אלטמן עדות ציט. הברית׳... בעלות
 למען גם השלטונות אצל שירותיו לתרום אלטמן החל שמו, טיהור לשם כנראה נוחה, שבשעה

 )הנדלר( שארל שלו לביוגרף שמיר של בעדותו גם אישור מוצאת זו עובדה לח״י. אנשי
.Charles Enderlin, Shamir, Olivier Orban, 1991, ibid, p. 145 ראה: אנדרלין.

יאיר. בית ארכיון נאדל אוסף 17.2.76 נאדל לברוך עדותו סטרליץ, מרדכי .56
 ספטמבר מאוגוסט התוכן לפי אך תאריך, ללא ארה״ב", קוק הלל אל רזיאל של "מכתבו מתוך .57

.5ת א 218 א.ת.ה., מהתפטרותו, השלישית בפעם חזרתו לאחר ,1940
 עמי שם, שטרן, אמירה .90 תיק הכד, ארכיון [1941 בינואר 2] תש״א בטבת ג׳ ״,1 מס׳ ״למקור .58

163-161.
 כביכול הלר .254 עמי .108 ;106 הערות שם, כביכול, סימוכין ,107 עט׳ שם, לח״י, הלר, .59

 שלו, השקרים במעבדת בדעתו שעלה מה אלא נברא, ולא נכתב, לא היה, שלא מה - מצטט
 לשטרן, מרלין של תשובתו ממכתב .22..7.1940.־ד מן למרלין שטרן של ממכתבו כביכול,
 לייב יהודה )הוא יל״ש, של שליחתו אפשרות בדבר מרלין אצל התעניין ששטרן מתברר,

 ״,1940 בדצמבר 29 יורק ניו יאיר, אל מרלין ״שמואל ראה: האצ״ל( מוותיקי־זקני שניאורסון,
 "אינני מרלין: כותב ,160-159 עמי שם, הכד, ארכיון שטרן, אמירה ,40 תיק )כ( הכד, ארכיון
 ים כקריעת קשים מאוד, קשים הם לעבודה התנאים יל״ש, של בואו בדבר לך לייעץ גם מרשה

 לפסוק בכדי ישי, האות נמצאה יל״ש שבשם היעובדה׳ הספיקה שלהלר מסתבר סוף..."
היסודית..." הנחתו יסוד "על והעיקר בשטרן, שמדובר
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.17.2.76 נאדל לברוך עדותו סטרליץ, מרדכי .60
.47 עט׳ שם, ,,ג מערכות ניב, .61
 הלך טוען, הוא שאיתו, יאיר, של האידיאולוגיים לניסוחים יותר קרוב לנקין היה הפילוג בזמן .62

 שעליהם המחלוקת סלעי את לסכם מנסה הוא לאחור במבט בהתחלה. העליון הפיקוד רוב
 מן בראיון לנקין, אליהו של עדותו ראה.■ עליהם. להתגבר היה שניתן כסוגיות האצ״ל, התנפץ

 ,1974 ת״א ״הדר״, הוצ. שלישית, מהדורה אלטלנה, מפקד של סיפורו .1אל־ מ״ז 16.4.74ה־
(.1950 ראשונה )מהדורה .53-49 עמ׳

.20-19 עט׳ שם, ,,א כתבים לח״י (.2 )תיק הכד ארכיון .63
 שם וגילויו, ה׳כד׳ הטמנת נסיבות על . 16 עט׳ שם, ,ככד שהוטמן הארכיון מבוא, שטרן, אמירה .64

 בידו. שהיו המסמכים נתפסו אילו רבים לאנשים אורבת שהיתה לסכנה מודע היה יאיר .21 עט׳
 מהותיים מסמכים היו אלה לשומרם. וביקש ההיסטורית לחשיבותם מודע היה גם הוא מאידך,

 תפקידו בתוקף לידיו שהגיעו בישראל׳, ו׳האצ״ל האצ״ל של הארגונים שני של ועקרוניים
 של ומפקדו מייסדו ובתור והסברה, חוץ קשרי על וממונה המפקדה, כמזכיר האצ״ל, במפקדת

 משפחת בבית )הפגישה ברושי יוסף את יאיר אליו זימן 1941 קיץ בשלהי בישראל. האצ״ל
 הקטנות המעטפות מרבית את הכניס יאיר בטוח. במקום להטמינם וביקשו דיזנגוף( בכיכר מסרי
 תכולתן את המתארות כותרות ידו בכתב רשם עליהן גדולות, מעטפות לתוך הסוגים משני

 את הטמין ברושי הסגירה. תאריך נרשם חלקן ועל בשעווה נחתמו המעטפות ותאריכיהן.
 יאיר, של אחיו שטרן, דוד עם יחד ברושי יצא 1958ב־ דיזנגוף. ברח׳ בחצר חלב בכד המסמכים

 עטוף שהטמין הארכיון ובו חלודה העלו שדפנותיו הכד את גילה קצרה חפירה ולאחר למקום,
 בשעווה, חתומות בהיר, חום בצבע המעטפות מונחות היו בשק לבן. ערבי מבד שק בתוך

 גולן, אביעזר אלמגור; י. .21 עט׳ שם ד,כד, ארכיון מבוא, שטרן, אמירה מצויין. במצב שנשמרו
.22.4.1959 מוסף אחרונות, ידיעות בחול״, טמון בכד נתגלו המחתרות של הגנוזות ״המגילות

.1אל־ מ״ז ,16.4.74ה־ מן ראיון לנקין, אליהו של עדותו .65
.50 עט׳ שלישית, מהדורה אלטלנה, מפקד של ספורו לנקין, אליהו .66
.279-265 עט׳ ,23 פרק אחרונה״, ״משימה רזיאל, נאור, ראה: .67
.270 עט׳ שם, נאור, ציט. .68
 .279-265 עט׳ שם, רזיאל, ,23 פרק אחרונה״, ״משימה נאור, .80-72 עט׳ שם, ,,ג ניב ראה: .69

 שם, ,זמננו ליהדות למכון אלטמן, של עדותו ציט. .327 עט׳ ,28 הערה ברמן, עדות :שם ראה
 המיוחסות ה׳פנטסטיות׳ התוכניות על שם, ,,ג ניב ראה .327 עט׳ ,28 ;26 והערות ,269 עט׳

 לכלל הגיע מהן חלק "רק עליהן, שמע לא מרידוד מלבד שאיש זו, וטרגית כושלת לשליחות
 בשטחים הגרמניים הקווים מאחורי האצ״ל של חבלה "למבצעי התוכנית ביניהן ביצוע",

 לא שנועדו פגלין, ועמיחי מרידוד יעקב המצאת במוקשים, ורומניה", צ׳כיה בפולין, הכבושים
 הפנטסטיות והתוכניות רוסיה", נגד הצפויה האביב התקפת "להכשלת אלא יותר, ולא פחות

 "ואז ידם, על הארץ וכיבוש הציר מדינות פלישת בטרם ערביים כפרים 150-100 מיקוש של
 בירושלים הסניפים מכל אצ״ל לוחמי לאלף קרוב של ו״ריכוזם וייראו..." הערבים ידעו

 אחרון עד העיר על יגנו וכצבאה, עברית, מדינה של כינונה על יכריזו אשר העתיקה"
הלוחמים".

.272 עט׳ שם, נאור, ציט. .70
.141 ; 140 עט׳ שם, ומחתרת, דיפלומטיה באואר, י. ראה: .71
 ,18 הערה ,141-140 ;112 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר, ראה: קנוניותיו ופרשת רוטשטיין על .72

.244 עט׳ ',3 סת״ה גם״ ראה שם;
שם. ,22 א/40 לח״י תיק את״ה, ,15.10.41 ״יאיר״ עם ״פגישה 19.10.41 ציט. .73
 ואורי אחימאיר "אבא ,4 פרק ,1990 לאור, הוצאה בית כנרת שנותבטרם,ילין־מור, נתן ראה: .74

.53-51 עט׳ ;62-43 עט׳ שם, גרינברג״, צבי
 , 1996 הקה״ט הוצ. ,ה״זקן" שדה, יצחק של חייו סיפור שררה, ללא מצביא דרור, צביקה :ראה .75

 רשימות הפתוח, הפנקס אי. כתבים שדה, יצחק גם: ראה ;39-29 עט׳ נעורים, ,2 פרק שם,
.285 ;243 ;226-222 עט׳ ,1980 ת״א הקה״מ, הוצ. אוטוביוגרפיות,
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 תש״ו, חרוד עין העבודה, לאחדות הוצ. למדורה, מסביב היאוש", "תורת שדה(, )יצחק נודד י. .76
.85-83 עט׳

 כמוהו הנתפס, דורמן, מנחם גם .85-83 ׳עמ שם, למדורה, מסביב שדה(, )יצחק נודד י. ראה: .77
 אחרי שבי "הולך כשהוא כהן, גאולה של ספרה לוחמת", של "סיפורה לקסם בן־גוריון, כדוד
 כל קושר שאתה הוויכוחים בתוך גם פג, שאינו קסם שבו, והשירה התיאורים על הסיפור קסם
 הכללית", הפרישה מן "פרישתה לח״י, של צמיחתה שורשי על תוהה המחברת", עם הזמן

 לה שאמר כפי מוות", של גם חיים, של אופי רק לא אופי, של "עניין זה היה כי בעליל", ו״חש
 המוות; על והתרפקות יאוש של היסוד אומר, הווה הלוחמים; לשורת שגייסה ותיק לח״י איש
 התנועה של אנארכיסטי גלגול מעין וחבריו יאיר היו אולי האופי ש״מצד גם מוסיף הוא

 כי לומר טעם אין אם "שגם כך, על בזהירות, לרמוז מנסה הוא כך, כדי תוך הז׳בוטינסקאית".
 יסודות היו כי מכך, להתעלם רשאים אנו אין זאת בכל כהלכתו, פאשיסט היה שטרן אברהם

 ההידברות בסיכויי למעשה, הלכה להגות, לו שאיפשרו המדיניים ובמאווייו בהשקפת־עולמו
 יכול הוא אין זאת בכל הבינלאומית. בזירה הפאשיסטי הכוח עם העברי השחרור תנועת של

 ועשה, הגה אשר בכל שטרן, אברהם של ההווייתית שנקודת־המוצא ש״וודאי מכך גם להתעלם
 ביטחונם". ואפסות כוחם רפיון באחרים, תלותם חרפת פיזורם, בעולם, היהודים מצוקת היתה
.81-80 עט׳ ,1962 אפריל ,,כ מולד מחתרת״, של ״לחשבונה דורמן, מנחם ראה:

 לפניהם שנפתחה הכוונה? למה ברור ולא .405-377 עט׳ שם, מצביא, דרור, צביקה ראה: .78
ל׳שררה׳?( ל׳עמדות׳, ל׳מישרות׳, הדרך

 עם להתקשרות ניסיון של קיומו דבר הכחיש שדה בפני גם לב, גלוי יאיר היה לא אחת בנקודה .79
 להלן, זה בעניין ראה המחתרת. של השורה מחברי גם הוסתרו שהדברים כפי הציר, מעצמות

בהרחבה. זו בפרשה הדן לביירות" "השליחות על הפרק
 א/ כתבים לח״י הקץ", "בסימן ; 1939 ביולי 29 לעם, אמר ומסקנות״, ״עקרונות יאיר ראה: .80

שם. ,396-391 עמי
 כ״ד. עמד שם, כ״א-כ״ז, עמי ראשון, מעשר אלרר, ראה: רד. עמי שם, ,לח״י ילין־מור, ראה: .81

 ש״עמד אלדד, של דבריו בציון מסתפק ניב ודוד זו, מאלפת אפיזודה כלל מזכיר איננו כץ
 ב׳, מערכות ניב ",1הכ׳ המאה ומנטליות הי״ט המה מנטליות בין הרובצת התהום על בעיקר

.183 עט׳ שם,

הרעיונית ההתגבשות - הערות

 "הדף המשמר", על חזן, יעקב עם משוחח גורי חיים תקנה", ללא "אופטימיסט חזן, יעקב ציט. .1
תשמ״ט. העצמאות יום הירוק",

 שרת, מכון עמדה, ספרי הימין, של המיתולוגיה היסטורית", כהזדמנות "הנאציזם שביט, יעקב .2
.156 עט׳ שם, ,161-153 עט׳ תשמ״ו, ברל, בית

.29.7.39ב־ לעם אמר נתפרסם המפקדה" ראש "דבר .3
.125 ; 124 עט׳ שם, ונדיב, גאון זרעוני, .4
שם. יאיר, בית ארכיון ,27.2.78ה־ מן קלעי, חנוך עם שלי ראיון ראה: .5
 כתבים לח״יתש״א, השנה ראש ערב מיום תש״א, - ״1 מס. בישראל, הע. של הר. ׳המ.׳ ראה: .6

.20-19 עט׳ שם, א׳,
 אמירה של מחקרה ראה: .1958ב־ רק ונחשף 1941 בקיץ שהוטמן ב׳כד׳, שנתגלה החומר על .7

יאיר. בית ז׳בוטינסקי, מכון ,1984 ת״א מ.א. לתואר גמר עבודת בכד, שהוטמן הארכיון שטרן
 חנוך של הודעתו גם התפרסמה בו הגליון הוא ,29.7.39 לעם, אמר ומסקנות״, ״עקרונות מתוך .8

 הדברים .124-123 עט׳ שם, אי, כתבים לת״י ראה: רזיאל. של מאסרו לאחר המפקדה כראש
 שבו הראשונה, העולם מלחמת תום לאחר שפוזרו הגדודים, רעיון נגד השאר בין מוסבים
ז׳בוטינסקי. לדגול המשיך

 כותב יאיר, שגם נראה, .24-23 עמי שם, אי, כתבים א;לת״י גיליון ״במחתרת״ המבוא מאמר .9
זה, בשלב הרעים בחלומותיו העלה לא תעמוד", שלעולם שה״שנאה, שחזה, האלה, השורות
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לשנוא מי את יישאר לא מפלתו לאחר שגם לכך, ׳ידאג׳ שהיטלר
.141 עט׳ ג׳, שת־י׳ד, ציט. .1 !

 Survey of international בינלאומיים״ לעניינים המלכותי ״המכון ,15 עט׳ שם, ג/ סת״ה ציט. .12
138 .affairs. The World in March 1939, 1952 p

.20 עט׳ שם, ,1953 ת״א המאוחד, הקיבוץ הפלמ״ח, ספר ומעש״, ״מגמות אלון, יגאל ראה .13
 שבימי וטוען, יאיר, על להשפעתו זה שינוי מייחס קלעי חנוך ,27.2.78ה~ מן אחי בראיון .14

 תהיה לוחמת מחתרת של שבהמנון ייתכן שלא לו, אמר ,1940 במהלך במזרע המעצר
 לשנות אז הציע יאיר ארצנו". בעד למות "חלומנו בשורה כמבוטא המוות, על כזאת התרפקות
 ש״דמנו" לו העיר חנוך כאשר ארצנו". בעד ללחום חלומנו / חורין בני ולמות לחיות ל״רצוננו
שם. יאיר, בית ארכיון "ארצנו", במקום ל״עמנו" שינה יפה, מתחרז איננו ו״ארצנו"

 תמצית "שיחת "הערות"; א', כתבים לח״י , 1940 אוקטובר תש״א, תשרי א׳, גליון במחתרת .15
שם. ,26-23 עט׳ גיוס״, נגד

 )ישקה( יעקב וראה: יאיר. בית ארכיון נאדל, אוסף ולי, לנאדל, קלעי חנוך של עדותו ראה .16
.189-188 עט׳ ,1983 תשמ״ג ירושלים ״במחתרת״, הוצ. מבוקש, אליאב,

לבירות". "השליחות להלן הפרק ראה: זו, בדרך יאיר של וכשליו שיקוליו לבטיו, לפרשת .17
.398-397 עט׳ ,,א כתבים לח״י ״מאמרותיו״, ראה התחייה,■ עיקרי )החינוך(, ה׳, סעיף ראה: .18
 ,163 עט׳ ,1978 ת״א יאיר, הוצ. מורחבת, רביעית מהדורה בסף, אשר הדם ויינשל, יעקב ציט. .19

שם.
 מחבר .32-29 עט׳ ,א', תבים לח״יב ,1940 נובמבר תש״א, חשוון ב׳, גיליון "במחתרת" ראוז: .20

 הנראה, כפי יאיר "פאטריה" הרשימה מחבר יאיר, של בהנחייתו אורנשטיין יעקב הוא "הדים"
לי. ,קלעי חנוך של עדותו :ראה

 אביב תל - ידידים״ ״חוג הוצאת לוחם של מוכרונותיו - בכבלים אורנשטיין, יעקב ראה: .21
.36-32 ;19-16 עט׳ שם ,1973 תשל״ג,

 ;65-61 ;58-47 עט׳ שם, ככבלים ביותר״, המוזר ״הסמינריון פק״פ״; עם ״מגעי אורנשטיין .22
55-47.

.66-62 עט׳ שם ראשון״, ״מאסר בכבלים, אורנשטיין, .23
.137-134 עט׳ ז׳בוטינסקי״, עם ״השיחה שם, ,127 עט׳ שם, בכבלים, אורנשטיין, .24
.143-141 עט׳ שם, בכבלים, רזיאל״, עם ״שיחה אורנשטיין, .25
.131-130 עט׳ שם, בכבלים, אורנשטיין, .26
עדותו. לפי קלעי, חנוך ערך "במחתרת", של ה׳ גיליון את .27
.32-31 עט׳ שם, א', כתבים לח״י ב׳, גיליון ״במחתרת״, ראה: .28
.48-47 עט׳ שם, א׳, כתבים לח״י ,1941 ינואר תש״א, טבת ד׳, גיליון ״במחתרת״ .29
.66-63 עט׳ שם, א׳, כתבים לח״י (,1941 )פברואר-מארס תש״א, אדר ו׳, גיליון ״במחתרת״ .30
זו. בפרשה העוסקים לביירות" ו״השליחות המצרים" "בין הפרקים להלן ראה: .31
 בחושך", "ההולכים ברשימתו .42-39 עט׳ שם, א׳, כתבים לח״י נ: גיליון ״במחתרת״, .32

 הצדק למען ורק אך במלחמה יסתבך שעם קרה לא "עדיין יאיר: כותב ד׳, גיליון ב״מחתרת"
 עט׳ שם, ",א כתבים לח״י ד׳, גיליון "במחתרת" בחושך", "ההולכים המוחלט". והיושר
46-45.

.46-45 עט׳ א׳, כתבים לח״י שם, .33
.398-397 עט׳ שם, א׳, כתבים ״י77ל מאמרותיו, .34
במקור(. )הדגשה 396-395 עט׳ שם, א׳, כתבים לח״י ״המנהיג״, יאיר של רשימתו .35
.68-65 עט׳ שם א׳, כתבים לח״י תש״א, אדר ו׳, גיליון ״במחתרת״, קומץ״; של ״כוחו .36
 בשלב לי נודע זו רשימה מחבר של זהותו על .82-79 עט׳ שם, א׳, כתבים לח״י ״הקליטה״, .37

האלמוני. כמחברה עצמו על העיד אשר שמיר, יצחק עם בראיון מאוד, מאוחר
עט׳ שם א׳, כתבים לח״י תש״א, אדר ו׳, גיליון "במחתרת", קומץ"; של "כוחו "התלהבות"; .38

.68-65
N. Morozov, Terroristicheskaya Bor’ba, London 1880; V. Tarnovski (G. :39. ראה 
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Romanenko) Terrorizm i Rutina, London 1880; Lev Sternberg, Politicheskij Terror v 
Rossii, 1884.

 מקום ברוסיה. העם" "רצון של המחתרת דפוס בהוצאת הודפסו הנ״ל החוברות שלושת
 ז. הטרוריסטית", "המהפכה הפרק ראה: חשאיות. מטעמי בא כלונדון, המצוין הדפסתם

.112-100 עמי שם, 1974 ת״א הקה״מ, הוצ. והמעש, הרעיון - האישי ד״טדזד איבינסקי,
 "מרד ;93-89 עט׳ ההיסטורי״ ״המרד שם .1970 עובד, עם המורד, קאמי,ד,אדפ אלבר ראה: .40

L’Homme Revolte', ed. Gallimard, 1951. ראשונה הוצאה .204-209 עט׳ ומהפכה״
ז.א.( - במקור )הדגשות .52-51 עט׳ שם, א׳, כתמים לח״י ד׳, גיליון במחתרת ״הרצאה״, .41
 ואטמיץ ישר חוקר פעם יקום "אולי כהן: יהושע כותב (1982) תשמ״ב בשבט מכ״ו אלי במכתב .42

 אדם של כמופת יאיר המהפכנית... חיינו בהוויית התחייה" "עיקרי תפשו מקום מה יבחן אשר
 כהן יהושע מכתבי :ראה שלי. יאיר היה זה - האחרון הרגע עד המערכה את נטש לא אשר
בית־יאיר. ארכיון אלי,

 קטע )והוא .29 עט׳ שם, א׳, כתבים לח״י 1940 נובמבר תש״א, חשוון ב׳, גיליון ״במחתרת״ .43
יאיר( של תיקון עם רז, יעקב אל קלעי חנוך של משירו

.60-59 עט׳ א׳, כתבים לח״י ה׳, גיליון ״השבועה״, יאיר, .44
רצ״א. עט׳ שם תרפ״ה, ת״א דביר, הוצ. ראשון, כרך כתבים שמעונוביץ, דוד ראה: .45
 אליה שעליתם "העקדה על שם, ,20.1.1962ה־ מן כד,;, לגאולה איגרת בן־גוריון, ד. ראה .46

ס״ה. עט׳ שם, תחיי, לער ברמי אני", "זוכר יאיר, וראה: בעצמכם"
.1942 ינואר מסוף המכתב ,256 עט׳ שם, לרוני, מכתבים שטרן־יאיר, אברהם .47
 סף על ומעוניה, העם" "רצון ממנהיגות פרובסקאיה, סופיה של התחייבותה הד כאן שומע אתה .48

המצפון". "גם - הכל להקריב בנכונות הסף״, ״על טורגנייב של ביצירתו למחתרת, כניסתה
 מקום מראי בשני ז.א.( - שלי )הדגשה צ״ז. עט׳ תהיי, לער בדמי הנעורים״, לבני ״מזמור .49

 יא, מ״ה, תהלים בצד: ומסמן ואמך", אביך "שכח יאיר: רושם הנעורים", לבני "מזמור לשירו
 מלך נישואי לרגל )הנכתב במזמור אביך"(. ובית עמך ושכחי אוזנך והטי וראי בת )"שמעי
 יאיר מציינת הזר", המלך למען ומשפחתה עמה את "לשכוח נדרשת, הבת זר( עם לבת ישראל
 בשבילנו לא לאומית", נאמנות מחמת האינטימית, המשפחה תישכח יאיר אצל "ואילו גינוסר,

.272 עט׳ שם, הסקסופון, שר
.265 ׳עמ שם, מצוטט, נוסח .268 עט׳ שם, הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, ראה: .50
.241-238 עט׳ שם, המורד, האדם קאמי, .51
.140 עט׳ ציט. ,145-137 עט׳ שם, קאמי, .52
.142 עט׳ ; 140-139 עט׳ שם, ,145-137 עט׳ הנפש״, עדיני ״הרוצחים המורד, האדם קאמי, .53

N. Morozov, Povest’MoyejZhizni, izd. Akademii Nauk, Moskva 1947, T. 2, pp. 149; .54
150.

.185-177 עט׳ הסקסופון, שר בשבילנו לא ״,1933 ירושלים, ״שירי גינוסר, יאירה ראה: .55
 הכבוד "עניין ציט. .185 ;184 ׳עמ שם, הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, יאירה ראה: .56

.27 עט׳ שם, האופק, קו על ההליכה שפירא, אניטה הלאומי״,
נט. עט׳ שם, תחיי לער ברמי באהבת־מולדת", חולה "לבי יאיר, .57
סד. עט׳ שם, תחיי, לער בדמי אמש...", רק אני "זוכר יאיר, .58
נג. עט׳ שם, תחיי, לער בדמי לי...", מקדשת את "הרי יאיר, שטרן, אברהם .59
 המקיף הספר בית גמר, עבודת מתוך שטרן", אברהם משירי שלושה "ניתוח טננבאום, אורה .60

 רעייתו רוני לי כותבת אורה, של עבודתה קבלת לאחר .22-21 ׳עמ שם, ,1983 עמקיזרעאל,
 קרה איך המעמיק... הניתוח מן גישתה, מרצינות להתפעל כדי בפי מלים "אין יאיר: של

שם. יאיר, בית ארכיון ,1983 תשמ״ג באייר מכ״ח אלי מכתב זמיר, רוני ראה: הדבר?״
 גם זה מעמד על מוסרת רוני כית־יאיר. ארכיון ,7.2.83 תשמ״ג בשבט כ״ד רוני, עם שלי ראיון .61

שם. ,24 עט׳ נארל, ארכיון ראה: ,18.11.75ה־ מן טלפון בשיחת נאדל, לברוך בעדותה
.83 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין .62
.101 ;100 עט׳ שם, אימה, בשרות בלכתך פולני, .63
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.5 עט׳ שם, ב׳, כתבים לח״י ״השבועה״, מור, ילין .64
סג-סה. עט׳ שם, תחיי, לעד כדמי אני", "זוכר שטרן־יאיר, אברהם .65
 שלוש מתפלל היה שיאיר כביכול, נאמנים", עדים מפי "שנמסר מה לפי לקביעה, שחר אין .66

 אלמונים" ב״חיילים "מקרא גיורא, )אלימלך( משה כחמורה. קלה מצווה ושמר ביום, פעמים
 המצוד שבימי אומנם, מעידה רעייתו רוני .81 עט׳ שם, )י״א(, 1061 תשכ״א אביב קשת ליאיר״,

 ממנה ביקש נישאו, כאשר הכנסת. לבית והלך הסתכן בתש״ב, שחל ביום־כיפור עליו, גדול
 הידיעה הגיעה שכאשר כך, על עדויות ישנן נרות־שבת, ולהדליק בבית כשרות על לשמור
 הקפיד ולא כיפה, חבש לא יאיר אבל קדיש. ואמר מנין, ללא ניצב, רזיאל, של נפילתו על המרה

 מור, ילין :ראה יאיר. של רעייתו דתי לי שמסרו עדויות :ראה בכל. הדת מצוות דקדוקי על
 במשמעותה מהכרה כנובעת לדת, יחסו הסבירה רוני וצלניק. אלרואי של בעדויותיהם לח״י,

שם. ביתיאיר, ארכיון עדויותיהם, יאיר, של ׳רליגיוזי׳ רגש על דיבר וצלניק העמוקה, הלאומית
 מב-מג, עט׳ שם בחרתנו" "אתת מד-מה; עט׳ שם, תחיי, לעד בדמי השמים", "ככוכבי יאיר, .67

 ישראל!"(. "שמע בעשן: חנוקה נאקה / עולה ״לשמים !1933)ב־ 1933 בירושלים נכתב השיר
 של שירו גם אור ראה גליון באותו (.1939) תרצ״ט ערה״ש ה, ד׳; ב״משואות" אור ראה השיר
 ,1977 ת״א הדר, הוצ. שירים, חרב״, ב״שידי אותו כלל רטוש בחרתנו״. ״אתה רטוש, יונתן
 תל־ עובד, עם השביעי, הטור !(, 1942) העמים״, ״מכל אלתרמן, נתן והשווה .28 עט׳ שם,

.10-9 עט׳ תש״ח, אביב
מ״ו. עט׳ שם תחיי, לעד בדמי ארור...", "מברכנו יאיר .68
 )י״א(, 1961 תשכ״א אביב קשת, ליאיר״, אלמונים״ ב״חיילים ״מקרא גיורא, )אלימלך( משה .69

 המקולל", "המשורר הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, ראה: .82-78 עט׳ שם, ,90-78 עט׳
.367-362 עט׳ שם,

 שד בשבילנו לא גינוסר, יאירה ראה: יאיר, אצל מופת כדמויות צ׳יזיק ואפרים טרומפלדור על .70
 ואדם למפקדה חברו קלעי, חנוך טיוטות. נוסחי שם, ראה: .262-261 עט׳ שם, הסקסופון,

 למלים התייחס אלמונים", ב״חיילים ארצנו" עד למות "חלומנו שבשורה מעיד, ליאיר, קרוב
 בית ארכיון ,27.2.78ה־ מן אתי ראיון שלם. דור חונך שעליו לטרומפלדור, שיוחסו האחרונות

יאיר.
 ראובן וסידרו, ליקטו תשי״ח, תל־אביב, "מערכות, הוצ. בישראל, וגבורה מלחמה שירת ראה: .71

 המות עם עת לחיות "טוב שלום, ש. ראה: .170-167 עט׳ שם, שמעוני, שפא].דוד ש. אבינעם,
.217-215 עט׳ שם, לחיל״, אחים ״נקראים ,245 עט׳ שם, בעינים״,

 "מחברות - הקה״ט הוצ. ראשון, כרך כתבים, עניים, שמחת המצור״, ״ליל אלתרמן, נתן .72
.217-215 עט׳ שם, תשכ״א, ת״א לספרות״-״דבר״,

 בצד בפירוט דנה היא בו ,244-229 עט׳ שם, הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, יאירה ראה .73
 על .233-230 עמי עדות״, קטעי - וחיוכים ״יאיר גם, שם, ראה: ושירתו. אישיותו של זה

 גיליון השבוע, דבר "הפגישה", גינוסר, י. ראה: .362-354 עט׳ שם ראה, וגלעד, יאיר פגישת
.30.9.1988 תשמ״ט, בתשרי י״ט ,40

שם. ,1976 באפריל 2 אחרונות, ידיעות הלבנות״, כשושנים ״מוחותינו נאדל, ברוך .74
בביתה. יאיר, של להירצחו השנה יום בערב ,7.2.83 תשמ״ג בשבט, כ״ד רוני, עם שלי ראיון .75
.88 ; 83 עט׳ שם קשת, ליאיר״, אלמונים״, ב״חיילים ״מקרא גיורא, )אלימלך( משה .76

.45 עט׳ /א/(, )חתום שם, ה׳, גיליון המצודה, דר.
 תחיי, לעד ברמי תש״א. תמוז החשאי, ברדיו שידור מתוך בן־יוסף", של "לזכרו יאיר ראה: .78

 "לאמהות פו. פה; עט׳ שם תרצ״ח, תמוז כ׳ בן־־יוסף( )לשלמה "ישראל־דום", קט, עט׳ שם,
קה-קיג. עט׳ שם, שלנו",

 טרגית לסתירה ב״מודעות זה שיר של עיקרו הרואה גינוסר, יאירה של לדעתה בניגוד זאת .79
 ההורים כלפי חטא היא הבנים חזון ש״הגשמת המודעות, - בה״ טפלה לא הציונות ששנים

 - שחטאנו חטא ״על שם, הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, יאירה ראה: בגולה״. שננטשו
.334-330 עט׳ שלנו״, לאמהות

 לחורבן, אתתט״ו תרמ״ד ירושלים בן־יהודה, אליעזר מאת המכבי", בגבורות "הגדולה .80
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 שם, "חנוכה", ;38 עט׳ שם, ,42-35 עט׳ א׳, כתבים "י לח תש״א, כסלו ג׳, גליון "כמחותרת"
 יאיר, של היא זו שרשימה היא, תחושתי האלמוניות, בחותם חתום שהכל למרות .49-39 עט׳

עת. באותה ומחשבותיו רוחו הלוך נאמנה בצורה מבטאה והיא
 "שודד בבר־כוכבא, גם שראו יש להתפלא, אין פאשיסטית". "שירה זה בשיר גם שראו יש .81

 ראה: ׳הפיהרר׳... של כליו נושא - עקיבא ובר׳ בית״ר״, שואת מימי ״׳פיהרר׳ ואפילו ובדיון",
 ,1974 תשל״ד קיץ נ״ה, גליון שדמות שותפים״, כיבוש היום״ הציונות ״ייעוד רוזנצווייג רחל
שם. ,62-61 עט׳

.156-154 עט׳ שם, ככבלים, ואמונתו״, האיש ״יאיר אורנשטיין, יעקב .82
 כאמור, גיורא, משה כאן רואה במוקש" ירייה, במכונה נתפלל, "ברובה למוטיב בהתייחסו .83

 נושא היא יאיר, של המאוחרת דתיותו פרשת קרבית". נבסובלימציה' הדתית החוויה "מוטיב
 שלוש מתפלל "היה לא יאיר בתשובה". "בחזרה כאן מדובר לא להדגיש, יש אבל עצמו, בפני

 שמוסר לדברים כניגוד כחמורה, קלה מצווה בכל הקפיד לא כיפה, חבש לא ביום", פעמים
 מור, ילין אלרואי, עדויות ראה: במציאות. מתאשרים אינם הדברים עלומים, עדים" "מפי גיורא
 למסורת עמוקה והערכה כבוד של חווייתי, מפנה היה יאיר של הדתי המפנה צלניק. רוני,

מצוות. שומר בתשובה" ל״חוור הפך לא יאיר אבל ולאמונה,
.256-253 עט׳ אק כתבים לח״י .84
 - 1962 מרס מערכות, הוצ. ת״א, ודמויות, פרשות - ההגנה דור עם אביגור, שאול ציט. .85

.173-162 עט׳ שם )מורחבת(, שלישית מהדורה
 לח״י (1941 )פברואר תש״א שבט ה׳, גיליון ״במחתרת״ ״,1916 בשנת ״התקוממות ראה: .86

 מספרו הוא הפרק קלעי. חנוך לי. עדותו לפי ערך, הזה הגיליו את .56-53 עט׳ שם, ,,א כתבים
אורנשטיין. יעקב ידי על ותורגם אוהג׳רתי של

.56 ;55 עט׳ שם, ,1974 אביב תל הדר, שירים, ״בארגמן״, רטוש, יונתן .87
 מרחביה, הלטינית, באמריקה מדיני ומאבק מווין מאבק - במהפכה מהפכה דברה, רז׳יס .88

 הרכבי, י. )מיל.( אלוף עורך עיונים, - הגרילה על ציט. .64 עט׳ שם, תשכ״ח, פועלים, ספריית
 גרילה "מלוחמת הפרק: שם ראה .21-11 עט׳ ,1971 ת״א הביטחון, משרד ״מערכות״,

(.29 עט׳ הרכבי, )ציט. ,32 עט׳ דברה, ציט. ,83-11 עט׳ גרילה״, למלחמת
 י. )מיל.( אלוף עורך עיונים, - הגרילה על ציט. .64-59; 31 עט׳ שם, במהפכה, מהפכה דברה, .89

 גרילה "מלוחמת הפרק: שם, ראה .21-11 עט׳ ,1971 ת״א הביטחון, משרד ״מערכות״, הרכבי,
 העשרים למאה דברה של ספרו חשיבות כי שהעריך מי "היה .83-11 עט׳ גרילה״, למלחמת

.45-43 עט׳ שם, הרכבי, מציין הקודמת״, במאה הקומוניסטי״ ״המניפסט כחשיבות תהיה
 הרכבי, י. ציט. ;64-59 עט׳ שם, במהפכה, מהפכה דברה, רז׳ים ראה: .18 עט׳ שם, הרכבי, .90

.30 ;29 ;21 עט׳ שם, הגרילה, על עיונים הגרילה״, למלחמת גרילה ״מלוחמת
 הנלחמת שהגרילה ומוחלט שגזור הדבר פירוש האם .30 ;29 עט׳ שם, דברה, ציט. הרכבי, .91

 "יש כותב: הוא זו, לפסקנות אחת הסתייגות מעלה הרכבי להצליח? תמיד אמורה זר בשלטון
 מן ניטל - והיריב האויב בעיני חיוניות אותה לניצחון נודעת שבהם במקרים כי להנחה, מקום

(.30 עט׳ הרכבי, )שם, זה״, יתרון הגרילה
עט ;272-259 עט׳ יבשות״, לשלש ״איגרת גווארה, ציה .45 ;44 ;21 עט׳ שם, הרכבי, ציט. .92

 אבירי מצד והסתייגות לגינוי זוכים אינם האלה, אנושיים הבלתי האכזריים הדברים .272 ;27 !
 אינם "החיים שילד, ציט. חירותה, על נלחמת כשאומה קלויזנר השווה: ׳שמאל׳. המתקראים

 רובה הקרב שיר עת / צלמוות ביום ״...ונאמין יאיר, והשווה החיים״; של ביותר החשוב הנכס
 ׳סימן זהו יאיר, של בשיר נאמר כשזה ברחובות", אדום מרבד דמנו יהיה / פניו ״נקביל ירון״

 על נישאים מאלה ואכזריים קשים דברים כאשר ואילו האלימות׳, ׳פולחן פשיזם, למיליטריזם׳,
 "השומר של הפועלים" ב״ספריית מתפרסם להערצה, נושא זה אז, גווארה, צ׳ה או דברה ידי

 הומניסטית נעלה, שמאלית מהפכנות של לגיטימית ונורמה מופת נעלה, כחזון הצעיר",
ומתקדמת...

.43 עט׳ ד,דככי, שם, .93
שם, הקה״ט, הוצ. ,1977 תשל״ז ת״א והמעש, הרעיון - האישי הטרור איבינסקי, זאב ראה: .94
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.112-100 עט׳ הטרוריסטית״, ״המהפכה
.54-14 עט׳ שם, ושדוד, מהפכה והעם״, ״האינטליגנציה ראה: .95
.31 ;30 עט׳ שם, ,הגרילה על הרכבי, .96

J.P. Sartre, intr. Franz Fanon. The Wretched of the Earth, Penguin, London 1970; .97
ibid, pp. 7-27.

אודיסא. ,1906 תרס״ו טבת ערפל״, בליל ״ידעתי ביאליק, ח.נ. מתוך .98
 עט׳ ,1991 יוני מאי תשנ״א. סיון ,7-8 מאונים אלתרמן", לנתן האש״ ״גדודי קריץ, ראובן ציט. .99

92-89.
.220 עט׳ שם, לרוני, מכתבים שטרן־יאיר, אברהם ,30.1.42ה־ מן לרוני מכתב .100

לביירות השליחות - הערות

 בסיסמה די ש״לא נאמר ! 1938ב־ “Das Schwarze Corps” הס.ס. בבטאון שפורסם במאמר .1
 ישראלי, דוד ציט. לאן?" - Wohin? השאלה על הדעת את גם לתת יש החוצה!׳ ׳היהודים

.184 עט׳ שם, ישראל, וארץ הגרמני הרייך
 "גרמניה הפרק שם, ,1956 ת״א הערבי, והמזרח השלישי הרייך הירשוביץ, לוקאש ראה: .2

ז.א.[. - שלי ]הדגשות ;39-38 ;51-31 עט׳ פיל״, ועדת ותוכנית הנאצית
.35 עט׳ ,1965 שם, הערבי, והמורה השלישי הרייך הירשוביץ, לוקאש .3
 גם באה ב׳אנגריף׳ שפורסמה Ein Nazi fahrt nach Palastina מילדשטיין של לרשימתו .4

.114 עט׳ שם, ישראלי, ציט. Nr78/9 28.9.1934 רונדשאו״ ב״יודישה תגובה רשימת
.Pol vii 1380. (Palastina) החוץ משרד ארכיון ציט. ,184 עט׳ שם, ישראלי, .5
 דיפלומט בזכרונות התיכון המזרח - האחרת״ בגרמניה לערבים יושר ״מליץ הדר דוד ראה: .6

 עט׳ תשכ״ג, אייר אדר ,1963 אפריל ינואר ,176-175 חוברת מולד ליהודים, ידיד גרמני
 ובעיית הגרמני החוץ "מיניסטריון מארקוס ארנסט ראה: מקורות; ציט. שם ראה ;151-144

 תשי״ח, ירושלים והגבורה, השואה בפרשיות מחקרים קובץ ושם, יד ״,1939-1933 בשנים א״י
.187-163 עט׳

.150 ;149 עט׳ שם, ישראלי, .7
 "גירושו על 974 ;973 עט׳ שני, חלק ב, כרך סת״ה, זו בפרשה וראה שאלתיאל, דוד ביניהם .8

 ומחנות הכלא בבתי וישב קשות ונחקר שעונה לאחר מגרמניה, שאלתיאל של תרצ״ט" באביב
 מצאתי לא כי אם פולקם׳, ל׳פרשת קשור ששחרורו לי, נראה חודשים; 28מ־ למעלה הריכוז
 תיק זה; שחרור־גירוש על המוסמכים במקורות פרטים שום מצאתי לא לכך. מוצקות ראיות

גנוז. עדיין כאמור, פולקס,
Pol. vii 847 (Palastina) מס׳ תעודה ציט. ,175 עט׳ ישראלי, ראה: .9

 ראה: שם; ,304-301 עט׳ שישי" נספח ישראלי, בגרמנית, הדוקומנט של המלא הנוסח ראה:
 האש ;1983 באפריל 22 אחרונות ידיעות ״,1937ב־ בארץ ביקר ״כשאייכמן עמיקם, אליהו
 "תיק: ;132-129 עמי ,1984 תשמ״ד ת״א יאיר, הוצ. ישראל, ארץ של מלחמתה - והעשן
 גם ראה ; 138-133 עט׳ שם, והעשן, האש ; 1983 באפריל 22 אחרונות ידיעות ישראל״, שרצי
 של לגילוייו בתגובה ; 1987 ברל, בית עמדה, ספריית הימין, של המיתולוגיה שביט, יעקב

 ; 176 עט׳ ר, הערה שם עצמו, דעת על שפעל כמתחזה פולקס, את שביט מציג עמיקם, אליהו
 מה;( משום "נגנז" ה׳הגנה׳ בארכיון )ותיקו עצמו, דעת על שפעל ׳מתחזה׳ סתם ׳כשר׳; הכל
 ומזימות התוכניות ועל הכלכלי החרם על לגיסטאפו ׳קש׳ ידיעות סיפוק תמורת אשר

 מגרמניה היהודית ההגירה הכוונת דרש אוניברסל" איזראליט "אליאנס של כביכול ההתנקשות
 ה׳הגנה׳... למען בפעילות החשודים ושחרור יהודי רוב בה ליצור מנת על ישראל, לארץ רק

 ;27 עט׳ .12.8.83 הארץ אדונים״, שני של ״משרתם סימפסון, כריסטופר של מאמרו גם ראה
 לפשעים האחראים הפושעים ואחד לשעבר ס.ס. קצין בולשווינג, פון אוטו על שם, ; 13 ; 12

 המלחמה אחרי מעונש חמק אשר ובשואה, הריכוז במחנות הנאצית גרמניה של ביותר הנוראים
 בארץ ה׳הגנה׳ בין מוזרה חשאית ברית ב״יצירת חלקו על שם, לסי.אי.איי. שירות תמורת
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 זו פרשה פוקלס. בפרשה ואייכמן מילדנשטיין פון של חלקם על וכן הס.ס."; ובין ישראל
 אביב תל הנבלים, אמיר, אהרון של בספרו שוב הועלו שלה, ומתמיהות נוספות והסתעפויות

 בתעודות ונבר אירועים אחר עק□ אמיר אהרון נדיבי׳; ׳מיכאלה בדוי, בשם שפרסמו ,1998
 ראה: פולקעם; בפרשת הקשורים נופסים דוקומנטים נתגלו בהן בקובלנץ, ה׳גיסטאפו׳ מארכיון

.28-24 עט׳ 3.7.98 סופשבוע, מעריב, אמיר״, אהרון בסוד זה את ״כתב גילת, צבי
.181-176 עט׳ שם, ישראלי, ראה: .10
r sicherheitz סידרה: 58/956 ]הימלר[ ס.ס. הרייכספיהרר ]תיקי 176 עט׳ ישראלי, ציט. .11

.Polizei und Politischer Nachrichtsdienst S.S. Bundesarchiv, Koblenz
 שם, ]ישראלי, 138-133 עט׳ שם, והעשן, האש ישראל״, שרצי ״תיק: עמיקם: אליהו גם ראה
 זו בפרשה התיקים עלומה; מובנים מטעמים נשארה פולקס פייבל פרשת [166-163 עט׳

נגנזו. ההגנה, בארכיון
.184 עט׳ שם, ישראלי, ציט. “Das Schwarze Corps” ! 1938 הס.ס. בבטאון שפורסם במאמר .12
.118-77 עם׳ שם, ,1940 במהלך מדיניותה עקלקלות על ,97 עט׳ שם, הירשוכיק, .13
.122-120 עט׳ שם, הירשוביץ, .14
שם. ,97 עט׳ הירשוביץ, .15
 ימיו בסוף ישראלי. טוען מצדו, טעות היתה הערבי הגורם ניצול אי .11 ; 10 עט׳ שם, ישראלי, .16

 הגורם את כראוי ניצל שלא על צערו מביע הוא ובצוואתו שלו, במשגה לדעת היטלר נוכח
.16 עט׳ שם, ישראלי, הערבי.

.335-333 עט׳ שם, הירשוכיק, להיטלר, המופתי אגרת של המלא הנוסח ראה: .17
.138-130 עט׳ שם, ה,ירשוביק, ;226-220 עט׳ שם, ישראלי ראה .18
 אדר ח׳, מורשת ילקוט בראשיתו", הנאצי למישטר העולם יהודי "תגובת אש, שאול ראה: .19

.118 ;126-118 עט׳ ,1968 מרץ תשכ״ח,
.L 318927 א״צ ציט. ; 120 עט׳ שם, אש, .20
.122 עט׳ שם, אש, .21
.727-713 עט׳ שם, יחיל, ראה: .22
 של קביעתו כנגד באו אלה דברים שם; ,18 עט׳ לדף״, ״כותבים המדור ,1983 הירוק, הרף .23

 היו 1940 בשנת המנצחת גרמניה את בהכנעה״ ששרתו ש״מי הקודם, בגיליון בן־נחום, יונתן
 ואילו פטן; המרשל ובראשם ״1923 בשנת המובסת לגרמניה לוויתורים ״שהתנגדו הימין אנשי
 נכתבו הדברים ותבוסתנים",; ושאר שמאלנים קומוניסטים בעיקר נשאו הנואשת המחתרת "את

 הגרמנית, ההתקפה תחילת עם ,1940 באביב ; 1983 של בישראל ועכשיו׳ ל׳כאן ב׳אנאלוגיה׳
 פגעו קומוניסטים וחיילים הצרפתית, הנשק בתעשיית קומוניסטים וטכנאים פועלים חיבלו

 עד בצרפת, הנאצי הכיבוש בימי חייו; על הנלחם הצרפתי הצבא של ובמטוסים בטנקים
 החדש׳; ב׳סדר היהודים הקומוניסטים כולל הקומוניסטים, השתלבו מועצות, לכריתה הפלישה

 בין ציט. ;316 עט׳ ,1991 ישראל, בארק הקומוניסטית המפלגה - אדומים דותן, שמואל ראה:
 ,21 הערה ראה נוספים, רבים ומקורות ,92 עט׳ האדומה, התזמורת טרפר, ליאופולד השאר,

שם. ,567 עט׳
.316-314 עט׳ שם, דותן, ציט. .24
.321 ;320 עט׳ שם, דותן, ציט. .25
.355 עט׳ שם, דותן, ציט. .26
 הקה״מ, הוצ. הגיטאות לוחמי בית הכבושה, בפולין החלוציות הנוער תנועות פרליס, רבקה .27

 שנה ושתים "עשרים בנושא בווילנה השומרי הקיבוץ שיחת ציט. ;145 ;144 עט׳ ,1987 ת״א
.1.331/2.6D מורשת יה, בכתב פרוטוקול ,1939 בנובמבר 25-18 וילנה אוקטובר״, למהפכת

 חטיבת ושם, יד ,3(14) הזרם״ ״נגד ,1941 במאי לאחד כרוז מתוך, ,146 עט׳ שם, פרליס, ציט. .28
 שלא בולט רצון תוך בקצרה, זו לפרשה מתייחס )אנטק( צוקרמן יצחק גם המחתרת. עתונות
 ההן השנים שבע ספרו, ראה: הכואבת; בנקודה לפגוע ולא הכואב, הפצע את לפתוח

 שם מציין הוא ,80 ;79 עט׳ שם ,1990 ת״א הגיטאות, לוחמי בית הקה״מ הוצ. ,1946-1939
 כי הצעיר", "השומר מקרב הצעירים בעיקר דגלו שבה העולם, תפישת שנוכח השאר, בין
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 "דרור" אנשי הם, צד", שום עם להזדהות ואין אימפריאליסטית" מלחמה היא "המלחמה
 פולין עם מלאה הזדהות חש שאני הראשון, מהרגע זאת הדגשתי ו״אני טענו וה״חלוץ"

 ברית של אי־הצטרפותה את נגדם. שנלחם מי כל עם הזדהות הגרמנים, נגד במלחמה והמערב
 הזו המדיניות אבל רציונאלית, להבין יכולתי מולוטוב־ריבנטרופ הסכם ואת למלחמה המועצות
 תנוע וברית־המועצות המיוחל הרגע יבוא שכאשר חשבנו, כולנו נפשית... אותי הרתיעה
 טענו כי זוכר, אני זאת, עם בפרחים. אותה נקבל - לפולין תפרוץ כאשר אז כי ודרומה, מערבה

 במועצת 1940 בשנת עימות של ביטוי לידי באו הדברים הציוני. החלום סוף להיות עלול שזה
.80 עט׳ שם, שלנו״. בדירה שהתקיימה הצעיר״ ״השומר

 עתונות חביבה; גבעת 2(28)3 הצעיר״ ״השומר ארכיון התנועה״ מועצת ״החלטות ציט. .29
 עט׳ ב׳, כרך הורם", "נגר ושם, יד הוצ. קרמיש, י. בעריכת וארשה, בגיטו היהודית המחתרת

 החלוציות התנועות - והפדות הענות במבחן כרכים, בשני במחקרו, שריד אריה לוי ; 344-340
 תשנ״ז, אנילביץ׳, מרדכי שם על בית־עדות מורשת הוצ. ולאחריה, השואה בתקופת בפולין

 ;695 עט׳ א.31 הערה א׳, כרך שם, קטנות, באותיות בלבד, בהערה אלה דברים מביא ,1997
 אז אפשר, אי להעלים ושגיאות; כשלים עם להתמודד והרצון היכולת לחוסר עדות זו וגם ;696

 לחיילי לציפיות ואשר - בישא׳ ׳עינא מחשש קטנות, באותיות בהערה הדברים את להטמין
 ייקרא שם מה אמיתי", חופש ערבי היהודי לפרולטריון ו״יביאו לארץ שיגיעו האדום הצבא
לאחרים... רק שמורות אלה תוויות חלילה! - כיליאסטי״י ״צופן משיחית״ ״תחושה לזה?

 הירוק", "הדף המשמר", "על חזן. יעקב עם משוחח גורי חיים תקנה", ללא "אופטימיסט ציט. .30
תשמ״ט. העצמאות יום

 מכתבים שלח( )אוריאל רטוש יונתן ,28.8.1940ה־ מן ליאיר רטוש של איגרתו ראה: .31
.56-51 עט׳ שם, ״הדר״, הוצ. (,1980-1937)

 קתדרה שני, חלק פרטניות", הערות - הספר ״עם גינוסר, פ. רטוש, של איגרתו ניתוח :ראה .32
.138 ;137 עט׳ שם, תשנ״ג; תשרי (65)

 הקונגרס דברי ״,1940 בשנת כאצ״ל הפילוג כעקבות לת״י של המדינית ״האוריינטציה הדר, ד. .33
.152-145 עט׳ (,2ב) ירושלים, ,1985 ,9 כרך היהדות, למדעי העולמי

 עם אחת בנשימה פילסודסקי את מור ילין מזכיר לרבים", הסברה - ״במחתרת בחוברת .34
 וגריבלדי מאציני האיטלקית, החירות תנועת עם ימינו", עד הי״ט המאה של השחרור "מלחמות
.119-118 עט׳ ״,א כתבים לח״י ראה: הבלקן; ועמי הרוסית המהפכנית והתנועה

 עט׳ שם, זוהר, s/25/1838 א.צ. ציט. 1630 עט׳ הערות, שלישי, ספר ׳ כרך סת״ה ציט. .35
1685-1648.

 עמנואל של עדותו גם מביא סלוצקי ; 184 עט׳ אביב, תל שחר. מפציע בדם קוצר, אריה ציט. .36
 אמיתי הוא פורמאלית, מבחינה אוטנטי אינו זה שקטע כמה ש״כל הקובע, לח״י, מראשוני כץ,

 לוחמי כץ עמנואל ציט. זה"; נושא על וקבוצתו )שטרן( יאיר שהרגישו מה את בדיוק ומבטא
 להצלת "הדרך הפרק כל שם, וראה: .259 עט׳ תשט״ו, ת״א פרידמן, הוצ. בישראל, החופש

 מצטט סלוצקי להלן. "אלמונים", הפרק ראה, כץ עמנואל על ;263-258 עט׳ שם, מיליונים״,
 לו אמר שבה ,1941 בקיץ שטרן עם שיחתו על אחימאיר( אב״א )הוא סיקרא אבא אתה גם

 עם פגישות ]"שתי הארץ" את כובשם אחר הגרמנים עם שהוא איך "נסתדר טענתו: לפי שטרן,
 ידי על מאוחרת בתקופה שנעשו הניסיונות את גם מזכיר הוא [.27.5.49 חירות הי״ד״ יאיר

 )שייב( אלדד של במכתבו הנאצים. עם ומתן המשא את ולהצדיק להסביר לשעבר, לח״י ראשי
 )"הבוקר" והפאשיזם" הרביזיוניזם על האכזרית "האמת ובמאמרו [24.3.63 ]״הבוקר״,

 הנאצים עם במגע בא שלא ז׳בוטינסקי, מצד חמורה טעות זו היתה "כי טוען הוא (17.5.63
 כפי "יאיר מור ילין נ. של זכרונותיו גם ראה שלו". האבקואציה תוכנית הגשמת לשם

.210-208 עט׳ ,1966 תשמ״ו ת״א (25.1.62 )אתגר שהכרתיו"
.149 עט׳ שם, ״האוריינטציה״ הדר, ראה: .37
 מחברות הוצ. רטוש(, )יונתן שלח אוריאל של חייו סיפור בידו, ועט שלח פורת, יהושע ראה: .38

 מותו עם שפורסמו פילסודסקי של לאישיותו הערכה מאמרי גם ראה ;67 עט׳ ,1989 לספרות,
פולין של מלחמתה ומסורת פילסודסקי פרשת על .1935 באוגוסט 28 ;25 ;8ב־ ב״הירדן"
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 אחד־ פרקים חירותה", על נאבקת "כשאומה שם, וטרור, מהפכה מחקרי, ראה: לחירותה
 בפולנית יאיר של נאומו על בעדותו מספר צלניק יצחק ;551-443 עט׳ עשר, עשר-ארבעה

 של גבוהים מפקדים של בנוכחותם פולין, של בחסותה הצבאי המפקדים קורס מסיימי בפני
 סור ילין ראיונות ראה: פילסודסקי. של ומופתו אישיותו את נס על העלה בהם פולין, צבא

 על חיובית ודעה אהדה הגה גוריון בן שגם לציין יש שם; יאיר, ארכיון אתי, צלניק ויצחק
 לממלכתיות, מסוציאליזם לעם, ממעמד גוריון בן של גלגוליו את שהישוו ויש פילסודסקי,

 גם ודמותו; מורשתו טיפחו הרוויזיוניסטית והתנועה ז׳בוטינסקי פילסודסקי. של דרכו למסלול
 ובימי בו וראתה לאיש, עמוקה אהדה רחשה בראשם, גרינבוים ויצחק פולין יהדות מנהיגות
מותו. לאחר פולין את שהציפו האנטישמיות, גלי בפני מחסום שלטונו

 שם, ,1987 שרת, מכון בית־ברל עמדה, ספריית הימין, של המיתולוגיות שביט, יעקב ראה: .39
 ,62־15 עט׳ הציוני״, ברוויזיוניזם ומשיחיות מדיניות - למיצקביץ׳ פילסודסקי ״בין הפרק:
 השחרור תנועת הפולנית, השירה מורשת של הגדולה ההשפעה את מדגיש שביט יעקב

 התנועה ז׳בוטינסקי, על ופילסודסקי מיצקביץ׳ של המופת דמויות של ומרידותיה, הפולנית
 והתעלמות ומגמתית צרה הצגה תוך שטרן, ואברהם האצ״ל על ודרכם, הרביזיוניסטית,

 השפעת "שלמעשה קובע: הוא הפולנית, הציונות של פלגיה כל על הזאת המורשת מהשפעת
 המיתויפואיטי המרד דגם את לתרגם שאיפשרה היא הפולנית וההיסטוריה הפולנית הלאומנות

 המהפכנית והמחתרת הצבאי הכיבוש דגם מרד: של יותר קונקרטי לדגם שני בית של
 של הסמי־צבאית והפעילות הצבאיות "עניין הוא ה׳עיקר׳ אבל ;94 עט׳ מזה״,שם, טרוריסטית

 ביותר העמוק כגילוי ברוויזיוניזם הרדיקאלי האגף בעיני השלושים בשנות ש״נתפסה בית״ר"
 נתפסה, לא צבאי כוח של צבירתו בפולין. ז.א.[ - ]! הלאומית־המשיחית־העממית התסיסה של

 ואסכאטולוגיים" מטאיהיסטוריים במושגים אלא פרגמאטיים־תכליתיים, במונחים לדבריו,
 "חשוב ׳פשוט׳: שביט של לדידו ההסבר כך?" קרה זה "מדוע ז.א.(. - שלי )הדגשות
 תוכנית הציעה ולא ובסמלים כערכים בעיקר עסקה הזאת השירה "כי כותב: הוא להדגיש",
 זהו כביכול או פעולה, תוכנית שהציעה שירה לו מוכרת כאילו .94 עט׳ שם, שביט, פעולה...״

שירה. של ייעודה בכלל
.394-393 עט׳ שם, עברי״, שלטון פירושה: - ״חירות ,,א כתבים לח״י ראה: .40
 30ה־ מן לווייצמן מכתבו ,342-333 עט׳ מפא״י, הוצ. ירושלים, יומן ארלוזורוב, חיים ראה: .41

 שם, ,1979 מודן, ביתן, זמורה, הכוח, אל הציונית הדרך ההגנה, עילם, יגאל ואילו ; 1932 ביוני
 ייתכן - ונועזת מהפכנית ממסקנה נרתע לא ארלוזורוב ״ולכן ׳מפרשן׳: ואילך, 64 עט׳

 ז.א.( - שלי )הדגשה ישראל מארץ חלק על בהשתלטות הוא הציונות של היחיד שהסיכוי
 המונית, יהודית, והתיישבות עלייה של מהירה הגשמה לצורך עליו היהודי המיעוט והשלטת

 של באיגרת נחפש שלשווא מתברר, אלא, הערבי". היישוב עם משקל לשיווי להגיע כדי גם ולו
 כבר דגל כאילו לאמור, באיגרת; ׳השחיל׳ עילם אשר ישראל" מארץ ת״חלק את ארלוזורוב
 ארץ של נוספת בחלוקה המנדט, מתחום המזרחי עבר־הירדן קריעת אחרי ,1932ב־ ארלוזורוב

 של פרשנותו ואת ארלוזורוב, של איגרתו את בעיון שיקרא ]מי !1979ב־ עילם רצה בה ישראל,
 כך היסטוריונים!; דרכי נפלאות היסטורי... דוקומנט כל ׳ללוש׳ אפשר כמה עד ילמד עילם,

 'תיקון תוך ,1932 משנת ארלוזורוב, של לאיגרתו ,1979ב־ שלו השקפותיו את עילם ׳משרבב׳
ישראל![ על ושלום דבריו; בציטוט קלי

 אפילו זכה ולא התנועה מנהיגות ידי על נידון לא כלל הזה הנושא שהרי ׳מוקשה׳, הסבר .42
 עט׳ שם הדפנסיבי", האתוס על הערעור "ראשית היונה, חרב שפירא, אניטה ראה: למענה..

.287-285 עט׳ שם ציט. ,289-282
 תשל״ח הקה״מ, הוצ. תל־אביב את. פוליטית, ביוגרפיה ארלוזורוב. חיים גטר, מרים ראה: .43

 ראה: לוויצמן, במכתב הכלולות למסקנות הגיע בטרם נפתוליו על ;28-26 2ע שפ, (,1978)
.49-46 עט׳ שם,

.23/31 ברל( בית )ארכיון אב״ב ,51 עט׳ שם, גטר, ציט. .44
.63-59 עט׳ שם, גטר, .45
סימה ציט. ;180 עט׳ ",18ה־ לקונגרס האכסקוטיבה ״דו״ח מתוך ציט ,63 עמ׳ שם, גטר, .46
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.198 עט׳ ,124 הערה חיים, ופרקי כתבים אחר, עשור על ארלוזורוב,
 )אביו מקדונלד, רמזיי של בראשותו לייבור ממשלת בימי ! 1930 משנת הלבן״ ב״ספר המדובר .47

 הלבן" "הספר של ומחברו יוזמו צ׳מברליין, בממשלת המושבות שר מקדונלד, מלקולם של
הקיר! על אז כבר רשומה היתה הכתובת (.1939 ממאי

 קצר שזמן ארלוזורוב גם היה שעה, אותה דבריו על והמערערים קשה, ביקורת המותחים בין .48
.40 עט׳ שם, גטר, ראה: מסקנות; לאותן הגיע מכן לאחר

 גיליון חכרתי, למחקר רבעון למרד", קריאה - וארלוזורוב גוריון ״בן גולדשטיין, יעקב ראה: .49
.50-47 עט׳ שם, ציט, ,53-43 עט׳ חיפה, ,1973 ,4 מס׳

.45 עט׳ ת״א, 1978 תשל״ח. יאיר, הוצ. בסף, אשר חרם ויינשל, יעקב ציט. .50
 ראה ;3.12.37 ;19.11.37 ;16.7.37 הירדן השלטון״, אל נשואות ״עינינו רטוש, יונתן ראה: .51

 .60-42 עט׳ שם, ,1982 ת״א ״הדר״, הוצ. הימים, ראשית רטוש, יונתן בשלמותו: המאמר
 מחברות הוצ. רטוש(, יונתן שלח אוריאל של חייו סיפור בידו, ועט שלח פורת, יהושע ראה:

.87-70 ;52 עט׳ שם, ,1989 זמורה לספרות,
.392 ;391 עט׳ ,,א כתבים לח״י ,29.7.39 לעם אמר ומסקנות״, ״עקרונות יאיר, .52
 הגדרה רואה ואינני .7 עט׳ תשי״ד, ,אש גווילי ציט. ; 487 ; 486 עט׳ היונה, חרב שפירא, אניטא .53

זה. ׳מנואץ׳ מונח לגבי יותר ונכונה קולעת יפה,
 רוצה ה״פלשתינוצנטריזם", היה בארץ היהודי היישוב של ביותר הבולטים המאפיינים "אחד .54

 וכוח" "שואה שפירא, אניטה כותבת הבריאה", כמרכז בארץ הציוני המפעל ראיית לומר,
 ;436 עט׳ שם, היונה, חרב ;44 עט׳ שם, ,64-42 עט׳ ,1992 אפריל תשנ״ב ניסן )כ( משואה

 בה ,1943ב־ סנה של מהרצאה כנראה ,4717 את״ה סנה, בתיק נמצא זו להשקפה קיצוני ביטוי
 לא מצווה ווהי הציונות על שלהילחם נדע, אנחנו אם היא, בפנינו העומדת "השאלה נאמר:
.45 עט׳ שם, משואה, ,437 עט׳ היונה; חרב ציט. ;יותר״ וגדולה ,היטלר נגד מלהילחם פחותה

 לעומת .391 ,2 עט׳ שם, א׳, כתבים לח״י ראה: ;29.7.39 לעם, אמר ״עקרונותומסקנות״ציט .55
 רבן לבית ישראל ילדי ילכו רבים דורות עוד המלחמה בתום ש״גם נכונה, אולי חוזה הוא זאת

 במדבר צבא כמחנה העברית המלכות תהיה רבים ודורות החרב, מלאכת את ילמדו ולמוד
שם. הערבי"; המזרח

.530 ;529 עט׳ ראשון׳, ׳נספח שם ,,א כרך לחי, הלר, ראה: .56
 שם א', כתבים ״י77הקץ״,ל "בסימן ; 1939 ביולי 29 לעם אמר ומסקנות״, ״עקרונות יאיר, ראה: .57

.396-391 עט׳
.106 עט׳ שם, ,1948-1881 והכוח הציונות - היונה חרב שפירא, אניטא ראה: .58
 ח׳ כרך משואה, אירופה", יהודי השמדת לתהליך בא״י המחתרות "תגובות פרייס, אריה ראה: .59

 ראה: ;61-59 עט׳ שם הים״, ב״משמר הכנס על .;83-51 עט׳ שם ,1980 אפריל תש״ם, ניסן
 גלילי-יד מרכז והכרעה, עשייה במוקדי הגולה", שואת "נוכח גלילי, ישראל דברי

.51-46 עט׳ שם ,1967 ת״א. טבנקין־הקה״מ
 שם. ,87-85 עט׳ ,1983 תשמ״ג הקה״מ, והוצ. טבנקין יד פנינו, נוכח אל טבנקין, משה ראה .60

 מלחמתם את והלח״י האצ״ל שהגבירו "שככל שפירא, כותבת להתפלא, אין אלה, דברים נוכח
 העבודה׳ ׳לאחדות הקשורות הנוער תנועות של ו״בכנס הנוער" בעיני יוקרתם עלתה בבריטים,
 של האמיצים הלוחמים בוכות דברים טבנקין משה השמיע 28-29.7.1943ב־ בחיפה שהתקיים

 עם מאשר משותפת, שפה יותר העבודה" "לאחדות לצעירי יש שאיתם והלח״י, האצ״ל
 תיק ,iv 456 חטיבה א.ע״ ציט. ,470 עט׳ היונה, חרב שפירא, אניטה מפאי״. של ה״מתונים״

.1 מס׳
.94-92 ;86-85 עט׳ א', כתבים לח״י הלוחמת״, ציון ב״קול שידוריו, .61
.85-82 עט׳ א״ כתבים לחי .62

P. (G 39) 161, part 2. Halifax to Lothian (draft) 20/12/1030 CAB 67/3 .63
 ,1942—1939 השנייה העולם מלחמת בתחילת ישראל ארץ ושאלת צ׳רצ׳יל כהן, גבריאל ציט.
 המלחמה ימי שבעצם לשכוח, אין י״ז. ט״ז; עט׳ שם, תשל״ו, ירושלים, בן־צבי, יד הוצ.

 של ותיקים ׳ידידים׳ ורוזוולט, צ׳רצ׳יל החופשי, העולם מנהיגי שני ביניהם הסכימו והשואה
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 שנאסר לאחר, זאת המלחמה, במאמץ מחבלת שהיא כיוון ציונית, תעמולה לאסור הציונות,
 אירופה ליהודי כלשהי כספית עזרה להעביר ובריטניה, ארה״ב שלטונות מטעם לכן, קודם

 יהודים בידי כבר שהיו החוקיים העלייה רישיונות ולביטול הוראה הוצאה וכן הנרצחים,
אויב". ארצות "נתיני היותם משום הכיבוש, בשטחי

.92 עט׳ שם, א, כתבים לח״י .64
.7 עט׳ ,3.2.67 ו׳ יום מעריב, שנה״, 25 לפני היה ״זה אלגת, שמיר, דברי ציט. .65
.499-496 עט׳ ג)א(, סת״ה סלוצקי, ראה: .66
 הלר, יוסף ראה: ;191-187 עט׳ ״הפרובוקטור״ שם מכזקש, אליאב, יעקב זו: לפרשה ראה .67

 הנפל ניסיון את כהרגלו, יסוד, כל ללא המייחס, ;114-113 עמי ,,א ברך ,1949-1940 לח״י
 של שהותו "תקופת בעיקבות, הארגון" ראשי של העולם׳ ׳השקפת להשפעת השאר בין הזה,
 שם בארגמן, ייבין, אמיכל עדה ראה: ירושלים׳ ׳הסכם לפרשת .114 עט׳ שם, באיטליה״, יאיר
 ׳הסכם של נוסחים שני ,314-311 עט׳ שם, גם, ראה ;206-201 עט׳ אחד־עשר, פרק

 ;314-296 עט׳ שם, ללח״י, מאע״ל סבוראי, וטובה משה גם: זו לפרשה ראה ירושלים׳;
 שנתפרסמו היהסכם׳ נוסחי כל את פוסל רוטשטיין, עם הקשר בכל נכבד חלק לו שהיה סבוראי,

 עצם ;320-315 עט׳ שם, כאלה, נוסחים שלושה ראה: ,311 עט׳ סבוראי, שם, כמזוייפים;
 של ה׳מש״י׳ של המפורש חלקו על זו. טענה מחזקת שונים נוסחים ארבעה של מציאותם

 פטריוט" של "טרגדיה כנען חביב ראה: ;314-312 עט׳ שם, סבוראי, ראה זו בפרשה האצ״ל
 של הידיעות בשירות שפעל ברמן, יצחק של עדותו ציט. שם ,45 ;44 עט׳ חררה, ימי 200

 נועדו האיטלקים עם המדומים "המגעים כי הקובע: הבריטי, האינטליג׳נס עם בקשר האצ״ל
 ויינשל, י ראה: ;שטרן״ יוקרת על מהלומה להנחית כדי האצ״ל שורות בתוך פנימית לתערוכת

 שבכל והפרובוקציה, הדילטנטיות הנוכלות, הפארסה, הזיופים, הקנוניה, פרשת בסף, אשר הדם
 של המאלפות הערותיו זה לעניין וראה ;177-170 עט׳ שם, וההסכם׳, ׳הקשר ניסיון סיפור
 ,65 קתדרה, הספר״, ״על גינוסר זו, בסוגיה הלר של וקביעותיו פרשנותו על גינוסר פנחס

 "ההסכם", של השונים שבנוסחים הזיופים את חושף ,139 עט׳ שם תשנ״ג, תשרי, ירושלים,
 של משולש כסוכן שפעל רוטשטיין, על הלר. של בספרו כנספח המובא הנוסח כולל

 שם, ומחתרת, דיפלומטיה באואר, יהודה גם: ראה האיטלקים, של וגם האע״ל האינטליגינס,
 של כסוכנם "זיתוני", רוטשטיין על זו, לפרשה ראה שם ,.18 הערה ,141-140 ;112 עט׳

.244 עט׳ שם, ג, סת״ה סלוצקי: גם והאנגלים, פריעקר
 ואזהרותיו הוראותיו על הרבות העדויות לכל בניגוד עומדת זו קביעה ;113 עט׳ שם, הלר, .68

 ובמתנגדים היישוב במנהיגי ולפגיעה אחים למלחמת לגלוש שלא יאיר, של החוזרות
 מן מצוצים זה בעניין הלר של והדברים ביותר, חמורות התנגשויות של בנסיבות גם הפוליטיים,

 הוא אליה ,256 עט׳ 18 ]בהערה שלו. היוצר׳ מ׳בית פניות׳ ׳חסרות רבות בעלילות האצבע,
 עם בעיה כאמור, אין, להלר זו. מאוד חמורה לקביעה ׳אסמכתא׳ לשווא נחפש אותנו, מפנה

זאת...[
שם. ,190 עט׳ ,1983 מבוקש, אליאב, י. .69
 עדה יאיר,■ בית ארכיון - לי עדותו ראה חבוטינסקי,• מכון ,11עק־ קלעי, של עדותו ראה: .70

 זו גירסה של לאמיתותה פה, בעל לה בעדותו אע״ג, של הכחשתו ארגמן בספרה מביאה אמיכל
.213 עט׳ ,9 והערה ,203 עט׳ שם, ראה, חנוך; של

 לביירות, ויציאתו לובינצ׳יק של שליחותו לפרשת ז.א.( - שלי )הדגשות 499 עט׳ ג סת״ה שם, .71
 "סיפור שם, ,1978 תשל״ח ירושלים ובסתר, באור סיטון דוד של: המהימן תיאורו ראה:

.84-71 עט׳ לח״י, מור, ילין גם ראה ;128-123 עט׳ שנכשלה״, שליחות
 השלם הנוסח ;317-315 עט׳ שם, הגרמני, הרייך ישראלי, דוד ראה בגרמנית המלא המסמך את .72

 השמטתו ידי על הבעיה את ׳פתרה׳ אמיכל ;532-530 עט׳ ב׳ כרך הלר, ראה: עברי בתרגום
 ילין .318-317 עט׳ בארגמן, אמיכל, שם, ׳,12 כ׳נספח בספרה המובא המסמך מן המשפט של
 :ומוסיף הגרמני״ לנציג להגישו כדי תזכיר שום עימו לקח לא ש״לובינצ׳יק בתוקף, טוען מור

 עט׳ לח״י, מור, ילין במקום", בעצמו אותו לחבר באפשרותו היה בתזכיר צורך היה "שאילו
74.
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.532-530 עט׳ ב׳, כרך שם, חלד, ראה: ;317-315 עט׳ שם, ישראלי, ראה: .73
ז.א.( - שלי )הדגשות ,398-397 ;28-27 עט׳ א/ כתבים לח״י ראה: .74
.149 עט׳ שם, הדד, ראה: .318-317 עט׳ ,12 נספח שם, בארגמן, אמיכל, עדה ראה: .75
 עט׳ א׳ כתבים לח״י ה׳, גליון "במחתרת" יהודית" וציונית ליטאית "ציונות "הדים", ראה: .76

60-58.
.1687 עט׳ (3) ג )סת״ה הערה שם, סלוצקי, ראה: רר.
 .157 ;125 עט׳ שם, הלר, ראה האלה! ההבל דברי כל את סובל והנייר אחרת! ולא כך .78

ז.א.( - שלי )הדגשות
 באצ״ל, הפילוג על לובוצקי צדות ראה: ויבוטינסקי; מכון 1צח־ חייכמן, אהרון צדות ראה: .79

שם. ההגנה, תולדות ארכיון הפילוג ימי על עדותו ראה שם; ,16עא־ סימול דבוטינסקי, מכון
.66 עט׳ שם, א/ כתבים לח״י ; 1941 ראשית תש״א, אדר וי, גיליון ״במחתרת״ ראה: .80
.72 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין .81
 1940 במאי־יוני רבים שתקפה וייאוש יד אוזלת הרגשת על שם, נוכח, ברור, אורי בנידון״ ראה .82

 מסויימים "חוגים גם שתקף למלחמה, איטליה וכניסת בצרפת הגרמני הצבא התקדמות נוכח
 יותר טוב יחס על ומתן משא שתנהל לאיטליה משלחת לשלוח כדאי "אולי כי שטענו בצמרת"
 ושם, ב׳; כרך צוו, חביון גולומב, אליהו ציט. ; 10 עט׳ שם, הנאצים״, גילו מאשר ליהודים

 הוצאת על מדובר בו 29.4.41ה־ מן ההסתדרות של הפועל הוועד בישיבת הדיונים פרוטוקול
 המנהיגות בהצלת הצורך המשתתפים מן אחדים ידי על הועלה השאר בין ואמהות; ילדים,

 ארן, זלמן דברי שם, ראה ;26-19 עט׳ נוכח, שם, הציונות״, צל הקץ ״יבוא שאחרת הציונית,
 הציונות את הצתיד. בשביל להציל צריך צצירים רק "שלא האומר: יערי, מאיר ודברי ,21 עט׳

 ללכת יוכלו לא הצצירים או נושמד, אנחנו אם כולנו. צצירים כבר שאיננו אנחנו, נושאים
 בצד הגרמנים עם ל׳הסתדר׳ והצורך כניעה של רוח הלכי על ציונות"; תהיה לא אחרינו...

 .83 ;76-72 עט׳ ראה,שם, ,1942 ביוני־אוגוסט אל־עלמיין בימי מחיר בכל להתנגדות קריאה
 ההגנה, של הארצית והמפקדה הגלילות מפקדי "התייעצות על גלילי ישראל רושם 23.3.42ב־
פלישה": בימי התנהגותנו על

 ואני. )דורי( יעקב סנה, )גולומב(, אליהו - בדברינו שנתגלמה המגמה אחדות על שמחתי
 אין - ובאה משמשת שהשואה זו אחרונה בשעה שגם שבגורלנו... והטראגיות המרי מלוא

 אטלאנטיק, פאטריה, שד... כפאם כמו טיפין טיפין, הגיוס מכבליו... חופשי הבריטי השלטון
 צם יכול אלה כל אחרי האם צם, מוכרון יימחו כאלה מהלומות האם - סטרומה מאוריציוס,

 אפשר - מתצלל? למוות, מסגיר מתקלס, צויין, זד, שלטון צל יהבו כל יחכו, להשליך
 - לכך כוחו לו יעמוד שלא ודאי הנאצים, צבאות עם להתמודד יתיימר לא העברי שהיישוב

 לידינו מי ערבים. ידי על להיטבח לא היא, העברי הנוער של היישוב, של הפרטנסיה אולם
 ציט. הפלישה. אוויר הדף של הדו הד אף עדינו כשיגיע נופקר שלא לנו, יערוב מי יתקע,
שלי(. )הדגשות .39-38 עט׳ שם, נוכח, ברנר,

.38 עט׳ שם, הפלישה, איום נוכח ציט. .84
 של פעילותו החושף ,245-244 עט׳ ג, כרך סת״ה, ראה: ירושלים׳ ו׳הסכם רוטשטיין לפרשת .85

 גם הבריטי האינטליג׳נם ובשליחות האצ״ל, של המש״י מנהל פריצקר, בשליחות רוטשטיין
 הצלחת אשמת מטיל ,190-187 עט׳ שם, ,1983 ירושלים מבוקש, אליאב, )ישקה( יעקב יחד;

 שבחוסר סבוראי, משה אז, לח״י של הידיעות מחלקת ראש על רוטשטיין, של הפרובוקציה
 שולל אותו להוליך ואיפשר רוטשטיין, באמצעות הבריטי האינטליג׳נס שטמן בפח, נפל ניסיונו

 המפקדה חבר על בדויות וב׳ידיעות׳ ירושלים׳, ׳הסכם בפרשת המפקדה את לסבך - פעמיים:
.190 עט׳ שם הבולשת, מטעם כביכול, השתול זרעוני,

 מכתבים ,1986 ת״א ספרים, הוצאת ״הדר״ (,1980-1937) מכתבים שלח( )אוריאל רטוש יונתן .86
.52 עט׳ 28.8.40 מכתב ציט, ,73-51 עט׳ שם, ,1941-1940 )יאיר( שטרן לאברהם

עט שם, ;213-201 עט׳ אחד־עשר, פרק בארגמן, אמיכל־ייבין, עדה זו״ לפרשה ראה .87
 האוטנטיות את שאלה בסימן המעמידים ירושלים׳, ׳הסכם של שונים נוסחים שני ;314-31 !

 מלחתום שנמנע יאיר, מצד העניין לכל החשדנית ההתייחסות שאלת בצד מהם. אחד כל של
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 יצחק יד ויישובה, ישראל ארץ לתולדות קתדרה הספר", "עם גינוסר פנחס :ראה אישית; עליו
.139 עט׳ ם, ,65 גליון תשנ״ג, תשרי צבי, בן

 בכך. ספק הטיל רטוש אך ה״ציר", בנצחון האמין "שטרן כי הלר ׳קבע׳ הזו האיגרת דברי מתוך .88
 של ב״תרדתו אלא כאן, מדובר הציר בנצחון יאיר של ב׳אמונתו׳ לא כי מגלה זו באיגרת המעיין

 היישוב" של הפיסי ו״הכיליון ה״ציר" מדינות ידי צל ישראל ארץ של הכיבוש סכנת מפני יאיר
 במהלך להלר נראתה "האמין" התיבה שם. רטוש, של איגרתו ראה גרמני"; נצחון "במקרה

 הערה כאן ראה ל״רצה", גינוסר, דברי את מקרי, לא זיוף תוך ציטט, ולכן ,מספיקה 'בלתי הדיון
92.

 על גינוסר של הצבעתו גם שם ראה ; 139 ; 138 עט׳ שם, תשנ״ג, תשרי (,65) קתדרה גינוסר, פ. .89
 ולא היו שלא דברים על שם, והסתמכותו, מור, ילין של ספרו מתוך הלר של ׳ציטוטיו׳ דרך

 ידי על המצוטט מן הפוכים דברים שם אמר מור, שילין מסתבר שלו; לתיזה ׳כהוכחה׳ נאמרו
.137 עט׳ שם, גינוסר, ראה: הלר!

 .89 עט׳ תשנ״ד, ניסן ,71 גליון קתדרה, לבקורת״, הערות - לשמאל ימין בין "לחייי הלר, .90
 המדעיים הכללים "לפי בנאמנות ׳ציטט׳ כיצד שראינו לאחר זאת ;76 עט׳ שם, )כך!(

 הזיוף מעשי אלה ואין מבוקרו; ומדברי מור ילין של מדבריו רטוש, של מאיגרתו המקובלים"
 יאיר של התיימרותו׳ ב׳גילוי למשל כך זו, פניות׳ ׳חסרת היסטורית בכתיבה היחידים וההונאה

 מדעית׳ ב׳הגינות וטרח ביקש אשר ובכל בולשביזם׳ הינציונאל בענין ,,יוסף בן 'משיח להיות
ולבדות. לטפול

 מלווה זה וכל ;4ב עט׳ ,17.10.97 ששי, יום הארץ במחתרת״ הלשנות ״ימי אושפיז עדה ציט. .91
 ואת המזימה, את מחדש פעם כל כביכול, ה׳מגלים׳ ונשנים, חוזרים למערכת׳ ב׳מכתבים

המהלך. מאחרי כביכול, שעמדה לנאצים, הרעיונית׳ ה׳קירבה
 מבקרו על ׳הסתערותו׳ בלהט כך אחר רק ׳משוכנע׳; רק עדיין שטרן דהלר, אליבא זה, בשלב .92

 כי לקביעה קל׳, ב׳תיקון רק כביכול, אומרם, בשם דברים הבאת תוך קביעתו, את ׳ירחיב׳
 "לחייי ד׳לד, ראה: !(מותר... הכל הרצויה״ ״האמת )להוכחת היטלר״. של בנצחונו רצה ״שטרן

שם. ,89 עט׳ תשנ״ד, ניסן קתדרה, לשמאל״, ימין בין
 יש מסתמך: הוא שעליו ה׳מקור׳ הוא ומה ;260 עט׳ (90) הערה ; 125 עט׳ א׳, כרך הלר,לח״י, .93

 של מספרו ספרותי, קטע הוא המקור המקובלים": המדעיים הכללים כל "לפי אסמכתא!
 ש״איננו אותו, פוסל עצמו שהלר המקור, וזהו ;177 ;174 עט׳ שם, בסף אשר הדם ויינשל,
 עט׳ (,71) קתדרה לשמאל״, ימין בין ״לח״י הלר, ראה: לו; ׳נוח׳ כאשר ממש״, היסטורי מחקר

ראה: .88
J. Heller, Avraham ('Yair’)-Stern - Myth and Reality (1907-1942) The Jerusalem 

Quarterly, Winter Nr4, 1999, pp. 128-130; 135.
 כ־ .הגרמנים בידי נתונים יהודים מיליונים 3ל־ קרוב היו ברבארוסה׳ ׳מבצע לפני ,1941 באביב .94

 בארצות הכיבוש. בארצות 2,250,וכ־ססס אליו, המסופחים ובשטחים עצמו ברייך 675,000
 צריך יותר רחב ובהיקף יהודים. 480,כ־ססס עוד היו - ואיטליה רומניה סלובאקיה, - הגרורות
 לקרוב המספר את מעלה וזה הולנד, בלגיה, צרפת, יוון, יוגוסלביה, בולגריה, יהודי את להוסיף

.205 עט׳ שם, יחיל, ראח.■ מיליון. 5ל־
 במחתרת" הלשנות "ימי אושפיז עדה ציט. אהרונסון, שלמה ראה: ;119 עט׳ שם הלר ראה: .95

.4ב עט׳ שם; ,17.10.97 ששי יום ״הארץ״,
 ,1966 ת״א יאיר, הוצ. המרובע, לשולחן מסביב והלח״י האצ״ל ההגנה מפקדי ,היסטורי מיפגש .96

.207 עט׳ שם,
.149-147 עט׳ תוכניתו״, מסביר ״יאיר שם, בכבלים, אורנשטיין, יעקב .97
 להלר שימשו בישראל" המשיחיות התנועות "על במחתרת בגיליונות אורנשטיין של רשימותיו .98

 ,,אינטואיציה 'מתוך אלה רשימות ייחס שלו שטרן, של המשיחית" ה״אוריינטציה על הוכחה
לו...( הספיקה כנראה "הכותרת" )קריאת בהם. וקרא שבדק מבלי וכן

.157-154 עט׳ שם, בכבלים, אורנשטיין, .99
.83-82 עט׳ שם, ,1986 ת״א יאיר, הוצ. אימה, בשדות בלכתך פולני, יעקב .100
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שם. לנקין, אליהו ועדות יאיר; בית נדל, אוסף צלניק: של עדותו ראה: .101
.54 עט׳ ,1974 ״הדר״ הוצ. שלישית, מהדורה "אלטלינה", מפקד של סיפורו לנקין, אליהו .102
 נאדל, אוסף ,23.4.74וה־ ,17.4.74ה־ מן עדותו גם ראה ואילך; 19 עט׳ שם, לנקי/, אליהו .103

יאיר. בית ארכיון
שם. יאיר, בית ארכיון ,29.8.82 בביתו בראיון לי עדותו ,49-48 עמי לנאדל צלניק עדות .104
יאיר. בית ארכיון שם, ,5 ;4 עמי ,29.8.82ב־ עדותו .105
 תחושת של יסוד כאן יש .185-177 עט׳ שם, הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, יאירה ראה: .106

 מחברות במחתרת", אנחנו "חיים לשיר קירבתו זו ומבחינה המוות, עם רצוף ודו־שיח גורל
 אהבת חולי התקומה, שיגעון "מוכי תקופה מאותה ג׳ ושיר ;192-185 עמי שם, פירנצה,

 ימי - הבנין בימי ״אליך נתפלל״ הזוועה לילות - המגור בלילות - ״אליך שם, המולדת״,
 תושיע, לא תושע, לא ואתה המולדת, מזבח על נזרוק אך לשווא דמנו ואם האובדת... התקווה

 וגם )שם(, אלמונים" ל״חיילים סמוכים המוטיבים וכל !( 1934 פירנצה, )מחברות בראשך״ דמך
.1934ב־ בפירנצה הוא גם שנכתב "המשיח" לשיר

 יאיר הביא הפנימיים בדיונים יאיר; בית ארכיון ,20.1.62ה־ מן כהן, לגאולה איגרת גוריון, בן .107
 אופציות שתי על והשמירה האוריינטציה, על המחלוקת סיפור את כך, הדבר שאין כראייה

 גלבוע יעקב ראה: לו; סייעה ורק היהודי לענין הזיקה שלא הראשונה, העולם במלחמת
.82 עט׳ שם, ,1986 ת״א יאיר הוצ. אימה, בשדות בלכתך )פולני(,

שם. ,86 עט׳ תשנ״ד, ניסן ,71 גליון קתדרה, לשמאל״, ימין בין לח״י הלר, .108
 עט׳ כ,׳ כרך ,165-164 גליון ,1962 אפריל מולד, מהתרת״, של ״לחשבונה דורמן, מנחם .109

.81 ;80 עט׳ שם, ,85-80
 על ;342-333 עט׳ מפא״י, הוצ. ירושלים, יומן ארלוזורוב, חיים ראה: ;82 עט׳ שם, דורמן, .110

 זאב שכטמן, יוסף ראה: הסוף, עד אנגליה על ז׳בוטינסקי של ונחושה העיקבית האוריינטציה
ואילך. 87 עט׳ ,1959 ת״א קרני, הוצ. ,1940-1935 שלישי ספר חייו, פרשת זיבוטינסקי,

שם. דורמן, .111
 ראה ;141 ;140 עט׳ שם, תשנ״ג, תשרי (,65) קתדרה שני, חלק הספר״, ״עם גינוסר, פנחס .112

שם. (59) הערה
.147-145 עט׳ שם, ,17.4.66 שלישית פגישה היסטורי, מיפגש .113
 "כשנתברר מדוע כלל ברור לא מאולתרת; נראית התשובה ;210 ;209 עט׳ שם, היסטורי, מפגש .114

 יציאה לקראת הנוער את "לארגן כגון: כזאת", מחשבה הועלתה לא שוב באירופה קורה מה
 של אלה דבריו !בכך הכרח היה אז דווקא והלא הנפש״, על ולעמידה להתנגדות אלו מארצות

ומשכנעים. כנים נשמעים אינם מור, ילין
.210-207 עט׳ שם, היסטורי, במפגש מור ילין .115
.74 עמי שם, לח״י, מור, ילין .116
.398-397 עמי אי, כתבים לח״י ״מאמרותיו״, ראה: .117
 היסטורי, מיפגש ;158 ;157 עט׳ תשנ״ג, תשרי ירושלים, ,65 קתדרה תספר״, ״עם גינוסר, פ. .118

ז.א.( - שלי )הדגשות ;210-207 עט׳ שם,
שם. ,5 ;4 עט׳ ,1962 בינואר 25 ,23 גליון ,2 שנה אתגר, שהכרתיו״, כפי ״יאיר מור ילין .119
.4 עט׳ אתגר, שם, מור, ילין .120
.5 עט׳ אתגר, שם, מור, ילין .121
.84-71 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין גם: וראה ;5 עט׳ אתגר, שם, .122
 עט׳ .1989 ת״א שוקן, הוצ. חזק, דגש (,10.2.1983) השטן״, עם מגע ״על אלדד, ישראל .123

שם. ,302-299
יאיר. בית ארכיון שם, ,27 עט׳ יד, כתב ,1941 התחייה(, לעיקרי )הארות עיקרים, אלדד, .124
 ב׳ אדר אל, בית ספריית הוצ. שיים, ישראל של ביוגראפיה סמבטיון, ייבין, אמיכל עדה .125

.85 ;84 עט׳ שם, ,1995 התש״ה,
.139 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין ;85 עט׳ שם, סמבטיון, אמיכל, .126
 הנימוקים כל את מונה הוא ,1994 בינואר 3ב־ לשנים״ ״תה בתוכניתו עברון רם עם בראיון .127
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 היתה זו דה, על "ונוסף ומוסיף: ׳ואנזה׳[, ]לפני הכושלת השליחות להסברת המקלות והנסיבות
שגיאה!"

 ה׳עבריות׳ מן מכן לאחר התנער אלדד ;117 עט׳ שם ,118-109 עט׳ א/ כתבים ראה:לת״י .128
 בין להבחנה כביכול, מובהקים׳ ׳סימנים על הצביע איתי בראיון ובהשקפותיו; בכתיבתו
 "אני מור(; ילין כלומר )׳הוא׳ כתב ש׳הוא׳ דברים לבין המחתרת בספרות ורשימותיו מאמריו
 הדברים את בדקתי כאשר לי. אמר "עברים", תמיד כתב ׳הוא׳ ואילו "יהודים" תמיד כתבתי
 למעלה לאחר בכנות בטוח היה שאלדד למרות ;אחיזה כל זו לקביעה היתה שלא לי, התברר

 אותה מודע היה לא הוא בלבד. מור ילין של ׳נחלתו׳ היתה ה׳עבריות׳ שאכן שנה, משלושים
 ילין כי ייבין, אמיכל אצל בדיעבד המובא התירוץ במקרה. ולא "עברים", כתבו ששניהם שעה
 שם, סמבטיון. אמיכל ראה רציני; איננו אלדד של מאמריו בעריכת ל׳עברי׳ הכל "תיקן" מור
 שלו העברית מאוד, קפדן היה ש״גרא מציין הוא כאשר זו, קביעה סותר עצמו אלדד ;92 עט׳

 היה אפשר הפיסוק סימני ועל העימוד על פנינים. פנינים, ידו, כתב כמו דקדוקית מדויקת,
.95 ;94 עט׳ שם, אלדד. לעשות״, מעז היה ולא עשה, לא מכך יותר עליו. לסמוך

 כותב דומים דברים הזו; ה׳קונספציה׳ בעיקבות התמוהה הרגשית באטימות יחידים היו לא הם .131
 א/ כתבים לח"י א׳, גליון "החזית" ראה: בגג". אשר "האדם ברשימתו 1943 ביוני כץ עמנואל

.126-123 עט׳ שם,
.68 עט׳ שם, סמבטיון, אמיכל, .132
.361 עט׳ שם, סמבטיון, אמיכל, ציט. .133
.1989 נובמבר ,6 גליון נתיב, ציט. ;349 עט׳ סמבטיון, ציט. .134
יאיר. בית ארכיון שם, ,7 ;6 עט׳ איתי, ראיון אלדד ראה: .135
.113 ;112 ;95 עט׳ שם, סמבטיון, .136
.229 עט׳ סמבטיון, ציט. .137
.352 ;351 עט׳ סמבטיון, ציט. ירושלמי. יצחק של כתבה כך!״ רק ״לא 24.7.81 מעריב .138
 טקזדת ; 1983 אוגוסט תשמ״ג, אב ,62 גיליון נקודה, .353 ;352 ;351 עט׳ שם, סמבטיון, ציט. .139

.1983 נובמבר ,65
.362 עט׳ סמבטיון, שם, ציט. .140
 של "הפרישה הפרק שם, תש״ך, המתמיד, הוצאת המדינה, במשבר ישראל גאולת דב, בן שבתי .141

במקור. הדגשות ;298 ;297 עט׳ שם, ציט. ,304-294 עט׳ יאיר״,
.298 עמי ישראל, גאולת שם, .142
לזכור. לא ודאי מעדיף שהיה ימים, באותם אלדד כדברי .143
.34 תיק )גולומב( 119 סימון את״ה מתוך ;469 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, אניטא ציט. .144
 של מאמרו מתוך שם, ציט. ,1944 אבל תאריך, אין העברי״, ״המגן הוצ. דרך, לא בתוהו ראה: .145

למחוק. מעדיף היה שסנה דברים אלה וגם ,17 ; 16 עט׳ שם, ב״הזמן״, )סנה( קליינבוים, מ.
 זקן", גימלאי של לב "לנדיבות כאמור, בן־גוריון, של הזו ההתבטאות את מייחס אומנם הלר .146

יצחק...( הקורא )וכל שם, ,86 עט׳ תשנ״ד, ניסן (,71) קתדרה לשמאל״, ימין בין ״לח״י
ציט. ,46 ;45 עט׳ שם, ,1945-1939 אירופה ויהודי בריטניה וסרשטיין, ברנרד ראה: .147

Memorandum to F.O. U.S. Embassy, London 3 Oct. 39. (PRO FO 371/24065/280 W
.113-111 עט׳ שם, המשולש, בתל, וראה: 14428/520/48

 ,20.3.1922 ששי יום ״הארק״, למוסף ראיון פומרנץ, וניה של הבוטים דבריו זה בעניין וראה .148
.40 ;7-4 עט׳ שם,

 שם ,1986 ת״א עובד עם ,1945-1942 השואה נוכח -הישוב במלכוד הנהגה פורת, דינה .149
.348 ;347 עט׳ ;391-347 עט׳ דם״, תחת סחורה ״פרשת

 עם הפגישה ביום ,16/14 אע״מ פליישמן, גיזי של מכתבה ,337 עט׳ שם, פודת. דינה ציט. .150
 דת,7הימלר;פ של והכוונתו בידיעתו זה ומתן משא גם התנהל הנראה ככל ; 11.5.1943 ויסליצני

.386 ,151 עט׳ שם,
חוזה". עלינו "הוציאו מגד, ואייל אהרון בין שיח ,23.8.91 מעריב מוסף ראה: .151
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התחייה" "עיקרי - הערות

.302 ;301 עט׳ שם, ,,א ניב ציט. .1
.152 ;151 עט׳ תשל״ג, ת״א לוחם, של מזכרונותיו בכבלים, אורנשטיין, יעקב .2
 עם פגישתו על המכסימליסטים, בחוגי פעילותו על שלוגר, שלום של חייו ותולדות אישיותו על .3

 פי על .11.6.74ה־ מן שלוגר, יהודית אשתו, עדות נאדל, אוסף ראה: בלח״י, ותמיכתו יאיר
 ארוכות שוחחו והם ,1940ב־ לילה בחצות לביתם יאיר את הביא דודה, בן קלעי, חנוך עדותה,
 משורר האגדה", מארץ "נסיך של יאיר עליה שעשה הרושם על גם שם, העיקרים. בענייני
 בימיה לחי, במחתרת בעבר, המכסימליסטים מקרב התומכים, אחד גם היה שלוגר חולם.

 דפוס של הקמתו שאיפשרו הסדר, ואותיות הראשונות המכונות נקנו בתרומתו ביותר. הקשים
 עט׳ ,לח״י ילין־מור, :ראה ומשמעותו ״המעש״ הופעת על בדפוס. ״המעש״ והוצאת המחתרת
.267 עט׳ שם, ראה, שלוגר, המהנדס הוא גבעון, של תרומתו על ,262-260

העבריות". "נפתולי שלהלן: הפרק ראה: זו, מאוד משמעותית דרכים לפרשת .4
 אמירה של מחקרה ראה: ,1958ב־ רק ונחשף 1941 בקיץ שהוטמן ב׳כד׳ שנתגלה החומר על .5

 ופרסום רישום סידור, שטרן־יאיר, אברהם של ארכיונו שרידי ,בכד שהוטמן הארכיון שטרן
 ,1984 ת״א, בירושלים העברית האוניברסיטה מוסמך, לתואר גמר עבודת ובחינתן, תעודות

יאיר. בית ארכיון ז׳בוטינסקי, מכון
 הצבאי הארנון מערכות ניב דוד ראה ;147-146 עמ׳ שם, הארכיון, שטרן, אמירה ראה: .6

.164 עט׳ שם, גי, כרך הלאומי,
.164 עט׳ שם, ,,ג האצ״ל מערכות ניב, .59 ׳עמ שם, לח״י, ילין־מור, .7
.59 ׳עמ שם לח״י ילין־מור, .147-146 עט׳ שם, הארכיון, שטרן, אמירה ראה: .8
 שם, בכד, שהוטמן הארכיון שטרן, אמירה של הערות כולל והמפורט, המאלף מבואה ראה: .9

שם. הכד, ארכיון יאיר, של ידו בכתב תיקונים עם התחיה" "עיקרי לפרשת
שם. הכד, ארכיון יאיר, של ידו בכתב תיקונים עם התחייה" "עיקרי של טיוטה ראה .10
 שם, .37 תיק שם, התחייה״, ״עיקרי של טיוטה ראה .148 עט׳ מבוא, שם, שהוטמן, הארכיון .11

יאיר. של ידו בכתב תיקונים
העבריות". "נפתולי בפרק להלן זו, בסוגיה הדיון בנידון, ראה .12
 - עיקרים .37 תיק שם, ,,'הכד ארכיון (,1940 )אוקטובר תש״א תשרי קלעי, חנוך טיוטת ראה: .13

 ל״עיקרי והצעה טיוטה (.1940 אוקטובר תש״א, )תשרי פרקים[, ]ראשי קלעי חנוך מאת
 עט׳ שם, הערות, ראה: .154-151 עמי שם, ככד, שהוטמן הארכיון שטרן, אמירה התחייה״,
 הכד, ארכיון ומחיקות, תיקונים עריכה לאחר התחייה" "עיקרי של יאיר נוסח ראה: .188-184

 "במחתרת" (.1940 )נובמבר תש״א חשוון א׳, חלק ב׳ גיליון ״במחתרת״ נוסח שם ,89 תיק
 איד’ של ותיקונים שינויים עם טיוטה גם ראה (.1941 )פברואר תש״א שבט ב׳, חלק ה׳, גיליון
שם. ,24 תעודה ה׳כד׳, ארכיון יאיר ידי על מנוקדים התחייה״ ״עיקרי נוסח ידו, בכתב

 אין .102 עט׳ שם, מהמחתרת, לח״י בצאת ,1949 במארס שנערכה בוועידה שמיר דברי .14
 המורשת מן בהינתקות שהתבטאה התהום העמיקה ימים שבאותם מכך להתעלם

 בימים וההלשנות המסירות בגלל עמוקה, שנאה עד האיבה, ממשקעי גם הרוויזיוניסטית
 המורשת מן ההינתקות בסוגיית אחימאיר אב״א עם הוויכוח לח״י. של ביותר הקודרים

 כאחד ב׳שמאל׳, המלחמה מן מה״אנטי־מא", הינתקות גם היתה שמשמעותה הרוויזיוניסטית,
 ילין־מור, נתן ראה: בראשותו, המקסימליסטי האגף טיפח שאותם האידיאולוגיים, העיקרים

.53-49 עט׳ שם, בטרם, שנות
ישראל. ארץ אמנות, הדפוס בית ,1935 אביב תל כהן, יעקב מאת חיב״ד, משנת ראה: .15
 )הדגשות .3 עמי שם, חיב״ד, משנת תרצ״ד״, אב מנחם ו׳ אביב, ב״תל נחתמים המבוא דברי .16

 שנים במשך למאסר וחברי ידידי ידי על רבות שנים לפני בזמנו לי ניתנה זו חוברת שלי(.
 נראה לחייי. של האידיאולוגיים מקורותיה על בראיון בביתו, בפגישה מור, נתן־ילין ארוכות,

 בשליחותו, הגבולות חציית ניסיון לפני יאיר, של במחיצתו שהייתו מימי עוד אותה ששמר
זה. ניסיון בעיקבות ומאסרו

ד. עמי שם, חיב״ד, משנת .17
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 27.2.78 קלעי חנוך עם בדאיון כמקור( שם, )הדגשות, .88 עט׳ שם ,,א כתבים לח״י ראה: .18
 המחייה", "מרחב כמונח משימוש להימנע ברצון החיים", "ארץ במונח השימוש את לי הסביר
יאיר. בית ארכיון ראה לחלוטין. ושונות זרות קונוטציות לו שהיו

.15 עמ׳ שם, צ״ד-צ״ו, סעיפים חיב״ד, משנת .19
שם. ,106 תיק יאיר, בית חכר, ארכיון המהפכנות", על .20
.7 עט׳ ,1988 ת״א עובד, עם ,חאופק קו על ההליכה הקדמה, שפירא, אניטה .21
 האלה המלומדות ה״ירחמיאליות" הקביעות של פריכותם .432 עט׳ שם היונה, חרב שפירא, .22

והוכחה. לפירוש זקוקה אינה שפירא, כאניטה חשובה היסטוריונית של
.105כ־ סימן ,,היכר ארכיון המהפכנית" "הציונות .23
 הצלחתי לא .56 מס׳ תיק ׳ד,בד׳, ארכיון תשא, טבת מתאריך מעטפה בתוך ׳אריה׳, של תזכירו .24

 בדרום", הזוטרים "המפקדים כאחד עצמו המציג ׳אריה׳, התזכיר, מחבר של זהותו לחשוף
 ההשקפות מן רבות לפי גלעדי, אליהו הוא ש׳אריה׳ ייתכן רבים. של רוחם הלכי וכמבטא

 זאת עם בדרום". הזוטרים המפקדים "אחד היה אכן זה שבשלב העובדה ולפי בו, המובעות
 של השערתו על המסתמך הלר, שמוסר כפי קוצ׳ר, אריה איננו המחבר ודאי. אינו הזה הזיהוי
 ׳מפקד היה לא קוצ׳ר .267 הערה שם, ,269 עט׳ א', כרך לח״י )הלר, כביכול. ומפיו אלדד,
 מתקבל גם זה אין כך על נוסף יאיר. עם ובפגישות בדיונים נוכח לדבריו, והיה, בדרום, זוטר׳

קוצ׳ר...( אריה של המחתרתי שמו היה ש׳אריה׳ הדעת על
.56 מס׳ תיק שם, ׳ד,בד׳, ארכיון ׳אריה׳, של תזכירו .25
 בעל של "המטרה כותב: הוא כן, על יתר שטרן". של תגובתו לנו ידועה "לא כי מציין הלר .26

 החיים שטחי בכל העליון הפוסק הוא המהפכני׳ "ה׳ארגון משותפת: היתה שטרן ושל ההצעה
 של עמדותיו לבין התזכיר בעל של הרעיונות בין אחד ׳הבדל׳ רק מונה הוא העברי". העם של

 אהדה מלבד החברתי, לנושא אדישותו חברתי... מהפכן של מיומרות רחוק היה "שטרן שטרן,
 את לנצל ההצעה, בעל של בטקטיקה להשתמש אף אותו דרבנה לא צדק׳, ל׳משטר כוללנית
 הלר, .157-155 עט׳ א׳, כרך לח״י, הלר, ראה הלאומית״. המהפכה לצורכי המעמדות מלחמת
 המתגלגל יאיר, של ה׳פאשיזם׳ על ה׳תיזה׳ את ל׳הוכיח׳ להיטותו ברוב קרא, לא מסתבר,
 הדוגל ללנקין, יאיר, של תשובתו דברי את המאוחר, בשלב לח״י של בולבשביזם׳ ל׳נציונל

 הימים מן ביום שיוכלו החושבים ש״האנשים יאיר כותב בהם החברתי, לנושא באדישות
 "מכתבים ראה: בתוכנו..." מקום להם אין בהן, ללחום ואף הללו הנאצלות לשאיפות להתנגד

 ,1941 מרץ תש״א, אדר ׳,7 גליון ״במחתרת״ יאיר(, )תשבת המערכת״ ו״תשובת למערכת״,
 אינטגראלי׳, ׳לאומני רק לא הוא יאיר בעיות, אין כאמור להלר, .72-69 ׳עמ א', כתבים לח״י

 "הועיד גם" לכך נוסף כאמור, הוא, החברתית, לבעייה אדיש מזה, וגרוע ׳פאשיסט׳ לאמור
 לפי זה וכל .157 עט׳ שם, לח״י, \(הלר,הגאולה...״) בתהליך בן־יוסף משיח של תפקיד לעצמו

כמובן. הלר׳ ׳נוסח - המקובלים״ המדעיים ״הכללים
 הסעיפים מן כמה על הערעורים לצירוף הנראה כפי )שמתייחסים למערכת", "מכתבים ראה: .27

 שמתברר כפי שלמה בן ושלמה לנקין אליהו של למערכת ממכתביהם התחייה", "עיקרי של
 תשובתו שהיא המערכת", ו״תשובת ,יאיר בית ארכיון לי, עדותו ראה קלעי, חנוך של מעדותו

 עט׳ שם ,,א כתבים לח״י ,1941 פברואר-מרץ תש״א, אדר ו׳, גיליון ״במחתרת״ יאיר, של
 שהוא שלמה", של והצדק, הכוח הבית, בענין "רשימתו גם נזכרת המערכת בהודעת .72-69

 - הבית בנין י״ח. סעיף על שערער וראשיה, המחתרת ממפקדי בן־שלמה, שלמה הנראה כפי
שבעיקרים. הדתיים הדגשים ועל

.394-393 עט׳ שם, א', כתבים לח"י עברי", שלטון פירושה: - ״חירות יאיר, .28
.89-88 עט׳ שם א׳, כתבים לח״י .29
 גאולה והנחתה יזמה המרובע, לשולחן מסביב והלח״י האצ״ל ההגנה מפקדי היסטורי, מיפגש .30

.149-148 עט׳ שם, תשמ״ו, בשבט כ״ה תל־אביב, יאיר, הוצ. כהן,
 י״א, גיליון אחת־עשרה, שנה העולם, בשוליה", והמקוננים הערטילאית "הציונות אצ״ג ציט. .31

 מאמרו "אצ״ג, הופרט שמואל ציט. .542-541 עט׳ (,27.7.1923) תרפ״ג, באייר י״ד ברלין,
עט׳ שם, ,344-341 עט׳ ,1976 אוקטובר מ״ג, כרך מאזניים, עברית״, שנכתב הראשון הציוני
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343.
 אחת סברא "לברוא גרינברג, צבי אורי ציט. ,208-207 עט׳ שם, היעד,, חרב שפירא אניטה .32

.17.6.1925 דפד מתמדת",
 חנוך של עדותו ראה יאיר, של תשובתו שהיא המערכת", ו״תשובת למערכת", "מכתבים ראה: .33

 צבי אורי של חותמו על .72-70 עט׳ אי, כתבים לחייי ו׳, גליון ״במחתרת״ יאיר. בית ארכיון לי,
 מלכות כי מכריז סיני, בכיבוש שהשתתפה החטיבה אל באיגרת גוריון בן להלן. ראה גרינברג,

 לפני עד שהיתה טירן, המכונה, "יטבת, שלמה. מיצרי ועד בצפון מדן עתה משתרעת ישראל
 ציט. השלישית". ישראל ממלכות חלק להיות תשוב - עצמאית מדינה שנה מאות וארבע אלף

 משה הרמטכ״ל ידי על שהוקראה החטיבה, אל גוריון בן של איגרת מתוך ,8.11.56 ״במחנה״
במסדר. דיין

.89 ;88 עט׳ ,,א כתבים לח״י הלוחמת, ציון קול שידורים, .34
שם. שידורים, .35
.722 עמ׳ א', כבים לח״י שם, לחירות״, ״הדרך .36
.487-486 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, אניטה ציט. .37
.352 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, אניטה .38
תרפ״ה. מלכא, טור העמק", "מלכי גרינברג, צבי אורי .39
 שם התשי״ב, הבטחון, משרד הוצ. אבינועם, ראובן וערך ליקט אש, גווילי "מכורה", גובר, צבי .40

.487-486 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, ציט. ,9 עט׳
 ספד לילדינו", "דאגה שטיינמן א. ציט. ,360-359 עט׳ שם היונה, חרב שפירא, אניטה .41

 .533-530 עט׳ תרצ״ז, אביב תל ״דבר״, הוצאת חבס, ברכה בידי ערוך תרצ״ו, מאורעות
 והיא שנה, שבעים כעבור מהדהדת היא עדיין שנה, כשבעים מלפני הזאת השאלה-התמיהה

 "ממותקת" מציאות של בתמונה שנסחף הדור, מבני רבים לגבי אכזריותה בכל ניצבת
כבד. מחיר כך על ושילם ממנה, להתעלם ביקש שלם שדור אכזרית, אמת מול אל שהתנפצה

 כך שכל הייאוש", "מסוערי לביטוי )אשר .399 ,467 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא א. ראה: .42
 נודד י. השתמש שבו הביטוי בדיוק היה עליהם, אותו הטילו כאשר האקטיביסטים את הסעיר
 יאיר, תורת ונגד לח״י, של הקירות" "ספרות נגד הייאוש", "תורת ברשימתו שדה( )יצחק

.83 עט׳ למדורה, מסביב שדה( )יצחק נודד י. ראה: לכן, קודם שנתיים
.330 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, אניטה ציט, .43
 עט׳ ב/ כתבים לחייי תש״ח, א אדר "המעש" צדק", של משטר על "חזוננו ילין־מור, .44

.461 ׳עמ שם, עלילות, * רעיונות * אנשים - לח״י ילין־מור, ,916-915
.174-173 עט׳ שם, ,,ב כתבים לחי (,1946 )ספטמבר תש״ז השנה ראש )ה(, אלול ״המעש״ .45
.244-243 עט׳ שם, ,,ב כתבים לח״י (,1946 )ספטמבר תש״ז )ב( תשרי כ׳, גיליון ״המעש״ .46
 ,916-915 עט׳ ,,ב כתבים לח״י תש״ח, א אדר ״המעש״ צדק״, של משטר על ״חזוננו מור, ילין .47

.461 עט׳ שם, עלילות, * רעיונות * אנשים - לח״י ילין־מור
 עט׳ שם, ,,א כתבים לח״י ,1944 אוקטובר תש״ה, תשרי לחירות״ ״הדרך חוברת ילין־מור .48

 עט׳ ה-ו׳. פרקים שם ,726-724 עט׳ שם, והתיישבות״, ״עלייה הפרק ציט. .734-721
734-731.

 בשבט כ״ה ת״א יאיר, הוצ. התיישבות, של סיפורה נווה־יאיר, - לנגב! - לנגב! שלם, חיים .49
.14-13 עט׳ שם, ציט. ,1988תשמ״ח-

 "פשיטה" מגדוד הרצל, חתום: תש״ט, בסיוון ה׳ פ״ו()1 המעש ,36 עמי שם, שלם, ציט. .50
אפיקים. בהכשרת

.41 עט׳ שם, לנגב, שלם, ציט. .51
 שנתקבלו, ההחלטות למפעל, הלוחמים מפלגת של הירתמותה על .31 עט׳ שם, לנגב, שלם, .52

 על .37-16 עמי ראה:שפ, ״יאיר״, ולגרעין ההתיישבות לרעיון שניתן והרעיוני הארגוני הגיבוי
.80-73 עמי שם, ראה ההתפרקות, סיבות

.93-90 עט׳ ,1988 תשמ״ט ת״א, פועלים, ספריית חתום, ספר שחם, נתן .53
עט׳ שם, ביישוב", הפנימי השלטון על ולא הזר, השלטון נגד "לחמנו היסטורי, מיפגש .54
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151-150.
.149 ; 148 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין .55
.162 עט׳ ד,ד,עד,, דוד עם אביגור, שאול .1944 ,6 גליון הצעיר״ ״הפועל גולומב, אליהו ציט. .56
שם. ,173-162 עט׳ ההגנה, דוד עם אביגור, שאול ציט. .57
 התנועה לתולדות מאסף הציונות, לחייי", של באידיאולוגיה הערבית "הבעיה גטר, מרים .58

 שם, ,1973 תשל״ד הקה״מ, הוצ. תל־אביב אוניברסיטת בארק-ישראל, היהודי והיישום העיונית
.438-430 עמי

 .122-121 עמי שם, אי, כתכים לח״י , 1943 יולי תש״ג, תמוז א׳, גיליון החזית ״החזית״, אלדד, .59
.134-133 עמי שם, המטבע״, של השני ״הצד כץ, עמנואל שם, וראה

 כתכים לה״יי״ד, גיליון תש״ו )א( אלול המעש,חיסול", מזימת מול משחררת "תכנית ילין־מור .60
.158-157 עט׳ שם, בי,

 בי, כתבים לח״י (,1947 )ינואר תש״ז שבט עברית״, חוץ למדיניות יסוד ״קווי אלדד, ישראל .61
 היא אומנם שהחוברת לציין אלדד מצא שנה, שלושים כעבור אתי בראיון .358-356 עט׳ שם
 את לסלק אלדד של דרישתו על העדות לאור מחדש". וכתב "מחק ילין־מור אבל עטו, פרי

 בכך, ספק מטיל אני האוכלוסין, חילופי רעיון העלאת בגלל ההדרכה ממחלקת קראל עודד
יאיר. בית ארכיון שם, אז, אלדד של עמדתו מבטאים אינם כאן המצוטטים שהדברים

 ארץ לענייני המאוחדות האומות של המיוחדת הוועדה אל ישראל חירות לוחמי "דבר ילין־מור, .62
.581-577 עט׳ ציט. ,584-535 עט׳ שם בי, כתבים לה״י (,1947 )יוני תש״ז תמוז ישראל״,

.584 ,582 עט׳ הוועדה, אל שם, .63
 לח״י ,1947 ספטמבר תש״ז, ב׳ אלול נ״ז, גיליון המעש ליריב״, האויב ״בין מור, ילין ציט. .64

.698-697 עט׳ שם, בי, כתבים
.438 עט׳ שם, הציונות, לחייי", של באידיאולוגיה הערבית ״הבעיה גטר, מרים .65
הערבית והשאלה ישראל" חירות "לוחמי - פוליטי לריאליזם משיחיות ״בין חלד, יוסף .66

 מגנס, הוצ. אי, כרך ולמחקר, לעיון כרך זמננו יהדות ראשון, מאמר ״,1940 -1947
 זמננו, יהדות סעי, מאמר גם: ראה .247-223 עט׳ תשמ״ד, ירושלים העברית, האוניברסיטה

.374-337 עט׳ ,1985 תשמ״ה ירושלים העברית, האוניברסיטה מגנס, הוצ. ,,ב כרך
חרות ,1933-1932 ״המצודה״ הלוי, ח.ש. ,,ה גיליון המצודה ושכנינו״, ״אנחנו )שטרן( /ש/ .67

.45 עמי שם, ,1978 ת״א ז׳בוטינסקי, ומכון ״הדר״ הוצאת ,1942 -1948
 הערבית והשאלה ישראל" חירות "לוחמי - פוליטי לריאליזם משיחיות ״בין הלר, יוסף ציט. .68

.11 הערה שם ,226 עט׳ שם, ציט. ,247-223 עמי ראשון, מאמר ״,1947-1940
 מיתוסים על הערה - 1911 משנת היזכור ״ספר פרנקל, יונתן ,24.1.1912 הצעיר״ ״הפועל ציט. .69

 האוניברסיטה ,4 כרך ולמחקר לעיון שנתון זמננו, יהדות חטונייח״, העלייה בתקופת לאומיים
שם. ,85 עט׳ תשמ״ח ירושלים בירושלים, העברית

 ב׳, כרך ברנד, י.ח. כתבי כל .1913 4-3 רביבים ספרותי״ מפנקס ״דפים ברנד, יי. .70
 עזר, בן נם.-אהוד ראה .86 ;85 עט׳ שם, פרנקל, י. .323-321 עט׳ שם, ,1980 דביר-הקה״מ

 שם, ,144 ; 143 עט׳ ,1970 אביב תל הספר, עם מ״ח, קשת לצבאיות״, עליבות בין ברנד ״יח.
 - נגמר לא עוד החשבון ״כל גלעד, יפתח גם בנדיון וראה הצבאיות״. ״פולחן כאן מוצא

 עט׳ ,1986 פברואר תשמ״ו, חורף מ״ז, כרך מבפנים הערבית״, בשאלה ברנר של השקפתו
שם. ,486-471

שלי. הדגשות ,52 עט׳ שם, ,1933 אביב ד, המצודה ציט. .71
.227-226 עט׳ שם, ראשון, מאמר זמננו, יהדות פוליטי״, לריאליזם משיחיות ״בין הלר, .72
.41 עט׳ שם, ד׳, המצודה ציט. .73
 המדיניות, צוויג, ראה הטראנספר תוכניות לפרשת .388 ;387 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, א. .74

 וניימייר, וייצמן ישראל מארץ הערבים של הטראנספר רעיון מעלים לפיו שם, ,372 עט׳
 ומשקלה הנפט על ובריטניה ארה״ב בין ומתבהרת ההולכת ההתחרות של חשיפתה בעקבות

 בקשר כזו. בתוכנית לתמוך נוטה, או עתיד, שצ׳רצ׳יל רמזים גילה אף וייצמן הסעודית. ערב של
 ראה: מא״י, מרצון הערבי הטראנספר רעיון את וייצמן שילב שבה פילבי, ׳י׳והן סנט לתוכנית
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 וייצמן ההסתדרות, ארכיון .143 וייצמן .ארכיוןציט ,6 הערה ,192 עט׳ שם, דיפלומטיה, באואר
.11.11.41 סיימון לליאו

 עמ׳ שם, ,1981 תשמ״ב, אביב, תל הביטחון, משרד הוצ. ארק-ישראל, על המאבק דותן, ציט. .75
.23/41 אב״ב ;75 ;45 עט׳ ההסתדרות, של 43ה־ המועצה פרטיכל ,217 ;216

.388 ;387 עט׳ שם, היתד,, חרב שפירא, אניטה .76
 '7 דברים טבנקין, ,1944 מארס בירושלים, ישראל ארץ פועלי במועצת דברים טבנקין, יצחק רד.

 דבריו גם וראה ז.א.(, - שלי )הדגשה .75-74 עט׳ שם, והדרך״, ״המטרה ,1967 אביב(, )תל
 עט׳ הכוח", "מקור שם, ,,ד דברים בתל־אביב, ההסתדרות של הנ״א במועצה 1944 באפריל
.93-92 עט׳ שם, ,95-88

 חרב שפירא, ציט. .21 תיק ,1 מיכל ,9 חטיבה אק״מ 10.9-10.10.43 בגבת הקומונות סמינר .78
 כותב הרצל, אלא אחר, שלא לציין, הראי מן ׳הזרים׳, לסוגיית אשר .419 ;418 עט׳ היוגה,

 זאת בארץ, הזר "מיהו בארץ: הערבי היישוב לשאלת דופן יוצאת בהתייחסות היהודים במדינת
 היהודים, מדינת הרצל, ציט. העמים". ביחסי דבר ככל כוח, של שאלה זוהי הרוב, לקבוע יכול

 היא אירופה", של הפוליטי הארסנל מן ה״לקוחים מושגים אלה .9 עט׳ ,1972 תשל״ג ירושלים
 מלחמת ימי של הפוליטי" "הארסנל בדבר ומה .29 עט׳ שם, היוגה, חרב להצדקתם, מציינת
 בחשבון גם לקח מסתבר, הרצל, ולאחריהן? הראשונה, העולם מלחמת כולל השנייה, העולם

 מקומות הבטחת ידי על הארץ את לעזוב "תשוכנע האמצעים דלת המקומית שהאוכלוסייה
 הרצל, ציט., ליהודים", היעודה בארץ ממנה תעסוקה ומניעת השכנות, בארצות בשבילה עבודה
 אותה מסבירה הרצל, של זו עמדה המציינת שפירא .71 עט׳ שם, ,12.6.1895 רישום אי, יומנים

 של האינטרסים להעדפת לגיטימציה שהעניקה האימפריאליסטי, בעידן המקובלת ב״נורמה
 עט׳ שם היונה, חרב שפירא, ילידית", אוכלוסייה של אלה פני על האירופית האוכלוסייה

37-36.
 היה הוא אז; דובר שבו המסביר היה מי זכר לא אבל לי, בעדותו זו פרשה הזכיר ילין־מור נתן .79

 ,10.2.1978ה־ מן ילין־מור, של עדותו ראה: הלחמי; בית ביהודה היה המדובר שאולי סבור,
 פלמ״ח חבר קראל, עודד של בעדותו נתבהרה התעלומה .10 עט׳ שם, יאיר, בית ארכיון

 הוא לפיה, בית־הלחמי, יהודה עם יחד לח״י של ההדרכה במחלקת פעל אשר ללח״י, שהצטרף
 אחד בעצם ]שהוא האוכלוסין החלפת רעיון את העלה הסברה קורס במסגרת אשר המדריך,
 על מלח״י אותו לסלק שדרש אלדד של זעמו יצא אכן ועליו התחייה"[ ב״עיקרי הסעיפים

שם. יאיד, בית ארכיון ,1984 יוני לי, קראל, עודד של עדותו ראה: זה; רעיון העלאת
.392-389 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, זה, לעניין ראה .80
 "עקרונות יאיר רשימת ,228-227 עט׳ שם, פוליטי״, לריאליזם משיחיות ״בין הלר, ציט. .81

.29.7.39 לעם, אמר ומסקנות״,
 בית־צורי שכאשר גם ברור, .930-925 עט׳ שם, א', כתבים לחייי בית־צורי, אליהו דברי ציט. .82

 על משפט מתנהל שכאן או הציונות, את פה מייצגים שאנו לחשוב היא ש״טעות מצהיר
 של המלחמה שמטרת להדגיש, אלא היהודית, מזהותו כנענית להתנערות כוונתו אין הציונות",

 שונה היא ובזאת בתוכה", השורר הזר השלטון מידי ארצנו עצמאות את "לרכוש היא לחייי,
 בשאלת 9.6.42בי מוין של ואנטישמי ציוני האנטי נאומו וראה: המסורתית. הציונות ממטרות
 צבא של והקמתו היהודים של גיוסם בסוגיית וכן הלורדים, בבית בריון והציונות היהודים

 פברואר - המושבות כשר כהונתו בימי מוין ידי על והוכשל צ׳רצ׳יל, ידי על שהובטח יהודי,
 פרשת לאחר חודשים כמה נישא מוין של השטנה שנאום לציין יש .1942 פברואר-1941

ראה: מכריע. חלק לו היה טביעתה באסון שגם "סטרומה",
Parliamentary Debates, Official Report (unrevised), vol. 123. Tuesday, 9th, June,

1942, ibid, pp. 197-203.
 עט׳ שם, ציט. .374-337 עט׳ שני, מאמר פוליטי״, לריאליזם משיחיות ״בין הלר, יוסף ראה: .83

359-358; 351-350.
 שם, ,9.2.90 תש״ן, בשבט י״ר השבוע, דבר מוסף משא, האדומה״, המשיחיות ״שירי גורי חיים .84

 )דהיינו המשיחי, הרעיון דווקא "כי קולת, ישראל כותב הציונית, למשיחיות ואשר .18-14 עט׳
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 מהותיים מרעיונות יותר אידיאלית( קץ ולעת לעתיד ציפייה או להיסטוריה, משמעות מתן
 כמעשה העולם תולדות את קיבלו שלא חילוניות בתנועות שביתה לעצמו קנה ביהדות... אחרים

 קובץ ואסכאטולוגיח, משיחיות ומשיחיות", "ציונות קולת, ישראל אלוהית", השגחה של
.420-419 עט׳ שם, תשמ״ד, ירושלים שזר, זלמן מרכז הוצ. ברס, צבי עורך מאמרים,

.24 תעודה הכד, ארכיון .85
 עט׳ שם א', כתבים לחי ,1941 מרץ תש״א, אדר ו׳, גיליון במחתרת למערכת, מכתבים ראה: .86

יאיר. בית ארכיון נדל, ארכיון לנקין, של עדותו ראה: .70-69
.398-397 עט׳ שם, אי, כתבים לח״י מאמרותיו, יאיר, .87
 עט׳ שם, אי, כתבים לחייי , 1941 מרץ תש״א, אדר ו׳, גיליון במחתרת המערכת״, ״תשובת ראה: .88

72-69.
.11 עט׳ שם, חיב״ד, משנת ראה: .89
רל״ט-ר״מ. עט׳ שם, תשל״ו, ת״א "הדר", הוצ. ראשון, מעשר אלדד, ישראל .90
 כתבים לחייי ,1944 אוגוסט תש״ד, אב מנחם י״ב, גיליון החזית במטרה״ ״דוגמאטיות אלדד, .91

.656-655 עט׳ שם, אי,
 עמי שם, ,734-721 עט׳ א', כתבים לחייי תש״ה, תשרי חוברת, לחירות״, ״הדרך ילין־מור .92

ז.א.( - שלי )הדגשות ,722-721
 ,1986 אוגוסט יולי 79-78 גיליון , 77 עיתון הציר״, מעצמות עם והברית ״יאיר הלר, יוסף ראה .93

.14-13 עט׳ שם,
.15 עט׳ שם, חיב״ד, מגילת של צד-צ״ר סעיפים .94
 אצל חולף עניין היתה היתירה הרגישות שעניין מסתבר .399 עמי היונה, עיר שפירא, ראה .95

 המאורעות "התמשכות באחריות. ובעיקר במעמד השינוי עם חולף - לבון אצל גם רבים,
 לימים בצדק. שפירא קובעת אידיאולוגית", התפתחות מכל יותר השפיעו שלהם והאינטנסיביות

 לכפר בפשיטה שנעשו הדמים ושפיכות החורבן ההרס, על בכנסת לשאילתה בתשובה -
 הומניסטי בסרקזם ישראל, בממשלת הביטחון כשר לבון, השיב ,14.10.1953ב־ קיבייה

 התגמול, מפעולות באחת היה המדובר מהוגני?!", מעצי שם, היו רהיטים איזה "וכי צדקני׳:
 נהרגו התגמול בפעולת לגדר", "מעבר שבאו מחבלים ידי על בשנתם ילדיה ושני אם רצח על
מפשע. חפים היו שרובם להניח ויש הכפר, מתושבי ששים גם

.349-344 עט׳ שם, היונה, עיר שפירא, .96
 ת״א עובד, עם האופק, קו על ההליכה המדינית", והמשיחיות "הציונות שפירא, אניטה ראה: .97

.22-11 עט׳ שם, ,1988 תשמ״ח,
 ובן טבנקין "ברל, שפירא, אניטה ,268 עט׳ ,1971 תל־אביב אי״ וכרתות גוריון, בן דוד ציט. .98

.262 עמי שם, האופק, קו על ההליכה גוריון״,
 - צחור״ שלג - שחור ״ערב שפירא, אניטה גם וראה ;210 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא .99

 האופק, קו על ההליכה העשרים", בשנות אוקטובר ומהפכת הארצישראלית הפועלים "תנועת
 שם, אוקטובר, למהפכת ויחסם גוריון ובן טבנקין "ברל, שם, וכן, .156-118 עט׳ תשמ״ח, ת״א
.292-258 עט׳

 הצעיר" "הפועל החזון", דורשי "על חנוך, גרשון ציט. .213 ;212 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, .100
20.5.1927.

 האדומים, דותן, שמואל של: מחקר, שנות עשרים פרי היסודי, מחקרו זה, עצוב פרק על ראה .101
 - שחור ״ערב שפירא, אניטה של מסותיה וראה: .1991 ישראל, בארק הקומוניסטית המפלגה

 של ו״לשברו העשרים" בשנות אוקטובר ומהפכת הארצישראלית הפועלים תנועת צחור" שלג
 ; 156-118 עט׳ שם, האופק, קו על ההליכה טרומפלדור", יוסף ע״ש העבודה גדוד אחד: חלום

207-157.
.193-192 עט׳ גוררון, א.ד. כתבי ברנד, לי.ח. גלוי מכתב גורדון, א.ד. .102
 "אם שם, "יאיר" בחוברת דבריו וראה .256-253 עט׳ שם, אי, כתבים חתכה",לחייי ״נם יאיר, .103

 "מאמרותיו", ובעיקר "המנהיג"; הקץ"; "בסימן עברי" שלטון פירושה "חרות מלחמה" תפרוץ
ועל ,408-399 שם, השירים, לסגנון להשוות הראוי ומן ;398-391 עט׳ שם, אי, כתבים לח״י
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ליל. בעלטת ויאיר שדה יצחק בין הפגישה סיפור זה רקע
יאיר. בית ארכיון ,10.8.77וב־ 4.7.77ב־ אלדד, עם שלי ראיונות ראה: .104

המכסימליזם חותם - הערות

.126 עט׳ שם, לח״י, הלר, ראה: .1
 ילין־מור, ;27.5.1949 חרות יאיר״, עם פגישות שתי - וגלבוע "טווארדה סיקרא, אבא ראה: .2

.2.6.1949 תש״ט בסיון ה׳ )פ״ו(, ד' המעש זכרון...״, חולשת רק - מדעת סילוף ״לא
.118-117 עט׳ שם, ,1992 ת״א מלוא, הוצ. ואבוד, ונדיב גאון זרעוני, בנימין .3
 תל־ "הדר", הוצ. שלישית, מהדורה ,השכל ומוסר וכרתות פרק ראשון, מעשר אלדד, ישראל .4

ס״א-ס״ה. ׳עמ ירושלים", כותלי "בין שם, ,1976 תשלו אביב
רמ״ג. עט׳ שם ראשון, מעשר אלדד, .5
.15.6.92 תשכ״ב בסיון י״ג הבוקר, הקדושה״ הבריתות קבר על ״דמעה אלדד ישראל .6
.159 עט׳ שם, אלדד, ציט. תמיד, במבחן אידיאולוגיה סמבטיון, ייבין, אמיכל עדה .7
.514 ;513 ;512 עט׳ שם, ציט. .,514-511 עט׳ שם, לח״י, הלר, .8
 שנייה, מהדורה תרצ״ב, אביב תל איש־ברוריה, י. הוצ. ייבין, י.ה. מאת סיפור מחכה. ירושלים .9

 פורת, ראה: ,1929 מאורעות בעקבות הרוויזיוניסטי המכסימליזם על פ״ו. עט׳ שם, תרצ״ט,
.50-45 עט׳ שם, בידו, ועט שלח

.1998 ירושלים, כרמל, הוצ. קפלן, עדינה תרגום גרמני, לידיד מכתבים קאמי, אלבר .10
A. Camus, Letters a un allemand, Revue Libre Nr 2 1943.

cit. Alber Camus, Resistance, Rebellion and Death, Vintage Books, New York, 1974,
pp. 5-14.

.177 ;176 עמי שם, ישראל ארץ על המאבק דותן, .11
.55-47 עט׳ שם. ביותר״, המוזר ״הסמינריון פק״פ״; עם ״מגעי בכבלים, אורנשטיין, יעקב .12
 נ״ז, קשת אחימאיר", אב״א של הציוני ה״מוניזם" על - במערב ולבי במזרח ״אני שביט יעקב .13

.149 עט׳ שם, ציט. ,160-149 עט׳ ,1972 תשל״ג סת״ו
 הציונות ,22.7.1932 העם חוית ביוון״, ו״יוונות ביהודה ״יוונות אחימאיר, אבא ציט. .14

 המכסימליזם על .239-235 עמי שם, א׳, כרך שכ״ו, ת״א, נבחרים, כתבים המהפכנית,
.50-45 עט׳ שם, שלח, פורח, ראה: הרוויזיוניסטי,

 פיין", "שין .18-15 עט׳ המהפכנית, הציונות ,10.9.1929 נייר״, של ״גשר אחימאיר, אב״א .15
.20-18 עט׳ שם, ,28.10.1930

 אב״א ,17.3.1932 המרכזי, הסוהר בית ירושלים, הבית״רי״, הנוער אל ״מכתב אחימאיר, אב״א .16
.60-58 שם, המפכנית, הציונות אחימאיר,

.42 עט׳ שם, המהפכנית, הציונות ,21.10.1930 הציוני״ הנוער אל ״דבר אחימאיר, .17
 ;49-48 עט׳ שם, פורח,שלח, גם: ראה ,5.2.32 חויתהעםהעם״, כוח באי - ״אנו ייבין, י.ה. .18

.104-103 עט׳ שם, למדינה, מרוב שביט,
 עט׳ מורת,שלח, ראה: .,104-103 עט׳ שם, טדזבלטדיגת, שביט, ציט. ,5.2..32 העם", "חזית .19

.23.8.32 העם חזית המכסימליסטי, הצה״ר כרוז ציט. ,21 עט׳ אי, לח״י הלר, ,49-50
 הצלחתי לא כאמור, .144-141 עט׳ אי, כתבים לח״י תש״ג, אב ב׳, גיליון החזית "טירור", .20

 בכתיבה המשתתפים שבין לי, נאמר הזה. המאמר מחבר של זהותו את בביטחון לאתר
 בו, המנויים והמקורות הדברים רוח לפי ייבין. י.ה. גם היה "החזית" של הראשונים בגיליונות

 לח״י, ידי על האישי" ב״טירור השימוש בעיית על הזה. המאמר מחבר שהוא לחשוב, נוטה אני
 כוח לתולדות המרכז במסגרת העיון ביום הרצאה בעקובת לח״י", של "מאבקה מאמרי ראה,
 המרכז הוצ. וטרור, מאבק חוברת ,23.12.1985 אפעל גלילי, ישראל ע״ש ״ההגנה״ המגן

 איבינסקי, זאב גם ראה .59-24 עט׳ שם, ,1987 נובמבר אפעל, ״ההגנה״, המגן כוח לתולדות
 ;174-148 עט׳ שם, ,1991 תשנ״א ת״א יאיר, הוצ. ומרד, התנגדות על לחי״, של ״מאבקה
 והגנזה בכללותה המורכבת לבעיה אשר .145-131 עט׳ שם האישי״, הטרור ״שורשי
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 הקה״ט, הוצ. והמעש, הרעיון - האישי הטרור מחקרי, ראה: האישי״ ״הטרור של ההיסטורית
.1977 תשל״ז אביב תל

.302 עמי ציט. ,304-299 עמי שם, המהפכנית, הציונות אחימאיר, .21
.56-54 עט׳ שם ,1983 ת״א אנך, הוצ. במצוקה, כובשים כצנלסון, קלמן .22
.58-56 עט׳ שם, כצנלסון, .23
 תל ז׳בוטינסקי, ע״ש במסדר הרצאה הבריונים", לברית הדיבור "רשות אחימאיר, אב״א ראה: .24

 הוצ. הבריונים", "ברית על ומסמכים עדויות סיקריקים, 722,7 אחימאיר, יוסף ,11.4.62 אביב
.31-26 עט׳ ,1978 תשל״ח ת״א ניצנים,

.27.3.73 קלעי, חנוך עדות יאיר, בית ארכיון נדל, אוסף ראה: .25
יאיר. בית ארכיון מכתבים, תיק כהן, יהושע תשמ״ב, בשבט כ״ו אלי, כהן יהושע מכתב .26
 המאוחד הקיבוץ הוצ. כשר, אסא ערך החיים, משמעות לח״י", "איש קלדרון, נסים ראה: .27

.325 עט׳ שם, ;329-324 עט׳ שם, יהורז, ועמותת
 הצעיר, הפועל מטה", של "ירושלים אצ״ג ציט. ,203-202 ,108 שם, היונה, חרב שפירא, א. .28

 תרפ״ד, בטבת כ״ז קנ״ז, גיליון ,8 קונטרס וירח״, גדולה ב״אימה גם דומה גירסה .18.4.1924
.3 עט׳ תרפ״ד, בשבט י״ט קנ״ח, גליון ,8 מוסקבה״,קונטרס, עבר אצ״ג״אל גם: ראה .15 עט׳

תרפ״ה. אלול, ט״ו ,11 כרך קונטרס בתוכנו״, ״הסתכלות גרינברג א.צ. .29
(.18.12.25) תרפ״ו בטבת א׳ דבר מליל?״, מה ״שומר אצ״ג .30
.207 עט׳ שם. שפירא, ציט. .18.12.1925 דבר מליל״, מה ״שומר שם, אצ״ג, .31
שם. דבר, מליל", "מה אצ״ג, .32
 (9.7.1926) דבר, אצלנו״, המצב ״לתפיסת (13.5.27) דבר ההם״, הימים ״ממגילת אצ״ג ראה: .33

 ראה: (18.12.1925) דבר מליל" מה ״שומר (19.7.1926) דבר העולה״, ומן המשוקע ״מן
.208-203 עמי שם, היונה, חרב שפירא,

.208 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, ציט. אצ״ג, .34
 - צחור״ שלג - שחור ״ערב שפירא, אניטה גם וראה ;210 עט׳ שם, היונה, חרב שפירא, .35

 האופק, קו על ההליכה העשרים", בשנות אוקטובר ומהפכת הארצישראלית הפועלים "תנועת
 עט׳ שם, אוקטובר, למהפכת ויחסם ובן־גוריון טבנקין "ברל, וכן, .156-118 עט׳ תשמ״ח, ת״א

292-258.
ג. עט׳ תר״ץ, ה״ק ירושלים "סדן", הרם, בן ונאום מגן אוור אצ״ג .36
תרצ״ז. אביב תל ירושלים סדן, והאמונה, הקטרוג ספר שתים", ולא אחת "אמת אצ״ג .37
 "על בהט, יעקב כ״א. יט; עט׳ ותשעה" תשעים "כלפי שם. וירח", גדולה "אימה אצ״ג ציט. .38

 ;310 ;326-307 עט׳ שם, ,1976 אוקטובר מ״ג, כרך מאתיים, אצ״ג״, של הפיוטית משנתו
311.

.8-7 עט׳ שם, תרפ״ד, בטבת, כ״ז קנ״ה, גיליון ח׳, כרך קונטרס, "אי־הבנה", בנארי, נחום .39
שלי(. )הדגשות י. עט׳ תרצ״ז, ת״א, ירושלים סדן, והאמונה, הקטרוג ספר אצ״ג .40
שלי( )הדגשות .182 עט׳ שם, שמונים, לו במלאת גרינברג צבי אורי ציט. .41
 אוקטובר תשל״ג, תשרי מ״ג, כרך מאתיים, הזעם", של והליריקה גרינברג "א.צ. פיש הראל .42

.287 ;286 עט׳ ציט .293-286 עט׳ שם, ,1976
.292 עט׳ שם, מ״ג, כרך מאתיים, פיש, הראל .43
 ,317-314 עט׳ ,326-307 עט׳ שם, מאתיים, אצ״ג״, של הפיוטית משנתו ״על בהט, יעקב .44

 אצ״ג ציט. י״ג. ל׳; עט׳ שם בית", "כלב ו; ג; עט׳ שם, ותשעה", תשעים "כלפי אצ״ג ציט.
 חג ערב גיליון מעריב, תש״ל, בניסן כ״ד הממשלה", ראש מטעם יצירה פרם לקבלת "משא

.322 עט׳ שם, בהט, תש״ל, העצמאות
 "כלב ל״ד, ז-ח; עט׳ תרפ״ח, ותשעה", תשעים "כלפי אצ״ג, ציט. ,314-313 עט׳ שם, בהט, .45

 ציט. ל״א, עט׳ ותשעה", תשעים "כלפי אצ״ג, שירתו, מקורות על קי״ב. עט׳ תרפ״ט, בית"
 יאיר, בית ארכיון ,19דר יולי-אוגוסט בביתו, אלדד עם שלי שיחות .322-321 עט׳ שם, בהט,
 מאמרו על במיוחד גאה שהוא אלדד, הוסיף זה בהקשר .14 עט׳ שם, ,13.7.77ב־ שיחה

כשכל בירושלים, הסוהר שבבית החולים בבית בשכיבה שכתב אכספרסיוניסטית", "פוליטקיה



789 [513-503 לעט׳ ]הערות

"האכספרסיוניסט". כיחזקאל כמוהו מאסרו, בעת הקשה פציעו לאחר בגבס, ׳קבוע׳ כולו
.63-62 עט׳ שם, הסקסופון, שר בשכילנו לא גינוסר, .46
.129-127 עט׳ שם, גינוסר, ראה: יאיר של ״ספרייתו״ על .47
.27 הערה ,427 עט׳ שם, גינוסר, ראה: .48
ז.א.( - שלי ההדגשות שאר - במקור הדגשה ברובה״ )״מתפלל .362 עט׳ שם, בי, סת״ה .49
.200-192 עט׳ שם הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, יאירה של וניתוחה הנוסחים שני ראה .50
.307-306 עט׳ שם, גינוסר, .51
נ״ו. עט׳ תהיי, לער ברמי שירים, ומשורר", וחל אני נם "כן שטרן־יאיר, אברהם .52
.31-30 עט׳ שם, סמבטיון. אמיכל, ייבין עדה .53
 שם, ,ישראל הגיונות ,21.3.60 הבוקר הנבואה״, חידוש גרינברג צבי אורי ״שירת ,אלדד ישראל .54

שם. ,227 עט׳ סמבטיון, אמיכל, ציט. ,300-293 עט׳
 אמיכל ציט. ,300-293 עט׳ שם, ישראל, הגיונות גרינברג״, צבי אורי ״שירת אלדד, ישראל .55

 שם, אמיכל, מעירה ואצ״ג, אלדד בין היחסים למורכבות ביחס .227-226 עט׳ שם, סמבטיון,
 וצינה "ריחוק של וגם רבה", קירבה של תקופות "היו אצ״ג של אישיותו" מורכבות ש״בשל
 ועל תנאי", ללא "הסכמה על מושתתים יחסיהם את ראה הוא שכן מכתיבם. היה צבי שאורי

 גם הבחנתי זו יחסים מערכת של קשים במשקעים תנאי". בכל שירתו את "עובד" ש״אלדד כך,
טור־מלכא. עליזה עם בראיון

במקור(. )הדגשות .9 עט׳ שם, תשכ״ב, טבת-שבט סלם, ולח״י״, יאיר היו ״מי אלדד, ישראל .56
שלי(. )הדגשות 15-14 עט׳ שם, ג׳-ד׳, סלם היו״, ״מי אלדד, .57
.82 עט׳ שם, אמיכל, אלדד, דברי לחזון״, חלום ״בין .58
.309 עט׳ שם, ,1989 ותל־אביב, ירושלים שוקן, הוצ. חוק, דגש אלדד, ישראל .59
 עט׳ שם לח״י, ילין־מור, ראה: והארתם, להרחבתם לאלדד, התחייה" "עיקרי מסירת לפרשת .60

140-139.
ע״ד. עט׳ שם, ראשון, מעשר אלדד, .61
.159 עט׳ שם, סמבטיון, אמיכל, .62
.169 עט׳ שם, סמבטיון, אמיכל, .63
.170-169 עט׳ שם, אמיכל, .64
ע״ה. עט׳ שם ראשון, מעשר אלדד, .65
רמ״ג. עט׳ שם, אלדד, .66
 בשנת המחתרות מפקדי בין ההיסטורי למפגש סיכום דברי הפנים, שולחן אל אלדד, ישראל .67

.9-8 עט׳ ,1986 תשמ״ו, ת״א, יאיר, הוצ. ,1966
 נום׳ ,3.4.96 בניסן י״ד פסח, דבר, מוסף גרינברג״, צבי אורי על משוחח אלדד ״ישראל מן, ניר .68

25-24.
 אמיכל, ציט. ישראל, לחכמת ביאליק פרס קבלת בטכס אלדד דברי .90 עט׳ שם, אמיכל, .69

.361 עט׳ שם, סמבטיון,
.94 עט׳ שם, ,אמיכל סד.
 ישראל, חירות לוחמי של הראשונה הארצית הוועידה פרוטוקול המחתרת, מן לח״י בצאת .71

 עט׳ שם, ,1985 תש״ה ירושלים, אילן, בר אוניברסיטת הוצ. גינוסר, פנחס והערות מבוא
133-132.

.163 עט׳ שם, אמיכל, ציט. .72
.75-73 עט' שם, ,1983 תל־אביב אנך הוצאת במצוקה, כובשים כצנלסון, ק. .73
.61-53 עט׳ שם, אחימאיר, אב״א על ,53-45 עט׳ שם, בטרם, שנות ילין־מור, .74
 ספר ואת רטוש, של חוברתו את בפולין המחתרת תאי בקרב ילין־מור הפיץ יאיר בקשת לפי .75

.60 עט׳ שם, לח״י, ילין־מור, אצ״ג, של והאמונה״ הקטרוג
 "מלכי השיר עליו שטבע העמוק החותם על שההצבעה נראה .60 ;53 עט׳ שם, מהקלח״י, ילין .76

 "ברכה ילין של המרגשת רשימתו מקרית. איננה אצ״ג, שירת עם הראשונה בפגישתו העמק",
בי, כתבים לח״י ,(1946 )ספטמבר תש״ז השנה ראש )ה(, אלול ב״המעש" חגו״ ביום לעמק



[527-513 לעט׳ ]הערות 790

זו? לחוויה הד היא אולי ,174-173 עמ׳ שם,
.91 עט׳ שם, מהמחתרת, לח״י בצאת .77
.125 עט׳ שם, .78
קמ״ב. עט׳ שם, ראשון, מעשר אלדד, .79
 עט׳ א/ כבים לח״י תשייר, שבט-אדר ח׳ גיליון "ד׳חזית" ליובלו", - גרינברג צבי ״אורי אלדד .80

קמ״ב. ,עט שם, ראשון, מעשר גם: ראה .432-429
 איתה כראיון זה בעניין לה שאמר מדברים מצטטת היא ,105 עט׳ שם, סמבטיון, אמיכל, ראה .81

 לטרון במחנה לח״י אנשי על כאחראי אשר בלאו, התכוון שלכך בטוח, ואינני )׳דן׳(. בלאו דוד
 המופת חשיבות להדגיש שביקש לי נראה המאסר. מן אלדד של חילוצו בתכנון פעיל שותף היה

המבצעית. בפעילות גם הרוח איש של האישי
.4 עט׳ שם תשכ״ב, טבת-שבט )קמה-קמו( ג-ד גיליון סלם, .82
יאיר. בית ארכיון תשנ״ט, בחשוון א׳ מכתב ,19.11.95 )טור־מלכא(, גרינברג, עלתה עם ראיון .83
 הלבנות...", כשושנים "מוחותינו נדל, ברוך .19.11.95 )טור־מלכא(, גרינברג, עלתה עם ראיון .84

.1976 באפריל 2 אחרונות, יריעות
ס״א-ס״ה. עט׳ ירושלים", כותלי "בין שם, ראשון, מעשר אלדד, ישראל .85
תשנ״ט. בחשון מכתכא׳ ,19.11.95 מלכא(, )טור גרינברג, עלתה עם ראיון .86
 שמונים, לו למלאת גרינברג צבי אורי ציט. תשכ״ג, אב מנחם י״ג צייטלין, לאהרן איגרת אצ״ג, .87

.180 עט׳ שם,
.75-73 עט׳ שם, ,1983 אביב תל אנך, הוצאת במצוקה, כובשים כצנלסון, ק. .88
 ז׳ שנה סלם, גלויות", חורבן אלא שואה "לא ,172 עט׳ שם, שמונים, לו למלאת אצ״ג ציט. .89

.7-5 עט׳ שם, תשט״ו, אב מנחם )ע״ג(, ד׳ גיליון
 לח״י של "ההיסטוריוגרפיה מרגלית, דן ראה: .74 ;73 עט׳ שם, במצוקה, כובשים קצנלסון, .90

.104 עט׳ שם, ;116-83 עט׳ (1982 15) וציונות ליהדות עת כתב כיוונים, ביקורתי״, בראי

"עבריות" ה במבוכי - הערות

 כנעני, ער מעברי שביט, יעקב ציט. ,78 עט׳ שם, תשל״ט, ירושלים, יהודית, לאומיות כץ, יעקב .1
 ש״הרעיון מוסיף הוא כץ בעקבות (2 )הערה ,275 עט׳ שם, ,1984 ירושלים דומינו, הוצ.

 )?(,החדשה״ בעת היהודי הלאומי הרעיון התפתחות של האחרון השלב הוא ״הכנעני״ הלאומי
 והפך ממנה ניתק והוא הרדיקלית, הציונית באידיאולוגיה הוא הברור ש״מקורו בצדק, ומצביע,

 חותם הותיר הכנעני שהרעיון ספק "אין מוסיף: הוא ועוד רדיקלית". ציונית אנטי לתיאוריה
 ותמרוד יריב כאתגר, ואם הנפתלת, לעתים העקיפה, או הישירה השפעתו, בדרך אם ומשקע,
.11 עט׳ שם, שביט, ולאויביו״ ליריביו אזעקה,

.303 עט׳ שם, ,342-302 עט׳ לרטוש״, יאיר ״בין שם הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, .2
.70-57 עט׳ שם, שביט, ציט. .3
 מחברות הוצ. רטוש(, )יונתן שלה אוריאל של חייו סיפור בידו, ועט שלח פורת, יהושע .4

.12 עט׳ הקדמה, שם, ,1989 ת״א זמורה, לספרות,
 ראה: ,1929 מאורעות בעקבות הרוויזיוניסטי המקסימליזם על בידו, ועט שלח פורת, יהושע .5

.50-45 עט׳ שם,
.20 עט׳ שם, ,1982 אביב תל הדר, עבריות, פתיחת - הימים ראשית הקדמה, רטוש, יונתן .6
.30.4.64 ,82 מס׳ אתגר, עליו״, שמתמשחים ״חמור רטוש, ;56-54 עט׳ שם, שלח, פורת, .7
 עמי שם, שלח, פורת, ראה: .20-17 עט׳ שם, הימים, ראשית הקדמה, רטוש, יונתן ציט. .8

ואילך. 16 עט׳ שני, חלק האצ״ל, מערכות ניב ;97-95
ואילך. 301 עט׳ שם, ראשון, חלק האצ״ל, מערכות ניב, ד. ראה: .9

 לא גינוסר, יאירה גם: ראה .223-204 עט׳ שם, שלח, פורת, ראה: יאיר-רטוש, יחסי לפרשת .10
.342-302 עט׳ שם, לרטוש״, יאיר ״בין הפרק הסקסופון, שר בשבילנו

.25-22 עט׳ שם, הימים, ראשית רטוש, .11
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 שלח, פורת, ציט. ,21.8.35 היררן )ב(״, הקרוב במזרח ההגמוניה ״מלחמת הלפרין, אוריאל .12
.69 עט׳ שם,

 .60-42 עט׳ שם, הימים, ראשית רטוש, השלטון״, אל נשואות ״עינינו מאמריו קובץ ראה: .13
 מפקדת בשליחות לרטוש, קרוב חבר שעה אותה )יאיר(, שטרן אברהם יצא 1937 בנובמבר

 על מיוחדת, בחוברת מכן לאחר שפורסמו רטוש, של אלה מאמריו השפעת על לפולין. האצ״ל
 של דבריו ראה שהקים, התנועתית והפריפריה האצ״ל תאי חברי על יאיר, של מחנהו התגבשות

.60 ;56 עט׳ שם, לח״י, ילין־מור, .148 עט׳ שם, היסטורי, מפגש ,1966ב־ שמיר יצחק
.105-103 עט׳ שם שלח, פורת, ציט. .14
.24 עט׳ שם, הימים, ראשית הקרמה, רטוש, .15
.206-205 עט׳ שם, שלח, פורת, .16
.206 עט׳ שם, שלח, פורת, .17
 מוכנים להיות צריך - האנגלים - הראשי האויב מן להיחלץ מנת שעל גם, סבר גורביץ .18

 - הכנעני המפנה על .134 עט׳ שם, שלח, פורת, היטלר. כולל השטן, עם אפילו קשר לאיזשהו
 יסוד מאז ששימש בפריס, לימודיו שנת ,1938/9ב־ רטוש את שפקד המשחרר", ה״הלם

 ׳עמ שם, משחרר"? "הלם חמישי, פרק שלח, פורת, ראה: ועמדותיו, עולמו להשקפת
.147-134 עט׳ שם, פורח, ראה: רטוש, אצל אלה השקפות של הגנזה על .158-119

.156 ; 142 עט׳ שם, שלח, פורת, .19
 "כתב החוברות את ׳הוועד׳ במסגרת רטוש הוציא 1943 בסוף .382 עט׳ שם, שלח, פורת, ציט. .20

 מאוחר גלגול למעשה היה העברי" הנוער אל ה״כתב לח״י". אל ו״איגרת העברי" הגוער אל
 מפריס לשובו סמוך שכתב העברית", השחרור תנועת של לדרכה "קביעות בשם מניפסט של
 נאום רטוש נשא מכן, לאחר חודשים כמה שנתכנס ה״שליחים, של במושב המלחמה. פרוץ עם

 מטעם בהוצאת הפתיחה", כ״משא שנתפרסם הכנענית, ההשקפה של העיקרי למניפסט שנעשה
 קבוצה הצעירים", "העברים קבוצת בקרב הכנענית בפעולה המשיך המדינה קום עם ה״וועד".
 האוניברסיטה של סטודנטים בקרב בעיקר שפעלו אינטלקטואלים, של ספרותית פוליטית
 נטל רטוש .1953-1948 בשנים שהופיע ״אלף״, כתב־העת סביב התרכזה פעילותם העברית.

 ה־ שנות אמיר. אהרון היה הראשון מהגיליון החל הקבוע עורכו הראשון. גיליונו בעריכת חלק
 חדל רטוש .1953ב־ כבר התפרקה "אלף" קבוצת הכנענית. בפעילות השיא שנות היו 50וה־ 40

 פרסם הימים ששת מלחמת בעקבות זאת עם .50ה־ שנות באמצע ארגונית הרעיונית מפעילותו
 לאחר המחודש ב״אלף" השתתף כן וכמו עברי( )שלום הלאה?" ומה - 1967״ החוברת את

 "מנצחון בשם הכנענית, האידיאולוגיה ברוח מאמרים אוסף פרסם 1976ב־ המלחמה.
 חשבון שידי ;1959 ,•צלע 1952 יוחמר שיריו: קובצי פורסמו 1977-1952 בשנים למפולת״;

 .1977 ;1965 בחושך״ ״ההולכי ד7חמזמ;1965 פרט חרב,•שירי שידי;1965 ממש שידי;1963
 מאמריו קובץ ;25.3.1981ב־ נפטר הממשלה. ראש מטעם היצירה" "פרס קיבל 1970ב־

מותו. לאחר 1982ב~ אור ראה עבריות, פתיחות - הימים ראשית האידיאולוגיים,
.61 עט׳ ;55-54 עט׳ שם, מכתבים, רטוש, .21
 ש׳אנשי התברר המחתרת, של ייסוריה נתיב )במהלך .141 עט׳ שם, ונדיב, גאון זרעוני, .22

 את ׳רק המחשיב וזרעוני, המחתרת, על רבים אסונות המיטו בתוכם, וזרעוני ׳נטו׳, המקצוע׳
 דברים ]היו לשלטונות. ולהתמסרות המערכה, לנטישת הראשונים בין היה בבריטים׳, המלחמה

ז.א.[ - מעולם
.Victor Chernov, Pered Burey - Vospominanya, New York 1953, pp. 293; 294 ציט. .23
.134 עט׳ שם, ונדיב, גאון זרעוני, .24
.67-66 עט׳ שם, מכתבים, רטוש, .25
.211 עט׳ שם, שלח, פורת, .70 עט׳ שם, הדברים, סיכום גם ראה .68 עט׳ שם, מכתבים, רטוש, .26
.69-68 עט׳ שם, מכתבים, רטוש, .27
.28 עט׳ שם, הימים, ראשית הקדמה, ;71-69 עט׳ שם, מכתבים, רטוש, יונתן .28
 כאלה נוספים דיוקים׳ ׳אי 16 בכלל זה, דיוק׳ ׳אי על ילין־מור מעמידו וחרב״ כינור ב״עקבי .29

 עט׳ ,1975 סתו ס״ט, קשת והחרב", ״הכינור אמיר, אהרון ראה: ועובדות. לפרטים המתייחסים
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 פדזזד, וחרב", כינור "בעקבי אמיר לאהרון ילין־מור של איגרתו גם: ראה .28 עט׳ שם, ,44-5
 מסתבר לייסד, שביקש האגודה של הרעיוני למצע אשר .80-77 עט׳ שם 1978 ת״א ״הדר״,

 שהיה קלעי, חנוך של עדותו בפריס. )חדרון( גורביץ עדיה שהוציא חוברת ליאיר נתן שהוא
 פורת, ציט. ,דבוטינסקי מכון ,ויינשל יעקב תיקי ,3.8.53ה~ מן עדות רטוש, עם הזה המגע בסוד
.208 עט׳ שם שלח,

 מצוין זו, חוברת נכללה שבו רטוש, של כתביו באסופת .209-208 ׳עמ שם, פורתשלח, ראה: .30
 משנתו עם אחד בקנה עולות אינן מקביעותיו "שרבות לשלטון"(, נשואות )"עינינו ש״המאמר",

 שם, הערה, הימים, ראשית ההיסטורית", חשיבותו בשל זאת, באסופה כונס רטוש, של העברית
.42 עט׳

 ספרות - הכנענית הקבועה גרץ, נורית שם, הכנענית״, ״האידיאולוגיה על ויסברוד, רחל .31
 ;74-44 עט׳ שם, כרכים, שני ,1987 תשמ״ז הפתוחה. האת. הוצ. אנתולוגיה, ואידיאולוגיה,

 ידי על שגובשה כפי הכנענית, באידיאולוגיה המרחב אלמנט על .74 ׳עמ שם, סיכום, ציט.
 שם, רטוש", בשירת וכנענות לאומיות מודרניזם, - התמוז ״מיתוס גרץ, נורית ראה: רטוש;
.124 עמי שם, ,126-112 עט׳ אנתולוגיה, רטוש״, בשירי האידיאולוגיה של ״מקומה הפרק:

 ציט. .24-1 עט׳ שם, ,1944 ינואר תש״ד, ישראל, חרות לוחמי אל איגרת רטוש, יונתן ראה: .32
.12-11 ;6-4 עט׳ שם,

 הוצ. חברה, בענייני ורשימות מאמרים תשומת-לב, מהפכה", של "מחירה גרודזנסקי, שלמה .33
 שבה, הציונית, במהפכה גם מוצא הוא כזה יסוד .24-22 עט׳ שם ,1975 תשל״ו ת״א הקה״מ,

 "גישה שהיא: הרחב במובנה הגלות שלילת ביסוד וראשונה בראש מתבטא זה טוען, הוא
 להבנה הראויים אדם בני של רבים... דורות של ומותם לחייהם כלשהו טעם לייחס המסרבת
 פילוסופיית של "ההשפעה קורצווייל, ברוך זו: לסוגיה ראה זה". מדור פחות לא ולכבוד,

 מהפכה? או המשך - החדשה ספרותנו ״,20ה־ המאה בתחילת העברית הספרות על החיים
.270-225 עט׳ שם, תש״ך, ותל־אביב ירושלים שוקן, הוצ.

 מי יחידך, לא "בנך, חותם: ,24.4.38 פאריס לאבא, במכתב השאר, בין מכתבים, רטוש, ראה: .34
.21-20 עט׳ שם, אהבת״, אשר אם יודע,

 עמי שם, הימים, ראשית .1949 אוקובר אלף שלישי״, בית או החדשה ״עבר רטוש, יונתן .35
.205-204 עט׳ שם, ציט. ,219-204

.206-205 עט׳ שם הימים, ראשית שלישי״, בית או החדשה ״עבר רטוש, יונתן .36
.180 עמי שם, הימים, ראשית ,1944 הפתיחה״ ״משא רטוש, יונתן .37
.218-213 עט׳ שם, הימים, ראשית שלישי״, בית או החדשה ״עבר רטוש, יונתן .38
.171-170 עמי שם הימים, ראשית ,1944 הפתיחה״ ״משא רטוש, יונתן .39
 "עיקרי ראה: .218 עט׳ שם, ראשיתהימים, שלישי", בית או החדשה ״עבר רטוש, יונתן ראה: .40

.28-27 עט׳ שם, א״ כתבים לח״י ב׳, גליון ״במחתרת״ התחייה״
 המציאות על והשפעתה שורשיה תולדותיה, - הכנענית ״הקבוצה סלע־שפי, רקפת .41

.35-32 עט׳ ;45-13 עט׳ א׳ כרך שם, ציט. הכנענית, הקבועה גרץ, נורית הישראלית״,
 ,1950 יוני-יולי אלף, מתוך הזז( לח. הימים״ )״בקץ יוזפה״ ועד ״מיודקה אמיר, אחרון ראה: .42

 אמיר, גם: ראה .75-71 עט׳ שם, ,3 ליחידה נספח אנתולוגיה, - הכנענית הקבועה גרץ, נורית
 לשירת מוקדש עיון ביום דברים בעקבות ,1981 ינואר משא, והפוליטי״, הפיוטי רטוש ״יונתן
 ארץ ו״שירת אמיר אהרון על שלי( )הדגשות .1980 בדצמבר 31 חיפה באוניברסיטת רטוש,

 ארץ ב״שירת עיון מתוהו", ובריאת־יש אי־אז תחייה "יום הולצמן, אבנר גם" ראה העברים"
.163-147 עט׳ שם, ב׳, אסופה אנתולוגיה, גרץ, אמיר״, לאהרון העברים״,

 בועז גם: ראה .55 גיליון ,12..9.69 הארץ, סתום״, מבוי מול ומדיניות ״שירה עברון, בועז .43
 1,93 גיליון ,4 שנה אתגר, ממש״, של והבדלים מדומה שוני או: זמנן, שהגיע ״הבהרות עברון,

.1964 באוקטובר
 עט׳ שם, ,1977 תל־אביב ספרים, הוצאת ״הדר״ שירים, רטוש, יונתן חרב, שירי ״ברית״, .44

 לאבשלום / כ־״יד מוקדש הקובץ .40ה־ בשנות שנכתב גרדום״, ״שירי שישה מתוך .40-38
 הצעיר/ ידידי צורי/ בית ולאליהו - בסיני עצמותיו שנפזרו ונילי/ הגדעונים גיבור הבכור/
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 וכמוטו: ארצנו". עבר על/ השמים כימי שמם/ ינון - מצרים אדמת על/ מלחמה, שבוי שגרדם,
 מלחמת בלא/ שקם משטר ולא בחרב/ קמה שלא מדינה/ יודע אני אין חרב: השיר בעל "אמר

-״/ בפעל ואם בכח/ אם - אזרחים,
.55 גיליון ,12.9.69 הארץ סתום״, מבוי מול ומדיניות ״שירה שם, עברון, בועז .45
 רטוש, עזבון אישיים", "דברים תיק מתוך שלח, פורת, ציט. ,4.10.53 אוריאל״ אל אורנן ״עוזי .46

.283 עט׳ שם,
ז.א.( - שלי )הדגשות 722-721 עט׳ שם, א', כתבים לח״י לחירות״, ״הדרך מור, ילין .47
 שהגיע "הבהרות עברון, בועז ראה: רטוש, עם והפולמוס השמית" ה״פעולה של דרכה על .48

.1964 באוקטובר 1 ,93 גיליון ,4 שנה אתגר, ממש״, של והבדלים מדומה שוני או זמנן,
 כאשר האלה. הדברים של מחברם שהוא מלא, בפה להודות קשה היה מור לילין שגם נראה .49

 מור, ילין הסכים זו, חוברת של מחברה הוא אלדד פי שעל לו, ואמרתי כך, על אותו שאלתי
הסגנון". פי על זו חוברת לו ס1לןך "ניתן שאכן

 שביט, י. ציט. .11-8 עט׳ 1958 ספטמבר אתגר, השמית״, הפעולה עקרונות העברי, ״המנשר .50
.213-209 עט׳ שם, כנעני, עד מעברי

.220 עט׳ שם היסטורי, מפגש .51
 השמאל מפלגת הוצ. לנינזם, המארכסיזם לאור הלאומית בשאלה סיכומים סנה, משה .52

.75 ;74 עט׳ שם, ,1954 אוגוסט בישראל, הסוציאליסטי
.129-123 עט׳ שם, סיכומים, .53
.132 עט׳ שם, סיכומים, סנה, .54
.182 עט׳ שם, היסטורי, מפגש .55
 ילין וראה: .4 עט׳ שם ,1962 בינואר 25,23 גיליון ,אתגרשהכרתיו", כפי ״יאיר מור ילין ראה: .56

 כבר מסתבר השורשים, .722-721 עט׳ א', כתבים לח״י שם, לחירות״, ״הדרך חוברת מור,
ימים. באותם שלו ב׳עבריות׳ נמצאו

 גרוסמן, מאיר .1945 תש״ה חשוון ,59 מס׳ ההברה, הרצון״, רק ״דרוש ברגסון, פטר ראה: .57
 אידיאולוגי", כ״רעל ברגסון, של דבריו את הגדיר בעבר, רוויזיוניסטית התנועה ממנהיגי
 יהודית". ממעורבות והנמלטים הפחדנים מתבוללים, היהודים בעיני חן למצוא "כדי שנמסך

 עם "שיחה שם, (.1947) תש״ז אדר ,82 מס׳ חוברת החברה ברגסון, של לנאומו תגובות ראה
 בעקבות .187-185 עט׳ שם, ו״יהודים״, ״עברים״ סגל ישראל של ומאמרו גרוסמן״ מאיר

 חנוכה )ושינגטון, השעה!" "הגיעה בשם פרוגרמטית חוברת ה״וועד" אנשי פרסמו השואה
 הכט, ראובן אליעזר, בן אריה ברכין, מיכאל מרלין, שמואל קוק, הלל חתומים עליה התש״ז(

 ישראל". כלל או ישראל עם לבין העברית האומה בין פוליטית הבחנה "להבחין קראו, בה
 האידיאולוגית ההבחנה על הביקורת כל עם .106-103 עט׳ שם, כנעני, עד מעברי שביט, ראה:

 למען בפעולות ומשמעותי חשוב גורם היו ברגסון של שהוועדים לציין, יש ליהודים, עברים בין
 של ההצלה "פעילות קפלן, יונתן ראה.■ החשובים והישגיה פעולותיהם על אירופה. יהודי הצלת

 תשמ״א, כסלו ל׳, חוברת מורשת, ילקוט השואה", בתקופת הברית כארצות האצ״ל משלחת
 ביצוע ויכולת עשיר דמיון רוח־לחימה, גילו אלה "אנשים .135-115 עט׳ שם, ,1980 נובמבר
.120-119 עט׳ שם, קפלן, יונתן מציין רבה״,

 לח״י תש״ז, תמוז לח״י, הוצאת בהחלט", פנימי - ״במחתרת ״ברגסון״', קבוצת ״על ילין־מור .58
.616-614 עט׳ שם, ב׳, כתבים

.157-142 עט׳ בייחוד ,157-139 עט׳ שם, הכנענים״, ״צאצאי שם, מעברי, שביט, י. ראה: .59
קמ״ז. עט׳ שם ראשון, מעשר אלדד, י. ציט. .60
.109-107 עט׳ שם, מעברי, שביט, .61
 חברי החינוכי". הקומוניסטי האיגוד של היסוד ב״וועידת חבר דתית, למשפחה בן אגסי, יוסף .62

 נשאר זה אז "בפלשתינה", מהתוספת גם אבל ישראל", "בארץ מהתוספת נמנעו "האיגוד"
 העולם ביהודי ההכרה את לאמץ שסירבו היה, האיגוד, של מאיפיוניו אחד מקום׳.... ׳בשום

 דותן, שמואל ראה: וגלגוליו "האיגוד" על אומה׳. ׳שום עדיין גם לאמור יהודית, אומה כבני
תשנ״א כפר־סבא הסופר, שבנא ספרים הוצ. ישראל, בארץ הקומוניסטית המפלגה אדומים,



[564-555 לעט׳ ]הערות 794

.459-451 ,עט שם, ,1991
 .13.4.94 תשנ״ד, באייר ב׳ מעריב, דחוף״, צורך ישראלית, ״לאומיות אגסי, ויוסף קוק הלל .63

 תנועת מטעם הראשונה לכנסת נבחרו ה״וועד", מאנשי מרלין ושמואל ברגסון( )פטר קור הלל
 שמואל ברגסון. של הנ״ל מאמרו ברוח עבריות׳ ׳כנעניות לגירסאות פנו מהרה עד אך "חירות",

השמית". ב״פעולה ילין־מור של הקרובים מחבריו היה מרלין
.5-4 עט׳ שם, ,25.1.62 ,23 מס׳ אתגר, שהכרתיו״, כפי - ״יאיר ילין־מור, נתן .64
 על אתו, בראיון שמיר יצחק את שאלתי שכאשר יצויין, .147-146 עט׳ שם לח״י, ילין־מור, .65

 בלורד להתנקשות יציאתו לפני ברכתו לקבל אליו בא בית־צורי שאליהו רטוש של טענתו פשר
 יצחק עם ראיון ראה: סוד". לשמור ידע "רטוש אבל תמוה, אמנם לו נראה שזה השיב, מוין,
 את אולי גם מסביר זה יאיר. בית ארכיון שם, ,20.10.94 המשפט, אמות בבית בלשכתו, שמיר

גמור. אמון מתוך מהמעצר, בריחתו לאחר סמוך איתו, ילין־מור של פגישתו עובדת
 רכבו שמתמשחים "חמור רטוש, ראה: ;6.4.64 אתגר לשלטון״ נשואות ״עינינו ילין־מור ראה: .66

.7 עט׳ שם, ,30.4.64 אתגר עליו״,
 עט׳ שם 2.10.64 חירות )״התבוסנות״(, ים אל הולכים )״הכנענים״( הנחלים ״כל כץ, עמנואל .67

3; 10.
 הקיבוצית, מהתנועה צעירים חברים קבוצת בהוצאת והתבוננות, הקשבה פרקי לוחמים, שיח .68

 השנאה וכאן, "שם בעין־החורש, שיחה שם, ראשונה, מהדורה ,1967 אוקטובר תל־אביב
.170-160 עט׳ הימים״, ששת ומלחמת

.180-176 עט׳ ציט. ,183-170 עט׳ שם, לוחמים, שיח .69
 הוצ. הכיפורים, יום מלחמת כצל לעיון, מתאר - זה" כעידן היהודית הזהות ״על ברזל, אלכס .70

 כל אם וספק .81 ;75 עט׳ שם, ציט. .115-75 עט׳ תשל״ז, חיפה חיפה, אוניברסיטת
 הבאים לחינוך מחדש, עצמנו לחינוך שם," המוצעים והניסוחים העיקרים ה״ה׳קונסרוקציות׳,

 ובוודאי אז, הקשה הסוגיה את לפתור כדי בהם היה הזהות", ולוודאות הייחוד לשמחת אחרינו
עכשיו.

 - החדשה ספרותנו העברים״, ״הצעירים תנועת של ומקורותיה ״מהותה קורצווייל, ברוך .71
.272 עט׳ שם, מהפכה? או המשך

 האירופי המודרניזם מן רטוש שאימץ ההיסודות אחר .283 ,282 עט׳ שם, קורצווייל, ברוך .72
 נטייה המיסטי, הארכאי, אל המודרניסטית השפה של "נטייתה הוא: גרץ, נורית מציינת והרוסי,

 אנתולוגיה, גרץ, ראה: קדומים", לשון רבדי אל ובשיבה קדומים מיתוסים בהחייאת המתבטאת
 יאיר, בשירי גם בולטת זו שנטייה שלמרות, לציין, יש .125 עט׳ ,13 הערה שם, ״מודרניזם״,

 שהיא כפי במציאות למלחמה, להשראה מקור אלא למעשה, תחליף שימשה לא היא יאיר אצל
 הצעירים" "העברים של לאידיאולוגיה הביטוי על ועכשיו. כאן מהפכני, למעש ועכשיו, כאן

 זה בביטוי והליכתו בחושך", "ההולכי רטוש של בשירו וההיסטוריה, המיתום באמצעות
 גרץ, למשורר", האידיאולוגיה בין - רטוש ״יונתן יצחקי, ידידיה ראה: אצ״ג, בעקבות

 אצל הזה למיתוס שבניגוד בצדק, יצחקי מציין אבל, .143-129 עט׳ שם, ב׳, כרך אנתולוגיה,
 פיקציה. בגדר נשאר הוא רטוש אצל שבמעש", "הממש ועיקרו פיקציה, איננו הוא שבו אצ״ג,
 ייעודי האנטי הקו בעיית לדעתו, היא מרטוש, יאיר של ההיפרדות להבנת חשובה נוספת נקודה

 ב״עיקרי וכמובן יאיר, בשירי הייעוד של המרכזית למשמעות בניגוד רטוש, של והגותו בשירתו
.140-139 עט׳ שם, התחייה״,

.58-57 עט׳ שם, מעברי, שביט, ציט. .73
.111 עט׳ שם, מעברי, שביט, עברית״, בהשקפה ״עולם חורון ציט. .74
 זיוף הוא אייכמן "משפט נוימ/, עדית עם רטוש של ראיון .306-302 עט׳ שלח, פורת, ציט. .75

 כל גם שם, ,21.8.61 ,1.8.61 הבקר למערכת״, רטוש ״מכתבי .28.7.61 הבקר ההיסטוריה״,
זו. פרשה סביב הפולמוס

 העברים מ״מרכז שפרשו לח״י, יוצאי חבורת של השמית" וה״פעולה הכנענות, לפרשת .76
 שעוררו, והפולמוס עברון, ויאיר בועז גפני, שרגא אשמן, קינן, עמוס :בהם הכנעני, הצעירים״

 עמוס של עדותו בארץ", אז "והכנעני גם ראה .306-278 עט׳ שם, בידו, ועט פורת,שלח ראה:
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 תיעוד מיוחד, גיליון פרתה, עומר, דן עם 1976 באפריל-מאי שנערכו בשיחות קינן
.5 עט שם קינן״, עמוס עם ״ראיון ,1977 אוגוסט-ספטמבר

 של בריחתם לסוגיית .11-9 עט׳ שם, קינן, עמוס עם ראיון ,1977 אוגוסט-ספטמבר פרתה דד.
 והאבסורד, הניהיליזם אל ושות׳, בן־אמוץ דן תמוז, בנימין קינן, עמוס בהם הכנענים, הסופרים

 אידיאולוגיה כין - הכנענית ״הקפוצה גרץ, נורית ראה: והאירוניה, הסאטירה הציניות, אל
 ת״א הפתוחה האוניברסיטה א׳ כרך ותרכותו, ישראל בתולדות מחקרים - מלאת לספרות״,

.217 ,226-224 עט׳ שם, ,231-214 עט׳ תשמ״ג,
 בזכות לדעתם, להם, שהגיע בצמרת" "מקום להם נמצא שלא היה, לירידתם האמיתי הטעם .78

 שמצאו "הגלות", מן היורדים דור של המוטיבציה של האמיתית התמונה "העובדים". אבותיהם
 ניו־ נהרות "על גיא גיורא של ברשימתו נחשפת ניו־יורק", "גלות אל ישראל, במדינת עצמם

 בשירים השתפכות לאחר בניו־יורק, יורדים של נוסטלגי ערב לאחר כאשר, ישבנו", שם יורק
כותב: הוא וחלוצים, בודד אוהל פוסעים גמלים ונופה, הארץ על עברים
 ומדברים בניו־יורק שנים שבע מקצועיים, ישראלים לך הנה וירקתי, לעצמי, אמרתי לך, הנה
 טחינה ואוכלים בתופי־חרס מתופפים בפולנית. וחולמים בדווים, כמו צועקים עברית. רק

 אמריקאית עם כשיורדים כצנלסון ברל את ומזכירים צהובים, עיתונים קוראים במזלג.

 הם המלחמה, בזמן בחיפה וכמו תרבות, פה אין אומרים, הם כאן? מדינה איזו צעירה.
ממרחקים. - ובהתלהבות באהבה במסירות, הארץ את אוהבים

 אוגוסט-ספטמבר פרתה, ציט. .4.3.59 הדה העולם ישבנו״, שם ניו־יורק נהרות ״על גאי, גיורא
.13 עט׳ ,3 הערה ,1977

 למשל... שירה מספר יותר עת בכל בפועל לי חשוב היה למשל, "אלף" של אחד גיליון "אני .79
 כותב, האחרונות" השנים כל משך חי אני שבשבילו היחידי הדבר בפועל הוא בכללו ענייננו
 יונתן ,1967 ינואר חורון, עדיה אל מכתם .1967 מינואר במכתב חורון לעדייה רטוש כאמור,

.303-301 עט׳ שם, מכתבים, שלח( )אוריאל רטוש
.26.12.75 ו׳, יום מוסף מעריב, )ג(, חצות״ מווידויי ״פרקים גורי, חיים .80
.31.10.80 מעריב, הכנענית״, ״השעה מתוך פרק והמנגינה״, ״הנכד גורי, חיים .81
 ;33 עט׳ ,7.11.80 מעריב הכנענית״, ״השעה מתוך שלישי פרק והמנגינה״, ״הנכד גורי חיים .82

35.
.12.8.83 ועיון, אמנות לספרות, משא דבר העברים״, אל ״הקריאה גורי חיים .83
.344-340 עט׳ שם, ראה״ .350-325 עמי עמדי״, היה ו״הצדק הפרק: שלח, פורת, .84
.16.9.1974 מעריב, הירושלמי, יצחק לוי עם עם ראיון ציט. ,344 עט׳ שם, שלח, פורת, .85
.356-353 עט׳ שם, שלח, פורת, .86
 גינוסר, יאירה ראה: ביותר, הקודרים בימיה לח״י על והשפעתו באירלנד, המשוררים" "מרד על .87

.81-79 עט׳ שם הסקסופון, שר בשבילנו לא
יאיר. בית נדל, ארכיון זמיר, שטרן רוני של עדותה ראה: .88
.303-301 עט׳ שם, מכתבים שלח( )אוריאל רטוש יונתן .89
.28 עמי שם, הימים, ראשית מבוא, רטוש, יונתן .90
.306-304 עט׳ שם, מכתבים, שלח( )אוריאל רטוש יונתן .91
.218-217 עט׳ שם, שלח פורת, .92
.221-219 ׳עמ שם, שלח, פורת, .93
.11 עט׳ ציט. ,13-4 עמי שם ,1977 אוגוסט-ספטמבר פרודה, עדות, קינן, עמוס ראה, .94
 לבני "מזמור נ״ו; עט׳ ומשורר", חיל אני גם "כן שם, שירים שטרן־יאיר, אברהם ראה: .95

קכ״ז. עט׳ שם, "לפייטנים", ק״א; עט׳ שם, )ד(, הנעורים"
.59-58 עט׳ שם, מכתבים, רטוש, .96
 עמי שם, הימים, ראשית התאים(", שליחי עם הוועד ועד )במושב הפתיחה "משא רטוש, .97

172-171.
.192-191 עט׳ שם, הימים, ראשית הפתיחה״, ״משא שם, ציט. .98
"דת קימרלינג, ברוך של למאמרו בתגובה ,10.10.95 הארץ האי־נורמליות״, ״בזכות שלג, יאיר .98
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שם. ,29.9.95 הארץ האזרחים״, דת מול הלאומיות
.17.4.92 הארץ, לכיתה״, מחוץ היהודי ״העבר ברונובסקי, יורם .99

.1.5.2001 מעריב, שבת, מוסף יוק״, ״שמאל שלג, במבי .100
 שנפלו עין־חרוד לבני וכרון קובץ בנים, באב", תשעה על רשימות "שתי שיין, נחמיה מתוך׳ .101

 .20 עט׳ שם ,24-20 עט׳ תש״ט עין־חרוד, משק המאוחד, הקיבוץ העצמאות, במלחמת
ז.א.(. - במקור )הדגשה

המחתרת בספרות היבטים - הערות

Vopominanya LVa Tikhomirova, Moskva-Leninrad 1927, p. 133. .1
.133 עט׳ ,1927 מוסקבה־לנינגרד טיכומירוב(, לב )וכרונות טיכומירובה לבה ווספומינאניה

.237 עט׳ שם, עלילות, * רעיונות * אנשים ,ישראל חרות לוחמי מור, ילין .2
.98 עט׳ שם, שמיר, יצחק של דברים המחתרת, מן לח״י בצאת .3
 "היהודי חמישי, פרק ,104-82 עט׳ דרכים״, ״שתי שלישי, פרק וטרור, מהפכה מחקרי: ראה: .4

שם. ,199-163 עט׳ המורד״,
 ,639 ועט׳ ,526-521 עט׳ שם, וטרור, מהפכה בזדאני", פרשת - ״האפילוג זה: בעניין ראה .5

.30 הערה
Marx-Engels. Sochinenya, izd. vtoroye, T. 27, Moskva 1962. pp. 239-242. .6

Marx-Engels, Collected Works, New-York-Moscow 1982, vol. 38, ibid pp. 361-365. 
Literatura Sotyalno-Revolutsyonnoy Partyi "Narodnoy Voli”, Tipograpia 

Sotsyalistov - Revoliutsyonerov 1905.
 יצחק של בידיהם בעין־חרוד, נמצאו עמודים, לאלף קרוב בן זה, קובץ של יחידים עותקים )שני

 גיליונות בירושלים(. הלאומית לספרייה לצילום על־ידי נמסר מהם אחד לוויטה. וליובה טבנקין
 היא מעניינת פרשה בסטנפורד. הובר בארכיון מצאתי הס״רים, של המחתרת ספרות של נוספים

 מגיליונותיו, שרבים פילדסודקי, של בהנהגתו הפ.פ.ס" של הארגון־הקרבי פירסומי גורל
לעיון. הבלים, דפיהם לראשונה גזרתי ואני בלונדון, המוזיאון־הבריטי בספריית מצאתי

 שנמצא בקראקוב, ו״דרור" "עקיבא" תנועת חברי ידי על שהוקם המחתרת, בארגון המדובר .8
 בפעולות שבגיטו, המחתרת מתוך ועסק, )׳האי״ל׳(, בווארשה הלוחם היהודי הארגון עם בקשר
 22ב־ וביצע הגיטו, לחומות מחוץ ׳גסטאפו׳ ובקציני גרמנים בחיילים והתנקשות לחימה

 ראה: בו, המכונסים ה׳גסטאפו׳ קציני על "הציגנריה" הקפה בית פיצוץ פעולת ,1942 בדצמבר
 ,1943 אוגוסט-אוקטובר קראקוב, במחתרת החלוצי היהודי הנוער ביטאון הלוחם״, ״החלוץ

 הארגון "על פרליס, רבקה שם, ראה .1984 ת״א, המאוחד, והקיבוץ הגיטאות לוחמי בית
 הלוחם", ב״החלוץ "עיונים מסתי: ראה: .48-9 עט׳ שם, ועיתונו״, בקראקוב הלוחם היהודי

 היהודית קרקוב )מרגולין(, פלד יעל גם, זה לעניין ראה .259-233 עט׳ שם, ומרד, התנגדות על
 שלישי, חלק ,1993 תל־אביב ומשואה, המאוחד הקיבוץ הגיטאות, לוחמי בית ,1943-1939

 המחתרת של הצבאיות "הפעולות רביעי, וחלק ;197-151 עט׳ שם, ודמותה״, ״המחתרת
.268-197 עט׳ שם, הלוחמת״,

 והקיבוץ הגיטאות לוחמי בית שנייה, מהדורה יוסטינה, של יומנה דוידזון, גוסטה ראה: .9
 "על בלומנטל, נחום ,7-5 עט׳ השנייה״, המהדורה ״עם שם, ,1978 תשל״ח ת״א המאוחד,
.143-111 עט׳ שם, ויומנה״, המחברת

 "עקיבא". תנועת מיסוד בקראקוב, הלוחם היהודי הארגון של המחתרת לספרות כאן הכוונה .10
שם. הלוחם, החלוצי היהודי הנוער כטאון הלוחם, החלוץ ראה:

 .395 ,391 עט׳ ,1990 הקה״מ, הוצ. ,1939-1946 ההן השנים שבע )אנטק(, צוקרמן יצחק .11
 נפילת לאחר כאשר ביותר, הנעלה הגבורה מעשה את וארשה גטו מרד בימי שביצע הוא קז׳יק
 לוחמים להציל על־מנת הבוער, לגטו הביוב בתעלות שוב חזר לוחמים, קבוצת וחילוץ הגיטו

בו. שרדו שאולי נוספים,
תשמ״ד אביב תל הקה״ט, והוצ. הגיטאות לוחמי בית העבר... ובתוככי )קז׳יק(, רותם, שמחה .12
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.120-118 עט׳ שם, ,1984
 עט׳ שם וחשיפתו, הטמנתו נסיבות ה׳כד׳, על בכד. שהוטמן הארכיון שטרן, אמירה רא: .13

 טמון בכד נתגלו המחתרת של הגנוזות "המגילות גולן, אביעזר - אלמגור י. גם: ראה .21-16
.22.4.1959 מוסף אחרונות, יריעות בחול״,

 ברוסיה האישי הפוליטי הטרור בסוגיית היסטוריונים של המדעי הקונגרס דיוני פרוטוקול ראה: .14
.1996ב־ במוסקבה שהתקיים ,20ה־ המאה וראשית 19ה־ במאות

Individualnyi Politicheskij Terror v Rossii XIX - Nachalo XX v., Materialy 
Konferentzii, Moskva, “memorial,” 1996.

 כל למרות כאמור, .144-141 עט׳ א׳, כתבים לח״י תש״ג, אב ב׳, גליון ״החזית״, ״טירור״, .15
 זהות של 90%מ־ למעלה וחשפתי הזה, המאמר מחבר של זהותו לחשוף הצלחתי לא מאמצי

לח״י. של המחתרת ספרות של האלמונים מחבריה
Nachalo Narodnichestva, Katorga i Ssylka, 1936 (24), pp. 22 ff. .16

 הוא .17 ; 16 עט׳ שם, ,1994 ת״א אחרונות, עידנים־ידיעות הוצ. דבר, של סיכומו שמיר, יצחק .17
 המהפכה לגיבורי דווקא שלי, בדרכי כבוד, לחלוק עתיד הייתי שנים "כעבור כאן: מוסיף

 מנהיגה קולינס מייכל של שמו על מכאן, היה בו, שבחר ׳מיכאל׳, המחתרתי השם האירית".
 המחתרת, בתוך חבריו־יריביו ידי על המארב מן שנהרג שסופו, האירית, המחתרת של הנערץ
שם. הבריטים, עם פשרה שלום על שחתם לאחר

Stefan Zeromski, Sen 0 Szpadzie, Warszawa-Krakow, 1936 p. 100 .18
 ,1991 אביב תל יאיר, הוצ. ומחקרים, מסות ומרד, התנגדות על האישי״, הטרור ״שורשי ראה: .19

.140 עט׳ שם,
 גם: וראה .124-123 עט׳ שם, ,,א כתבים לחייי א׳, ״החזית״ הגג״; בעליית ״האדם ברשימתו: .20

 "תורת .152-149 עט׳ א' כתבים לחייי א, ״החזית״ המטבע״, של השני ״הצד יוסף״; ״בן
 "אגדה" .208-206 עט׳ א׳, כתבים לח״י ג,׳ ״החזית״ הגדולה״, בריטניה של המידות

 הדמוקרטיה"; "אבירי .206 עט׳ ,,א כתבים לח״י א׳. לנוער״ ״המעש יאיר(, על )הפואימה
 השוקעת "האימפריה .236-235 עט׳ אי, כתבים לח״י ה׳, ״החזית״ הבריטי״, האלוהים ״בשם
.256-250 עט׳ ,,ב כתבים לח״י )חוברת(, העולה״, יהודה

.976-973 עט׳ אי, כתבים לח״י י״ח, גיליון החזית, בסודן״, השבי ״מן להורים מכתב .21
.1988 תשנ״ז, ת״א, הביטחון, משרד הוע. כמדבר, רוח שלג, יאיר .22
.530-529 עמי בי, כתבים לח״י תש״ז, מ״ח, ״המעש״ .23
.902-900 עמי אי, כתבים לח״י תש״ה, אדר י״ז, גיליון ״החזית״ .24
יאיר. בית ארכיון אלי, אלדד של איגרת ראה: .25
.244-243 עט׳ כ׳, כתבים לח״י תש״ז, תשרי 1947 כ׳, גיליון ״המעש״ .26
174-172 עט׳ שם, , 1947 י״ח, גיליון ״המעש״ .27
.132-131 עמי שם, חש״ו, תמוז ז׳, גיליון ״המעש״ .28
יאיר. בית ארכיון ראה: ,28.4.78ה־ מן אלי במכתב .29
 לח״י תש״א. טבת ד׳, גיליון "במחתרת" מהפכנות", או "צבאיות יאיר, של רשימתו ראה: .30

.46-45 עט׳ אי, כתבים
.59 עט׳ שם, עלילות, - רעיונות - אנשים לחייי נתן, ילין־מור, .31
 הקדמה חייו", "שירת אלדד, ישראל ראה: .14 עט׳ תש״י, סלם, הוצאת יאיר, על חוברת .32

 עט׳ ,1976 יאיר הוצ. מורחבת, רביעית מהדורה שירים, תחיי, לעד בדמי שטרן־יאיר, לאברהם
שם. ז׳-י״ג,

.59 עט׳ שם, עלילות, - רעיונות - אנשים לח״י ילין־מור, .33
.34-33 עט׳ אי, כתבים לח״י ב׳, גיליון ״במחתרת״, .34
ז.א.( - שלי )הדגשות שם, ד׳, גיליון ״במחתרת״ .36 ;34 ;33 עט׳ שם, ב׳, גיליון ״במחתרת״ .35
.126 עט׳ שם, עלילות, - רעיונות - אנשים לח״י ילין־מור, .37
 ארכיון ,7 עט׳ בלטרון(, המעצר )מחנה מאי־שם, ״החזית״ לעורך מור ילין של מכתבו ראה: .38

יאיר. בית
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יאיר. בית ארכיון שם, מאי־שם, )לאלדד( "החזית" לעורך מור ילין של מכתבו ראה: .39
 שם. בלטרון(, המעצר )מחנה מאי־שם, )לאלדד( "התוית" לעורך מור ילין של מכתבו ראה: .40

 ומקורות האידיאולוגיים הרוח הלכי על לעמוד שמבקש מי הדעות, לכל שגרתי בלתי ׳צירוף׳
 רק היתה זו הרבה. זאת מרשימה ללמוד יוכל עת, באותה לח״י חברי של הרעיוניים ההשראה

 הסוהר בבתי הכלואים לח״י חברי תקופה באותו ניזונו שממנה הספרות של חלקית רשימה
הלר. כטענות הונאה׳... ׳מעשה ׳פוליטיקה׳ היא זאת גם שמא או המעצר, ובמחנות

 עט׳ תשל״ו, אביב תל ספרים, הוצ. "הדר" שלישית, מהדורה ראשון, מעשר אלדד, ישראל .41
קז-קח. עט׳ ציט. קד-קט,

.34-33 עט׳ ,,א כתבים לת״י ב׳, גיליון ״במחתרת״ .42
יאיר. בית ארכיון ,1982 תשמ״ב, בשבט כ״ו אלי, כד,; יהושע של מכתבו .43
 "במחתרת" לגליון יאיר, של ידו בכתב החנוכה, לחג רשימה החנוכה", בחג "הרהורים מתוך .44

א', 4/223 פ ז׳כזטיגסקי מכון יאיר, בית ארכיון אור, ראה שלא ,1942 תש״ב
.43 עט׳ שם, ,1994 ת״א אחרונות, עידנים־ידיעות הוצ. דכד, של סיכומו שמיר, יצחק .45
 שם, הרוח", של "בכוחה ח״י" "חדר "בגבס", שלישי, חלק ראשון, מעשר אלדד, ישראל ראה: .46

 קכה-קלט. עט׳ שם, הכלא, מרתף מתוך מאמריו הכתבת ועל ׳קפיצתו׳, ונסיבות מאסרו על
קלג-קלט. ציט.

.86 עט׳ שם, דכד, של סיכומו שמיר, יצחק .47
S. Grigorovich (Zhitlovski), Sotsyalism i Bor’ba Za Polilicheskuyu Svobodu, London .48 

1898, pp. 3-5.
“Vinuzhdennyje Objasnene”, Revoliulsyonnaya Rossia N 7, 1907, pp. 5-7. .49

.151-150 עט׳ )ב(, 65 קתדרה ,102 עט׳ המחתרת, מן לח״י בעאת גינוסר, ציט. .50
.171 עט׳ ,1971 ניו־יורק, )אנגלית(, פילסודסקי פילסודסקה, אלכסנדרה מצוטט: .51
יאיר. בית ארכיון ,4.7.77 אלדד, עם שלי ראיון .52
 אביב תל לאור, בית־הוצאה כנרת בטרם, שנות ילין־מור, של עדותו־זכרונותיו כך על ראה .53

.53-51 עט׳ ,4 פרק ,1990
.98 עט׳ שם, מהמחתרת, לח״י בצאת .54
 ת״א יאיר, הוצ. המרובע, לשולחן מסביב והלח״י האצ״ל ההגנה מפקדי היסטורי, מיפגש .55

.147 עט׳ שם, ,1986 תשמ״ו
.622-615 עט׳ ,,א כתבים לח״י י״א, גיליון ״החזית״ .56
יאיר. בית ארכיון 13.7.77 אלדד, עם שלי ראיון .57
יאיר. בית ארכיון שם, אלדד, עם ראיון .58
 הכתר יפה ראשו. לא אדם, שלה כתרו האדם, של היתירה נשמתו להיות חייבים וכבוד "הדר .59

 שאמר דברים אלדד מסכם במקומו", שאינו בכתר יופי ואין עצמו, בכתר יופי אין אבל לראש,
 צ״ה; עט׳ תשל״ו, אביב תל "הדר", ראשון, מעשר אלדד, י. ראה: עת. באותה בפגישתם לבגין,

צו.
.58 עט׳ שם, תשל״ו, אביב, תל המרד, בגין, מ. ציט. .60
 שם, תשמ״ו, ברל, בית שרת, מכון עמדה, ספרי הימין, של המיתולוגיה שביט, יעקב ראה: .61

 טוען "ז׳בוטינסקי", ;127-125 עט׳ שם, ציט. .152-125 עט׳ המרד״, אל בגין של ״דרכו
 לשם מצטט הוא ריאלית. לפוליטיקה הספרותי" "המרד את לתרגם שאפשר האמין "לא שביט,

 וב־ , 14.1.1935ב־ במאמענט )ממאמר (1)1935ב־ ז׳בוטינסקי שכתב דברים, טיעונו, ׳הוכחת׳
 וכן האגואיסטי", מצפונה המוסרי, מצפונה רק יכול אנגליה את ש״להכריח קבע: בהם (,1934

 ססגונית". גבורה אלא אינה בריקדות על עלייה כן ועל המצפון, את יעוררו לא ש״בריקדות
 והמלחמה, הלבן" "הספר שנות של והעמדות האידיאולוגיה על , 1935-1934ב־ מעמדות לגזור

 כתיבה של הדוגמאות אחת זוהי זה; בהקשר הדעת על מתקבל ובלתי הוגן, בלתי ספק ללא הוא
 אלא הבריטי, השלטון נגד במערכה פתח לא שהאצ״ל הנכונה, הטענה למרות זאת פולמוסית.

 כל בעמדות "י. לח של מלחמתה השפעת ובעיקבות מדינית, הרעיונית והתעייה המבוכה מן
משמעותיים. שינויים חלו הצדדים
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.183 עט׳ שם, ,1966 ת״א קרני, הוצ. האש, יום כץ, שמואל ציט. .62
Vera Figner. “Po Povodu Issledovatelskoj Raboty D. Kuzmina”, D. Kuzmin, .63 

(Kolosov) Narodovolcheskaya Zhurnalistika, Moskva 1930, pp. 231 ff. 261-263.
 ל׳הערה׳. מ׳הערה׳ אותה ׳משחיל׳ הוא לעתים במפורש, ה״תווית" בשם קרא הוא תמיד לא .64

 קורפוטיזם, הכל: את מכילות בראשיתה, לח״י של התחייה" ל״עיקרי מדביק שהוא ה׳תוויות׳
 שם־ נמצא לא ועוד... ועוד ואימפריאליזם מיליטריזם הדמוקרטיה, שלילת דרוויניזם, גזענות,

 זלמן מרכז ,1949-1940 ופוליטיקה אידיאולוגיה לח״י הלר, יוסף ראה: בהם. מנה שלא גנאי,
.132 ;125 ;119 עט׳ שם, .184-165 עט׳ ,1989 וזשמ״ט ירושלים כתר, - שזר

 בסימן - לח״י ״עליית חמישי, פרק שם, ראה: .132 ; 125 ;119 עט׳ א׳, כרך הלרלח״י, ציט, .65
.184-165 עט׳ שם, רעיונית?״, התחדשות

 תש״ג, תמוז א׳, גיליון ל״החזית" אותנו מפנה הוא ,34 הערה ,170 עט׳ שם, לח״י, הלר, ציט. .66
 בכל לא גם אלא ,121 בעט׳ רק לא כזו, קביעה ימצא לא שיבדוק, מי .121 עט׳ א', כתכים לח״י

כולו. הגיליון
.355-352 עט׳ שם, לח״י, הלר, .67
.619 עט׳ ציט. ,622-617 עט׳ ב׳, כתבים לח״י "במחתרת", לסוציאליזם״ ״יחסנו ראה: .68
 ,1986 בנובמבר 21 ,47 מס׳ גליון השבוע, דבר היסטורית״, כהזדמנות ה״נאציזם שביט, יעקב .69

 עט׳ שם, המרד", אל בגין של "דרכו הפרק, עמדה, ספרי הימין, של המיתולוגיה ,7-5 עט׳
152-125.

.154 עט׳ שם ,1989 ירושלים כתר, והוצ. שזר מרכז ,1949-1940 ״י77הלר,ל יוסף ראה: .70
 הוא למוסוליני" אהדתו "על שם. ,164 להערה שהתכוון לך, מסתבר מלחפש, עייפת לא אם .71

 ראשית רטוש, יונתן ואל ה׳; ע׳ השירים, ספר שטרן, אלדד", י. מאת "מבוא אל אותנו מפנה
ואל: ,24 עט׳ הימים,

F. Gervasi, Terror in Palestine, Collier's 11/8/1945 A. Koestler, Middle East 
Underground, Contact, May 1946, p. 53

 מכתבים, מאמרים, שירים, תחיי, לעד בדמי שטרן, אברהם מבוא, חייו", "שירת אלדד, ראה: .72
 עט׳ שם, מבוא, ,1982 אביב תל ״הדר״, הוצ. הימים, ראשית רטוש, יונתן ראה: ח׳, עט׳ שם,

שם. ,24 עט׳ ,32-7
 גרינבוים, ויצחק סוקולוב נחום בהם לרוב, ציונים שמנהיגים נמצא הראייה, היא זאת אכן ואם .73

 כך: על וראה בן־גוריון. שותף גם היה פילסודסקי, על החיובית לדעה פאשיסטים... היו הם גם
 'מצוק הכל - דבר של כללו שם. ,53 ;52 עט׳ ,30 ;29 הערות הימין, של המיתולוגיה שביט,

.,האצבע מן
 באזהרה פתח שדה שיצחק מצויין, שדה, ויצחק יאיר בין שהתנהלה השיחה של בפרוטוקול .74

 בתוך רכה ביד נוהג ללא והוא מלחמה, יחסי ביניהם שייתכנו משום יישמר, "כי ליאיר:
 להם אין ואילו לרוויזיוניסט, אותו החושב י״ש. בידי טעות כי יאיר, ענה כך "על מלחמה"

 ולא מעשית לציונות מתנגדים אינם לשמאל; ולא לימין לא הם, כלום. ולא ולרוויזיוניזם
 לעצמה, טובה אומנם ההתיישבות בכוח. רק אם כי בשתיהן, מאמינים אינם אך מדינית, לציונות

 תיק את״ה, ,15.10.41 ״יאיר״ עם פגישה ציט. לכוח״, אמצעי אינה באם ציוני ערך לה אין אך
 עוד עמדותיו במערכת חשוב יסוד כאן להבהיר מבקש יאיר שם. ,19.10.41 ,22 א/40 לח״י
 הריק, המלל מן והכרזותיו, ממליצותיו הרביזיוניזם מן ההתנערות בפולין, השליחות מימי

 האידיאולוגית האוריינטציה מא׳, מה׳אנטי וגם וה״סיימים", ה׳פטיציות׳ מן נייר׳, של וה׳גשר
 מור ילין מעיד עליה אשר הקנאים, וברית אחימאיר אב״א של ב׳שמאל׳ המלחמה מן הימנית,
 הוצאה בית כנרת בטרם, שנות מור, ילין נתן ראה: בפולין. יאיר במחיצת עבודתו מתקופת

 איגרות ראה.■ ,62-43 ;53-51 עט׳ גרינברג״, צבי ואורי אחימאיר ״אבא ,4 פרק ,1990 לאור,
יאיר. ארכיון צלניק, של עדותו ראה: שם. שטרן, דוד ארכיון יאיר,

“Stern was captivated by the legends surrounding the Messiah Son of Joseph who .75 
must fall, and then a dreadful world war will break out... and with the termination of 
this war the Messiah Son of God will appear at the head of his troops...” cit. Joseph
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Heller, Avraham (‘yair’) Stern (1907-1942) 'Myth and Reality", The Jerusalem 
Quarterly 49, 1989, ibid, pp. 128-129.

ז.א.[. - שלי ]הדגשות 157 עט׳ שם, ופוליטיקה, אידיאולוגיה ״י77הלר,ל יוסף ראה: .76
 תש״א; שבט ה׳, במחתרת תש״א, טבת ד׳, במחתרת בישראל", המשיחיות "התנועות ראה: .77

 חנוך עדות ראה.■ ;56-55 ;66-63 ;46-45 עט׳ שם, א', כתבים ״י77תש״א,> אדר ו׳ במחתרת
יאיר. בית ארכיון ,25.4.78ה־ מן אלי אורנשטיין נעמי איגרת ;27.2.78ה־ מן קלעי

 אני הציר׳, ׳מדינות בנצחון האמין יאיר אם לקבוע מאוד "קשה גינוסר, פנחס של דבריו השווה .78
 אולם בחשבון, ואת הביא צרפת מפלת לאחר ,בכך האמין לא המלחמה שתחילת לחשוב, נוטה

 של ו׳המדעי׳ ה׳נאמן׳ 'הציטוט׳ ואת תנוצח". שגרמניה סבר לברית־המועצות הפלישה לאחר
 תשנ״ד, ניסן ,71 גליון קתדרה, לבקורת, הערות - לשמאל ימין בין ״לח״י הלר, מדבריו: הלר
 מדבריו: כביכול ציטוט תוך נבראה, ולא היתה שלא קביעה גינוסר בפי שם הוא כאן .89 עט׳
 שרצה וכרו נגדו שהתייצבו ואלה גרמניה, במפלת שרצה, זכר שטרן בעד שהתייצב "מי

 של ה׳מדעית׳ בהארתו מדי מרובות האלה ה׳טעויות׳ אלא, ׳טעות׳, רק לכאורה בנצחונה",
 דרך על גינוסר של הצבעתו גם (65) שם, ראה לב. בתום כטעויות אליהן שנתייחס מכדי חלד,

 נאמרו, ולא היו שלא דברים על שם, והסתמכותו ילין־מור, של ספרו מתוך הלר של ׳ציטוטיו׳
 הלר! ידי על המצוטט מן הפוכים דברים שם, אמר שילין־מור מסתבר שלו; לתיזה ׳כהוכחה׳

 מדי רבות .137 ׳עמ שם, תשנ״ד, ניסן קתדרה, הלר", ליוסף ״תשובה גינוסר, פ. ראה:
 הבנה מרפרפת, קריאה על הטוב במקרה מיוסדת, "ביקורתו !טעות ולא ׳שיטה׳, שזו ההוכחות,

 כותב נזק", לגרום כדי במודע, לסלף כוונה על הגרוע ובמקרה במערומיה, בורות ואף לחצאין
 כאן "מדובר .87-86 במי ,1982 קיק ,9 ומגיס הלר, של ביקורתו דרך על עמיצור, אילן פרוס.

 שורה שם, זעיר פה, זעיר דולה שהוא תוך "המחבר, מקורות". ׳עיבוד׳ של מחשבת׳ ב׳מלאכת
 מוציא לח״י, בכתבי לרוב המצויים והמקיפים הרחבים החיבורים של הים מתוך שתיים או אחת
 סתירות תוך - וזאת סברות, של תלים תלי בתוך אותן ומגבב משבץ שוזר, מהקשרן, אותן

 הלר י. של לספרו והארות הערות ולאן, מאין לח״י פראנק, צבי מציין וביה", מניה פנימיות
.14 ;13 עט׳ שם, ,1992 ת״א יאיר, הוצ. ,1949-1940 לח״י

 הוא שעליו ה׳מקור׳ הוא ומה ;260 עט׳ (90) הערה ;125 עט׳ שם, א׳, כרך לח״י, הלר, .79
 ספרותי, קטע הוא המקור המקובלים". המדעיים הכללים כל "לפי אסמכתא! יש - מסתמך?

 עצמו הלר אחר, במקום כאשר זאת .177 ; 174 עט׳ שם, בסף, אשר הדם ויינשל, של מספרו
 ימין בין "לח״י הלר, ראה: ממש", היסטורי מחקר שאיננו כמקור לו, ׳נוח׳ כאשר אותו, פוסל

.113 עט׳ שם, קתדרה, הלר״, ליוסף ״תשובה גינוסר, ראה: .88 עט׳ (,71) קתדרה לשמאל״,
 אלא בולשביקים ולא פשיסטים "לא אלדד, י. וראה: .328 ;313 עט׳ שם, לח״י, הלר, ראה: .80

.65 עט׳ שם, ,1989 נובמבר ,11(6) גליון נתיב ישראל״, חרות לוחמי
 הלר .7 עט׳ ,1988 בספטמבר 16 ד,ארץ שוב״, מכה ״ברנדוט שגב, תום הלרעם של ראיון ראה: .81

 ואף ,1988 7 באוקטובר העיר״, ב״קול הרפז יורם עם בראיון גם שלו הזאת ה׳תיזה׳ על חזר
 מוצא יהודה, בן נחמן .1988 ,14 אוקטובר העיר״ ב״קול מכן לאחר שבוע בו, לחזור הספיק
 ׳בלשון יהודים", ידי על פוליטיות "התנקשויות על החשוב במחקרו כך, על להעיר לנחוץ

 ישרה דוקומנטציה שום על ולא מעניינת, השערה על מבוססת חלד של ש״פרשנותו המעטה׳,
 כארבעה ארוכה, תקופה נמשך ברנדוט של שתיווכו יהודה, בן מציין עוד ראיונות". על או

 מורת את הסתירו לא - אחרים רבים כגורמים - לח״י זמן ובאותו בו, ההתנקשות עד חודשים
 מספיק, בטוחים חשו לח״י פיקוד כאשר "שרק יהודה, בן כותב "נראה", שלו. התיווך מן רוחם

 לפועל הוציאו הם ממשית, סכנה מהווה ברנדוט שלהם האידיאולוגית הפרספקטיבה שמבחינת
 לה היה לא זו שהתנקשות הלר, של קביעתו לחלוטין גם דוחה בן־יהודה בו". התנקשותם את
 בן־ כותב דבר", שינתה לא זו שהתנקשות בתוקף, ספק מטיל "אני הרבה. שינתה ולא ערך כל

 גוריון, שבן כותב, הוא לזכור, יש רבה". ועוצמה כוח בעל אישיות היה "ברנדוט שכן יהודה,
 הוא הרוסים". את להוציא נגדנו, היו האו״מ כל בחיים, היה ברנדוט עוד "שכל שאמר: הוא

 שתהליכים הסברה את מאמץ שהלר נראה, פילוסופית "מבחינה זו: בפרשה דבריו חותם
יישום כרנדוט. לפרשת וו עמדה ומיישם פוליטיים, למעשים ומעבר מעל מתרחשים היסטוריים
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ביותר". פרובלמטי הוא זה
Nachman Ben Yehuda, Political Assassinations by Jews - A Rhetorical Device for 

Justice, SUNY, State University of New York Press 1993, ibid, pp. 273-274.
 "הנציונל מהו להגדיר כאן גם טורח אינו כהרגלו, הלר, .526 במי ב׳, כרך שם, לת״י הלר, .82

 להסביר כלל לטרוח מבלי קלמפרר, פון קלמנס של מאמרו אל אותנו ׳שולח הוא כולשביזם".
 מבחינה כהולמת זו ב׳הגדרה׳ דווקא בחר ומדוע ומקורותיו, מהותו זה, מונח בעצם מהו

ראה: לח״י. של דרכה אידיאולוגית
Klemens von Klemperer, “Towards a Fourth Reich? The History of National 

Bolshevism in Germany”, The Review of Politics 13, 2(1951), pp. 191-211.
.191 עט׳ שם, קלמפרר, פון .83
.205-198 עט׳ שם, קלמפרר, פון .84
 סוציאליזם "הנאציונל הוא הזה, המונח של ׳ייחוסו׳ מהו ביותר ברורה בצורה מפרש קלמפרר .85

קלמפפר: כותב: בטוהרתו"
‘1What is ultimately the difference between Hitler’s Third Reich and what we have 
called the “Fourth Reich” of National Bolshevism, is, that National Bolshevism is 
more honest, more penetrating than National Socialism. It is National Socialism 
unmasked", cit. K. von Klemperer, “Towards a Fourth Reich? The History of 
National Bolshevism in Germany", ibid, pp. 207-209. J. Heller Avraham (‘Yair’) Stern

- Myth and Reality (1907-1942) The Jerusalem Quarterly 4, 1989, pp. 12-130; 135.
 האחרון, בשלב ללח״י ביותר "הקרובים הלר: הפניות׳ ׳חסר החוקר כותבר דבר" של "לאמיתו .86

 )דווקא!( )ייעד" של סוציאליזם הנאציונאל של התיאורטיקנים היו ׳הלוחמים׳, מפלגת שלב
 לח״י את מכתיר הוא שבה בולשביזם׳, ׳נציונאל התווית .526 עט׳ ב׳, כרך שם, לח״י, הלר,

 404 עט׳ שם, בי, כרך לח״י ]הלר, פעמים עשרות בספרו ונמנית וחוזרת נמנית המאוחרת,
 ,1947 בפברואר כאשר ע׳, אחר ע׳ ה׳מונח׳, של זו ׳לעיסה׳ על מצבעי פראנק, צבי גם ואילך[

 [.326 עט׳ שם, לת״י, ]הלר ומהוססות״, מבוססת בלתי בולשביקיות׳ ה׳נציונל השקפות ״היו
 עמ׳ ]שם, בעיצומה" היתה בולשביזם נציונל של לאידיאולוגיה "ההתקרבות 1948 ובמרץ

 ועוד, [,488 עט׳ ]שם, נציונל־בולשביזם״ מעין פוליטי, רדיקליזם זה ״היה 1949 ובמרץ [.431
 ת״א יאיר, הוצ. הלר, של לספרו והארות הערות ולאן, מאין לח״י פראנק, צבי ציט. ועוד...

 בספרו !פעמים עשרות ׳נגרסת׳ הזאת ה׳תווית׳ את מניתי למשל כך, .31 ,30 עט׳ שם, ,1982
 ישראל הצביע הלר, של האמיתיים מניעיו על בלבד. 525-515 עט׳ ב׳, כרך לח״י הלר, של

 "בחישוף שעיקרה, סנסציונית", יומרה בו שיש "מחקר הלר: של מחקרו את המכנה אלדד,
 פשיסטית כמעט ימנית, טוטליטלית כתנועה ראשיתה לאחר בולשביקית נציונל כתנועה לח״י

 בולשביזם", "נציונל במונח הלר בחר במקרה שלא כך, על מצביע אלדד גם לנאצים". ומחניפה
 בניית על מלמדת מהרוויזיוניזם "ההתנערות לאומי". "בולשביזם לומר היה יכול הן

 "אם אלדד, שואל ׳מלמדת׳?, זה "איך הלר; כותר נציונל־בולשביזם", של חדשה אידיאולוגיה
 כותב כבדיבוק, בו אחוז והוא מושג, העלה הוא ?...״. בולשביזם רק נותר - רוויזיוניזם לא

 אלא בולשביקים, ולא פשיסטים "לא אלדד, י. מרע". ולא זדון - ברורה ו״הכוונה אלדד,
 ציט. .66 ;62 עט׳ שם, .68-62 עט׳ ,1989 נובמבר (,11)6 גליון נתיב, ישראל״, חרות לוחמי
שם. ,254 עט׳ לת״י הלר,

 ,1994 מארס תשנ״ד, ניסן (71) קתדרה לבקורת״, הערות - לשמאל ימין בין ״לח״י הלר, יוסף .87
.78. ;77 עט׳ ;111-74 עט׳

 הנחשבים ודימויים מושגים נוקט "הוא :פראנק צבי מצביע מחברנו של הפלקטית׳ ה׳גישה על 88
 ואת לח״י מחשבת את לתאר נזקק שהוא בכל ודוחה, שלילית קונוטציה בעלי בתרבותנו

 פרופיל להציג כדי היסטוריים... מקורות שאינם מ״מקורות" ניזון הוא שלה. האידיאולוגיה
 ואחריתה הציר" מעצמות בחסות ישראל "מלכות של חזון כנושאת לח״י, של ומאוס מעוות

 לשאלה: אשר אלה, כל ולאחר (528 עט׳ ,’הלו־,לח" )שם, סטאלין״ בחסות עממית ״דמוקרטיה
 להיות חייב "המענה וחותכת: ׳מעמיקה תשובה לו יש לח״י?", של למאבקו הצידוק היה "מה
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 ראה: (.517 עמי שם, )הלר, יריביו״, בעיני דימויו שני ומצד העצמי. דימויו אחד מצד )?(כפול
שם. ,14 ; 13 עט׳ ולאן, מאין לח״י פראנק, צבי

 תל־אביב עובד, עם האופק, קו של ההליכה ללאומנות", לאומיות "בין שפירא, אניטה ראה: .89
 השימוש על מפא״י בתוך "הוויכוח מאמריה: גם ראה .75 ;74 עט׳ ציט. ,72-23 עט׳ שם 1988

.118-82 עמ׳ שם, ״,1935-1932 באלימות
 וכל ;4ב עט׳ ,17.10.97 ששי, יום הארק, במחתרת״, הלשנות ״ימי אושפיז עדה למשל: ראה .90

 ה׳קרבה את מחדש, פעם כל כביכול, ה׳מגלים׳, ונשנים חוזרים למערכת׳ ב׳מכתבים מלווה זה
ול״חמאס"... ל״חומייניזם", לחלופין או לנאצים, לח״י של הרעיונית׳

המחתרת ספרות של אלמוניותה בעקבות - הערות

 שהעלו "העקדה על מדבר תשכ״ב, בשבט ט״ו ,20.1.1962ה־ מן כהן לגאולה איגרת גוריון בן .1
)שם(. לח״י. אנשי חבריה עצמם" את

 ״,1932-1929 אלמונים״ ״חיילים ו׳ פרק שם, הסקסופון, שר כשבילגו לאגינוסר, יאירה ראה: .2
 אנשי של לוחמים במפגש אלמונים" מ״חיילים שורות של ציטוטן לפרשת ; 174-147 עט׳

 מרדכי של ולמוות לחיים חברתו פוכר, מירה ידי על המרד, סף על בווארשה, הצעיר" "השומר
 עתון הזרם", ב״נגד המרד, להנהגת אנילביץ׳ של שותפו ברסלב, שמואל ידי על וכן אנילביץ׳;
 למרדכי שניהם קירבת עובדת .406-404 ׳עמ שם, גינוסר, ראה: בגיטו. הצעיר״ ״השומר

זה. שיר למדו שממנו האפשרות, את לדעתי מעלה בית״רי, עבר לו שהיה אנילביץ׳,
 תשמ״ג, אביב תל והפרטיזנים, הלוחמים מוזיאון הוצאת וארשה, של מצדה ליטאי, לזר חיים .3

.330-329 שם, ,1983 תשמ״ג, שנייה הדפסה
 עט׳ .,א כתבים לח״י תש״ד, בשבט כ״ה יאיר, חוברת המנהיג׳, ׳על יאיר, של רשימתו ראה: .4

 בכד, שהוטמן הארכיון שטרן אמירה בשבועה", "לנאמנים יאיר של כרוזו על ראה ;396-395
 יאיר, של והשפעתו עמדתו על לנקין ואליהו צלניק יצחק של עדויותיהם גם ראה ;8 עט׳ שם,

 בית נאדל, אוסף שם, לתהומי. האישית קרבתו למרות ,1937ב־ הפילוג בימי זו, צומת בנקודת
יאיר.

 ת״א ,,ב כדן עמודים; 1024 ,1959 תשי״ט אב אביב תל ,,א כתבים ישראל חרות לוחמי ראה: .5
 בקיץ שהוטמן החומר וכן לאיבוד, שהלך רב חומר כוללים הם ואין עמודים, 1106 התש״ך,

 בחצר ,1958ב־ שטרן ודוד ברושי ע״י ,1958ב־ והוצא ברושי, יוסף ידי על חלב, כד בתוך 1941
 ת״א, בכד, שהוטמן הארכיון שטרן, אמירה ראה: הוטמן. בה בת״א, דיזנגוף ,ברח 95 מס׳ בית

.1984 התשמ״ד
 פטר ;161-158 עט׳ תש״ד, המאוחד, הקיבוץ הוצ. א, כרך חיים, עמל פיגנר, ורה ראה: .6

 הטרור איבינסקי, זאב ציט. נראווסטוונוסטי". זאדאצ׳י אי רבולוציה "סוציאלנאיה לאברוב,
 - הפועל״ ״הוועד שם, ,1977 תשל״ז, ת״א המאוחד, הקיבוץ הוצ. והמעש, הרעיון - האישי

 שיאיד לציין הראוי מן .326 עט׳ ,97-94 הערות שם, ראה: ;215-211 עט׳ הדמותהמוסרית״,
 ושל הקרבי" "הארגון של מפקדו פילסודסקי, יוזף זו; ממסורת רבה כמידה הושפע

 הלגיונים מפקד הפולנית(, הסוציאליסטית )המפלגה הפ.פ.ס. של המהפכנית" "הפראקציה
 בבזדאני הרכבת שוד בפעולת האישית השתתפותו מנמק בעתיד, העצמאית פולין של ומושלה

 שוד, בפעולות ונפלו חייהם שסיכנו הלוחמים עם ל״הזדהות בצורך ,1908 בספטמבר 26ב־
 מהפכה לפרל", "האיגרת ראה: ושודדים" כפושעים לגרדום לעתים גם שעלו תהילה, ללא

 ממופתו גם רבה במידה הושפע יאיר כידוע, .526-521 עמי שם, ,1989 ת״א יאיר, הוצ. וטרור,
פילסודסקי. של

 העברית האוניברסיטה מ.א" לסמינר מקורות והאינטליגנציה, העם בעיות איבינסקי, זאב ראה: .7
 והמעש, הרעיון - האישי הטרור נם: ראה זו לפרשה ,34-29 עט׳ תשל״ג, ירושלים בירושלים,

שם. ,95-77 עט׳ המהפכנית״, המלחמה כאמנות ״הטרור שני, פרק
.39 עט׳ שם, ואינטליגנציה, העם בעיות הסף״, ״על טורגנייב, א.ס. .8
.97 עט׳ תשל״ח, ת״א והקה״מ, הגיטאות לוחמי בית הוצ. יוסטינה, של יומנה .9
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 )רוסית(, העם" ו״רצון וחרות" "אדמה ארכיון וולי", נארודנוי אי וולי ,א זמלי "ארכיב ראה: .11

 לס״רים, 1917ב־ רק שנמסר ,1880ב־ שהוטמן הארכיון של גלגוליו לפרשת .1932 מוסקבה
שם. ,312 עט׳ ,79 הערה ובמעש, ברעיון - באישי בטרור ראה:

יאיר. בית ארכיון ,25.4.78ה־ מן אלי אורנשטיין נעמי של מכתבב ראה .12
 של מכתבו ראה: שם. ,976-973 עט׳ א', כתבים לת״י להורים, מכתב מתוך בסודן", בשבי ״מן .13

.יאיר בית ארכיון תשל״ח, באדר י״ח ,אלי בבן יבושע
יאיר. בית ארכיון ,10-9.2.78ב־ חרוד בעין ובביתי 19.1.78ב־ בביתו מור, ילין עם ראיונות .14
יאיר. בית ארכיון ,24.11.77 תשל״ח, בכסלו מי״ד אלי, כץ עמנואל של מכתבו ראה: .15
 ,1978 שנייה מהדורה ,1956 ת״א ראשונה, מהדורה יאיר, התג. בסף, אשר בדם וינשל, יעקב .16

 עט׳ ,,א כתבים לח״י תש״ג, תמוז ,,א גליון החזית בגג", בעליית "האדם .8 ;7 עט׳ הקדמה שם,
126-123.

 מעל בנימין ר׳ של תגובתו הופיעה זו חוברת בעקבות ;256-249 עט׳ שם, אי, כתבים לח״י .17
 של שקיעתה על הזאת שהנבואה היה, העיקרי טיעונו כאשר ו״דבר", "בארץ" "בצופה", במות

 המדרש מבית בדרכי־מחשבה מקורם אלה כל היהודי, העם של כוחו בעליית ואמונה בריטניה
 לוהטת: אימפריאליסטית אנטי בהצהרה בחריפות, דבריו על הגיב אלדד )דווקא!( הגרמני...

 Made in ברשימתו כותב הוא הגרמנים״, של העלייה לרעיון זו עלייה המדמה כל פי ״ייסכו־
History, לעלות שאפו "הגרמנים טוען: הוא גדול, הבדל יש תש״ז, טבת כ״ט, גיליון המעש 

 העמים את לנצל כלומר הבריטית. האימפריה את לרשת שאפו הם אחרים. עמים חשבון על
 העברי העם "עולה זאת: לעומת הבריטית..." האימפריה אותם ניצלה כה עד אשר והארצות
 שהיא בהכרח יהודה, של ועלייתב בטבח... משדות עמו ולשחרור בטבע ממדבר ארצו לשחרור
 הבריטי והאימפריאליזם בכלל, באימפריאליזם משטר בירידת ,בניצול משטר בירידת קשורה

.330-329 עט׳ שם, בי, כתבים לח״י בפרט״,
.334-333 ׳עמ שם, אי, כתבים לח״י .18
יאיר. בית ארכיון ,27.2.78ב־ בביתו )סטרליץ(, קלעי חנוך עם שלי ראיון .19
.49 ;48 עמי ,1992 ת״א מלוא, הוצ. ואכזר, ונדיב גאון )אבנר(, זרעוני בנימין .20
שם. יאיר, בית נאדל ארכיון ,27.3.73 נאדל עם ראיון .21
 עם ,26.6.1940ב־ שוב שנתפרסמה ההודעה נוסח זהו .18-17 עט׳ שם, אי, כתבים לח״י .22

 המתרברב; מהמלל להשתחרר ניסיון לדעתי מציינים התיקונים לעיל. המצויינים התיקונים
 הוא בישראל(, האצ״ל של הראשון הפרסום את רואים )שבו ת״ש, סיון כ׳ פרסום של הנוסח
התחייה". עיקרי "על הפרק להלן: ראה החדשה. הרעיונית ההיערכות את ומבטא יותר, מרוסן

 ההודעה לעריכת האחראי היה מי התברר לא איתי בשיחתו שם. ,20-19 עמי אי, כתבים לח״י .23
המפקדה. חברי ועם חנוך עם אחת ובעצה יאיר, של בעריכתו נעשו שהללו לי, נראה ולתיקונים.

 מצביע חנוך .26-21 עט׳ אי, כתבים לח״י (,1940 )אוקטובר תש״א, תשרי א׳, גליון במחתרת .24
 "להיותם צ.ל. ,4 שורה ראשון בבית אי,- כתבים בלח״י בשירו, שנפלו שיבושים שני על

סגולה(. א׳ קמוצה )י׳ אמונים" "יןקבצו צ.ל. שלישי ובבית כאורים",
 כותב ,46-45 עט׳ שם, אי, כתבים לח״י ד׳ גליון ״במחתרת״ מהפכנות", או ״צבאיות ברשימתו .25

בישראל". בלאומי בצבאי בארגון את להקים יש בגולה "בתפוצות יאיר:
 רטוש, עם התקשר בקשתי לפי כי זאת, לעומת לי מסר 28.4.78ה־ מן אלי במכתבו דבירי חיים .26

 אורנשטיין, נעמי "במחתרת"; בגליונות כלל השתתף לא כי העיד איתו, בשיחה ורטוש,
 מחבר הוא בעלה יעקב כי הדברים, ותוכן הסגנון לפי סבורה, 25.4.78ב־ מן אלי במכתבב
יאיר". "בית ארכיון אלי, מכתביהם ראה: המאמר;

יאיר. בית ארכיון ,27.2.78ב־ בביתו )סטרליץ(, קלעי חנוך עם ראיון .27
זה. סעיף על ערער הוא שגם משום שלמה, בן לשלמה בטעות כנראה מיוחס המכתב .28
 בתרצ״ו לאור שיצא ייבין, י.ה. של בעריכתו גלעד בספר מובא ומותו, אחיו מנחם על הסיפור .29

 של בנפשו מאוד עמוק חותם טבע זה קשה שאירוע נראה, הראשונים. "בית״ר" הרוגי לזכר
שהוטמן שיריו בצרור ונשק...", ברזל חרש אחי, מנחם "הוי לזכרו, חנוך של שירו ]ראה: חנוך.
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שם[. תש״א, אייר - אריאל״ ״שירי - ב׳כד׳
 שם, ואכזר, ונדיב גאון לעצמו, התיקון את מייחס זרעוני שם. ,27.2.78 אתי, ראיון חגזן, ראה: .30

.142 עט׳
 שכתב למאמר בהתייחסו יאיר. בית ארכיון נאדל, אוסף ,27.3.73 בביתו בראיון לנאדל עדותו .31

 אומר הוא יאיר" את "ראייתי יותר; לכתוב שרצה שם, לנאדל, מספר הוא ,1965 בשנת
הזמנים". במרוצת "נשתנתה

 ;יאיר בית ארכיון שם, ,נאדל אוסף ,3.5.72ב־ צלניק יצחק של זה בנידון המפורשת עדותו ראה .32
 גם השמדה, בסכנת העומד והיישוב אירופה יהודי את להציל ההכרח זה, נימוק על חוזר הוא

 היה, איתו, יאיר של בטיעוניו המרכזי שנימוקו ומדגיש ,29.8.82 בחיפה בביתו איתי בדאיון
 היא בעיני ביותר מהימנה שם. יאיר, בית ארכיון צלניק, עם ראיון להצלה. היחידה הדרך שזוהי
 יעקב ראה: אורנשטיין; יעקב של בזכרונותיו גם שהועלו דברים, המאשר פולני יעקב של עדותו

 יאיר של טיעוניו בפירוט מביא פולני יעקב ואילו שם. ,148 ;147 עט׳ בכבלים, אורנשטיין,
 עדותו לפי ה׳ציר׳; מעצמות עם ההתקשרות ניסיון נימוקי הסביר בה מפקדים, בפגישת

 העם של רובו "הרי אלה: בפגישות יאיר של העיקרי טיעונו היה פולני, של מאוד המהימנה
 באירופה. שם נמצא היהודי העם כל הגרמנים... בשבי הם בארץ, כאן ולא שם, נמצא היהודי

 בדברים לבוא מוכרחים יהודים... מיליון כעשרה שם יש רוסיה יהדות עם יחד המיליונים, שם
 לקחת עלינו מעשינו. את לשפוט תצטרך בעתיד וההיסטוריה לנסות, חייבים אנו הגרמנים... עם
.83-80 עמי אימה, בשדות בלכתך )פולני(, גלבוע יעקב הסיכון.״ את

שם. ,27.2.78 איתי, ראיון חנוך, ראה: .33
 נאדל, אוסף קלעי, של עדותו ראה: וקלעי, זרעוני של ופרישתם המפקדים פגישת פרשת על .34

 עט׳ שם, לנאדל, עדותו צלניק, ; 157-157 שם, ואכזר, ונדיב בגאון זרעוני של גירסתו שם.
 ,192-191 עט׳ ,1083 ירושלים תשמ״ג, מבוקש, אליאב, )ישקה( יעקב עדות, שם. ,60-54

 שמרדכי לציין יש שם. נאדל, אוסף ,17.2.76ה־ מן סטרליץ מרדכי של עדותו גם ראה שם.
וזרעוני. אחיו, חנוך של לנטישתם הצטרף לא סטרליץ

יאיר. בית ארכיון שם, נדל, עם ראיון חנוך, ראה: .35
 גפנר בנימין .384 עט׳ ,,ב כתבים לח״י ב׳, גיליון הנוער חזית ,הזה״ ״הלילה גפנר, בנימין :ראה .36

 בנימין ,חוזרת״ ״ההיסטוריה רבותי לבנון, שוקי ראה: ביתיאיר. ארכיון ,17.1.78 בי אתי ראיון
.15 ;14 עט׳ שם, ,12.12.97ה־ ששי, יום ,22 גליון ראשון, מקור דיוקן, גפנר

 שפעלו קבוצות, שתי עם יחד .18 עט׳ שם, חוזרת״ ההיסטוריה ״רבותי שם. איתי, ראיון .37
 בהם שבויים, 8,000כ־ לחלץ הצליחו הם גפנר, מספר האוייב, קווי מאחורי קבוצתו עם במקביל
רבים. וטייסים קצינים

 ראה שם; ,242 עט׳ שם, ומחתרת, דיפלומטיה בספרו זו פרשה מזכיר באואר יהודה איתי. ראיון .38
.213-212 עט׳ שם, היסטורי, מיפגש גם:

 .392-391 עט׳ ,,כ כתבים לח״י תש״ז, )ג( שבט ל״ד גיליון המעש בשבט״, ט״ו ״אגדת ראה: .39
 העצורים במחנה עזרא, ואליהו גלילי( )שאול ארנון של רציחתם למחרת באריטריאה נכתב
שבאריטריאה. סמבל

 עט׳ ראשון, מקור ראה: באפריקה, המחתרת אסירי עם המפגש והשפעת ,המציאות ׳הלם על .40
שם. ,20

 בית ארכיון .1998 בפברואר 11 אלי, גפנר בנימין של מכתבו ראה: איתי; ראיון גפנר ראה: .41
 הזו וההסברתית המדיניות הפעילות מאמריקה; שנשלח דו״ח של העתק אצלו נמצא יאיר.

 כתבי ברשותו שנמצאים ומוסיף, המדינה; קום עד נמשכה גפנר, בנימין עוד מספר בארה״ב,
איתי. ראיון ראה: ידו; בכתב יאיר

.10 עט׳ תשמ״ד, אביב תל יאיר, הוצ. מאודם, ובכל ׳אלימלך, אפלבוים חיים .42
 לח״י תש״ז, תמוז בציון, במחתרת לח״י, הוצ. אחת, התקפה פרשת לבסיס" חזרנו "...ולא .43

.522-493 עמי ,,ב כתבים
.315 ;314 עם׳ שם, לח״י, מור, ילין .44
חנה ראה: .140 עט׳ שם, ערמוני, חנה ,1997 תשנ״ז יאיר הוצאת כתבו, לא עליהן גלעדי, לאה .45
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.2002 תשס״ב, יאיר, צ.1ה לאליהו?, מחכה את ערמוני,
.504 ;503 עט׳ ב׳, כתבים לח״י לבסיס", חזרנו ״ולא .46
.75 עט׳ שם, מאורם, ובכל .47
.99 עט׳ שם, .48
.493 עט׳ שם, ״אלימלך״, .49
.3.3.78 בביתו ראיון .50
 ב״חזית בכתיבה השתתפו ורד, אברהם של עדותו לפי שם. ,806-805 עט׳ ב׳ כתבים לח״י .51

 כל את לא ורד; ואברהם אשד חגי שלו; מרדכי מלכא; טור עליזה ענבר; רחל אלדד; הנוער":
לזהות. הצלחתי המחברים

.806 עט׳ שם, בי, כתבים לח״י .52
.816 עט׳ שם, .53
.820 עט׳ שם, .54
.832 עט׳ שם, .55
.836 עט׳ שם, .56
 מבטי גומא "יען להיות: היתה צריכה שלו, אומר הפותחת, השורה ;862-861 עט׳ שם .57

(.5 שורה )שם, מרחקכם..."
 של עדותו גם תואם זה שלו; מרדכי כנראה גרא, דברי לפי .887-890 עט׳ שם, ,,ב כתבים לח״י .58

 את איבדה שלח״י טען, בו - תש״ח" מחנוכה לח״י למרכז ״תזכיר אצלו שמור לפיה שלו,
 נגד האחרונות לפעולות אז התנגד לדבריו, זמנן; שעבר בקטגוריות ודביקה האוריינטציה

בערבים. למלחמה היערכות ודרש הבריטים,
.900-899 עט׳ שם, ,,ב כתבים לח״י .59
.904 עט׳ שם .60
.970 ;912-911 עט׳ שם, .61
.928 עט׳ שם, .62
 )׳עממי׳(, גוטליב זטלר; יהושע יחד, לדבריו חיברו ההודעה את ;991-992 עט׳ ב׳ כתבים לח״י .63

)׳גבי׳(. בדיאן ווילי
.3.3.78 אתי ראיון .64
 על המלמד אופייני, קטן, פרט השאר, בין שלו, מעלהו "נוגה", בקפה מור ילין עם מפגישתו .65

 הוא תה, כוס על "נוגה" בקפה ישיבתם במהלך כבגדולות; - ׳בקטנות׳ מור ילין של הקפדתו
דיה. חמה היתה שלא מפני פעמים, שלוש שלו, התה כוס את מור ילין החזיר מספר,

אלמונים - הערות

 כנראה דן שם. יאיר בית ארכיון איתי, בראיון ,21.3.97ה־ מן בלאו( )דוד ידך של עדותו ראה: .1
 מתתיהו של מעדותו שמתברר כפי פגום, ׳כלי׳ עם יום אותו יצא שאלישע אז, ידע לא

.98 ;99 עט׳ שם, אדומים, בימים שמואלביץ׳
 לאור, להוצאה חברה שקמונה עלילות, * רעיונות * אנשים ישראל, חרות לוחמי מור, ילין .2

.109 עט׳ שם, ,1974 ירושלים
 יכול לא אלישע מדויקת; לא גירסה כאן מוסר מור ילין .154-152 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין .3

 בנשקו להתגונן שיכול מבלי הסוהר׳, בתי את ׳לחסל לצו נאמן נפל הוא אש. להשיב היה
הפגום.

.1962 בינואר 20 בשבט, ט״ו כהן, לגאולה איגרת גוריון, בן דוד .4
 עט׳ א, כתבים לח״י תש״ד, אייר ב׳, גליון לנוער, המעש "אלישע", שמיר: של רשימותיו .5

.922-919 עט׳ א, כתבים לח״י תש״ה. אדר י״ז, גליון החזית, לאלישע״, ״זכרון ;540-539
.919 עט׳ ,,א כתבים לח״י י״ז, החזית לאלישע״ "זכרון שמיר .6

.922-921 עט׳ שם, ר.
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 שם, עברי" מהפכן של "ממחשבותיו ;460-443 עט׳ א כתבים לח״י ישראל״, חרות ״לשוחרי .8
.488-471 עט׳

 של דומים דברים ראה והרוב המיעוט לבעיית ;444-443 עט׳ שם, ישראל״, חירות ״לשוחרי .9
 החירות לוחמי ועל כלל, בדרך והמפגר הנחשל הרוב על הרעיון, את לפתח "יש :הכותב שמיר,

 במצב הכרוכים והעינויים הסבל אף על לו, נכנעו ולא בו התחשבו שלא והדורות, העמים מכל
 מראשית )רשימה "הקליטה", צדק"; שהוא אמנם, התברר הימים וברבות נרדף, מיעוט של

 ;82-79 עט׳ שם, ,,א כתבים לח״י למחתרת( מועמדים גיוס דרך על הנחיות שעניינה ,1941
זו. רשימה של מחברה הינו שהוא שמיר, יצחק לי סיפר ,20.10.94ב־ בשיחה

 התברכה לא "ארצנו מור: ילין כותב זו בסוגיה ;447-445 עמי שם, ישראל״, חרות ״לשוחרי .10
 את הפכו שלנו הפרטיזנים באירופה. כמו גדודי־פרטיזנים, לפעול יכלו שמהם עבותים, ביערות
 ;הערים מחוצות אותו ולגרש באויב להכות היתה המטרה לעצים. הבתים ואת ליערות הערים
 תמותה בני הם הבריטים כי אמונה בלבו ולטעת הציבור ידי את לאמץ שלטונו... תחת לחתור

 יותר יעילה בערים המלחמה היתה זה לצורך ושלטונם. להתנשאותם צידוק כל ואין רגילים,
 בתכנית שמיר, יצחק העלה דומים דברים .153 עט׳ שם, ״י, לח מור, ילי; ביערות..." מהמלחמה
 ,12.4.98ב־ שהוקרנה שטרן־יאיר, אברהם על תעודה, סדרת ,,אנשים 'הכל ,2 בערוץ הטלוויזיה

הגדולות. בערים המחתרת לוחמי התרכזו מדוע לשאלה בתשובה
.448 ;447 עט׳ שם, ישראל״, חרות ״לשוחרי .11
שם. ,450 עט׳ ,,א כתבים לח״י ישראל״. חרות ״לשוחריח ראה: .12
 שם, ,1989 יאיר הוצ. וטרור, מהפכה על מחקרי ראה: לפרל, האיגרת ועל בזדאני פעולת על .13

 מופתו את נס על קרובות לעתים העלה יאיר .639 עט׳ שם, ,30 הערה גם: ראה ;526-521 עט׳
 בית ,נאדל אוסף יצחקצלניק, של עדותו :ראה עמד; שבראשו הקרבי׳ וה׳ארגון פילסודסקי של

 העם"; "רצון של "התקנון נמצא הירצחו, ביום יאיר של שולחנו שעל מקרה גם זה אין יאיר.
 את יאיר הביא גרמניה, עם ההתקשרות ניסיון על שבשיחתם־ויכוחם מספר אורנשטיין יעקב

 אורנשטיין, י. ראה: לעמדתו. כהצדקה ברסט־ליטובסק שלום כריתת בימי לנין של מופתו
 כשמו ׳מיכאל׳ השם את ונטל האירית השחרור מתנועת הושפע שמיר שם. ,148 עט׳ ככבלים,

 לאיש הערצתו על שמיר "יצחק ראה: קולינם; מייקל למנהיגה הערצה מתוך המחתרתי,
 כמוהו שמיר, זאת, לעומת שם. ,10 עט׳ ,30.1.97 אחרונות, ידיעות האירית״, המחתרת
 הדרושים האמצעים השנת לשם שוד בפעולות היסחפות של הסכנה מפני להזהיר ידע כגרשוני,

 בספרות הבודדות מרשימותיו באחת כותב הוא כיום", היא פסולה השוד "דרך למחתרת.
 עט׳ ,,א כתבים תש״ג, אלול ,,ג נליון החזית פנים", כלפי "דברים שמיר, ראה: המחתרת;
שם. ,172-171

.472 עט׳ שם, עברי״, מהפכן של ״ממחשבותיו .14
.478 עט׳ שם, .15
.480-478 עט׳ שם, .16
.483-481 עט׳ שם, .17
.484 עט׳ שם .18
.485 עט׳ שם, .19
 ז׳ליאבוב "אנדריי ,1977 ת״א המאוחד, הקיבוץ הוצ. האישי, הטרור מחקרי: ראה ז׳ליאבוב על .20

.205-195 עט׳ שם, ההיסטוריה״, דחיפת -
.488-487 עט׳ שם, עברי״, מהפכן של ״ממחשבותיו .21
 V. Bogucharskij, Gosudarstvennyje Prestuplenia v Rossii, המהפכני".• "הקטכיזם ראה: .22

.333-335 .Stuttgart, 1903, T. 1, pp
 האוניברסיטה מ.א. לסמינר מקורות והאינטליגנציה, העם בעיות איבינסקי, ז. לעברית תרגום

 מחקרי, גם: ראה זו לפרשה .33-29 עט׳ שם תשל״ג, האקדמון, הוצ. בירושלים, העברית
 מלחמה כאמנותה "הטרור שני, פרק שם, ,1977 ת״א והמעש, הרעיון - האישי הטרור

.95-77 עט׳ המהפכנית״,
צ״ז-צ״ט; עט׳ ,1976 יאיר הוצ. תחיי, לעד בדמי הנעורים״, לבני ״מזמור שטרן־יאיר אברהם .23
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 גם הורים על גם משפחה, על "הוויתור של זו בסוגיה גם ראה ס״ג-ס״ה. עט׳ שם, אני", "זוכר
 יאיר, הוצ. הסקסופון, שר בשבילנו לא גינוסר, יאיר חדשה": משפחתיות וקבלת בנים, על

.293-292 עט׳ ;274-270 עט׳ שם, , 1998 תשנ״ח
 עוד שם. ביתיאיר, ארכיון :21.3.97 תל־אביב איתי, בראיון )׳דן׳( בלאו דוד של עדותו ראה: .24

 ובעקבותיו המשפחה, בני עם הקשר ניתק כאשר חיפה, בימי מסוים, שבשלב בלאו, דוד זוכר
 חבריו( לו קראו )כך מילק עבד בטכניון, לימודיו למימון מהם קיבל שאלישע העזרה, פסקה

 אין פרונין. צבי עם יחד (Public Works’^ המנדט ממשלת של הציבוריות העבודות במחלקת
 היתה הסיבה בטכניון. לימודיו אלישע הפסיק במחתרת פעילותו שבגלל דן, טוען נכון, זה

הבית. מן העזרה הפסקת עם נקלע אליה הכספית המצוקה
 את לכבד למד פעורה, ותהום קשים, מאבקים שנות לאחר אשר גוריון, בן דוד גם זה היה .25

 ללא ומסירותו הסוערת נפשו של הפלדה וגם השירה "גם לבו: בכל ולהוקיר יאיר, של אישיותו
 ירושלים כהן, גאולה אל גוריון בן דוד הממשלה ראש של איגרתו ראה.■ ישראל", לגאולת קץ

.1962 בינואר 20 תשכ״ב, בשבט ט״ו
 עט׳ שם, מוקלח״י, ילין .922 ;919 עט׳ א, כתבים י״ו,לח״י החזית לאלישע", ״וכרון שמיר, .26

153 ; 154.
 של "עדותו .23-18 עט׳ ,1969 ת״א מערכות, הוצ. החיים, לכל גוייסנו שומרון(, )דוד עלי .27

.108-106 עט׳ שם, תשנ״ה, יאיר הוצ. ולוחם, אדם אנשל שפילמן״, אנשל
.31-23 עט׳ שם, ״מיליק״ הסרק שם, עלי, .28
.33-32 שם, עלי, .29
שלושים...[. בן אז שהיה שמיר, ליצחק ]הכוונה ;113-112 עט׳ שם, עלי, .30
.154 ;153 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין .31
 ששווה מבוקש - פרונין ״צבי תשנ״ב, 1991 יאיר הוצ. לוחמים, עלילות ליברמן, אברהם .32

.44 עט׳ שם, לירות״, 1,000
 עט׳ שם, ביופיים", הנופלים "הלוחמים ,1958 תשי״ח ת״א אלמונים, חיילים )מזל(, בנאי יעקב .33

 מתי של עדותו עם הוא, גם מתיישב, הוא אין אלישע, של נפילתו לתיאור אשר ;183-181
להפעילו. יכולת ללא ונפל פגום, כלי עם יום באותו אלישע יצא לפיו שמולביץ,

.100-98 עט׳ ,1978 הבטחון משרד מחודשת, מהדורה אדומים, בימים שמואלביץ׳ מתי .34
יאיר. בית ארכיון שם, .26.5.1995ב־ מייזלס לאהובה ניתנה ליאור, עדינה של עדותה .35
 ת״א וארשה, גיטו במרד היהודי הצבאי הארגון וארשה, של מצדה לזר־ליטאי, חיים ראה: .36

 זכה שלא ,1939 עד אנילביץ׳ מרדכי של הבית״רי עכרו על גם שם, ראה ;86 עט׳ שם, ,1983
 .106 עט׳ שם, המרד.לזד, מפקדת בראש התייצבותו זה, עברו למורשת גם מייחס לזר לפרסום;

 ובהשתתפותו, בהנהגתו בגיטו ומלשינים ס.ס. אנשי נגד מזוינות ופעולות פרנקל פאוול על
 ירושלים ושם, יד מסמכים, ספר וארשה, בגיטו והמרד המרי יוסף, קרמיש נחמן בלומנטל ראה:

 היהודי, הצבאי הארגון של המפקדה בראש עמידתו על .154-153 עט׳ שם 1965 תשכ״ה
 בככר הקרבות על .304-301 עט׳ ,109 מסמך שם, ראה ונפילתו, הסוף״ עד ״מלחמתו.

 כית״ד של "חלקה הלפרין, אדם גם: ראה .254-242 עט׳ שם, לזד, חיים ראה, מורנובסקה
 ירושלים, ושם, יד משמעות, - קורות - רקע - אירופה יהודי שואת וארשה״, גיטו במרד

 לוי ראה: ;הקרבי היהודי הארגון בדאש פרנקל פאוול את מונה הלפרין ,417-411 עמי תשל״ג
 ,1949—1939 ולאחריה בשואה בפולין החלוציות התנועות והפדות, הענות במבחן שריד, אריה
 שם, מורנוב, ככר קרב על ;285-263 עמי ט׳, פרק א׳, כרך היהודי׳, הצבאי ׳האיגוד על שם,
 הגנרל וארשה, גיטו מפקד של עדותו ראה הגרמנים בעיני במורנוב המערכה על ;308-301 עט׳
 בעיני וארשה גיטו מרד המרד, בימי ביותר העזים הקרבות כאחד אותו המונה שטרופ, ירגן

 גם ראה ;217 עט׳ שם, תשכ״ו, ירושלים ושם, יד שטרופ, יירגן הגנרל של הדו״חות האויב,
 צביה של בספרה מורנוב, כיכר לוחמי של ונפילתם הגבורה קרב של מאוד לאקוני איזכור

 עט׳ ,1980 תש״ם המאוחד, הקיבוץ והוצ. הגיטאות לוחמי בית ומרד, כליון בימי לובטקין,
 ראה: למרד, חודשיים במלאת ,19.6.43ב־ ,11 גז׳יבובסקה ברח׳ בקרב, נפל פרנקל .166-165

.248 עט׳ שם, לור,
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יאיר. בית ארכיון ,425 קלטת מייזלס, לאהובה ניתנה ,6.6.95 רוזנוויק בנימין עול עדותו .37
שם. ליאור, עדינה של עדותה .38
שם. רתנוויין, בנימין של עדותו .39
 של התפילין .13.6.95ה־ מן מייזלס אהובה עם בדאיון דודתו, בת ברקוביץ, שרה של עדותה .40

 דור, ימי כעבור נמסרו רוזנוויין, בנימין חברו ידי על שנשמרו )אלישע(, אהרונסון ירחמיאל
 כנראה נמצאה ,1992 הביטחון, משרד תבור, מספר אלישע תמונת בבית־יאיר. למשמרת,

.1940-1938 בשנים למד בו בחיפה, הטכניון בארכיון
 מסמכים בהמצאת והנאמנה הרבה עזרתה על מייזלם לאהובה תודתי להביע בזה מבקש אני

העדויות. ובגביית זו מחקר עבודת לצורך חשובים
 עט׳ ,1998 לאור ההוצאה הבטחון, משרד כהן, יהושע של סיפורו במדבר, רוח שלג, יאיר לפי .41

 חנוך של עדותו למרות מהימנה, לי נראית זו וקביעה זה, שיר של מחברו הוא כהן יהושע ,49
 של ה׳ גיליון עורך אמנם היה חנוך ליאיר; זה שיר המייחס אתי, בריאיון 27.2.78ה־ מן קלעי

בו. בגד שזיכרונו נראה זה בעניין אך זה, שיר מופיע בו "במחתרת"
Stefan Zeromski, Sen 0 Szpadzie, wyd.2, Warszawa 1936, p. 100 .42

 .60 עט׳ א/ כתבים לח״י ה׳, גיליון ״במחתרת״ תרצ״ד, סיוון יאיר, משירי ״השבועה״, ראה: .43
 ה״נארודנאיה של המהפכנית המסורת של הבולטת השפעתה כאן, גם לראות, ניתן לדעתי

ווליה".
 ,תחיי לעד בדמי תרצ״ד, משנת יאיר של שירו ,במחתרת״ אנחנו ״חיים של היד כתב נוסח :ראה .44

קי״ט. עט׳ שם,
.56-53 עט׳ אי, כתבים לח״י תש״א, שבט ה׳, גליון ״במחתרת״ ראה: .45
 כפי ה׳יבש׳ האיש היה, ולא איננו, ששמיר לכך עדות כאן יש ;הזיכרון מן השיר את קרא שמיר .46

 לספרות בחוג למד בירושלים, העברית לאוניברסיטה כסטודנט בעלייתו כידוע שתיארוהו.
 של גדולה מידה על היא גם מעידה אלה, בנסיבות זו, בהתכנסות זה שיר קריאת עצם עברית.

 להיות שחל תש״ג, השנה שבראש העובדה מן בו. למנות נוהגים אין כלל שבדרך פתיחות,
 השונים התאריכים מן שכמה ללמוד היה ניתן במאסר, שמיר עדיין נמצא ,2.9.42ב־ שנה אותה

 אותה לאחר היתה, מזרע ממחנה שמיר של שבריחתו מסתבר שגויים. הינם בריחתו מנו שבהם
 הבריטית, הבולשת בתיקי אישורו מוצא זה דבר .1942 בספטמבר 2ב־ לילה, באותו התכנסות

.1.10.98ה־ מן במכתבו טבת שבתי מר לי שמוסר כפי
שם. ,22-21 עט׳ ,1993 ת״א ״דרורה״, הזכרון חוברת ורד, אברהם של רשימתו ראה .47
 לי שנמסרה תש״ג, תמוז )מלטרון( מאי־שם "החזית" עורך אל מור, ילין של איגרתו מתוך .48

שם. יאיד, בית ארכיון אלדד, ישראל של באדיבותו
יאיר. בית ארכיון מוקלטת, שיחה שמיר, יצחק מתוך .49
ר. עט׳ .3.2.67 ו׳ יום מעריב, מזרחי״, ברחוב יריות ״שלוש אלגת, צבי ציט. .50
 עט׳ ,1978 ת״א אדומים, בימים ביק, שמואל מתי ראה: טוב סימן יצחק של נפילתו נסיבות על .51

 שנתקל בלטרון, המחנה משומרי אחד ערבי, שוטר החוליה, את הסגיר שמואלביץ לפי .89-88
 שחמל הוא, החוליה, ראש טוב. סימן יצחק יסגירם; שלא ונשבע נפשו, על התחנן במקרה, בהם
)שם(. בחייו. כך על ושילם לנפשו, שלחו עליו,

.179-176 עט׳ ,1958 אלמונים, חיילים )מזל(, בנאי יעקב ראה: זו פרשה על .52
יאיר. בית ,755 קלטת ,18.7.95 כרוך על שיחה )״עמי״( הוליאנסקי, דוד של עדותו .53
 לח״י ,ואליעזר ציון ,ברוך של נפילתם על המחתרת הודעות :ראה ;הנכונים התאריכים הם אלה .54

 לח״י, מור, ילין אצל בטעות הנקובים לתאריכים בניגוד ;496-495 ;470-469 עט׳ א/ כתבים
 נוקב ,168 עט׳ שם, ,1995 יאיר, הוצ. בעט, אכתוב היום תור, בן נחמיה גם ;156 עט׳ שם,

 ראה: יבנאל ,-לפרשת 160-154 עט׳ שם, מוקלח״י, ילין ראה: חיפה לפרשת מוטעה. בתאריך
 ׳ציון׳ ל׳ברוך, והספדיו זו, בפרשה מור ילין של רשימותיו גם ראה ;160-158 עט׳ שם:

 ;542-541 עמי אי, כתבים לח״י תש״ד, אייר ב׳, גיליון לנוער״, עתון - ״המעש ו׳אליעזר׳,
 "החזית" שגיליונות ברוך׳, על ב׳שיחה בעדותו מספר למחתרת, לונץ מנחם את שגייס ׳עמי׳,

 המשקל את חושף זה פרט להצטרף; מנחם של בהחלטתו שהכריעו הם ידו, על לו שנמסרו
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 עורף להרחבת בנוסף הכוח, הרחבת על למחתרת, הגיוס על ההסברה, על למערכה שהיה הרב
הרעיוני. והחישול והעזרה, האהדה

 מור, 'לץ ראה העורך, ותגובת חבס ברכה של מכתבה כולל ב״משמר", הפרסומים לפרשת .55
שם. לח״י,

 בעדותו, זו פרשה המספר בנאי יאיד"; "בית אדכיז; ;755 קלטת שם, ברוך, על שיח ראה, .56
׳מזל׳. המחתרתי, כינויו את לו אימץ שמאז מוסיף, לראשונה,

 ,,א כתב'ם לח"' ד׳, גליון "במחתרת" מהפכנות", או "צבאיות ברשימתו יאיר כותב זאת ברוח .57
 וראהשדזתל בישראל"; הלאומי הצבאי הארגון את להקים יש הגולה בתפוצות ;46-45 עט׳
 כחיל עצמם את ראייתם להדגיש בא ׳בישראל׳ שהשם המספר, 27.2.78ה־ מן קלע' חנוך של

 שבחילופי ומוסיף שלו", היא פולין ש״כל חנוך, מספר טען, יאיר כולו. ישראל עם של החלוץ
 חכה איתך, הם בפולין הארגון חברי כל "אם בפניו: הטיח ממנו, פרש כאשר יאיר, עם הדברים

יבואו..." שהם
Victor Serge, Memoirs of a Revolutionary 1901-1914, London 1963, p. 112 .58

 תאריך על שם. ,,ברוך על ישיח בנאי, יעקב ראה: ; 157 ; 156 עט׳ שם, לח״', מור, ילין ראה .59
 לו ימלאו חודשים שלושה שבעוד מציין הוא בה ,27.10.43ב־ ביומנו מרשימתו למדתי לידתו

שם. שנים, וארבע עשרים
 עט׳ ולוחם, ארם - אנשל ראה: ;228-167 ,עט בטרם, שנות מור, ילין ראה: זו לפרשה .60

שם. .86-76
.,ברוך על והשיחה ו׳עמי׳ בנאי ראה: .61
 לארץ עלייתו לעת בווילנה, שהשאיר הצעיר, לאחיו הכוונה 'איר, בית ארכיון ברוך, של יומנו .62

 בהמשכים פורסם ,ברוך של יומנו טורקיה. דרך מזוייפים בניירות המחתרת, אנשי חבורת עם
 תודתי תשי״ח, טבת י׳ תשי״ח, חשון־כסלו ח-ט גיליון תשי״ח, תשרי ז, גיליון ט׳ שנה בבלם
לידי. אלה פרקים המציאה ואף כך, על אותי שהעמידה גרינברג, עליזה לגב׳

 ארצה שהגיע ׳מזל׳(, ׳שרגא׳; )׳אופל׳; בנאי ליעקב הנראה כפי הכוונה, שם, ברוך, של יומנו .63
 אלישע של מקומו זה בשלב שמלא בזופיובקה, בקורס ׳ברוך׳ עם ועשה קבוצה, באותה

יאיר. בית ארכיון שם, ,,ברוך על בשיח בנאי של עדותו ראה חיפה; סניף על כאחראי
לארץ. בעלותו שם אותם נטש כאשר כמפקד, שנכשל להרגשתו, הכוונה, .64
 שנות סוף תקופת על ,27.1.77הי מן עדותו יאיר; בית ,16.1.78ב־ בביתו אנשל עם ראיון .65

 ספר ראה שם; דכוטינסקי, מכון ,1944 במרץ מאסרו עד תש״ד, תש״א שנות ועל השלושים
 הפרק שם, ראה: בפולין, התאים תקופת על .1995 ת״א יאיר, הוצ. ולוחם, אדם - אנשל לזכרו:

 למערכה, הוילנאית הקבוצה של והצטרפותה לעלייה החתירה על ;65-38 עט׳ ההיתוך״ ״כור
.99-67 עט׳ שם,

 שעל זאת, לעומת אלדד :118-109 עט׳ ולוחם, ארם - אנשל שם, אנשל' 'על שמיר, יצחק .66
 בחריפות הדיון, רמת בהעלאת הרעיוני, והפולמוס ההגות בתחום המחתרת, בספרות חלקו

 ככל ידע לא ערעור, כל אין העצומה, השפעתם ועל המבריקה, כתיבתו ועומק ובלהט הסגנון
 עצמו, ועל אנשל על דבריו ראה: כאנשל; אנשים של האפור׳ ה׳מעש את להעריך הנראה
 ללא ההקרבה הקטנים׳, ה׳פכים יאיר, בית ארכיון ,26.1.95ח־ מן מייזלס אהובה עם בדאיון
 על האלמונים הלוחמים והמייגעת; המסוכנת הקשה, במלאכה העושים של נפשם מסירות גבול,

 רוחשי קריה בחוצות ולהדביקם להפיצם לילה, לילה, שיצאו הנערים המחתרת, דבר נשיאת
 אנשל על בדברים כלל; נחשבו לא או מעיניו, נעלמו אלה כל נפשם, ומבקשי מלשינים בלשים,

 אחת היא זאת אולי המעש. היה שפילמן אנשל אצל הקובע "ה׳גן׳ בגילוי־לב: אומר הוא
 היה מרכאות, ובלי במרכאות שלי, המעש לבינו... ביני יתירה קירבה היתה לא מדוע הסיבות
 זילזולם שהוא האפור, המעש של הזה ב׳גן׳ זילזל אלדד ולשוחח"; לבוא היותר ולכל לכתוב

 מהפכה, שבתנועות אינטלקטואלים גם הרוח, מאנשי רבים של ולעתים והגות, עט אנשי של
 המסוכנת האפורה, המייגעת, המלאכה את מחשיבים, ואינם רואים אינם מבחינים, שאינם
 בה. העושים את ולא ולתהילתם, לכתיבתם להגותם, הנתיב את המפלסת התהילה, וחסרת

 48״ ולילה, יומם פועלו את אנשל, של ומסירותו נאמנותו את רואה הוא אנשל על בדברים
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 ראיון, )שם, מישהו"; לשרת נפשי צורך למישהו... לעבור נפשי ל״צורך כביטוי ביממה", שעות
 במפלגת הפולמוס בימי אחריו הלכו שלא כמותו, וברבים בו רואה הוא דבר של קיצורו ; (3 עמי

 אלדד, של שבעיניו גם, מסתבר (;11-10 עט׳ )שם שרתני״ ״סובייקט של דמות הלוחמים,
 ׳משהו׳, ]ולא ׳מישהו׳ לשרת שלו׳ הנפשי של׳הצורך אנשל, של המעש ׳גן׳ של הגדול החיסרון
 ילין אלא אלדד, הוא, היה לא שלו, השרתני׳ ל׳צורך ש״האובייקט" כמובן, הוא שם[ כדבריו

(.13 עט׳ )שם, שמיר... ויצחק מור
 חן טוביה של בראשותו בקבוצה מדובר יאיר. בית ,16.1.78ב~ בביתו ראיון אנשל, של עדותו .67

 אייזיק בגין; דוד קוטליצקי; ברוך הבלונדי׳(; )׳דב גראנק יעקב היתר: בין נמנו חבריה בין ציון;
 מסיבה החליטו הם בצלניק(; )חשדו פרובוקטורים; בפנים שישנם החליט, אייזיק ואחרים; קוגן

 החומר; רוב של מחברו והיה איתם, היה מ״מעריב" שניצר שמואל הפעילות; את להפסיק זו
 עם השתווה לא שניצר לפעילות; קבוצתו חברי ושאר טוביה חזרו מיכאל, של בריחתו לאחר

 אנשל. מספר אותו, השמיד וכנראה החומר, את הוציא מהם שאחד נראה, בצד; ונשאר מיכאל
 גיליון ואת הכרוזים את אנשל להם הביא ממזרע, ברחו גלעדי ואליהו שמיר יצחק כאשר

 שתק. מיכאל זילזול; דרך ביטל אליהו יאיר; של נפילתו אחרי שיצא השלישי, "במחתרת"
)שם(.

 לא עליתן בקובץ, סיפורה :גם ראה ; 1993 תשנ״ג תמוז לזכרה, חוברת דרורה, :ראה דרורה על .68
 המחתרת" ספרות על ב״שיחה עדותם, ראה ;334-316 עט׳ ,1997 ת״א יאיר, הוצ. כתבו,

דב. בן וברך כרמלה של בביתם ,11.4.1982
שם. ראיון, אנשל, .69

שם. ,,דרורה,'שיח סד.
 עמי שם, תשנ״א, ת״א יאיר, הוצ. בעט, אכתוב היום )׳ארזיה׳( תור בן נחמיה ראה: ׳ג׳וני׳ על .71

 שומרון דוד לפי שם. אנשל', עם 'ראיון ;,המחתרת ספרות על 'שיח דרורה גם ראה .119-118
׳שיח׳(. )שם: ומת; ברחוב צנח תש״ד; בחשוון נפטר ג׳וני )׳עלי׳(,

 )ארנון(, גלילי, שאול על ; 198-156 עט׳ שם, .10 ;9 פרקים אכתוב, היום תור, בן נחמיה ראה: .72
שם. ,,'שיח ׳דרורה׳, של עדותה גם ראה: ; 160 עט׳ שם,

 עמי ; 181-156 עט׳ שם, א״׳, עזרא בשכונת ״הצריף בעט, אכתוב היום תור, בן נחמיה ראה: .73
שם. ,ישיח ׳דרורה׳, ; 164-160 ;185

.192-190 עט׳ שם, אכתוב, היום בן־תור, שם; ׳שיח׳, דרורה, עמי, בן אליעזר .74
שם. ,37-35 עט׳ לח״י, מור, ילין עליו, ראה שם; ׳שיח׳, שיף, מנחם .75
.22 ;21 עט׳ שם, דרורה, חוברת המעש״, ״בחזית רשימתו ורד, אברהם ראה .76
שם. ׳שיח׳, ׳דרורה׳, .77
.127 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין .78
 גבעון, של תרומתו על שם. ,262-260 עמק לח״י, מור, ילין ראה: ומשמעותו המעש תופעת על .79

.267 עמי שם,
 היה בצורי אליהו ; 10 עט׳ שם, ,1950 אביב תל ׳תנופה׳, הוצאת באש, בוער סנה ורד, אברהם .80

 הנוספים הטובים חבריו האצ״ל. מן ללח״י לחזור עליו שהשפיע והוא, אברהם, של הטוב חברו
 הם גם )׳אבידן׳(, רין וצבי אורנן עוזי רטוש, של אחיו ושני חכים אליהו גם היו בצורי של

שם. בלח״י. חברים
.12-11 עט׳ שם, זדד, .81
שם. ,2.12.93ב־ יאיר, בבית ראיון ורד, אברהם .82
 ממאה החרדים מקרב ללח״י המצטרפים מבין דריימן, בשמואל כאן מדובר שח.,13 עט׳ ורד, .83

שערים.
.267 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין .84
שם. דרורה, בחוברת רשימתו ורד, דוד .85
שם. בביתו, ,16.1.78 ראיון אנשל ראה: .86
 גם שהיו השאר, בין מספר דיקו שם, יאיר, בית ארכיון ,,המחתרת ספרות על 'שיח שם, דיקו, .87

בזה ]עסק ליש״ט. חמש של שטרות לזייף ניסיונות לכמה גם והגיעו כסף, לזייף ניסיונות
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מתקדם. לשלב אלה בניסיונות הגיעו לא לדבריו ג׳ו[; - פישלזון
שם. המחתרתי, ספרות על בישיח דברים יעלי׳, .88
שם. ׳ראיון׳, אנשל, .89
 הצעיר", ה״שומר במועדון "התקרית שמיני, פרק בעט, אכתוב היום בן־תור, שם; שיח עלי, .90

 ברמן[ ]דב הג׳ינג׳י עוזי הצעיר", "השומר חבר אז נוכח, היה במועדון .156-144 עמי שם,
 לאחר ונפל עין־כרם, על בהתקפה לח״י אנשי של פלוגה על פקד למחתרת, לעתיד שהצטרף

ההפוגה. בזמן בירושלים מכן
שם. ׳ראיון׳, אנשל, .91
 "ברית לפרשת .130-111 עט׳ שם, כתבו, לא עליהן בקמן: אסתר ׳יעל׳, של סיפורה ראה: .92

 הגיעו ממנה בתש״ג, והתנערותה שיקומה בתקופת לח״י של מרכזי גיוס כמקור חשמונאים"
 צמרת, צבי של המעולה מחקרו ראה התנועה, של המובחר הגרעין מן אדם, כוח משאבי ללח״י

 הספר בית בירושלים, העברית באוניברסיטה למ.א. גמר עבודת בלח״י, החינוכית הפעילות
 תולדות - החשמונאים ״כרית נספח, שם, תשל״ד, ירושלים אדלר, חיים ד״ר בהדרכת לחינוך,
.150-133 עמי לחייי״, עם ויחסיה התנועה

 שם, ,1978 תשל״ח ת״א, הדר, הוצ. שלישית, מהדורה אי, כרך כתבים במחתרת, בגין, מנחם .93
 תשל״ד, ירושלים־ת״א אחיאסף, הוצ. האצ״ל, מפקד של זכרונותיו המרד, ;256-251 עמי

.143-138 עט׳ תשיעית, מהדורה
 ת״א יאיר, הוצ. כתבו, לא עליהן גלעדי, לאה ברנדוויין(, )חיה דב בן יעל של סיפורה ראה: .94

 עט׳ שם, ראה: רובוביץ׳, אלכסנדר ופרשת המדביקים לפרשת ;111-82 עט׳ ,1997 תשנ״ז
104-99.

 הפרק גם שם ;98-97 עט׳ שם, תשל״ט. ירושלים, עזריאל, הוצ. אלנקם, של ספורו יכין, עזרא .95
 .204 ; 196 ;56 עט׳ שם, הנער?״, ״איה וגורלו, חטיפתו רובוביץ׳, אלכסנדר פרשת על המרגש

 ה״הגנה" הבריטים, של בשירותם רובוביץ׳, דוד גם ראה ורציחתו, עינויו חטיפתו, ׳חיים׳, על
.108-106 עט׳ שם, תאריך, ללא אביב, תל אור־טל, הוצ. זכרונות, אצ״ל, לח״י,

.104-99 עט׳ שם, כתבו, לא עליהן ברנדוויין(, )חיה יעל ראה: .96
.204 עט׳ שם, אלנקם, של סיפורו .97

דברים סיכומי - הערות

 מרץ תרצ״ט, ניסן, י׳ מפא״י, למרכז גלילי", ואלעזר ליכנשטיין אליעזר של "תזכירם ראה: .1
 כל "שעם שם, נאמר היא", "האמת .1387-1381 עט׳ נספחים, שם, ב, סת״ה ,1939

 למצוא עלולה גורל הכרעות של השעה התקופה. צורכי לגבי מאור, פיגרנו בעבר, התקדמותנו
 מאורעות של שנים שלוש לאחר תביעותיה... למול טרגית יכולת מיעוט של במצב אותנו

 המסוגל עברי כוח להקמת רציני מאמץ עדיין נעשה לא החמורות הפוליטיות האזהרות ולמרות
הארץ". גורלות לגבי מכריעה להיות עלולה הקרובה השנה לפעול...

.251 ;250 עט׳ שם, ,הארץ-ישראלי המשולש בתל, אנתוני .2
.393-385 ;348-346 עט׳ שם, לח״י, מור, ילין ראה: .3
 השואה", בתקופת הברית בארצות האצ״ל משלחת של ההצלה "פעילות קפלן יונתן ראה: .4

 "מה קפלן: כותב .135-115 עט׳ שם, ,1980 נובמבר תשמ״א כסלו ל׳, חוברת מורשת ילקוט
 עצרות־ ארגון הלא־יהודים. מקרב גם ותומכים קהל אהדת גיוס הוועד: פעולות שאיפיין
 הוועד אנשי למדו פעילות כדי תוך ורדיו... עיתונות מבצעי עצומות, על החתמה המונים,

 רוזוולט שתומכי דברים לחץ, וקבוצות קהל דעת יצרו הם - מהי אמריקאית פוליטיקה
 והיענות רוזוולט על הסתמכות מתוך לעשות נמנעו וייז, סטיפן ובראשם היהודית מההנהגה
.116—115 עמי שם. ללחציו,

 שם, ישראל, ארץ על המאבק דותן, שמואל ;48-43 עט׳ שם, היבטים, באואר, יהודה ראה: .5
.371 ;370 עט׳

 משום רבה" "במידה לטענתו, קרה, זה הזה. הגורלי למפנה שונה הסבר יש באואר ליהודה .6
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 ארצה, העלייה למען היהודי המאבק מן מכריע באופן הושפעה אירופה במערב הקהל ש״רעת
 שלה ,1947 באפריל הבהירה המועצות ברית ו״גם פרו־ציונית" הגדול ברובה עתה ונעשתה
 כך על קרה? זה איך לשאלה, אשר )?( הבריטי״ השלטון מהמשך ריבוניות מדינות יותר רצויות

 הפורשים. לפעולות גם השפעה זכות "אולי" המותירה מעורפלת", "פיסקה באואר אצל יש
 ידי על רק בארץ צבאיות פעולות בוצעו 1947 סוף ועד השחורה השבת ״מאז באואר: כותב

 ששני הרי הפוליטיות, ההכרעות על השפעה הצבאיות לפעולות היתה אס והלח״י... האצ״ל
 טוען, הוא דבר, של בעיקרו אבל ז.א.( - שלי )הדגשות אותם״. שביצעו הם הנ״ל הארגונים

 הגואל "הצעד שהיה הוא, והמחתרות" ה״פלמ״ח" "ההגנה" של היישוב, של המאבק ש״לא
 א. אלא: המלחמה, תום עם הציוני והמפעל היהודי העם נתונים היו שבו האונים", חוסר ממצב

 והניצולים האנטי־ציונית מדיניותה את להגשים לבריטים נתנה שלא האמריקאית, ההשפעה
 גורם שהיוו המחתרת תנועות ג. שני. גורם שהיוותה ,ב עלייה ב. כ״בריחה". בגופים שהתארגנו

שלישי.
 ש״יחלו הבריטים את הביאו באואר, כותב המחתרת", ארגוני מידי שסבלו )!( הדקירות ״מעט
 המחתרת תנועת כי הרושם, תיקונו על "בא באואר: מסכם )?(,ו״בכך״ פזיזות״. מתוך לפעול
 למפנה שהביא הגורם מהו לשאלה אשר המדינה". את לעולם שהביא העיקרי הגורם היו בארץ

 הוא שהרי מים, פיו באואר ממלא כך על המועצות, ברית במדיניות והמכריע הגורלי הדרמטי,
 עט׳ שם, היבטים, באואר, ראה: זה. במפנה מכריע משקל היה הדקירות" ש״למעט יודע

 של ה׳נדיבה׳ פסיקתו לפי גם זאת, בכל נודעה, ו״אולי", - ״אם״ - להגיד מה אין ;48-43
 בהכרעות חשובה, ובלתי שלישית" מ״מדרגה אמנם זכות, שהיא איזו למחתרות, גם באואר,

 המועצות ברית של הכרעתה על גם ו״אולי" בעולם, הקהל דעת על ובהשפעה הפוליטיות
 היישוב של לעמידתו זכות איזו גם היתה "אולי" :להוסיף ויש היהודי... הצבאי במאבק לתמוך
 ובקרבנות כבד דמים במחיר אלא כסף, של מגש על לו ניתנה לא המדינה אשר בארץ, היהודי
מאוד. כבדים

 כוח לתולדות המרכז - באפעל עיון ביום הרצאה לח״י״, של ״מאבקה במסתי סיכומים: ראה: .7
 עט׳ שם, ומרד, התנגדות על גם: ראה ,23.12.1985 וטרור, מאבק על ״ההגנה״, המגן

174-148.



מקורות

נבחרת ביבליוגרפיה

וקבצים מחקרים ספרים, א.

 שלישית מהדורה ,1962 מרם מערכות, הוצ. ת״א, ודמויות, פרשות - ההגנה דור ay שאול, אביגור
 )מורחבת(

.1976 ת״א ,”״מעריב ספריית שערים, פתחו אהוד, אבריאל

תשל״ג. אביב תל ידידים", "חוג התג לוחם, של מזכרונותיו בכבלים, יעקב, אורנשטיין
.1966 תשכ״ו ת״א א', נבחרים כתבים המהפכנית, הציונות אחימאיר
 .1977 תשל"ז ת״א המאוחד, הקבוץ ר,וצ. והמעש, הרעיון - האישי המרור זאב, איבינסקי

.1989 ת"א יאיר, הוצ. מהפכהומרור, זאב, איבינסקי

.1985 ת״א מעריב, ספריית החתום, על אפרים, אילץ

.1989 ותל-אביב, ירושלים שוקן, התג חזק, דגש ישראל, אלדד

 .1981 תשמ״א א”ת יאיר, והוצאת הלאומית המדרשה הוצאת ישראל, הגיונות ישראל, אלדד

 אוניברסיטת הוצ. ,1948-1944 באפריקה המעצר כמחנות ולח"י אצייל גולי שולמית, אליאש
.1996 תשנ״ו גן, רמת בר-אילן,

 תשכ״א. ת״א "דבר", - לספרות״ ״מחברות - א׳,הקה״מ ,כרך כתבים עניים, שמחת נתן, אלתרמן
 הוצאת שייב, ישראל ד״ר של ביוגרפיה תמיד, כמבחן אידיאולוגיה - סמכמיון עדה, אמיכל-ייבין

.1995 התשנ״ב, ב׳ אדר בית-אל, ספרים
 .1986 תל-אביב ״הדר״, הוצ. שמרן, אברהם - יאיר של חייו - בארגמן עדה, אמיכל-ייבין

.1978 אביב תל , פרוזה וחרב״, כינור ״בעקבי אהרון, אמיר
.1996 ת״א יאיר, הוצ. שפילמן, אשל ולוחם, אדם - אנשל

תשמ״ד. אביב תל יאיר, הוצ. מאודם, וככל )'אלימלך׳(, חיים אפלבוים
 תש״ז. תמוז לחייי, הוצ. אחת, התקפה פרשת לבסיס" חזרנו לא1~.. לאלימלך׳(, חיים אפלבוים

תר״ץ. "סדן", עיה׳יק ירושלים הדס, כן ונאום מגן אזור , אצ׳יג
.1925 תרפ״ד ת״א הדים, וירח, גדולה אימה אצ״ג,
תרפ״ט, הדים, בית, כלב לספרי לוי בית, כלב אצ״ג,
תרפ״ח. ת״א סדן, ותשעה, תשעים כלפי אצ״ג,
תרצ״ז. ת״א, ירושלים סדן, והאמונה, הקטרוג ספר אצ״ג,
 ירושלים, והאוניברסיטאי, הלאומי הספרים בית שמונים, לו במלאת גרינברג צבי אורי אצ״ג,

 תשל״ז סיון־תמוז
.1950 מפא״י, הרג. ירושלים, יומן חיים, ארלוזורוב

 אורנים, סמינריונית, עבודה אינטימית, קבוצה של של כתולדותיה פרק - "המפעל" עודד, ארצי
.2.11.79 תש״מ

.1973 העברית האוניברסיטה זמננו, ויהדות השואה כמחקר עיונים שאול, אש

 .1978 תשל״ח חרוד, ועין הקה״מ הוצ. ורשימות, מאמרים זכות, של חשבון יעקב, אשד

 תשנ״ד ירושלים בן-צבי, יד הוצ. ,1942-1939 השואה לנוכח מפא"י - אלם חוה, )וגמן( אשכולי
1994.
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 .1963 מרחביה פועלים, ספריית ,1945-1939 הציונית כמדיניות ומחתרת דיפלומטיה יהודה, באואר
.1982 ת״א פועלים, -ספריית מורשת היסטוריים, היבטים השואה יהודה, באואר
 האוב. .זמננו ליהדות המכון ההיסטורית, תודעתנו על ההיסטורי המחקר השלכות יהודה, באואר

.1972 תשל״ב ירושלים בירושלים, העברית
.1978 תשל״ח ת״א, הדר, הוצ. שלישית, מהדורה א׳, כרך כתבים במחתרת, מנחם, בגין
 מהדורה תשל״ד, ירושלים־ת״א אחיאסף, הוצ. האצ״ל, ממקד של זכרונותיו המרד, מנחם, בגין

תשיעית.
.1981 תשמ״א ת״א מחץ, ביתן זמורה הוצ. הזמן, ננד במרוץ אדלשטיין יעקב רות, בונדי

 תשכ״ה ירושלים ושם, יד מסמכים, ספר וארשה, כניטו והמרד המרי יוסף, קרמיש נחמן בלומנטל

1965.
.1976-1971 תל-אביב א-ג, זכרונות דוד, גוריון בן
תשי״א. תש״י- אביב תל ה׳ ר; ב', כרכים אביב, תל עובד, עם במערכה, גוריץ, בו

תש״ך. המתמיד, הוצאת המדינה, במשבר ישראל נאולת שבתאי, דב בן
 עין חרוד, עין משק המאוחד, הקיבוץ העצמאות, במלחמת שנפלו עיןחרוד לבני זכרון -קונץ בנים

תש״ט. חרוד
תשכ״ט-תשל״ו. תל-אביב ירושלים א-ב, ומקורות, קורות כית״ר, ספר ח׳, ירוחם בן

.1969 ת״א עובד, עם הביניים, כימי היהודים כתולדות פרקים ה., ה. ששון בן
תשנ״א. ת״א יאיר, הוצ. בעט, אכתוב היום )׳אחיה׳(, נחמיה תור בן

 .1958 תשי״ח אביב תל אלדד, י. עורך לח״י, מבצעי ספר אלמונים, חיילים ,(,)׳מזל יעקב בנאי
 מבוא ישראל, חירות לוחמי של הראשונה הארצית הוועידה פרוטוקול המחתרת, סן לח״י בצאת

.1985 תשמ״ה גן, רמת בר-אילן, נ.1א גינוסר, פנחס והערות
.1973 ברונפמן הו־צ. הסתום, כמעבל מ., יחזקאל נר

.1995 ת״א עובד, עם חמיתולובי, הצבר לא אני חנוך, ברטוב
 1985 תשמ״ה הקה״ם, הו־צ. ,1945-1939 כהבנה המאוחד הקבוץ עצמאי, יהיודי לצבא אוח, ברגר
 טבגקין־הקה״מ, יד ,1942-1940 נשנות ישראל לארץ הברמנית הפלישה איום בוכה אוח, ברנר

.1981 אפעל ד', מחקר מחברות
.1980 ,דביר-הקה״ם א-ב, כרכים ברבר, ח. י. כתבי ח. י. ברנו־
.1979 ירושלים עידנים, הארץ-ישראלי, המשולש , ניקולאם בתל

.1953 עיינות הוצ. א-ב, עוז חניון אליוע, גולומב
 נכסחתרות האקטיביזם מול העבודה בתנועת האקטיביזם מרי, בימי ומאבק מרות שמואל, גולן

 .1988 ת׳׳א הקה״מ, הוצ. המגן, כוח לחקר גלילי י. מכון טבנקין, יד ,1946-1945 בשנים הפורשות
התשי״ב. הבטחון, משרד צ.1ה אבינועם" ראובן וערך ליקט אש, בווילי
תשי״ז. אביב תל ,ופעלו חייו - פוסק אריה י, גוחון

 (1978) תשל״ח הקה״ם, הוצ. תל-אביב, אוג. פוליטית, ניוברפיה ארלוזורוב. חיים מחם, גטר
 אביב, תל יאיר, צ.1ה שטרן, אברהם יאיר, שירי על הסקסופון, שר בשבילנו לא יאירה, גיגוסר

תשנ״ח.
.1986 ת״א יאיר הוצ. אימה, בשדות בלכתך יעקב, )פולני( גלבוע
 .1987 אביב תל הקה״ט, הוצ. - טבנקין יד - גלילי מרכז והכרעה, עשייה כמוקדי ישראל, גלילי
 תל הקה״מ, הוצ. * טבנקין יד * גלילי ישראל מרכז ודמויות, איברות - ועל אל ישראל, גלילי

.1990 אביב
,1997 תשנ״ז ת״א יאיר, צ.1ה כתבו, לא עליהן , לאה גלעדי
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 .1975 תשל״ו ת״א הקה״מ, צ.1ה חברה, בקנייני ורשימות מאמרים תשומת-לב, שלמה, גרודזנסקי
אצ׳ג( )ראה צבי אורי גרינברג

.1986 תשמ״ו ת״א יאיר, הוצ. יישכח, שלא אביב יום חיים, דבירי
 ספריית מרחביה, הלטינית, כאמריקה מדיני ומאבק מזוק מאבק - במהפכה מהפכה רז׳ים, דברה

תשכ״ח. פועלים,

תשמ״ב. ת״א ,1945-1933 היהודים, נגד המלחמה ם., לוסי דווידוביץ׳

 .1978 תשל״ח ת״א המאוחד, והקיבוץ הגיטאות לוחמי בית הוצ. יוסטינה, של יומנה , גוסטה דוידזון
 כפר-סבא הסופר, שבנא ספרים הוצ. ישראל, בארץ הקומוניסטית המפלגה אדומים, שמואל, דותן

.1991 תשנ״א
 .1981 תשמ״ב, ת״א לאור, ההוצאה הבטחון, משרד ישראל, ארץ קל המאבק שמואל, דותן
.1996 הקה״מ הוצ. שדה, יצחק של חייו סיפור שררה, ללא מצביא צביקה, דרור

2.6.1993 תשנ״ג תמוז לזכרה, חוברת רוזניצקי(, בן־עמי )יונה דרורה
 מורחבת, שנייה מהדורה שטרן, יאיר-אברהם של ומותו חייו סיפור כסף, אשר הדם יעקב, ויינשל

תשל״ח. ת״א
 הרוצאה הבטחון משרד 1945-1942 הסיכויים כל כנגד שליחות - קושטא צומת זאב-וניה, הדרי

תשנ״ב. אביב תל לאור,
 תשמ״ג. גן רמת אילן, בר אוג. ,1947-1939 בא"י הבריטית האסטרטגיה כישלון ברום, הופמן

.1970 תש״ל אביב ותל ירושלים שוקן/ הוצ. שלי, האתמול דוד, הורביץ
 בית-לוחמי ,1943 אוגוסט-אוקטובר קראקוב, במחתרת החלוצי היהודי הנוקר ביטאון הלוחם, החלוץ

.1984 ת׳׳א הקה״מ, והוצ. הגיסאות
.1956 ת״א פועלים, ספריית והמזרחהקרבי, השלישי 7״1לוקאש,ד הירשוביץ

,1978 ת״א ,1948-1942 חרות ,1933-1932 של"המצודה" המחודשת הוצאה ש., ח. הלוי
 כתר, והוצ. שזר מרכז ב׳, א׳ כרכים ,1949-1940 ופוליטיקה אידיאולוגיה לח"י יוסף, הלר

1989 ירושלים
.1965תשכ״ה- הגיטאות לוחמי בית המאוחד, הקבוץ ועצאת מקיד, מאושוויץ הקומנדאנט

 ת״א הביסחק, משרד "מערכות", הרכבי, י. )מיל.( אלוף עורך קיונים, - הגרילה קל י, הרכבי

1971.
 ושם, יד מילוא, סמדר תרגום ,1945-1941 והשואה אמריקה - היחודים הפקרת , ס. ד. ויימן

.1993 ירושלים
 תשנ״ד ירושלים בן־צבי, יד ,1945-1943 השואה לנוכח מפא"י - אונים וחוסר מודקות יחיעם, וייץ

1994.
 תש״ט. ירושלים־ת״א שוקן, מדינתישראל, נשיא של חייו זכרונות ומקש, מסה ודים, וייצמן

 ,1982 ת"א עם־עובד, אופקים ,1945-1939 אירופה ויהודי בריטניה ברנרד, וסרשטיין
.1950 אביב תל ׳תנופה׳, הוצאת כאש, בוקר סנה אברהם, ורד

 תש״י. ירושלים ז׳בוטינסקי, ערי הוצ. וחברה, אומה ו, כרך כתבים, זאב, ז׳בוטינסקי

.1992 ת״א מלוא, הוצ. ואכזר, ונדיב גאון בנימין, )אבנר( זרעוני
 ירושלים, והאוניברסיטאי, הלאומי הספרים בית שמונים, לו במלאת גרינברג צבי אורי ת, חבר

תשל״ז סיון־תמוז
 - ושם יד השנייה, הקולם במלחמת בילורוסיה יהודי - פרטיזנית ולוחמה מרי שלום, חולבסקי

.2001 תשס״א, ירושלים־תל-אביב, מורשת,
.1976 ;1974 ;1972 ת״א המאוחד, הקיבוץ הוצאת ב-ג-ד, כרכים דברים יצחק, טבנקין
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.1983 תשמ״ג הקה״נז, צ.1וד טבנקין יד פעע, נוכח אל משה, טבנקין
אברהם( שטרן )ראה: יאיר
 תשי״ח. טבת חשון־כסלו- ח׳-ט', גיליונות תשי״ח, תשרי ז׳, גיליון ט׳ שנה סלם, ,כרוך של חסנו

.1987 ירושלים ושם, שוקן־יד הוצאת ,1945-1932 אירופה יהודי גורל השואה, לני, יחיל
 תרצ״ט. שנייה. מהדורה תרצ״ב, אביב תל איש-ברוריה, י. הוצ. מחכה, ירושלים ה., י. ייבין

תשל״ט. ירושלים, עזריאל, הוצ. אלנקם, של סיפורו עזרא, יכין
 לאור, הוצאה שקמונה עלילות, * רעיונות * אנשים * - ישראל תרות לוחמי נתן, ילין־מור

.1974 ירושלים
.1990 ת״א לאור, הוצאה בית כנרת בטרם, שנות ,נתן מור ילין
 .1988 ת״א עובד, עם ,1946-1945 המועצות מכרית ה"בריחה" סיפור - סולקה יעקב, ינאי

 כשנים הגרמנית כמדיניות ישראל ארק כעיות ישראל, וארק הגרמני הריק דוד, ישראלי

.1974 ירושלים תשל״ד, גן, רמת אילן בר אוג. ,1945-1889
תשכ״ב. אביב תל קרני, לוחמת, של סיפורה גאולה, כהן

 הקה״ם, והתג תלאביב נ.1א ,1943 אפריל-יולי ישראל, ארק ושאלת הבריטי הקבינט גבריאל, כהן

.1976 ,תשל״ו ת״א
 יד התג ,1942-1939 השנייה העולם מלחמת כתחילת ישראל ארק ושאלת צ׳דצ׳יל גבריאל, כהן

תשל״ו. ירושלים, בן־צבי,

 .1995 אביב תל זמורה-ביתן־משואה, ,1946-1945 פולק - הבריחה גבול, כל נוכרים יוחנן, כהן
ישראל. ארץ אמנות הדפום בית ,1935 אביב תל חיכ"ד, משנת יעקב, כהן

.1975 מול-אררט, הוצ. חרדה, ימי 200 חביב, כנען
 טבנקין, יד המאוחד, הקיכוק של העצמי והדימוי השליחות ההגשמה, - עמם את לשאת ברוך, כנרי

.1989 ת״א הקה״ם, החג
תשל״ט. ירושלים, יהודית, לאומיות , יעקב כץ

תשט״ו. ת״א פרידמן, הוצ. בישראל, החופש לוחמי עמנואל, כץ
 הוצאת מורחבת, שלישית מהדורה לח״י, תולדות קיצור )לח"י(, ישראל חרות לוחמי עמנואל, כץ

.1989 תש״ן אביב תל להנצחה, האגודה
 .1993 תשנ״ג דביר א-ב, כרכים ז׳כוטינסקי, זאב של ביוגרפיה - !'בו שמואל, כץ
 .1966 ת״א קרני, הו־צ. מפקדתהאצ"ל, חבר !כחנות האש, יום שמואל, כץ

 תש״י. תש"ה- ת״א מפא״י, הוצאת א-י״ב, כצנלסון, כרל כתני ברל, כצנלסון

.1983 תל-אביב אנך, הוצאת במצוקה, כובשים קלמן, כצנלסון
 לאור, ההוצאה - הבטחון משרד ,1948-1938 ולח"י אצ״ל "הגנה" כמאבקובמרד, שלמה, עמי לב

תאריך( ]אין ת״א
תשנ״ד. תל-אביב וכרלק, אמין חאג' ג׳ני, לבל

.1980 תש״ם המאוחד, הקיבוץ והוצ. הגיטאות לוחמי בית כליוןומרד, בימי צביה, לובטקין
 ב', כרך ע׳; 1024 א כרך 1960 תש״ך ,1959 תשי״ט אב אביב תל א-ב, כתבים ישראל חרות לוחמי

ע׳. 1106
 הדפסה תשמ״ג, אביב תל והפרטיזנים, הלוחמים מוזיאון הוצאת וארשה, של מצדה חיים, ליטאי לזר

.1983 תשמ״ג, שנייה
 .1988 ת״א ז׳בוטינסקי, תנועת של ב׳ עלייה אף-על-פי, חיים, לזר-ליטאי

תשנ״ב. 1991 יאיר, התג לוחמים, עלילות אברהם, ליברמן

)מהדורה ,1974 ת״א ״הדר״, צ.1ה שלישית, מהדורה אלטלנה, מפקד של סיפורו אליהו, לנקין
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(1950 ראשונה
 גלעד. זרובבל בית ערוך השניה, העולם כמלחמת הארץ-ישראלית המחתרת מפעולות נסתר, מנן

תש״ח. ירושלים, היהודית, הסוכנות הספרים הוד.
 ת״א הקה״ם, והוד. הגיטאות לוחמי בית מיליון, ששה ניספו עת שתק והעולם , ד. ארתור מורס

,1972 תשל״ב
 ,1973 ירושלים שקמונה, ,1956-1917 תיכוני מזרח יומן פרקי ריצ׳ארד, מיינרצהגן
.1974 מודן אפשטיין, לווין הוד. שנייה, מהדורה יהודה, ואש כרם אורי, מילשטיין

 הוד. כהן, גאולה מנחה המרובע, לשולחן מסביב והלח״י האצ״ל ההגנה מפקדי היסטורי, מיפגש

.1986 תשמ״ו, אביב, תל יאיר,
שפאן. ש. אבינעם, ראובן תשי״ח, תל-אביב, ׳'מערכות", הודאת כישראל, וגבורה מלחמה

 האנטי המדיניות לנוכח היהודיים והארגונים המוסדות של הפוליטית התגובה אברהם, מרגליות
 דוקטור, תואר קבלת לשם עבודה ,1935-1932 נשנים סוציאליסטים הנציונאל של יהודית

1971 )א( בירושלים, העברית האוניברסיטה
 תשכ״ו, ירושלים ושם, יד שסרופ, יירגן הגנרל של הדו״חות האוייב, כעיני וארשה גיסו מרד

 תשמ״ד. ירושלים שזר, זלמן מרכז הוד. ברם, דבי עורך מאמרים, קובץ ואסכאסולוגיה, משיחיות

ישראל. ארץ אמנות הדפוס בית ,1935 אביב תל כהן, יעקב מאת חיכ״ד, משנת

 לאור, ההוצאה הבטחון, משרד האצ״ל, של הראשי המפקד של חייו פרשת - יאל1ר דוד אריה, נאור

.1990 תשנ״א, ת״א,
 תודעה להפצת העמותה הוצאת ומקורות, עובדות ישראל- מארץ הבריטים את גרש סי יוסף, נדבה

.1988 תשמ״ח ת״א לאומית,
.1998 אביב תל הנבלים, אמיר(, )אהרון מיכאלה נדיבי
יצחק( שדה )ראה י. נודד

 אביב תל מוסד-קלוזנר, וצד. חמישי, - ראשון חלקים הלאומי, הצבאי הארנק מערכות דוד, ניב

1980-1975.
 הוצאה מורן ישראל, כארץ הראשון הפוליטי הרצח - חאן דה שאול, מייזליש - שלמה נקדימק

.1985 תל-אביב לאור,
.1988 תשמ"ט ת״א, פועלים, ספריית חתום, ספר שחם, נתן

.1989 המחברים, רוצאת אישי, סיפור - ללח״י סאצ"ל וטובת משה סבוראי
 להקמת הוועד הוד. ,1960 תש״ך אביב תל )ססרססן(, לונינסקי איילה ספר )לילי( איילה ססרסמן

לזכרה. ציון

.1978 תשל״ח ירושלים במערכת הוד. ובסתר, באור דוד, סיטון
 הסוציאליסטי השמאל מפלגת הו־צ. לניניזם, המארכסיזם לאור הלאומית כשאלה סיכומים משה, סנה

.1954 אוגוסט בישראל,
 בן־צבי, יד הוד. אורפז, אביבה והארות: מבואות ,תרפ"נ-תרצ״ו השרון קבוצת הקבוצה, ספר

.1996 תשנ״ו ירושלים
תשי״ז. תל-אביב דביר, הוד. חברים, -דברי "השומר" ספר

 ובית הקה״מ הוד. שניית מהדורה בסוק, משה צוקרמן, יצחק בידי ערוך הגיסאות, לוחמי ספר

.1954 תשי״ד ניסן ת״א הגיטאות, לוחמי
 בהשתתפות גלעד זרובבל ע״י וערוך מכונס א-ב, כרכים המאוחד, הקיבוץ הוצאת הפלמ״ח, ספר

תשי״ג. ת״א מגד, מתי
תרצ״ז. אביב תל "דבר", הוצאת חבם, ברכה בידי ערוך תרצ״ו, מאורעות ספר
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 הציונית. הספריה א-ב, כרכים סלוצקי, יהודה די-גור, ציון בן הראשי העורך ההגנה, תולדות ספר

.1972 אביב תל עם־עובד, הוצאת ג׳, כרך ;1964-1954 ת״א מערכות, הוצ. צ״הל
.1979 ת״א מורן, ביתן, זמורה, הוצ. חכות, אל הציונית הדרך ההגנה יגאל, עילם

 .1971 ת״א הביטחון״ משרד ״מערכות״ הוצ. הרכבי, י. )מיל.( אלוף עורך עיונים, - הגרילה על
,1969 ת״א מערכות, הוצ. החיים, לכל גוייסנו שומרון(, )דוד עלי

 ע״ש המגן־״ההגנה" כוח לתולדות המרכז הוצ. ה"הגנה, בגנד ומחקרים מקורות - וחרב עלי-זית

.1990 לאור, הבטחון־וצצאה משרד גלילי, ישראל
 .1984 תשמ״ד ת״א יאיר, הוצ. ישראל, ארק של מלחמתה - והעשן האש אליוע, עמיקם
 תש״ם. ירושלים ושם, יד צ.1ה קרמיש, י. בעריכת וארשה, כגיסו היהודית המחתרת עתונות
.2002 תשס״ב, אביב, תל , יאיר הוצ. לאליהו?, מחכה את חנה, ערמוני

.1986 ת״א עובד, עם ,1945-1942 השואה נוכח הישוב - במלכוד הנהגה רצת פורת
 לספרות, מחברות הוצ. רטוש(, )יונתן שלח אוריאל של חייו סיפור - גידז ועט שלח , יהושע פורת

.1989 ת״א זמורה,
תש״ו. תש״ה- תש״ד. המאוחד, הקבוץ הוצ. ג׳ ב׳ א׳ כרכים חיים, עמל ורה, פיגנר

 תל ומשואה, המאוחד הקיבוץ הגיטאות, לוחמי בית ,1943-1939 היהודית קרקוב ל,9י )מרגולין( פלד

.1993 אביב
.1963 ת״א המעש, ג׳ראלד, פראנק
 יאיר, הוצ. ,1949-1940 לח״י הלר, י. של לספרו והארות הערות ולאן, מאק לח״י צבי, פראנק

.1992 ת״א
 ת״א הקה״ם, צ.1ה הגיטאות לוחמי בית הכבושה, בפולק החלוציות הנוער תנועות רבקה, פרליס

1987.
.1990 הקה״ט, הוצ. ,1939-1946 דהן השנים שבע )אנטק(, יצחק צוקרמן

 בית בירושלים, העברית באוניברסיטה למ.א. גמר עבודת בלח״י, החינוכית הפעילות צבי, צמרת

 - החשמונאים ״ברית נספח, שם, תשל״ד. ירושלים אדלר, חיים ד״ר בהדרכת לחינוך, הספר
לח״י". עם ויחסיה התנועה תולדות

.1978 והתרבות החינוך משרד הוצ. י, לח" צבי, צמרת
.1970 ת״א אופקים, עובד עם האדםהמורד, אלבר, קאמי
תרצ״ח. תל-אביב העבודה, ארכיון הוצ. ", "השומר קובק

תאריך[ ]אין ת״א מקדה, הוצ. יאיר, עם דרכי - אדום מרבד אריה, קוצר

תשי״ד. ת״א מפציעשחר, בדם אריה, קוצר
 תרצ״ם. ירושלים חרותה, על נלחמת כשאומה יוסף, קלוזנר

 תשל״ז. ירושלים ,1945-1940 ישראל, בארק בריטניה מדיניות במבוך, מדיניות נ. קצבורג
 אביב. תל אור-טל, הוצ. זכרונות, אצ״ל, לחייי, ה"הגנה", הבריטים, של בשירותם דוד, רובוביץ׳

 .1984 תשמ״ד אביב תל הקה״ם, וד,וצ. הגיטאות לוחמי בית העבר... ובתוככי )קז׳יק( שמחה, רותם
.1986 אביב תל ״הדר״, ר.וצ. (,1980-1937) מכתבים. שלח(, )אוריאל יונתן, רטוש
.1977 תל-אביב ספרים, הוצאת ״הדר״ שירים, חרב, שירי ״ברית״, יונתן, רטוש
1982 אביב, תל ״הדר״, הוצ. הימים, ראשית יונתן, רטוש
 מבוא ההדיר ,1939-1936 תרצ"ו-תרצ"ט היהודי כיישוב הוויכוח - תגובה או הבלגה י, שביט

ירושלים. ,1983 תשמ״ג ומרי, במחתרות עיונים אילן, בר י.שבים, והערות,
תשמ״ו. , ברל בית שרת, מכון עמדה, ספרי הימין, של המיתולוגיה יעקב, שביט

.1984 ירושלים דומינו, הוצ. כנעני, עד מעברי יעקב, שביט
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תש״ו. חרוז־ עין העבודה״, "לאחדות הוצ. למדורה, מסביב י.(, )נודד יצחק שדה

 .1980 ת״א הקה״ם, הו־צ. אוטוביוגרפיות, רשימות הפתוח, הפנקס א'. כתבים יצחק, שדה
׳עלי׳( )ראה: דוד שומרון

.1971 ת״א הקה״ם, הוג. פוורים, דפים זליג, שטורמן
 ב׳ אדר יאיר הוצ. מורחבת, רביעית מהדורה שירים, - תחיי לעד כדמי )יאיר(, אברהם, שסק

(1976) תשל״ו
.2000 תש״ם ת״א יאיר, הוצאת לרוני, מכתבים )יאיר(, אברהם שטרן
 ופרסום רישום םידור, שטרן-יאיר, אברהם של ארכיוט שרידי בכד, שהוטמן הארכיון אמירה, שטרן

 מכון ,1984 ת״א בירושלים, העברית האוניברסיטה מוסמך, לתואר גמר עבודת ובחינתן, תעודות

יאיר. בית ארכיון ז׳בוטינסקי,

 הקיבובית, מהתנועה בערים חברים קבובת בהובאת והתכוננות, הקשבה פרקי לוחמים, שיח

.1967 אוקטובר תל-אביב
 .1959-1956 ת״א קרני, צ.1ה ,א-ג, חייו, פרשת - ז׳בוטינסקי זאב ב., יוסף שכטמן

 .1998 ת״א לאור, ההוצאה הבטחון משרד כהן, יהושע של סיפורו - במדבר רוח יאיר, שלג
 השואה בימי ציוני" הכלל ו״החלוץ "עקיבא" הציוני", "הנוער תנועות בהיסטוריה, שורות שלוש

 .1999 ובמרי, בשואה הציוניות הנוער - תנועות לחברי יד - משואה הוצאת א-ב, כרכים בפולין,
 .1988- תשמ״ח בשבט כ״ה ת״א יאיר, הוצ. התיישבות, של סיפורה נווה-יאיר - לנגב! חיים, שלם

.1978 הבטחון משרד מחודשת, מהדודה אדומים, ביסים מתי, שמואלביץ
 .1994 ת״א אחרונות, עידנים־ידיעות הוצ. דבר, של סיכומו יצחק, שמיר

 תרפ״ה. ת״א דביר, הוצ. ראשון, כרך כתבים, דוד, שמעונוביץ
 תשנ״ה. יאיר הוצ. לזכרו. ספר מם,7צ7 אדם אנשל אנשל, שפילמן

 .1988 תל-אביב אופקים, עובד עם האופק, קו על ההליכה אניטד״ שפירא
.1992 אביב תל עובד, עם ,1948-1881 והכוח העונות - היונה חרב אניטה, שפירא

 ,1949—1939 ולאחריה כשואה כפולק החלוביות התנועות והפדות, הענות כמבחן אריה, לוי שריד

.1984 ת״א כרכים, שני

ואוספים. ארכיונים ב.
מפא״י. גנזך - כרל בית ארכיק

ירושלים, המרכזי, הציוני הארכיון אב״מ

אביב תל ההגנה, תולדות ארכיון

טבנקין. יד ארכיקהקיכוקהמאוחד,
רחובות. וייבמן, גנזך
אביב תל ז׳כוטינסקי, מכון

שטק-יאיר. אברוט של ארכיונו שרידי בכר, שהוטמן הארכיון

אביב. תל ,יאיר בית ארכיון

.שטרן. ודוד הינדה אוסף שטרן, דוד ארכיון
אפעל. גלילי, ישראל מרכז המגן, כוח לחקר המכון ארכיון

 תל-אביב. פרוטוקולים, ההסתדרות, של הפועל הוועד ארכיון

חביבה. גבעת הבעיר", "השומר ארכיון מורשת,

מסמכים. פדוטוהולים. עיתונות. מחמר. מאמרי מאמרים. ג.
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.29.7.39 הלאומי, הצבאי הארגון הוצאת לעם", "אומר
יאיר. בית ,ארכיון 25.4.78ה- מן אלי מכתב נעמי, אורנשטיין

.4ב ע׳ ,17.10.97 ששי, יום הארץ, במחתרת״, הלשנות "ימי עדה, אושפיז
.27.5.1949 הרות יאיר״, עם פגישות שתי - וגלבוע ״סווארדה )סיקרא(, אב״א אחימאיר
 אביב תל הכוסינסקי, ע״ש כמסדר הרצאה הבבריונים״, לברית הדיבור ״רשות אב״א, אחימאיר

11.4.62.
 בירושלים, העברית האוניברסיטה מ.א., לסמינר מקורות והאינטליגנציה, העם בעיות זאב, איבינסקי

תשל״ג. ירושלים
 ניצנים, הוצ. הבריונים", "ברית על ומסמכים עדויות סיקריקים, הננו שצקי, ש. - יוסף אחימאיר

.1978 תשל״ח ת״א
 ימים, 7 - אחרונות ידיעות רזיאל, שושנה עם ראיון שתיקתה״, מפרה רזיאל ״שושנה גיורא, אילץ

.24.2.1984 מוסף,
.34-33 חוברת )ל(, כרך תשל״ה, מולד והציונות״, "רחבלט אליוע, אילת

וארשה. בגיטו " הצעיר "השומר ביטאון על", "אל

3.2.67 ו׳ עם מעריב, שנה״, 25 לפני היה ״זה אלגת,
 תשנ״ב. שבט תל-אביב יאיר, הוצ. יאיר, לגמילת שנה 50 שנה״, חמישים ״אחרי ישראל, אלדד

 .1962 .15.6 תשכ״ב, בסיון י״ג הבוקר, הקדושה״ הבריונות קבר על ״דמעה ישראל, אלדד
.17.5.63 הבקר והפאשיזם״, הרווידוניזם על האכזרית ״האמת ישראל, אלדד
 האצ״ל ה״הגנה" מפקדי בין ההיסטורי למפגש סיכום דברי המניס", שולחן "אל ישראל, אלדד

.1986 תשמ״ו אביב תל יאיר, הוצאת ,1966 בשנת והלח״י
 תשכ״ב. שבס טבת )קמה-קמו(, ג-ד גיליון י״ג, סלם, ולח״י", יאיר היו ומה "מי ישראל, אלדד

ביתיאיר. ארכיון )אנגלית( ,Boyer Bell) 2.6.1970) בל בויר אל איגרת ישראל, אלדד

 .1989 נובמבר 11(6כ)7ע ישראל״, חירות לוחמי אלא בולשביקים ולא פשיסטים ״לא ישראל, אלדד
יאיר. בית ארכיון יד, כתב ,1941 התחייה(, לעיקרי )הארות עיקרים, ישראל, אלדד

 ביתיאיר. ארכיק 10.8.77וב- 4.7.77ב- אלדד, עם ראיונותשלי ישראל, אלדד
.1953 תש״ג ת״א המאוחד, הקיבוץ הוצ. המלמ״ח, סמר ומעש״, ״מגמות יגאל, אלץ

.1975 סתו ס״ט, קשת והחרב״, הכינור” אהרון, אמיר
.9.1.1981,עש* דבר, והפוליטי״, הפיוטי רסוש ״יונתן אהרון, אמיר
.1950 יוני-יולי אלף, הזז( לח. הימים״ )״בקץ יחפה״ ועד ״מיודקה אהרון, אמיר
תר״ץ. ׳כ-כא, גל׳ ב', כרך מאזנים, אספר", ילד "באזני אצ״ג
 הלאומי. הספרים בית צייטלין א. ארכיק תשכ״ד, אב מנחם י״ג צייטלין, אהרון אל אל איגרת אצ״ג

תרפ״ד. בשבט י״ס קנ״ח, טו גל׳ ,8 כרך קונטרס, מוסקבה״, עבר ״אל אצ״ג,
תרפ״ה. אלול, ט״ו 11 כרך קונטרס, בתוכנו״, ״הסתכלות אצ״ג,

 באייר י״ד ברלין י״א, גל׳ י״א, שנה העולם, בשוליה", והמקוננים הערטילאית הציונות” אצ״ג,

(27.7.1923) תרפ״ג
(18.12.19251 תרפ״ו, בטבת א׳ דבר מליל״, מה ״שומר אצ״ג,

תרפ״ד. סבת כ״ז קג״ה, גל׳ ,8 כרך קונטרס, וירח״, גדולה ״אימה ג,”אצ
(20.2.1925) תרפ״ה בשבט כ״ו ,20 גיליון ,18 שנה הצעיר", "המועל העמק״, ״מלכי אצ״ג,
(13.5.27) ז”תרפ באייר י״א 7.77 ההם״, הימים ״ממגילת אצ״ג.
(9.7.1926) תרפ״ו בתמוז כ״ז דבר אצלנו״, המצב ״לתפיסת אצ״ג,
(19.7.1926) תרפ״ו באב ח׳ דבר העולה״, ומן המשוקע ״מן אצ״ג,
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(17.6.1925) תרפ״ה בסיון כ״ה דבר מתמדת״, אחת סברא ״לברור אצ״ג,
 די-האן, רצח ופרשת האינטימית החלוצית בקבוצה מחתרתי תא של תולדותיו "המפעל" עודד, ארצי

.1982 תשמ״ב סבת ,22 קתדרה
 .1968 תשכ״ח, אדר ח׳ ®דשת, ילקוט בראשיתו״, הנאצי למישטר העולם יהודי ״תגובת שאול, אש

.1985 ינואר-פברואר ט׳ שנה ,60-61 גיליון ,77 קתוק שמאלה״, הלך ״שמיר חגי, אשד
קכ״ג. גליון ,29.7.46 "אשנב"

תשנ״ד. בניסן כ״ה חקיכוק, בוגנר", נחום עם אורה,"ראיון ערמוני נחום, בוגנר
 חוברת מורשת, ילקוט ישראל", לארץ הנאצית מגרמניה חוקית הבלתי "העלייה י. ק. כדורי בל

 ,1968 מרץ תשכ״ח, אדר
.108 גלירן במחנה״,

 ביתיאיר. ארכיק תשכ״ב, בשבט ט״ו ,20.1.1962ה- מן כד,; לגאולה אגרת דוד, גוריון בן
 .1970 אביב תל הספר, עם מ״ח, קשת לצבאיות״, עליבות בין ברנו־ ח. ״י. אהוד, עזר בן

;38-33 עם׳ שם, ,1939 מאי ז', מבפנים הזמן״, "מועלם נ., בנארי
 תרפ״ד. בטבת, כ״ז קנ״ה, גיליק ח׳, כרך קונטרס, "אי-הבנה", נחום, בנארי

 .1945 תש״ה חשוק ,59 מם׳ התברר״ הו־צק", רק ״דרוש קוק( )הלל פטר, ברגסון
.17.4.92 הארק, לכתה״, מחוץ היהודי ״העבר יורם, ברונובסקי

 .3.2.67 אחרונות" "ידיקות גלי( לאלקנה שסופר )כפי יאיר״ עם פגישתו ״אודות נחמיה ברוש
תש״ם ירושלים )י״ג(, מחקרים קובק ושם, יד הסופי", הפתרון” וראשית היטלו־” מרטין, ברושאט

1979.
 הוצ. הכיפורים, חם מלחמת נבל לעיון, מתאר - זה״ בעידן היהודית הזהות ״על אלכם, ברזל

תשל״ז, חיפה חיפו/ אוניברסיטת

דביר-הקה״מ ב', כרך נרנר, י.ח. כתני כל .1913 4-3 רביבים ספרותי״ מפנקס ״דפים ח., י. ברנו־

1980.
המגן". "כוח הוצ. ,1944 אפריל לאדוק, בתוהו

a 3 39 הקולמחוח ישבנו״, שם ניו-יורק נהרות ״על גיורא, גאי
 ה׳תשי״ב. הבטחץ, משרד הוצ. אבינועם״ ראובן וערך ליקט אש, גווילי ״מכורה״, צבי, גובר

9.2.40 וייבם/ גנק לוייצמן, תזכיר נחום גולדמן
 .1973 חיפה חברתית, רבקקלמחקר למרד״, קריאה - וארלוזורוב גוריון ״בן יעקב, גולדשטיין

 הספרייה כתנים, מבחר גורדק ד. א. ,1912 תרע״ג ברנו־״, חיים ליוסף גלוי ״מכתב ד., א. גורדון

תשמ״ג. ירושלים הציונית,

26.12.75 ו', יום מוסף מקריב, )ג(, חצות״ מווידויי ״פרקים חיים, גורי
24.9.80 מוסף, מקריב, הכנענית״ ״השעה חיים גורי
7.11.80 מקריב הכנענית״ ״השעה מתוך שלישי פרק והמנגינה״, הנכד” חיים, גורי
31.10.80 מקריב ,הכנענית״ ״השעה מתוך שני פרק והמנגינה״, ״הנכד חיים, גורי
12.8.83 ועיון, אמנות לספרות, משא דבר, העברים״, אל ״הקריאה חיים, גורי
 .9.2.90 השנוק דבר - משא תקוות״, של עולם היא ״ונושאת האדומה, המשיחיות שירי חיים, גורי
 הביתית חתנוקח לתולדות מאסף חביתות, לח״י", של באידיאולוגיה הערבית "הבעיה מרים, גטר

.1973 תשל״ד הקה״מ, ו־עצ. - תל-אביב אוניברסיטת כארק-ישראל״, חידתי והיישוב
.1961 תשכ״א אביב קשת ליאיר״, אלמונים״ ב״חיילים ״מקרא משה, )אלימלך( גיורא

 ירושלים י״ג, מאם. קונק ושם, יד היהודים״, והפליטים הבריטית ״הממשלה מרטין, גילברט

תש״ם.
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.3.7.98 סופשבוע, מעריב אמיר״, אהרון בסוד זה את צבי,"כתב גילת
.30.9.1988 תשמ״ט, בתשרי י״ט 40 גליון השבוע, דבר ״הפגישה", יאירה, גינוסר
 ישראל", חירות לוחמי של הראשונה הארצית המעידה פרוטוקול והערות "מבוא פנחס, גינוסר

.1985 תשמ״ה גן רמת בר-אילן, המחתרת, מן לחייי בבאת
 (,64) קתדרה ראשון, חלק וצללים״ אורות - לח״י על חלוצי מחקר - הספר ״עם פנחס, גינוסר

תשנ״ג. תשרי (65) קתדרה שני, חלק תשנ״ב; תמוז
תשנ״ד. ניסן , ויישובה ישראל ארץ לתולדות קתדרה, הלר", ליוסף "תשובה פנחס, גינוסר

 יהודית מהתקוממות החששות בצל ישראל בארץ והציונית הבריטית "המדיניות יואב גלבר

תשמ״ד. הקה״ם, הוצ. - אביב תל אוניברסיטת ?, כרך הבחנות ",1944-1942
 .1974 פברואר )י״ז(, מורשת, ילקוט ,1935-1933 ההעברה והסכם הציונית ״המדיניות יואב גלבר
 השנייה", העולם במלחמת היישוב של הצבאי הכוח הקמת מחתרת- מול סדיר "צבא יואב גלבר

,1979 אוקטובר (13) תש״ם תשרי ישראל, ארץ לתולדות קתדרה
 )י״ג(, מאמרים קובץ ושם, יד ״,־1942-1939 אירופה יהודי וגורל הציונית ״המדיניות יואב, גלבר

.1979 תש״ם ירושלים
.1953 תשי״ג הקה״ם, הוצ. א׳, כרך הפלמ"ח, מפר תמיד״, ״ראשונים ישראל, גלילי
 מ״ז, כרך מבפנים הערבית", בשאלה ברנר של השקפתו - נגמר" לא עוד החשבון "כל יפתח, גלעד

.1986 פברואר תשמ״ו, חורף
.1998 בפברואר 11ה- מן אלי, מכתב בנימין גפנר
ביתיאיר. ארכיון ,17.1.78ב- אתי ראיון בנימין גפגר

(1947) תש״ז אדר , 82 מם׳ חוברת החברה גרוסמן", מאיר עם "שיחה מאיר, גרוסמן
 ביתיאיר. ארוב ,19.11.95 תשנ״ט. חשוק א׳ מכתב ,19.11.95 ראיון מלכא(, )טור עליזה, גרינברג

 משיחיות ליהדות", לשיבה כדרך התשע-עשדה במאה החילונית "המשיחיות מיכאל, גרץ

שם. קובץ, ואסכאטולוניה,
 ישראל כתולדות מחקרים - מלאת לספרות", אידיאולוגיה בין - הכנענית ״הקבוצה נורית, גרץ

תשס״ג. ת״א הפתוחה, האוניברסיטה א', כרך ותרבותו,

ביתיאיר. אדכי^28.4.78ה- מן אלי מכתבו חיים, דבירי
.29.7.39 לעם" ׳עומר המפקדה" ראש ״דבר

 1940 אוגוסט ה׳ חוברת ו׳. כרך מבפנים ",194ביוני-ס הקה״ם של הנוער ועדת חברי "דברי
 במארס 23-1938 בינואר 5ה- מן בירושלים, פולין של הכללי הקונסול וצלניצקי ויטולד דו״חות

שטרן. ודוד ר,ינדה אופף ,1939

 E 11 10 ממדור מיכלובסקי זביגנייב של הדו״ח וארשה, הפולני, החוץ משרד מארכיון דוקומנטים
 ב-צ״ח", הפנימי המצב החדשה, הציונית ההסתדרות שונות; "מפלגות ,9616 מם׳ תיק 1938 פברואר

שטרן. ודוד הינדה אוסף
.1962 אפריל כ', מולד מחתרת", של ״לחשבונה מנחם, דורמן

 אריה ברכין, מיכאל מרלין, שמואל קוק, ההלל חתומים התש״ז( חנוכה )ושינגטון, השעה!" "הגיעה

p ,הכס. ראובן אליעזר

 הקונגרס דברי ״,1940 בשנת באצ״ל הפילוג בעקבות לח״י של המדינית "האוריינטציה דוד, הדר
.1985 ירושלים ,1985 (9) כרך היהדות, למדעי העולמי

 ידיד גרמני דיפלומט בזכרונות התיכון -המזרח האחרת" בגרמניה לערבים יושר "מליץ דוד הדר

תשכ״ג, סיון־תמוז ,1963 מאי-יוני ,178-177 חוברת כ״א כרך סולד, ליוצרים,

.20.3.1992 ששי יום הארק, למוסף ראיק וגיה, )פומרנץ( הדרי
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.46 תיק הכר, ארכיון תרצ״ט, באייר כ״ז ,106 מס׳ המ-]פק[-דה הודעת
 .46 תיק ארכיקהכר, (20.2.40) ת״ש, א׳ באדר י״ס ״,110 מם׳ ]הארצית[ ה-ץ ה]מפק[רה "ה]ודע(ת

כיו/יאיר. ארכיון ,755 קלטת ,18.7. 95 כרוך על שיה עדות, )׳עמי׳( דוד, הוליאנסקי

 אמיר", לאהרון העברים" ארץ ב״שירת עיון מתוהו", ובריאת-יש אי-אז תחייה "יום אבנר, הולצמן
אסופה. אנתולוגיה, גדין,

 .1976 אוקטובר מ״ג, כרך מאזניים, עברית״, שנכתב הראשון הציוני מאמרו "אצ״ג שמואל, הופרט
 תשמ״ג, ניסן ל״ה, חוברת מורשת, ילקוט בקושטא", בדר מנחם של "שליחותו אריאל, הורביץ

.1983 אפריל
חביבה; גבעת 2(28)3 הצעיר" "השומר ארכיון התנועה, מועצת החלטות

.11 תיק הכר, ארכיון בקטריולוגיה, במלחמה שימוש בדבר בגרמנית תזכיר ראובן, הכט
 -קורות-משמעות, רקע אירופה יהודי שואת וארשה", גיטו במרד בית״ר של "חלקה אדם, הלפרין

תשל״ג. ירושלים, ושם, יד

.1988 בספטמבר 16 הארק שוב״, מכה ״ברגדוט שגב, תום עם ראיון יוסף, הלר
.14.10.1988 העיר" "קול .1988 ר אוקטובר העיר״, ב״קול הרפז יורם עם ראיוגות יוסף, הלר
 ״.1947-1940 הערבית והשאלה ישראל״ חירות -״לוחמי פוליטי לריאליזם משיחיות ״בין יוסף, הלר

 .1983 תשמ״ד ירושלים העברית, האוניברסיטה מגנס, הוצ. א', כרך ומגנו, יהדות ראשון, מאמר
,1985 תשמ״ה ירושלים ב׳, כרך יהדותזמננו, שני, מאמר

 1986 אוגוסט יולי 79-78 גיליון ,77 עיתון הציר״, מעצמות עם והברית ״יאיר יוסף, הלר
.1994 מארם תשנ״ד, ניק קתררועור( לבקורת״, הערות - לשמאל ימין בין ״לח״י יוסף, הלר

א׳. כתנים לה״י תש״א״, השנה ראש ערב תש״א״, - 1 מס. בישראל, הע. של הר. ״הם.

1958 ספטמבר ,אתגר השמית״, הפעולה עקרונות העברי, ״המנשר
.25 תיק ארכיקהכד, המשטרה(, מפקד סונדרם )אלן ס. א. עם )רזיאל( ב״ח הסכם

.105כ- סימן ,הכר ארכיון המהפכנית״ ״הציונות
 .1976 אוקטובר תשל״ג, תשרי )מ״ג(, מאזנים הזעם״, של והליריקה גרינברג צ. ״א. פיש הראל

.1982 חורף (7) זמנים מוין״, הלורד רצח על חדש ״אור ברנרד, וסרשטיין
 כיתיאיר. ארכיון ,2.12.93 יאיר בבית ראיק אברהם, ורד

 .29 /2 או/ ז׳נומינסקי מכון ,1939 בנובמבר 13 רזיאל, לדוד ז׳בוסינסקי
.15 מס׳ תיק ארכיוןהכר, ,16.3.39ה- מן לרזיאל ז׳בוסינסקי

 .1954 תשי״ד ניסן ת״א הגימאות, לוחמי ספר העולם״, מצפון "אל שמואל, )ארתוו־(״ זיגלבוים
יאיר. בית ארכיון ,7.2.83 תשמ״ג בשבט, כ״ד ראיון רוני. זמיר-שטק

 הרייך דוד, ישראלי ,1941 בינואר 20 מיום להיסלר מופתי-ירושלים מכתב נוסת אמין, חאג׳ תוסייני
שם. ישראל, וארק הגרמני

 הירוק", המשמר","הדף יעל חזן. יעקב עם משוחח גורי חיים תקנה", ללא "אופטימיסט יעקב, חזן

תשמ״ט. העצמאות יום

עמרמי. יואל מראיין ,ז׳כוסינסקי מכון 1עח- )דב( אהרון, חייבמן

.1982. קיץ (9) זמנים גמור?״, טירוף של פעולה ״האמנם שמעון, חכים
 .1979 תש״ם ירושלים )י"ג( מחקרים קונק ושם יד והג׳נוסייד", השואה חקר "על אוריאל, טל

 ,25.10.91 ימים, 7 אחרונות, יריעות ההדק״, על שלחץ ״האיש ענת, טל-שיר
 עמקיזרעאל, המקיף הספר בית גמר, עכורת שטרן", אברהם משירי שלושה "ניתוח אורה, טגנבאום

1983.
שמרן. ורוד הינדה אוסף שמרן, דור ארכיון יאיר", "איגרות יאיר
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תש״י. סלם, מצאת יאיר, על חוברת "יאיר"

;S 25/192-198 אפ״מ שרת, יומן
.16 תיק אדשיקד,שד, ,7.4.39 רזיאל, אל שמשון יוניצ׳מן

 תמוז י״ט, חוברת מורשת ילקוט היהודית", השאלה פתרון של תעתועים חזון "מדגסקר- לני, יחיל

.1975 יוני תשל״ה,
 הוצ. , א׳ השואה לחקר דפים לחיים״, היהודים מאבק נוכח ההשמדה מדיניות ״שלבי לני יחיל

תשל״ט. ת״א המאוחד, הקיבוץ

.1978 ת״א ״הדר״, פרוזה, וחרב״, כינור ״בעקבי אמיר״, לאהרון איגרת נתן,״ ילין־מור
.25.1.62 ,23 מם׳ אתגר שהמהפיר; כפי - ״יאיר נתן, ילין־מור
 .2.6.1949 תש״ט בסיוון ה׳ דקפ״ו(, המקש זכרון...", חולשת רק - מדעת סילוף ״לא נתן, ילין־מור

יאיר. בית ארכיק ,בלטרון(, המעצר )מחנה מאי-שם, ״החזית״ לעורך מכתב מור, ילין

.6.4.64 אתגר לשלטון״, נשואות ״עינינו נתן, ילין־מור
 תש״ז. תמוז לח״י, מצאת בהחלט", פנימי - "כמחתרת "ברגסון", קבוצת ״על נתן, ילין־מור

ביתיאיר. ארכיון .9-10.2.78 חרוד בעין ובביתי 19.1.78ב- בביתו ראיונות נתן, מור ילין
 ממשלת איטליה, במגעי ,1935-1933 יהודית ומדינה ישראל ארץ חלוקת "רעיק גבריאל, כהן

.1974 תשל״ד ג; כרך הפיתות הערבית״, והמנהיגות הציונית התנועה בריטניה,
כתביםא'. לח״י להורים, מכתב בסודן״, השבי ״מן יהושע, כהן

שמ-יאיד. ארכיק ,1982 תשמ״ב, בשבט כ״ו ,אלי מכתב ימשע, כהן
ביתיאיר. ארכיק תשל״ח, באדר י״ח אלי, מכתב יהושע, כהן

ביתיאיר. ארכיק ,ta.u.ii תשל״ח, בכסלו מי״ד אלי מכתב עמנואל כץ
.2.10.64 הרות )״התבוסנות״(, ים אל מלכים )״הכנעניים״( הנחלים ״כל עמנואל, כץ

 ניתוח - הששים בשנות הגרמנית בהיסטוריוגראפיה ההשמדה מדיניות ״השתקפות רחל, לאופר
 מאגנס מצ. תשמ״ה. ב׳. שרך ולמחקר, לקיק שנתק (,2) זמננו יהדות גישות״, שלוש של השוואתי

ירושלים.
תש״ה. אלול הקבופה, ניב המציאות", פני "נוכח פנחס, )לוביאניקד( לבון

 .22.12.12 (.9ק ראשון מקור דיוקן״, - גפנו־ ״בנימין מזרת״, ההיסטוריה ״רבותי שוקי, לבנון
.16עא- סימול ז׳בוטינסקי, מכק באצ״ל, הפילוג על עדות בנימין, )אליאב( אבוצקי

 ביתיאיר. ארכיק ,26.5.1995 מייזלם לאהובה עדות עדינה, ליאור

 .1939 מרץ ט,”תרצ ניסן, י׳ מפא״י, למרכז תזכיר אלעזר, וגלילי אליעזר )לבנה( ליבנשטיין
.90 תיק ד,כד,ארכיון ,1941 ביגואר 2 תש״א, בטבת ג׳ ״,1 מס׳ ״למקור

.1אל- ז׳בוטינסקי מכון ,16.4.74 ה מן ראיון אליהו, לנקין
 מברת ט', כרך מולד, הגרמנית", התמוטה סף על הצלה הימלר-מאמץ עם "פגישה נ" מאזור

,1952 אוגוסט ,53-52
 מחקרים קובץ ושם, יד ״,1939-1933 בשנים א״י ובעיית הגרמני המץ ״מיניסטריון ארנסט, מארקום

תשי״ח. ירושלים והגבורה, השואה בפרשיות

 ו׳-י״א. כרכים ,1946 מאי -1939 מאי המאוחד, הקיבוץ במת מבפנים,
.23.8.91 מקריב, מוסף מזה״, עלינו "הוציאו מגד, ואייל אהרון בין שיח ואייל, אהרון מגד
 גיליון New Judea ב- פורסם הלורדים, בכית 9.6.1942 נאומו גינס, אדווארד ולסר ארד, מוין

כאן( לועזית, ביבליוגרפיה )ראה: .1942 מאי-יוני
 בהן", לנקוט שצריך והעמדות האפשרויות רומל, פלישת בעניין "דיון המאוחד, הקיבוץ מועצת

.7 תיק ,6 מיכל ,5 חטיבה יד-טבנקין, הקה"ם ארכיק
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 אביב ז', חוברת כיוונים השואה", צפיית ובעיית "האבקואציה" -תכנית ז׳בוטינסקי "זאב דן, מיכמן
.1980 מאי תש״ם,
A 320/13;A 320/41 ״מ3א מז׳נווה, אדלשטיין יעקב מכתבי

 .3.4.96 בניסן י״ד פסח, דבר, מוסף גרינברג״, אורי-צבי על משוחח אלדד ״ישראל ניר, מן
 (,15) וציונות, ליהדות עת כתב כיוונים ביקורתי״, בראי לח״י של ״היסטוריוגרפיה דן, מרגלית

.1982 מאי
 .1983 תשמ״ג, גיק ל״ה, חוב׳ מורשת, ילקוט שנה״, ארבעים לאחר היסטורי במבט הגיטאות ״מרד

.14/1 ע״ם ,7פ״ מרידור, עדות יעקב, מרידוד
.40 תיק כ׳ דמי,ארכיק ,17.5.40 יאיר אל מכתב שמואל, מרלין
 ואסכאטולוניה, משיחיות למשי\זי\-\ז", אמנציפציה שבין במתח הסוציאליסטית "המחשבה שלמה, נאמן

שם. קובץ,
 .1976 באפריל 2 אחרונות, ידיעות הלבנות...״, כשושנים ״מוחותינו ברוך, נדל

 1.2.91 אחרונות, ידיעות מרגלת״, אחותי - מלשין ״אחי שלמה, נקדימון

 .187-185 עם׳ שם, ,82 מם׳ חוברת החברה, ו״יהודים״, ״עברים ישראל, סגל
קלעי( )ראה: סטרליץ,

 יאיר. בית ארכיון נאדל, אוסף ,17.2.76 נאדל לברוך עדותו מרדכי, סטרליץ
 אי. כתבים לח״י תשכ״ד, שבט יאיר, חוברת גויים״, בין ״בוורשה )לילי(, איילה סטרסמן

 .4על- סימול ז׳בוטינסקי, מכון )שטרסמן(, לובינסקי איילה של עדותה )לילי(, איילה סטרסמן
.12.8.83 ר,ארק אדונים״, שני של ״משרתם כריסטופר, סימפסון

 הישראלית", המציאות על והשפעתה שורשיה תולדותיה, - הכנענית ״הקבוצה רקפת, סלע-שפי

הכנענית. הקבועה אנתולוגיה,

.1945 אפריל-מאי המלמ״ח, עלון הפשרה״, ״סכנת משה, סנה
.21 תיק ,1 מיכל ,9 חטיבה אק״ם ״,10.9-10.10.43 בגבת הקומונות ״סמינר

.12.11.64 (96,) אתגר בעינן", ״השאלות בועז, עברון
.10.5.85 אחרונות ידיעות :,rvrwxn "לח״י בועז, עברון
.30.1.81 אחרונות ידיעות ליונתן״, ״מזמור בועז עברון
 .1964 באוקטובר 1 אתגר ממש״, של והבדלים מדומה שוני או: זמנן, שהגיע ״הבהרות בועז, עברון
יאיר. בית ארכיון נאדל, אוסף , 17.2.76ה- מן סטרליץ מרדכי של עדותו

 לעיון שנתון ומגנו, יהדות ומציאות", סיכויים ,1941-1940 ב', עלייה בדרכי ״הצלה דליה, עופר
תשמ״ד. ירושלים מאגנס, תשמ״ד,הוצ. א׳ כרך ולמחקר,

 מנוקדים התחייה", "עיקרי נוסח ידו, בכתב יאיר של ותיקונים שינויים עם טיוטה התחייה" "עיקרי
שם. ,24 תעודה הכד, ארכיון יאיר ידי על

 .89 תיק ,ד,כד ארכיון ומתיקות, תיקונים עריכה לאחר יאיר של ניסוחו התחייה" "עיקרי
 יאיר. בית נדל, אוסף ,11.6.74ה- מן עדות שלוגר, שלום של אשתו יהודית שלוגר

.1946 יוני-יולי הסלמ"ח" "עלון
.106 תיק ארכיון'הכד', המהפכנות״, ״על

.87-86 עמי ,1982 קיץ ,9 בונים הלר, של ביקורתו דרך על אילן, עמיצור
.1983 באפריל 22 אחרונות ידיעות , ״1937ב- בארץ ביקר כשאייכמן” אליהו, עמיקם
 .1983 באפריל 22 אחרונות ידיעות ישראל״, שרצי ״תיק: אליהו, עמיקם

ביתיאיר. ארכיק נדל, אוסף ,1969 נאדל לברוך עדות שלמה, פוזנר

אביב תל אוג. רעיונות, ,1945-1943 השואה נוכח ישראל בארץ רוח אנשי - דמי״ ״אל דינה, פורת
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תשמ״ט. הקה״מ, התי. -
 26.7.85 אחרונות יריעות עברון", לבועז ״תשובה צבי, פראנק

 הסוכנות. הנהלת ישיבות של פרוטוקולים אזנ״ם, ,22.10.44-0 הסוכנות הנהלת ישיבת פרוטוקול

 ,44 מם׳ י,7» אב״מ ,30.6.42ב- בירושלים שהתקיימה לא״י, היהודית הסוכנות מישיבת פרוטוקול
8566-8554.

 ,19.10.41 ,22 א/40 לח״י תיק את״ת, ״,15.10.41 ״יאיר״ עם יצחק שדה פגישה פרוטוקול
 בנושא: 5.5.1980ב- ביפעת שנערכה מפגישה סהקלסה, רישום ״שרמות״, מערכת פרוטוקול"

 "המפעל"; מוותיקי כהן אברהם יפעת: קיבוץ חברי בהשתתפות ל״מפעל", שיש השונות "ההשלכות

 עודד ;צימרמן בארי אהרון; בן יריב צור; מוקי לו; שהתנגדו השרץ״, ״קבוצת מחברי ארצי, שמחה

איביאנסקי. זאב ארצי,
 תש״ם, ניסן ח', כרך משואת, אירופה", יהודי השמדת לתהליך בא״י המחתרות "תגובת אריה, פריים

.1980 אפריל
 .1958 ב' כרך ושם, יר מחקרי ההגירה״, והכשלת בקידום הגסטאפו תפקיד ״על א., פרינץ
 השנייה", העלייה בתקופת לאומיים מיתוסים על הערה - 1911 משנת היזכור ״ספר יונתן, פרנקל

תשמ״ח. ירושלים בירושלים, העברית האוניברסיטה a כרך לעיקולמחקר, שנתק יתרותזמננו,
 ליגאלית הבלתי והעלייה הלבן הספר המושבות, משרד - ויישומה ״מדיניות רונלד, צוויג

 "המדיניות אנגלי( יד מכתב )תורגם 1982 תשמ״ב .ת״א, אוג. זי. כרך תביונות ״,1940-1939

.1983 ח, הציונות אחרון״, השואה-שלב בתקופת ישראל לארץ עלייה לגבי הבריטית
יאיר. בית ארכיק נארל, אוסף ,3.5.72 עדות יצחק, צלניק

ביתיאיר, ארכיק ,29.8.82 בביתו אתי ראיון יצחק, צלניק
ת״ש-תש״ב. ז׳ ד- כרכים המאוחד, הקיבוץ של פנימית אינפורמציה עלון מכתבים", "ברור

 כ', כרך חביונות, ״,1934-1923 בשנים באיטליה וייצמן של הפוליטית ״פעילותו דניאל, קארפי

,1971 תשל״א המאוחד, הקבוץ הוצ. - תל-אביב אוניברסיטת
 הוצ. ברם, צבי עורך מאמרים, קובץ ואסכאטולונית, משיחיות ומשיחיות", "ציונות ישראל, קולת

תשמ״ד. ירושלים שזר, זלמן מרכז

.13.4.94 תשנ״ד, באייר ב׳ מעריב, דחוף״, צורך ישראלית, ״לאומיות אגסי, ויוסף הלל קוק
סטר. ברגסון ראה: הלל, קוק

 ";20ה- המאה בתחילת העברית הספרות על החיים פילוסופיית של ,"ההשפעה ברוך קורצווייל
 הוצ. מתפכח?, או תמשך - החרשת ספרותנו העברים״, ״הצעירים תנועת של ומקורותיה ״מהותה

תש״ך. ותל-אביב ירושלים שוקן,
 פרוזה עומר, ק עם 1976 באפריל-מאי שנערכו בשיחות עדותו בארץ״, אז ״והכנעני עמום, קינן

.1977 אוגוסט-ספטמבר
ז׳בוסינסקי. מכון ויינשל, יעקב תיקי ,3.8.53 עדותו חנוך, קלעי

ביתיאיר. ארכיון ,27.2.78ב- בביתו ראיון חנוך, קלעי
יאיר. בית ארכיון נאדל, אוסף ,27.3.73 לנאדל עדות חנוך, קלעי

 .37 תיק שם, 'הכר', ארכיק (,1940 )אוקטובר תש״א תשרי התחייה״, ״עיקרי טיוטה חנוך, קלעי
■ז׳כוסינסקי, מכון ,11עק- עדותו חנוך, קלעי
 טיוטה (,1940 אוקטובר תש״א, )תשרי פרקים[, ]ראשי קלעי חנוך מאת - עיקרים חנוך, קלעי

ד,כל. ארכיון התחייה", ל״עיקרי והצעה
 מורשת ילקוט השואה", בתקופת הברית בארצות האצ״ל משלחת של ההצלה "פעילות יונתן קפלן

,1980 נובמבר תשמ״א, כסלו ל׳, חוברת
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שם. ביתיאיר, ארכיון ,1984 יוני לי, עדותו עודד, קראל

 1991 יוני מאי תשנ״א. סיון ,7-8 מאזנים אלתרמן", לנתן האש״ ״גדודי ראובן, קריץ
 טבנקין. יד )כתב-יד(, פרוטוקול (,7.12.84) שואה" בימי המאוחד הקיבוץ שליחי של שיח ״רב

ביהיאיר. ארכיון ,425 קלטת ״6.6.95 מייזלס לאועבה עדות בנימין, רוזנוויין

 .5ת א. 218 א.ת.ה, ,1940 ספטמבר אוגוסט התוכן לסי ארה״ב", קוק הלל ״אל דוד, רזיאל
 .15 תיק ,12 מם׳ דוקומנט הב', ארכיון ,1939 במרס 28 )וארשה( ז׳בוטינסקי זאב אל דוד, רזיאל
,15 תיק ארכיוןהכד, ,1.539 ז׳בוטינסקי זאב אל דוד, רזיאל
.5 תיק הכד ארכיון ,1939 בנובמבר 17ה- מן ז׳בוטיסקי, אל מכתבו דוד, רזיאל
.8 תיק כ׳ הכד, ארכיון לג׳יילם, מכתבו דוד, רזיאל
.1.8.61 ;21.8.61 "הבקר"למערכת מכתבים יונתן, רטוש
.30.4.64 אתגר עליו״, רכבו שמתמשחים ״חמור יונתן, רטוש
.1982 אביב, תל ״הדר״, התי. הימים, ראשית הפתיחה״, ״משא יונתן, רטוש
שם. הימים. ראשית שלישי", בית או החדשה "עבר יונתן, רטוש

.8.7.60 משא, למרחב, אלדד״, לישראל ״תשובה יונתן, רטוש
.1944 ינואר תש״ד, ישראל, חרות לוחמי אל אגרת יונתן, רטוש
.28.7.61 הבקר ההיסטוריה״, סילוף הוא אייכמן נוימן,״משפט עדית עם ראיון יונתן, רטוש
 סת״ו נ״ז, קשת אחימאיר", אב״א של הציוני ה״מוניזם" על - במערב ולבי במזרח ״אני יעקב, שביט

.1972 תשל״ג
 .1986 בנובמבר 21 41 מס׳ גליון השבוע, דבר היסטורית״, כהזדמנות ״הנאציזם יעקב, שביט

תרצ״ז. אביב תל ,תרעיל מאורעות סמר לילדינו״, ״דאגה אליעזר, שטיינמן

 16.4.34- 13.2.34) ”הלוי ש. לח. שטק-יאיר אברהם של מכתבים ״שני )יאיר(, אברהם שטק
תשמ״ו. 82 גליון האומה,

.S 25/192-198 שרתאע"ם יומן
 לגיליון יאיר, של ידו בכתב החנוכה לחג רשימה החנוכה", בחג "הרהורים )יאיר( אברהם שטרן

א׳. 4/223 פ ז׳כוסינסקי מכון ביתיאיר, ארכיון אור, ראה שלא ,1942 תש״ב ״במחתרת״
.1939 ביולי 29 לעם, אומר ומסקנות״, ״עקרונות )יאיר( אברהם שטרן
 א׳. כתבים לחייי תש״ד, שבט כה חוכרתיאיר, הקץ", "בסימן )יאיר(, אברהם שטרן

.1989 ת"א יאיר, הוע. ובנותיה, סובאלק קהילת סמר )יאיר(״, שטרן ״אברהם דוד, שטרן

 ביתיאיר. ארכיון דב, בן וברוך כרמלה של בביתם ,11.4.1982 המחתרת״, ספרות על ״שיח

 כמלחמת שנמלו עין-חרוד לבני זכרון קובץ כניס, באב", תשעה על רשימות "שתי נחמיה, שיין

תש״ט. עין־חרוד, משק המאוחד, הקיבוץ העעמאות,
 והכרה, כלכלה מדיניות לענייני ירחון - ישראל ארץ ברגסון״, ופיטר קוק ״הלל דב, שילנסקי

תשל״ב. אלול (,16)

1.5.2001 מעריב, שבת, מוסף יוק״, ״שמאל במבי, שלג
.10.10.95 הארץ האי-נורמליות״, ״בזכות יאיר, שלג
ביתיאיר. ארכיון 33.13 איתי ראיון מרדכי, שלו

15.7.85 אחרונות ידיעות הנטיג", פון עם ״שיח שלמה, שמגר
א. כתבים לחייי י״ו, החזית לאלישע״, ״זכרון ב', לנוער המעש ״אלישע״ יצחק, שמיר
 כתבים. ^ז״י ג׳, גיליון החזית פנים", כלפי "דברים יצחק, שמיר

א׳. כתבים ולז״י ״הקליטה״, יצחק, שמיר

ביתיאיר. ארכיון שם, ,20.10.94 המשפט, אמות בבית בלשכתו, ראיון יצחק, שמיר
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יאיר. בית ארכיון , 16.1.78ב- בביתו ראיון אנשל, שפילמן

ז׳כוסינסקי. מכון ,27.1.77ה- מן עדותו אנשל, שפילמן
 25-18 וילנה אוקטובר״, למהפיכת שנה ושתים "עשרים בנושא: בווילנה השומרי הקיבוץ ״שיחת

.D.6. 1.331/2 מורשת יד, בכתב פרוטוקול ,1939 בנובמבר
 עם האופ>ך, קו על ההליכה אוקטובר", למהפכת ויחסם גוריון ובן טבנקין "ברל, אניטה, שפירא

(.19881 תשמ״ח, ת״א עובד,
שם. האופק, קו על ההליכה המדינית", והמשיחיות "הציונות אגיטה, שפירא
 אוקטובר ומהפכת הארצישראלית הפועלים "תנועת - צחור״ -שלג שחור "ערב אניטה, שפירא

שם. האופק, קו על ההליכה העשרים", בשנות

יאיר. בית נאדל, אוסף ,9.5.1974 לנאדל, מכתב אברהם, תהומי

וייצמן. גנזך לוייצמן, גולדמן נחום תזכיר

.56 מם׳ תיק ,הכד ארכיון תש״א, טבת מתאריך מעטפה בתוך ׳אריה', של תזכירו
 סדרת זרטל, עידית חלמיש, אביבה בוגנר, נחום ,1947-1945 הבריסיס נגד נמאכק ההעפלה תרומת

 ת״א אפעל, גלילי, ישראל ע״ש "ההגנה" המגן כוח לתולדות המרכז י״א, חוברת עיץ, ימי חוברות

1991.
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361 העמים״ ״אביב

 366-365 ״אדנות״

 487 485 483 453 429 אב״א אחימאיר

498-489 503 508 510 519 529-524 533 

535 604 612

163 140 139-137 80 56 31 "אטלאנטיק"

179 180 196 288 308 352 357 379 

 307 "איזווסטיה"

וארשה( בגיטו השוה״צ )ביטאון על" "אל
118 232

מנחם( לונץ )ראה: ׳אליעזר׳
322 אהרונסון( ירחמיאל - ׳מילק׳ )׳אלישע׳

405

 238 ׳יאיר׳( של ספרותי )שם יאיר׳ בן ׳אלעזר

 יצחק צוקרמן ראה: ׳אנטק׳
140 139 134 130 127 126 שאול אביגור

173 176 203 453 461 752 

 רין :צבי ראה אבירן
 284 שמעון אבירן

 190 23 אבא אבן

 749 47 40 סעוד אבן

 572 558 555-550 547 399 אורי אבנו־י

 96 79 78 70 אהוד אבריאל

 556-555 יוסף אגסי

 98 91 90 82 81 יעקב אדלשטיין

 104 קונראד אדנאואר

 219 כהן בנימין אהרונוב

 146 )׳זיאמה׳( זלמן )ארן( אהרונוביץ

 207 יוסף אהרונוביץ

 491 אהרון אהרונסון

 ׳אלישע׳ ראה: )׳מילק׳( ירחמיאל אהרונסון
 380 שלמה אהרונסון

 491 שרה אהרונסון

 334 פ.ס. אוהגרתי

 אוויאן ועידת ראה: אוויאן
 145 אליעזר אונגר

 אבנרי( אורי )ראה: יוסף )הלמוט( אוסטרמן

221 138 127 126 מנחם אוסישקין

225 29 28 27 גור אורמסבי

287 אלחנן אורן

747 144 מנחם אורן

810 690 עוזי אורנן

 378 333-331 306-291 יעקב אורנשטיין

386-382 429 484 490 535 592 614 626 

634 635 806

803 800 626 592 נעמי אורנשטיין

210 אביבה אורפז

778 עדה אושפיז

590 )יונה( יבנה אזף

499 489 480 העבודה״ ״אחדות

60 48 22 קלמנם אטלי

242 הנריק איבסן

 96 95 57 44 40 38 37 36 20 אנטתי אידן

743

 91 89 84-80 78 72 71 43 אדולף אייכמאן

94 95 100 119 195 288 343 344 346 

563 742 743

697 647 דוד אייכנבאום

26 דיו אייר

763 762 אפרים אילין

58 47 אליהו אילת

603 ״איסקרה״

87 דוויד אירווינג

161 157 150 עלמיין אל

394 374 373 260 247 213 ישראל אלדד

448 ז׳בוטיסקי של כינויו ״אלטלנה״

288 288 277 276 274 273 אריה אלטמן

764 765

478■■474 470 464 463 453 432 409-401

518 514■■507 503 498 497 486■-484 482

613 611 608■■604 602 600-591 521 519

759 690 683 682 672 668 636 628-625

801 798 788

406 1159-156 יגאל אלון
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647 בת-שבע אלטשולר

 בנימין( לובוצקי )ראה: בנימין אליאב
 יאשקה( לבשטיין )ראה: יעקב אליאב
 694 683 681 671-649 אלישע

 623 590 589 השני אלכסנדר

66 )גנרל( א. אלנבי

 יכין עזרא ראה: אלנקם
215 יאיר בן אלעזר

 796 795 791 569 565 564 560 558 "אלף״

 אברהם( זיו בן )ראה: אברהם אלפר
215 אורי אלפרט

 762 260 239 יהודה אלרואי

 83 ליאון אלתר

523 יצחק אלתרמן

 523 340 339 329 199 43 ,42 נתן אלתרמן

648 769

 407-401 374 עדה ייבין אמיכל

 792 771 564 549 544-546 אהרון אמיר

689 642 אברהם אמפר

 אריה בויקו ראה: ׳אמציה׳
 622 אנארכיסטים

 585 פרידריך אנגלס

 225 לואיס אנדריוס

 698 608 264 )גנרל( ולאדיסלב אנדרס

807 מרדכי אנילביץ׳

212 עודד ארצי

351 שאול אש

695 חגי אשד

 217 155 152 135 יעקב אשד

 140 137-132 131 חוה אשכולי

566 564 יעקב אשמן

192 ״אשנב״

557 555 548 545 518 430 398 ״אתגר״

563

309 280 פ.פ.ם.( קרבי )ארגון "בויובקה"

361 511 584 589 654

666 634 603 595 ״במחתרת״

122 ה״הגנה" עלון ״במצור״

 213 205 ״השומר״( )מחתרת גיורא״ ״בר

496 484 436 301-303 הבריונים״ ״ברית

503 508 509

169 165 123 שלום״ ״ברית

 481 213 211 206 205 העבודה״ ״גדוד

 דוד( רזיאל )ראה: ׳ב״ח׳ חנניה" ׳בן
109 88 82 71 מבצע( )תוכנית, ׳ברברוסה׳

341 348 412 778

 א.( תהומי )ראה: ׳גדעון׳
 מור( ילין )ראה: ׳גרא׳

39 לייסי באגליי

672 646 -643 ׳אלימלך׳ •ים חי אפלבוים
82 ול8 פ: אפשטיין

372 326 324 304 234 216 215 172 אצ״ג

483- 489 480 450-452 430 406 405

612 607 606 536 535 526 524 519-496

639 630

33 הם( אבר שטרן )ראה: ׳אריאל׳

160 הצבאי( )מייג׳ור-התובע באקסטר

168 אליעזר בארי

162 שבתאי בארי

488 122 120 118-112 38 37 מנחם בגין

526 611-608 700 751 798

414 169 97-94 92 42 39 38 18 מנחם בדר

502 יעקב בהט

491 מרטין בובר

330 פ. ג. בוגולפוב

196 נחום בוגנר

186 61 60 56 48 40 38 22 16 ארנסט בווין

187 191 629

115 113 108 94 38 30 28 16 יהודה באואר

159-163 158 156 128 119 116

189 187 184 182 181 179 178 168- 166

812 744 736 195- 193 190

591 אברהם ארנבלאט

ב׳ הגנה ראה: ב׳ ארגון
׳בויובקה׳( )ראה: פ.פ.ס. של קרבי ארגון

נחמיה תור בן :ראה ׳ארזיה׳
351 217 212 189 172 חיים ארלוזורוב

365-362 393 478 528 637 773 774

774 364 סימה ארלוזורוב

698 יחזקאל ארן

שאול הגלילי ראה: ארנון
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694 689 687 684 590 אריה בויקו

615 49-51 ״בונד״

98 90 רות בונדי

92 )הייני( חיים בורנשטיין

598 442 361 סטאניסלב בז׳וז׳ובסקי

549 527 433 272 האצ״ל( )ביטאון ״בחרב״

302 ית" סוציאליסט "בחרות
96 ר. בטלר

504 503 327 נ. ח. ביאליק

744 אלכס ביין

207 בנימין ביכמן

73 69 שוונטה בילוב

191 170-162 136 )תוכנית( בילטמור
 780 687 672 660-658 650 649 דוד בלאו

807

82 ליאון בלום

612 504 318 229 אלכסנדר בלוק

60 לורד בלפור

559 יריב אהרון בן

684 682 590 ברוך דב בן

590 יהודה דוד בן

690 640 630 )׳דוקטורה׳( איתמר הרואה בן

801 800 נחמן יהודה בן

647 498 )׳דרור׳( מרדכי עוזיאל בן

408-406 שבתאי בן־דב

 218 214 210 208 )׳עקיבא׳( אברהם בן־זיו

214-218 208-210 בידנר אליהו בן־חורין

265 754

667 331 אליעזר בן־יהודה

689 382 אליעזר עמי בן
׳דרורה׳( )ראה: יונה עמי בן

698 688 -686 )׳אחיה׳( נחמיה תור בן
260 238 אריה עזר בן־אלי׳

118■■111 97 95 79 43 41 28 דוד ון בן־גורי
172 166•■162 134-132 127-122 123 120

203 192 191 187 186 182 178 173 169

365 364 360 351 298 226 226-221 212

497 480 479 451 411 404 395 392 391

745■■747 741 739 734 550 543 517 509

807 799 783 760 764 750

2 :18 נ !10 208 אליהו )ויינו־( בן־גרא

377 330 שלמה בן־יוסף

260 יצחק בן־עמי

 469 207 152-150 138 יצחק בן־צבי

673-669 661 660 ׳אופל׳( )׳מזל׳ יעקב בנאי

680 684 685 697

501 135 נחום בנארי

33 ס. ג׳. בנט

695 687 672 דב בנטוב

750 671 182 169 מרדכי בנטוב

619 וולטר בנימין

803 467 ר׳ בנימין

591 572 471 183 אליהו צורי( )בית בצורי

643 672 690 785

672 643 591 471 אליהו צורי( )בית בצורי

690 785

396 יוזף בק

623 442 441 מיכאיל בקונץ

700 699 ׳יעל׳ אסתר בקמן

648 ועקב בקמן

669 משה גיורא בר

735 מ. יחזקאל בר

310 כוכבא בר

612 500 487 כוכבא בר

86 דיטריך קאקל בראכר

743 733 641 414 183 97-93 יואל בו־אנד

47 לואי בראנדיים

700 207 הוגו ברגמן

הלל( קוק )ראה: פיטר ברגסון
544 503 490 יוסף מיכה ברדיצ׳בסקי

673 שמעון ברוד

23 זליג ברודצקי

667 652 650 רוזנבוים( )יוסף ׳ברוך׳

681-669 694

58 ברנארד ברוך

576 יורם ברונובסקי

86 85 מרטין ברושאט

765 587 388 יוסף ברושי

795 794 566 אלכם ברזל

49 חנוך ברטוב

220 מאיר אליהו )בר-אילן( ברלין

644 פרידה )ורקשטל( ברלין
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490 ישעיהו ברלין

 58 49-44 )ועידה( ברמודה

 281 215 יצחק ברמן

 800 615 פולקה ברנאדוט

 701 700 )׳יעל׳( חיה דב בן ברנדויין

 162 160 150 143 142 אורי ברנר

467 333 326 217 207 117 26 י.ח. בתר

481 501 503 544 755

 665 שרה ברקוביץ

 737 45 לונג ברקנברידג׳

705 159 121 60 51 40 39 35 ניקולאס בתל

735

542 ״ג׳וינט״

48 38 25 הששי ג׳ורג׳

762 277 274 273 268 150 א. ג׳יילס

 128-125 119 117 ד׳ארסי ג׳יפארד

 491 מהטמה גאנדי

 639 הרב משה גאסטר

 100 88 71 22 יוזף גבלס

452 צבי גובר

698 ישראל( )בן חיים גולדברג

784 יפתח גלעד

 191 91 66 נחום גולדמן

 90 צבי גולדפארב

 365 364 יעקב גולדשטיין

138 124 126 125 116 28 אליהו גולומב

139 148 156 178-176 187 188 203 207

264 286 408 459 460-462 469 582 641 

 325 וילהלם גוסטלוף

 עדייה( חותן )ראה: אדולף גורביץ׳
 481 210 ד. א. גורדון

 230 רזיאל( של )סבו ל. י. גורדון

 570-566 472 356 291 חיים גורי

 270 יצחק גוריון

 209 208 עקיבא גושן

463 363 מרים גטר

א.( קריצ׳בסקי )ראה אברהם גיורא
326 משה גיורא

757 503 390 328 326 317 יאירה גינוסר
802

602 498 398 396-395 380 פנחס גינוסר

614 616 698 800

270 משה גינזבורג

79 פינו גינזבורג

242 א. ו. גלאדסטון

 382 378 320 252 יעקב )פולני( גלבוע

385-387 759 803

54 52 51 יואב גלבר

811 703 112-114 )לאסיה( אלעזר גלילי

146 143 138 134 126 116 ישראל גלילי

151 152 177 181-179 185-189 197 369

409 753

179 ציפורה גלילי

328 זרובבל גלעד

735 643-639 594 בנימין גפנר

מור ילין ראה: ׳גרא׳
 672 458 287 הבלונדי׳( )׳דב יעקב גראנק

694 810

 690 664 643 לאה בת-עמי( )אושרוב, גראנק

791 541 שלמה גרדזנסקי

74 ד״ר גרובה

613 פראנק גרוואסי

705 704 אנדריי גרומיקו

429 מאיר גרוסמן

228 אברשה גרושקין

לאה( שטרן )ראה: לאה גרושקין
228 רפאל גרושקין

492 490 247 244 242 181 ג׳וזפה גריבלדי

494 524 613 772

53 אדוורד גריג

153 95 86 יצחק גרינבוים

אצ״ג( )ראה: צבי אורי גרינברג
33 חיים גרינברג

516 515 עליזה גרינברג

43 100 81 הרמן גרינג

688 591 ׳אורלי׳ בנימין גרשוני

602 590 גריגורי גרשוני

33 21 ר. ה. דאוני

יעקב( גראנק )ראה: הבלונדי׳ ׳דב
301 חיים דבירי
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336-334 רז׳יס דברה

377 354 שארל גול דה

740 212 211 יעקב האן דה

247 181 אמון ואלרה דה

95 אליהו דובקין

614 612 310 הראובני דוד

86 לוסי דווידוביץ

285 יוסף דווידסקו

 ׳יוסטינה׳( )ראה: גוסטה דוידסון־דרנגר
484 נחמן דויטש

 361 299 264 הנריק יאן דומברובסקי

606 333 פיודור דוסטחבסקי

156 יעקב )דורי( דוסטרובסקי

274 יוסף דוקלר

769 393־391 מנחם דורמן

164 שמואל דוחן

590 ם. דייגאייב

 783 משה דיין

 783 שמואל דותן

 469 שמואל דיין

361 259 טאט" ״די

160 ציון בן דינור

83 שלמה דיק

670 650 591 חיים( )שבתאי ׳דיקו׳

48 היו דלטון

א.( קריצ׳בסקי )יאה: ׳דן׳
דוד( בלאו )ראה: ׳דן׳

 670 650 591 322 181 ׳ציון׳ שבתאי דרוקר

287-286 צביקה דרור

694 692 689-687 685 684 682 672 ׳דרורה׳

696

205 עת( )כתב ״האחדות״

753 הגדול׳ ה׳אכס

 343 77 73 71 ורנר אוטו )פון( האנטיג

349-347 373 740

 786 586 ׳אייל׳ הלוחם״ היהודי ״הארגון

 807 662 ״ז.ז.ו״ הצבאי״ היהודי ״הארגון

687 684 682 590 642 ׳ארנון׳ שאול הגלילי

689 694 758

758 756 527 504 503 239-236 ב׳ הגנה

375 361 359 74 דוד הדר

 736 195 86 85 78 67 43 39 38 תיה הדרי

737 739

53 הרברט הובר

698 695 647 ׳יענקהלה׳ יששכר הוברמן

534 532 לאומי״ לשחרור היהודי הוועד

207 דב הוז

670 659 287 משה הוך

58 44 38 קורדל הול

757 251 249 ויטולד הולאניצקי

680 671 669 ׳עמי׳ דוד הוליאנסקי

44 הרי הופקינם

143 דוד הורביץ

170 דניאל הורביץ

301 )הגלילי( יוסף הורביץ

689 לייבלה הורביץ

544 חיים הזז

666 621 604 603 596 591 474 ״החזית״

65 63 45 44 42 37 30 22 אדולף היטלי

67-71 76 77 81 82 87-89 94 96 98 101

297 294 271 266 173 147 143 106 105

378 377 373 361 357 355■-346 341 343

409 402 397 392 384

410 414 487 494 614

152 75 ריינהרד היידריך

502 242 היינריך היינה

108 ראול הילברג

 413 345 344 107-94 89 23 היינריך הימלר

165 סאלי הירש

740 342 77 לוקאש הירשוביץ

96 איירה הירשמן

490 ״הכוזרי״

793 760 ראובן הכט

259 219 ש. ח. הלוי

83 81 45 44 33-31 26 20 לורד הליפאכס

84 122 742

747 144 יודקה הלמן

רטוש( יונתן )ראה: אוריאל הלפרין
523 יחיאל הלפרין

238 ירמיהו הלפרין

411 381-380 377 376 308 278 יוסף הלו־
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487 486 483 478 472-470 468 466 427 

801-799 782 780 776 764 616-609 601

685 683 ׳גוני׳ אריה המאירי

79 75 ב׳ לעליה המוסד

אמין( חג׳ חוסייני )ראה: המופתי
591 474 ״המעש״

214-208 ״המפעל״

468 466 329 235 219 ״המצודה״

696 628 687 עמנואל הנגבי

235 219 ״הסוחבה״

739 637 77 76 69 68 64 ״העברה״ הסכם

741

379 373-371 299 ירושלים״ ״הסכם

355-353 88 87 ריבנטרופ-מולוטוב הסכם

375 401 412

120 111 56 53 34 26 24 19 הלבן״ ״הספר

130 172 195 245 262 263 360 364 410 

ב׳( עלייה )ראה: העפלה
ה׳העברה׳ הסכם ראה: ׳העברה׳
467 453 217 205 141 138 הצעיר״ ״הפועל

478 479 480 489

 559 556 549 490 399 השמית״ ״הפעולה

 479 300 212 203 111 57 16 בלפור הצהרת

 443 442 תזכיר המהפכנית״ ״הציונות

213-211 208-205 הקיבוץ״

496 משה הר-אבן

37 אידן( של )מזכירו הרוויי

49 אפולינרי הרטגלס

392 337 יהושפט הרכבי

495 491 479 362 310 זאב בנימין הרצל

785

603 אלכסנדר הרצן

326 217 206 205 203 202 201 ״השומר״

510 525 621 753

26 ביאטריס וב

לורד( פאספילד :)ראה סידניי וב
413 75 הלמוט והלטאט

758 246 245 37 י׳אשיה ווג׳ווד
603 הנרי וולס

363 132 ארתור סר ווקופ

502 242 וולט ויטמן

53 ארצ׳יבלד וייוול

164 47 45 סטיפן וייז

117 ריכארד ויינטראוב

561 542 אוטו ויינינגר

גרא( בן )ראה: אליהו ויינר
 633 628 497 461 237 231 177 יעקב ויינשל

637

 693 691 690 590 287 )׳אהרון׳( שמואל וייס

538 רחל וייסברוד

96 93 דב מיכאל וייסמאנדל

165 136 יחיעם וייץ
56 54 52 39 31-26 2 3-21 15 חיים וייצמן

1:25 124 L00 9 8 96 92 91 59-67

171 169 166 164 163 141 133-130

352 351 260 245 225 210 192-190

743 741 636 500 478 450 393 364-362

750 744

350 73 וייצסקר

68 )קיסר( השני וילהלם

317 טל וילהלם

526 וודרו וילסון

54 53 )גנרל( ד. ר. וילסון

92 ישראל וילפריד

57 ונדל וילקי

183 טומס וילקין

246 צ׳ארלס וינגייט

97 94 דיכטר ויסליצני

367 יוסף ויתקין

598 ונדה וסילבסקה

63 יעקב וסרמן

 94 87 81 75 71 70 24-21 ברנרד וסרשטיין

244 133 וודהד ועדת

404 341 133 111 77 71 פיל ועדת

94 87 81 75 71 70 2 4 19 אוויאן ועידת

412 358 357 92 89 85 ואנזה ועידת

275 מיכאל וקסמן

695-690 685 ׳שלה׳ אברהם ורד

590 458 457 ׳עמיקם׳ הרצל ורהפטיג
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689 642 זליג זאק

172 133 129 121 114 40 זאב ׳בוטינ.סקי
2205-220 217 212 210 208 206 176 173
372 362 360 359 351 241■■239 234 233
526 524 511 495-492 487 404 392 392

760 758 754 753 637 630 612 572 544

798 775 773 763 761

242 ז׳אן ז׳ורס

360 עזרא זוהר

738 59 50 49 ארתור שמואל זיגלבוים

 683 590 ׳סיומקה׳ שמעון זיו

 601 חיים ז׳יטלובסקי

 689 687 שלום ז׳ורבין

 תהומי( )ראה: אברהם זילברג
366 344 )גנרל( זיקס

 משה( רוטשטיין )ראה: ׳זיתוני׳
656 590 292 אנדריי ז׳ליאבוב

רוני( שטרן )ראה רוני זמיר
641 150 )שילוח( ראובן זסלני

589 סטפן ז׳רומסקי

534 484 389 293 272 271 בנימין זרעוני

631 635 638 762

671 ברכה חבס

 349 כמאל עוסמאן חדד

 744 שלום חולבסקי

238 דב חומסקי

 243 150 116 70 69 26 22 אמין חג׳ חוסייני

347-350

210 דוד חורן

 795 791 536 533 532 524 523 ג. ע. חותן

519 492 העם״ ״חזית

356 291 168 יעקב חזן

274 271 270 268 221 )׳דב( אהרון חייכמן

276 278 376

672 659 643 591 183 )׳בני׳( אליהו חכים

682 687 810

810 טוביה ציון חן

480 גרשון חנוך

538 חניבעל

632 עזור בן חנניה

698 ׳לוד׳ יוסי חסון

 127 126 124 122 121 28 יצחק טבנקין

137-133 145-141 151 152 154 155 160

160- 162 176-173 178 184 185 187

223-191 224 469 480 500 747

369 משה טבנקין

504 230 לב טולסטוי

211 207 ביי טופיק

 עליזה( גרינברג )ראה: עליזה מלכא טור
623 ם. טורגנייבאי.

352 121 25 היל״ ״טייגר

610 590 לב טיכומירוב

479 יעקב טלמון

768 319 אורה טננבאום

603 פטר טקאצ׳וב

 485 471-468 אוכלוסין( )חילופי טראנספר

700 אשר טרטנר

58 48 הרי טרומן

 637 510 361 330 329 יוסף טרומפלדור

589 לב טרוצקי

317 316 312 311 213 211 אישי״ 1TW״

398 475 588

282 יעקב טרזי

484 שלמה טרכטמן

 490 483 430 331 327 שאול טשרניחובסקי

493-492 567 635

אברהם( שטרן )ראה: יאיר
 208 אורגאניזציה״ בויבאיה ״יברייסקאיה

 689 644 590 אברהם יהודאי

504 490 הלוי יהודה

667 331 המכבי יהודה

500 487 חלב מגוש יוחנן

621 586 ׳יוסטינה׳

138 דב יוסף

 שמיר( יצחק )ראה: יצחק יזרניצקי
607 606 517 503 הנביא יחזקאל

353 132 101 90 85 84 81 לני יחיל

496 485 484 429 304 302 219 ה. י. ייבין
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520 יעקב כץ 787 755 535 526 524 511 508

604 592 559 558 484 463 עמנואל כץ 702 701 עזרא :ין
683 634 632 630-626 480 1 '״ג

609 266 259 247 243 240 שמואל כץ 237 192 188 177 19- 17 15 נתן מור יין

86 אבי כצמן 382 378 381 373 361 323■■319 289 286

133 127-124 122 119 116 28 ברל כצנלסון 403 402 400 399 397 394 388 386 381

169 164 153 152 145 143 140 139 135 464 458■-453 433 432 430 410 409 404

752 480 469 178 519 517 512■ ־509 498 497 478■■475 465

491 429 יוסף כצנלסון 582 563 556 557 552 549■■545 529 521

524 518 1-561 קלמן כצנלסון 650 648 644 634 619 607 604 600-■591

701 משה כרמי 689 687 685 682 673 672 668 664 659

806 789 778 705 693■■691 690

196 יעקב ינאי

229 סרגיי יסנין

 חיה( ברנדוויין אסתר: בקמן )ראה: ׳יעל׳
243 208 י. ש. יעקבי

689 687 684 ׳לוי׳ שלמה יעקבי

65 אביגדור יעקבסון

495 170 169 167 165 147 מאיר יערי

287 אורי יפה

640 אריה יצחקי

237 )חוג( ״ירדן״

237 פולנית( )בטאון המשוחררת״ ״ירושלים

259 528

632 606 הנביא ירמיהו

606 הנביא ישעיהו

350 347-343 77 75-68 דוד ישראלי

183 )מבצע( שלג״ ״כדור

78 בל כדורי

212 210 אברהם כהן

648 395 391 גאולה כהן

55 32 גבריאל כהן

625 591 497 391 333 )׳שבסל׳( יהושע כהן

626 647 661 672-687 697 744

752 196 יוחנן כהן

636 483 440 437 436 430 יעקב כהן

 682 672 661 592 287 ׳נפתלי׳ מנחם כהן

491 אטטורק כמאל

147 142 חביב כנען

161 ברוך כנרי

633 638 669

622 603 פטר לאברוב

472 242 פרדיננד לאסאל

22 הרולד לאסקי

33 ט. ר. לאתהאם

לוביאניקר( )ראה: לבון
497 459 372 360 271 263 ישקה לבשטיין

58 הרברט להמן

 764 526 377 376 בנימין לובוצקי

807 צביה לובטקין

786 479 168 פנחס לוביאניקר

274 271 263 259 235 219 חיים לובינסקי

276 428 527 763

388 381 376 373 348 73 נפתלי לובינצ׳יק

614637 638

495 אמיל לודוויג

616 342 76 פון אריך לודנדורף

82 יוסף לוונהרץ

27 15 דוד ג׳ורג׳ לויד

246 141 121 40 31 לורד לויד

695 692 650 ׳רינה׳ חווה לוין

695 650 ׳מילק׳ ירחמיאל לוין

ל. בקנבריח׳ ראה: ב. לונג
504 471 ג׳ק לונדון

650 671 591 322 181 ׳אליעזר׳ מנחם לונץ

453 י. לופבן

191 גרדה לופט

207 )׳לוקה׳( ירחמיאל לוקצ׳ר

642 חסיה לוריא
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370 32 לורד לותיאן

752 663 620 חיים ליטאי לזר

160 העשרים( )בריחת לטרון

664 מיכה ליאור

664-662 עדינה ליאור

114 113 112 אליעזר )ליבנה( ליבנשטיין

812 461 469 703

683 672 ׳גדעון׳ אברהם ליברמן

57 אוליבר ליטלטון

685 684 642 503 עדה לייבוביץ

357 285 צ׳ארלס לינדברג

242 אייב לינקולן

39 אברמק ליפסקי

192 191 151 ג. לנדאואר

499 495 491 487 384 383 216 אי. ו. לנין

500 555 589 612 616 617 654

387-385 378 281 279 215 אליהו לנקין

390 448 453 454 473 635 765

591 330 הירש לקרט

 750 658 638 328 169 151 63 ל. י. מאמם

457 טונג טסה מאו

690 ראובן מאיסקי

179 138 119 56 31 )הגלייה( מאוריציוס

288 357

744 107-99 89 נ. מאזור

606 517 504 502 229 ולדימיר מאיאקובסקי

612

91 לאסלו מאייר

772 619 ג׳וספה מאציני

286 138 70 גולדה מאיר

 74 ארנסט מארקרס

 585 242 קארל מארקס

 414 אהרון מגד

414 אייל מגד

137-86 81 77 72 39 31 )תכנית( מדגסקר

295 306 307 357 386 412

492 סיקריקין״ ״מגילת

121 85 84 83 61 40 38-34 31 לורד מוין

185-183 192 355 463 470 471 572 582

735 752 785

293 292 משה מולדבסקי

374 354 87 ויאצ׳סלב מולוטוב

196 מולקה

357 295 143 130 82 66-63 בניטו מוסוליני

488 491 612 613 641 799

58 46 45 הנרי מורגנטאו

 311 ניקולאי מורוזוב

 807 662 )קרב( כיכר מורנוב

 45 ד. ארתור מורס

808 אהובה מייזלש

 737 68-66 48 21 ריצ׳ארד מיינרצהגן

590 581 אלכסנדר מיכאילוב

 יצחק( שמיר )ראה: ׳מיכאל׳
 251 זביגנייב מיכאלובסקי

 219 פרץ מיכאלי

 771 343 76 פון מילדשטיין

137 119 80 31 ״מילוס״

 517 504 361 315 242 229 אדם מיצקביץ׳

612 773

550 355 שמואל מיקוניס

 192 191 )פעולה( דוד״ המלך ״מלון

348 347 ו. מלכדם

504 ספרים מוכר מנדלי

שטרן( אברהם )ראה ׳ממה׳
240 ז.( )ראה::ז׳בוטינסקי ׳מנדלסון׳

663 662 ״מסדה״

457 הלוחמים״ ״מפלגת

 378 187 157 155 150 )תכנית( ״מצדה״

131 ג׳יימס מקדונלד

 100 40 34-32 26 20-23 מלקולם מקדונלד

121 122 171 202 756

 775 202 רמזיי מקדונלד

 53 גנרל( )מייג׳ור מק-קונל

140 144 53 52 36 35 20 הרולד מקמייקל

169 183 355 680 741

52 הרולד מקמילן

 498-483 ׳מקסימליסטים׳ מקסימליזם

 519 דן מרגלית

334 331 הפסחא׳ חג מרד

139 מוניה מרדור

115 פ. מרומי
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238 מ. ח. מרחביה

 769 640 609 283 282 271 יעקב מרידור

126 ג׳ מרלו

 554 553 532 278 260 238 שמואל מו־לין

764 793 794

144 י. מרמרי

47 ל. ג׳ורג׳ מרשל

 371 284 אצ״ל( )מודיעין "מש״י"

 238 אצ״ל( )ביטאון ״משואה״

208 זאב משי

 614 613 487 381 376 308 יוסף׳ בן ׳משיח

483 478 474 439-436 430 חיב״ד" ״משנת

635 781

35 הברזל״ ״משמר

603 עט כתב ״נאבאט״

 515 496 389 388 328 ברוך )אורן( נאדל

633 637

282 273-267 253 240 232 219 אריה נאור

42 36 היו סר יואגסן נאצ׳בל

 העם"( "רצון )ראה: ווליה" "נארודנאיה
307 )ביטאון( הזרם״ ״נגד

736 יוסף נדבה

יצחק( :שדה )ראה י. נודד
459-457 יאיר נווה

 343 73 פון נויראט

70 ארנסט נולטה

263 )תוכנית( מ. נורדאו

252 247 240 227 219 )לינבסקי( דוד ניב

263 268 271 274 276

412 81 77 72 תכנית נייסקו

623 445 442 441 סרגיי נייצ׳אייב

 575 510 487 453 395 366 365 311 ״נילי״

598 242 פ. ניצ׳שה

יעקב :אשמן ראה יורם נמשי
 806 782 616-614 בולשביזם׳ ׳נציונאל

׳ספרן׳( )ראה: יוסף נשרי

489 338 פול ז׳אן סארטר

776 טובה סבוראי

776 484 משה סבוראי

 690 הרב משה סגל

 ׳עלי׳( )ראה: דוד סובול
 680 659 צפוני סובול

 640 צבי סווט

 535 בוריס סווינקוב

 763 אלן סונדרם

 524 494 492 "סוקול"

 260 65 נחום סוקולוב

 488 ג׳ורג׳ סורל

 641 יחזקאל סחרוב

 469 396 393 377 354 294 91 וו. י. סטאלין

511 555 585

 207 יצחק סטודניץ

 207 27 רונאלד סטורס

 59 ל. סטימסון

 169 95 42 אוליבר סטנלי

 196 183 179 164 163 37-35 31 "סטרומה"

326 355 357 493

 קלעי( )ראה: חנוך סטרליץ
630 מיכאל סטרליץ

637 636 631 630 מנחם סטרליץ

 630 279 278 274 239 238 מרדכי סטרליץ

631 638

 411 288 194 193 186-183 160 123 ׳סיזק׳

450

164 הלל אבא סילבר

469 ארנסט סימון

 689 669 590 יצחק טוב סימן

 323 כריסטופר סימפסון

 519 והאמונה״ הקטרוג ״סיעת

 282 יעקב סיקא-אהרוני

 160 40 אריה סירקין

 360 סלאווינסקי

 95 פ. ס. סלבורן

 773 517 504 229 יוליוס סלובאצקי

 35 ״סלוואדור״

209 206 203 160 128 122 יהודה סלוצקי

260 376-371 385 637

 564 518 510 509 568 ״סלם״

 484 301 אברהם סלמן

636 26 הרברט סמואל
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44 וולס סמנר

27 15 )ועידה( רמו סן

151 138 116 95 ורנד סנאטור

 461 409 192 187 181 168 151 משה סנה

552-550 774

504 הנריק סנקביץ׳

757 פנחס ספיר

692 691 ספרן׳

672 15 ויקטור סרג׳

442 390 316 312 309 213 205 "ס״ו־ים"

476 487 494-492 583 584 591-587 601

612 624

563 559 555 550 546 545 בועז עברון

408 402 366 ״עבריות״

566-564 דן עומר

89 80 75 דליה עופר

642 אליהו עזרא

אברהם( שטרן )ראה ׳עזריה׳
 205 193 123 116 115 38 37 יגאל עילם

221 225 226

527 )האצ״ל( הארגון עיקרי

ןאולך 441 מסמך המהפכנות׳ ׳על
192 פלמ״ח״ ״עלון

690 682 680 672 669 661 660 658 ׳עלי׳

697

754 752 741 198-195 ב׳ עלייה

169 165 חדשה״ ״עלייה

192 )בטאון( ״עמודים״

800 609 אילן עמיצור

771 640 484 )קשאק( אליהו עמיקם

הרצל ורהפטיג ראה: ׳עמיקם׳
559 הישראלי עמרם

647 רחל ענבר

644-646 חנה ערמוני

689 642 590 ׳נדב׳ ׳קוסי׳ משה ערמוני

180 179 163 140-137 119 56 "פאטריה"

288 300 308 352 357 379

137 119 80 31 ״פאסיפיק״

491 364 218 202 172 26 לורד פאספילד

528

95 פון פ. פאפן

251 אנטוני פאפרוצקי

 702 701 רוי פאראן

 244 צ׳ארלס פארנל

 765 עמיחי פגלין

 64 אוראציו פדראצי

757 640 484 שלמה פוזנר

224 173 117-115 פו״מ

 י.( גלבוע )ראה: יעקב פולני
 271 346-344 פייבל פולקס

 וניה( הדרי )ראה: זאב פומרנץ
330 ואל פון

277 275 אריה פוסק

205 ציון״ ״פועלי

413 95 93 43 42 דינה פורת

533 532 530-527 524 492 יהושע פורת

536 569

231 )מרשל( פרדיננד פוש

504 אלכסנדר פושקין

 637 372 362 360 סמיון פטלורה

 246 ה. ג׳. פטרסון

802 610 ויירה פיגנר

 56 מורים פיטרסון

 555 538 אבשלום פיינברג

 פיל( ועדת )ראה: לורד פיל
 749 עבדאלה י׳והן פילבי

487 366 361 297 244 230 יוזף פילסודסקי

494 510 511 524 530 584 589 598 603

612 613 654 712 773 774 799 802 806 

 648 פישקה פירסטנברג

 154 מימון( )הרב ל. י. פישמן

 615 רות פישר

 696 נלי פישר

 97 93 גיזי פליישמן

 589 ג. פלכאנוב

 684-686 אברהם פליישמן

283 224 215 204 162-156 152 139 פלמ״ח

284 289 386 459 707 749

775 366 137-131 "פלשתינוצנטריזם"

647 593 אלכסנדר פן
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338 פראנץ פנון

101 ס. י׳. פסט

705 704 555 484 481 354 307 117 פק״פ

307 "פראוודה"

81 האנס פראנק

802 801 צבי פראנק

641 526 ראובן פראנקו

476 פ.פ.ס.׳ ׳פראקציה

 345 דוד פראנקפורטר

58 47 פליקס פראנקפורטר

 768 623 590 סופיה פרובסקאיה

 562 548 101 ציון״ זקני של ״פרוטוקולים

603 "פרולטאריאט"

589 588 מיכאל פרולנקו

683 664 661 צבי פרונין

83 82 רפי פרידל

372 285 275 40 )גדליה( ישראל פריצקר

775

357 150 פרל-הרבור

 806 584 יוסף פרל

 772 355 רבקה פרליס

 755 217 יונתן פרנקל

 643 מייקל פרנקל

 807 663 623 662 פאוול פרנקל

529 221-216 תרפ״ט פרעות

603 "פשדסוויט"

336 גווארה צ׳ה

משה( צ׳סלר )ראה: צ׳ודנובסקי
 שבתאי דרוקר ראה: ׳ציון׳

 516 אהרון צייטליון

 504 אנטון צ׳כוב

202 122 114 84 81 26 19 נוויל צ׳מברליין

396

811 צבי צמרת

249 משה צ׳סלר

54 לורד צ׳רוול

535 ויקטור צ׳רנוב

67 65 ויטוריו צ׳רוטי

52 48 47 32 30 26 23 22 וינסטון צ׳רצ׳יל

59-54 114 121 125 141 190 193 194

495 628 629 741 749 775

 735-733 131 38 33 21 רונאלד צוויג

 797 772 587 586 148 43 יצחק צוקרמן

 שבתאי( דרוקר )ראה: ׳ציון׳
126 אהרון ציזלינג

 804 638 391-387 382 320 יצחק צלניק

195 ״צנטראלשטאלה״

 532 489 316 312 ־1אלב קאמי

 337 פידל קאסטרו

 372 ג. קאריסקי

 532 489 65 64 דניאל קארפי

 213 211-208 אודיסה״ ״קבוצת

 94 93 )סלובקיה( העבודה׳ ׳קבוצת

 317 יאן קובאלסקי

 559 356 אבא קובנר

 810 אייזיק קוגן

 764 735 ריצ׳ארד קטלינג

 610 )קולוסוב( ד. קוזמין

 810 672 ברוך קוטליצקי

 695 ׳עידית׳ רות קוטליצקי

 773 360 אריה )קוצר( קוטשר

 605 ״קולוקול״

 654 מייקל קולינס

 735 טדי קולק

 786 ישראל קולת

 197 פייגה קופרברג

260 259 240 238 235 219 53 הלל קוק

278 516 543 555-550 705 761 764 793

794

 145 יוסף קורניאנסקי

 794 561 560 ברוך קורצווייל

 50 49 יז׳י קושינסקי

56 ויקטור קזאלט

 445 442 מהפכן״ של ״קטכיזם

 640 169 56 53 ג. ריצ׳ארד קייסי

 566-563 555 550 549 עמוס קינן

 115 בנימין קירשון

 631 231 פון קארל קלאוזביץ

 32 קלודובו

73 גרמניה( )משרד-החוץ קלודיוס
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528 483 219 יוסף קלויזנר

590 איוואן קלייאב

סנה( )ראה: משה קליינבוים
616-614 פון קלמנם קלמהרר

 293 292 278 276 249 238 235 חנוך קלעי

315-313 323 372 384-382 389 401 402

434 448 478 484 496 497 515 533 592

626 639-630 764 781 803

285 י׳וזף קנדי

52 אלן סר קניגהם

613 489 ארתור קסטלר

100 96 ישראל קסטנר

138 אליעזר קפלן

165 שלמה קפלנסקי

151 150 138 אברהם קצנלסון

 316 )׳סטפניאק׳( סרגיי קראבצ׳ינסקי

485 470 עודד קראל

229 זיגמונט קראסינסקי

192 ריצ׳ארד קרוסמאן

29 ארתור קריץ׳-ג׳ונס

210 208 ׳דן׳( )גיורא אברהם קריצ׳בסקי

219-213

55 52 36 34 לורד קרנבורן

101 99 פליקס קרסטן

330 פטר קרפוביץ

616 615 קארל ראדק

50 ולאדיסלב ראצ׳קביץ׳

357 281 156 כילאני אל עלי ראשיד

695 אילקה רבינוביץ׳

699 ׳אורי׳ משה רדומילסקי

480 )שז״ר( רובאשוב

702 701 ׳חיים׳ אלכסנדר רובוביץ׳

603 ״רובוטניק״

93 ג׳ורג׳ רובליי

244 ישראל רוזוב

47 אליאנור רוזוולט

58 56 54 48 47 44 42 41 38 ד. פ. רוזוולט

59 70 94 148 164 749 776

151 פנחס )ו־וזנבליט( רוזן

׳ברוך׳ ראה: יוסף רוזנבוים

 342 88 76 74 72 אלפו־ד רוזנברג

 221 משה רוזנברג

 664-662 בנימין רוזנוויין

 698 אריה רוזנסון

 230 בלומה רוזנסון

 665 בעריש רוזנסון

 ׳אלישע׳ ראה: ירחמיאל רוזנסון
 484 230 מרדכי רזיאל רוזנסון

 461 397 שלום רוזנפלד

 347 אלכסנגדר רוזר

 304 273 210 129 128 פנחס רוטנברג

 776 775 372 371 285 משה רוטשטיין

 210 ברון ג׳יימס רוטשילד

 311 גראסים רומאננקו

156 153 150 120 74 55 אדווין רומל

357 386 390

523 ׳רוסלאן׳

׳קאז׳יק׳ ראה: שמחה רותם
 635 יעקב רז

 484 אסתר רזיאל

 219 217 213 129 128 119 דוד רזיאל

242-230 263-255 279-266 284-281 

303 304 325 329 330 357 371 376 

484 487 496 516 521 527 534 631 

636 764-762

484 מרדכי רזיאל

762 253 שושנה רזיאל

295 243 238 237 235 172 יונתן רטוש
408 402 381 -379 361 359 358 334

557 550 -520 549 497 493 433 430

576 575 572 571 569 -567 564-561

795- 791 648 638 636 635 633 613

843

758

777

160

221

293

388

634

314

428

558

612

615 וולטר רטנאו

 347 87 פון יואכים ריבנטרופ

83 ג׳ראלד ריטלינגר

160 40 אברהם רייכלין

303 )קולונל( פטריק רייס

564 אברהם רימון

810 690 ׳אבידן׳ )הלפרין( צבי רין

 625 45 37 עמנואל רינגלבלום

613 ריסורג׳ימנטו
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550 167 147 יעקב ריפטין

180 דן רם

536 487 306 רמב״ם

151 141 דוד רמז

46 נ. או. רנדל

260 240 238 אלכסנדר רפאלי

28 בדל רפטור

476 453 390 316 316 312 311 העם״ ״רצון

487 492 494 497 581 583 586 588 591

598 603 610 612 625-622 656 806

667 שלום ש.

 495 ברנארד שאו

 94 75 היאלמר שאכט

 771 דוד שאלוזיאל

611 608 562 523 490 294 226 יעקב שביט

774 790 798

190 השחורה״ שבת

ראה:׳דיקו׳ חיים שבתאי
178 173 157 140 139 134 116 יצחק שדה

290-283 327 371 455 457 693 766 783

799

208 150 נחום שדמי

96 יוסף שווארץ

212 208-205 ישראל שוחט

׳עלי׳ ראה: דוד שומרון
460 459 177 נתן שחם

99 הלל שטורך

753 זליג שטורמן

 741 195 81-80 75 ברטולד שטורפר

452 אליעזר שטיינמן

107 ״שטירמר״

615 אוטו שטראסר

342 76 יוליוס שטרייכר

217 213 123 113 112 73 66 אברהם שטרן

219 221 227 266-261 301-270 303 304

308 309 312 320-314 334-322 340

362-357 365 411 439-427 442 455-447

463 470-466 475-473 478 482-482 495

496 497 509-504 522-520 531-527

591 587 585 583 572-557 554 540-534

624 621 620 615-613 610-604 598-595 

669-666 662 659-654 631-638 628 625

799 770 766 744 689 688 685 683

797 781 763 433 אמירה שטרן

 765 757 587 515 260 230 228 דוד שטרן

 315 228 לאה שטרן

228 מרדכי שטרן

 768 764 340 329-327 319 תי1 שטרן

 237 הנריק שטרסמן

 238 237 234 233 )איילה( לילי שטרסמן

 אלדד( )ראה: ישראל שייב
 577 נחמיה שיין

 זסלני( )ראה: ראובן שילוח
659 שמעון שימנסקי

494 491 490 337 312 309 244 פיין״ ״שין

497 612 524 667

79 זאב שינד

 690 682 מנחם שיף

 50 ולדיסלב שיקורסקי

 261 260 244 243 240 יוסף שכטמן

266-264

 דוד( ורד )ראה: שלה׳
 648-646 493 436 מרדכי שלו

 781 635 שלום שלוגר

 327 ש. שלום

 רטוש ראה: אוריאל שלח
 354 מנחם שלח

 560 מנחם שלח

 560 אלישע שלם

 559 אמיתי שלם

 459-457 חיים שלם

 473 בן־שלמה שלמה

 100 ולטר שלנברג

 662 642 590 מתתיהו שמואלביץ׳

151 א. שמורק

 436 397 396 386 311 310 289 יצחק שמיר

458-460 471 475 476 497 511 512 589 

600 604 606 640 641 651 652 654 657 

659 667 668 671 683 689 690 697 764 

769 781 797 806 809-810
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327 324 313 )שמעוני( דוד שמעונוביץ׳

495 494 פנחס שנאורסון

327 זלמן שניאור

764 לייב יהודה שניאורסון

695 484 301 צבי )אשל( שניידרמן

683 682 673 672 660 604 אנשל שפילמן

688-685 694 695 809 810

366 363 218 178 168 165 אניטה שפירא

368 408 442 452 469 479 499 500 617

154 153 151 משה חיים שפירא

151 138 116 יוסף שפרינצאק

772 356 אריה לוי שריד

124 96 95 92 91 64 44 משה )שרת( שרתוק

125 133 137 154 194 641 743 752 758 

 יגאל( אלון )ראה: י. תבור
221-208 -׳גדעון׳( )זילברג אברהם תהומי

236 238 278 487 527 534 621 755 

404 אלון תוכנית

448-444 ׳אריה׳ של תזכירו

564 בנימין תמוז

589 המעש״ ידי על ״תעמולה

707 288 191 190 המרי״ ״תנועת

135 אברהם תרשיש

33 גויאנה תכנית
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often even confronted one another, they did finally, by a fortunate turn of 
fate, which Hegel would have called “the cunning of history,” in fact 
complement one another. When Lechi had fulfilled its historical destiny, 
there was no longer any need for its separate existence; and though many 
of its members vehemently deplored the fact, Lechi merged into the varied 
political fabric of Israel.

Zeev Ivianski
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befell us on this account.”25
Individual terror had to be carefully planned, watched and directed. On 

the other hand, there was a second factor inherent in this method of 
struggle, namely the individual fighters’ decision, which as can be seen 
from the example of Yehoshua Cohen, was indeed sometimes crucial. The 
fact that the moral standard of most Lechi fighters was exceptionally high 
was a safeguard that the delicate, thin line of moral limits would not be 
overstepped.

When Eliahu Hakim, one of Lechi’s two assassins of Lord Moyne, was 
already out of danger, he noticed that his comrade Eliahu Betzuri had 
been wounded and caught. No instructions, no previous planning could 
have guided him how to act in this split-second - - he made his own 
decision. He returned from his position of safety to help Betzuri and to 
share his lot with him - - together they went to the gallows.26 This 
illustrates yet again that thin line, that distinguished the Lechi fighters 
from the indiscriminate, cold-blooded terrorist of the modern ilk. The 
Lechi fighter would resort to a violence that he hated, knowing as he did 
so, its limits and its moral risks. In this sense he could be seen as following 
in the tradition of the Social Revolutionaries of Russia and of their leader 
Grigori Gershuni, who, in a bitter dispute with Lenin once contented, 
“Only a revolutionary party which does not breach the revolutionary 
morality - - the highest morality to be implemented in life - - only such 
party contains the force of life. A socialist party can win only by moral 
integrity and not by physical predominace.”26 On another occasion 
Gershuni stated: “Means that do not befit the aim can pervert the aim 
forever, and this being so, terror must be treated as a drug, that while it 
can cure, may also kill. Only one who has mastered the anguish of terror 
and revolution, only he who knows the moral contradictions inherent in 
them, is armed against slipping and falling.”27

Yelin-Mor stated his intentions towards the Yishuv (the Jewish 
community in the land of Israel), as: “We desire to be the catalyst, the 
accelerator of the historical process, until the majority of our people 
stand up in arms to fight foreign rule.” On another occasion, meeting the 
Hagana leaders - Eliahu Golomb, Israel Galili and Moshe Sneh - - in 
April 1945 , Yelin-Mor declared on behalf of Lechi, that Lechi was ready 
to dissolve its separate organizational existence and carry on as an 
ideological faction, only if the Hagana would offer an active-Zionist line 
of action, in which Lechi members could be given an outlet for their 
determination to fight.

The State of Israel emerged out of the common struggle by the three 
underground movements. Although they had come into conflict and 
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Camus, in his book The Rebel, in which he attempts to point out where 
the limits of terror lie, can arrive at no clearcut doctrinal solution but 
resorts, instead, to an example chosen from the history of the Russian 
Social Revolutionaries. Ivan Kaliayev refused to throw his bomb at the 
carriage of the Grand Prince Sergei, because he had noticed at the critical 
moment that it was also occupied by his innocent wife and children. Later 
Kalaiyev succeeded at a second attempt, which, unlike the first attempt, 
occurred at such a time when his presence was so conspicuous that his 
attack was rendered suicidal.23

One can point out in the history of Lechi numerous examples of this 
kind. One of them, only much later disclosed, involves Yehoshua Cohen, 
among the boldest and most representative Lechi leaders, later to become 
Ben-Gurion’s closest friend at Sde-Boker. On January 20, 1942, a 
dangerous and vital assignment was entrusted to Yehoshua Cohen, 
namely, the elimination of two brutal and much hated heads of the Jewish 
Department of the British CID: Morton and Wilkin. Neither time, nor 
energy, nor sophisticated planning had been spared for this operation. In 
the instructions which he received and accepted, Yehoshua Cohen was 
ordered to carry out the attempt by any means, even at the cost of his own 
life. Then, as he was about to detonate the explosion, following a previous 
explosion, which had served as a snare, Yehoshua noticed that numerous 
innocent bystanders were assembled at the target area for the blast. He 
felt that he could not accomplish his assignment and so cause their 
wanton death. Risking his own life, he then withdrew and did not carry 
out the commission. Forty years Later, when this could all be brought to 
light, he said that it had been one of the hardest decision of his life; But 
were he to be presented once again with a situation of this nature, he 
would have again chosen the same path. In fact, Morton and Wilkin, 
whose lives were spared by Yehoshua’s split-second decision that had 
been guided by his conscience, later personally killed unarmed Lechi 
prisoners; and it was Morton who murdered Yair, the leader of Lechi.24

There were two perdominant factors inherent in this kind of warfare, 
which determined what I would term its moral limits. One was direction 
and planning from the center. Here I shall cite Yizhak Shamir from his 
speech at the Fighters’ Conference of April 1949. When someone accused 
him of excessive concentration of power in the Lechi Center, he retorted, 
“If there was in fact an excessive concentration of power, and if we did 
sometimes watch carefully over everyone’s moves, and often clipped 
overzealous wings, there were serious reasons for doing so. You should 
remember that we started after failures, which were caused by anarchy, 
and by many a desire to act independently; and terrible catastrophies 
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Meinoff brand - - and the individual terror of the Russian Social 
Revolutionary brand, as adopted by Lechi.

In a essay entitled “Four ways of Struggle,” by I. Eldad, and published 
in No. 4 Hama’as (The Deed), March 1946, there are repeated calls to 
attack the main arteries of the foreign rule - - the staff and the 
headquarters. He also states: “We shall not shoot at innocent British 
civilians, at their women and children. We shall not attack British women 
and children in the streets of London.”19 Again and again this is the 
message, and it should be borne in mind that Eldad was one of the most 
extreme and radical of the Lechi leaders. In his aforementioned letter to 
Boyer-Bell, Eldad also refers to the question of the moral justification of 
“individual terror.” He writes: “In justification of individual acts of 
terror against central figures of the administration, we frequently raised 
the question of whether history itself might not have been changed if only, 
between 1933 and 1939, someone had succeeded in assassinating 
Hitler.”20 A similar argument was also raised by the left-wing Lechi 
leader Yelin-Mor, when he was interviewed by a London Thames 
Television journalist in 1977. When asked, if he found revolutionary 
violence of the kind used by Lechi justifiable, he retorted that he did not 
know of the history of any nation that had achieved its freedom without 
resorting to violence. Yet, he contested, the brand of violence that Lechi 
had used was more justifiable and more moral, because it had 
concentrated on objects and on persons who were directly responsible 
for the crime perpetrated. If, at the close of World War II, he told the 
journalist, you had been forced to choose between assassinating the 
Mikado or dropping the atom bomb, you would surely have chosen to 
assassinate the Mikado.”21

In his brilliant and reliable work on history of Lechi, Yelin-Mor talks 
about his meetings in the underground with Eliyahu Golomb, head of the 
Hagana. When Eliyahu Golomb posed the question, why Lechi had 
resorted to such drastic actions, as the assassination of Lord Moyne, or 
the repeated attempt on the life of the High Commissioner, Sir Harold 
McMichael? Yelin-Mor’s reply was: “In our view the political impact of 
an action-of-war is the product of two factors: the extent of the fighting 
force, and the intensity of the action”. (He meant, that if one had a larger 
fighting force, its operations would not need to be so dramatic or so 
intensive), “We are a small group in comparison with the Hagana, and 
therefore our actions have to be spectacular and intensive.”, he said.22

There is another element which distinguished Lechi’s principle of 
individual terror from the brutality of modern, indiscriminate terrorism. 
To make this distinction clear, an example will best serve the purpose. 
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they termed “the armed deed.” In the Lechi brochure of February 1944, 
dedicated to Yair, we find a passage of Yair’s, which points to his sources 
of inspiration: “A fighting body, a revolutionary organization does not 
have to, and cannot, attach itself to establishing institutions. Did the 
Polish Fighting Organization have any, or did the Sinn Fein in Ireland, 
or the Russian Revolutionaries have any?”16

Individual terror as a method was not chosen by formal decision but 
rather evolved by trial and error, as a fatal escalation, typical of many 
other revolutionary underground movements. In a letter of June 2, 1970, 
to Boyer-Bell, responding to a draft of Boyer-Bell’s research of the FFI, 
Eldad writes: “You state that it was decided to use terrorist rather than 
guerrilla methods. This is simply not so. There was never such a decision. 
The fact that we chose this method was a direct consequence of the fact 
that we were so few; our numbers grew, we also resorted to guerrilla 
tactics.”17

If pressed to state my own position vis-a-vis this dilemma, I would 
argue that if there was no formal decision, there remained an ideological 
background to this choice. There were, as I have stated above, the 
Russian social-revolutionary example and the Irish and Polish revolu- 
tionary experiences. In August 1943, we find in one of the first issues of 
Hechazit (The Front), Lechi’s illegal ideological organ, an article entitled 
“Terror,” whose author remains unknown (despite all my efforts and 
investigations), which runs as follows:

There was a time when the question of terror was hotly debated in the land 
of revolutions - - Russia - - but the period of those debates has long since 
receded into past. An argument can arise from incorrect presentation of 
the question. If the question is: Is it possible to start a revolution or to 
bring about liberation by means of terror? - - The answer is NO! If the 
question is: Do these actions help to bring revolution and liberation 
nearer? - - The answer is YES! Firstly, terror is for us a part of 
contemporary political warfare, and it plays a very large role. In a 
language that will be heard throughout the world, even by our wretched 
brothers beyond the borders of this land, it is a proof of our war against 
the occupier. It is not aimed at persons, but at representatives, and is 
therefore effective. And if it also shakes the population out of its 
complacency, so much the better. Thus, and for no other reason, the battle 
for liberation will commence.”18

I find it helpful to cite this anonymous article because of its emphasis on 
adopting “individual terror,” which “is not aimed at persons, but at 
representatives.” There lies the distinction between modern blind, 
indiscriminate, and brutal terrorism - - of the Palestinian or Baader- 
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battle with the enemy,” writes Ben Yehuda, and continues, “The valor of 
these heroes in their death will strengthen the spirit of the Jew in our 
desperate times.”12 He had in mind the period of pogroms in Russia in 
the 1880s. This mood corresponded with the spirit of Yair’s poem of 
1934.13

By its desperate choice to fight against the government which 
implemented the White Paper of 1939, while Jewish people were 
slaughtered in Europe - - and by making that choice in the face of an 
impossible dilemma - - Lechi became, as Eldad has expressed it, “not only 
the first to open the struggle against the British Government; not only the 
sole fighting underground which never put down its arms, not even for a 
single moment; but also the only group that saw the British as a foe and a 
foreign ruler, against whom war was imperative and imminent.”14 
“Lechi, ”adds Eldad, “was also the first to make it clear, that the struggle 
was not against this or that White Paper, but against the foreign rule itself 
which had usurped authority and published White Papers. Not against a 
bad High-Commissioner, but against the very establishment of a foreign 
High-Commissioner, even if it were benevolent.”15

The view, held by a tiny minority, was at that time, a crucial political 
and ideological turning point. Later, it became a generally accepted view, 
but only with the advent of the long-awaited, and seemingly “friendly” 
Labor government in Britain, which rapidly betrayed all its previous 
commitments to Zionism and to the Jewish people. The tiny Lechi 
underground party, which decided to carry out its concept of fighting 
Zionism by declaring war on the foreign ruler was soon beaten and 
almost liquidated. Isolated, despised and persecuted, they were losing 
their best men in hopeless and futile clashes.

This ordeal brought about two cardinal changes in the character and 
methods of warfare of the Lechi underground. First came the structural 
and ideological transformation from a military underground organization 
into what they termed as an underground of revolutionaries. From 
soldiers of a hierarchical military body, subject to the authority of 
commanders, the Lechi fighter turned into a revolutionary, subject to 
loyalty to an ideal alone. The other crucial change consisted in the fact 
that Lechi abandoned its plans of armed military rebellion and 
abandoned even the idea of partisan warfare. They were too few and 
too weak. They now espoused acts of individual terror, as had been 
adopted in the past by Russian revolutionaries of the late 19th and the 
early 20th centuries, the Social Revolutionaries in particular. Another 
source of inspiration was that of the Polish Socialist Fighting Organiza- 
tion of 1904-1909, led at that time by Pilsudski, which resorted to what 
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that an unconditional alliance with Britain would bring about the 
physical extermination of the Jewish people in Europe, and the extinction 
of any hope for the future. He stated clearly, “as much as a change in the 
British policy can induce us to mobilize all our forces in her favor- so, 
too, the continuation of her present policy can only bring about a terrible 
catastrophe.”10

Thus, there started a desperate armed clash with all its tragic and 
inevitable results. To compare and assess the choice made, I can find no 
better example than that of the Russian revolutionary, Andrei Zhelyabov 
(one of the leaders and victims of the “Peoples Will” organization), who 
described their adoption of terrorism as “the worst possible alternative in 
the most impossible historical circumstances.” In his choice, Yair knew 
with certainty that he was sealing his own fate and the fate of his closest 
friends. Was it a suicidal decision? It was, as far as his own life was 
concerned. “We know that our road will not be lined with roses; we know 
that we are going to face imprisonment and the gallows”, he writes in one 
of the issues of Lechis clandestine journal, In the Underground, “But we 
shall not retreat, because we are definitely convinced of the justness of our 
cause. We are certain of victory.” Yet they also felt that victory was to 
come “over their dead bodies,” as another Russian revolutionary, A. 
Mikhailov, had put it. In the Underground, No 5, of January 1941, the 
translatiom of a passage from P.S O’Hegartys book, The Victory of Sinn 
Fein (Dublin, 1924) was published. Though the passage dealt with the 
Irish Easter Rebellion of 1916, they could strongly relate to the situation 
of Lechi in 1941.

“The rebellion exploded upon the Irish people They did not expect it, 
neither did they want it... If Ireland at that week of the rebellion could 
have laid hands on Tom Clark and his associates, they would have torn 
them to pieces... The Rebellion of 1916 had been, from the start, a lost 
cause, and a voluntary sacrifice of their blood. Those who planned and led 
it did not hope for victory. They knew that they were not going to win. 
They knew that they might mount the scaffold. But they also knew that 
this would save the soul of the Irish people. Never did a group of people 
start on a more desperate road with a cleaner conscience and greater 
courage. They did it for Ireland’s soul.”11

While ostensibly dwelling on the Irish Easter Revolution of 1916, Lechi 
was of course alluding to its own choice and its own fate. In the Hanuka 
issue of December 1940, there was a “dated” essay on “Yehuda the 
Maccabee,” written in 1884 by Eliezer Ben-Yehuda, the resurrector of the 
Hebrew language. “The Maccabees greatest exploit was his death in 
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21 years of cooperation with Britain came to an end. The price of this 
breach of alliance”, the historian continues, “was paid with the blood and 
soul of European Jewry and resulted in the elimination of the source of 
our national strength and the severance of any hope for the future”.5 
When I try to find a telling characterization of that tragic, desperate 
historical instance, I can find none better then that of Victor Serge, the 
anarchist revolutionary, who conjures: “Living in a world without any 
possible escape, in which there was nothing left but to fight for an 
impossible escape.” 6

Two outstanding personalities made almost identical statements at the 
time. They came from opposite political poles, and were for years bitter 
political opponents. Later they both became Prime Ministers of Israel: 
David Ben-Gurion and Menachem Begin. In September 1938, at the 
“Beitar” Conference in Warsaw, Begin contended the following: “The 
Jewish National Movement began with practical Zionism. Then came 
political Zionism, and now we stand at the threshold of military Zionism. 
Events will inevitably come to open confrontation, otherwise Zionism 
will be eliminated.”7 In April 1939, Ben-Gurion made a similar statement: 
“After the era of Hibat-Zion (which means romantic, practical Zionism), 
and the subsequent era of political Zionism, we are now at the threshold 
of a new era: the era of militant Zionism.” A year later, at the conference 
of the Zionist Executive Committee, he made his statement more explicit: 
“There is now only one hope for Zionism only if it becomes militant 
Zionism. The Zionism of lofty ideas and empty phrases will not last.”8

The question thus was how to transform lofty Zionism into fighting 
Zionism against Britain, which at that crucial and most dangerous 
moment in the history of the Jewish people had betrayed and abandoned 
it to its tragic fate. However, simultaneously, Britain was the only power 
left, fighting Israel’s bitterest enemy of all times - Nazi Germany. It was a 
tragic situation: Britain could continue to hunt Jewish refugees, expel 
them from the shores of their place of last hope, and still be certain that 
the Jews would continue to stand firmly at their side, because, as 
Malcolm MacDonald put it: “They had no choice.”

Lechi arose out of that historical trap. In his illegal radio transmission 
of August 1941, Yair echoed Ben-Gurion and Begin: “The times of 
Mapai’s Hibat-Zion, and the revisionist’s political Zionism, are over. It is 
now the turn of fighting Zionism.” For him, however, that meant that 
“the Hebrew Nation can be redeemed, and the Hebrew State revived, 
only if the nation itself will dare to begin fighting against the foes of 
Zionism.”9 Yair felt that there could be no unconditional alliance, and 
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explosives and a hundred guns,” says Shamir. “What did we have to start 
with? 400? - That would have been a dream for us. We didn’t even have 
40! Did we possess even one machine gun? Did we even have 10 kilograms 
of explosives?!”2

This, then, was the state of affairs towards the close of 1942. We also 
have Shamir’s testimony of the state of affairs a year earlier, towards the 
end of 1941, a few days before Shamir was himself caught and arrested. In 
an interview in Ma'ariv of February 3, 1967, marking the 25th 
anniversary of Yair’s death, Shamir relates how he met Yair on a dark, 
cloudy night during a wartime blackout, and how they strolled along the 
city streets which were their usual meeting places. “Yair,” said Shamir, 
“was talking with complete certainty of his imminent death. I shall never 
forget his words. “When they catch me they are going to kill me straight 
away and present the excuse that I tried to escape”. He was absolutely 
calm. I can remember every word of his. He said: Never mind! Our 
example will inspire many others to continue the struggle. I am absolutely 
confident that the struggle will not come to an end with my death, but will 
rather gain power.” He even explained something we were able to 
understand only after his death: “Struggle does not dissipate strength: it 
engenders it.”3

Avraham Stern the venerated ideologist, politician, leader of the 
NMO, then of Lechi, knew clearly and with certainty what lay ahead. He 
was aware of his fate many years before he encountered it, because he had 
chosen it. Stern was a poet. In Anonymous Soldiers, written in 1932, one 
of his first poems, later to become the anthem of the NMO, then of Lechi 
- almost all the elements of his future life and fate are revealed. The 
refrain runs, in a word-for-word translation, as follows:

In the red days of the pogrom-riots and blood,
In the dark nights of despair
We shall raise our flag in villages and in towns,
Inscribing, there: Defense and Conquest.4

Lechi arose in one of those darkest hours. Describing those times, the 
historian of the “Hagana” opens the chapter about the “post-White 
Paper” period: “In the few months preceding the outbreak of the Second 
World War, the Zionist movement and the Jews in Israel found 
themselves in a deep political crisis. Negotiations which had been 
continuing with the British Government, failed, and ended with the 
proclamation of the White Paper in May 1939. With this proclamation,
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Lechi - The Formative Years is the fruit of a lasting research into the 
origins of modern Jewish underground movements, in course of the 
protracted hundred years war of the Jewish liberation movement for self- 
defence, independence and freedom. It dwells in particular on the genesis 
and history of Lechi (The F. F. I. “Fighters for Freedom of Israel”) the 
smallest of Israeli underground organizations, the first to hoist the 
banner and wage a relentless struggle against foreign, imperialist British 
rule.

The Lechi underground has been relatively shortlived, and its history 
was probably the most tragic of all modern movements. An essay entitled 
’What was Lechi, and who was Yair?’ published in Sulam (February 
1962), written by Professor Israel Eldad, one of Lechi top leaders, states: 
“Lechi and its struggle lasted seven years. Lechi was the smallest of all 
Israeli underground movements, but the most influential in thought and 
deed. Its decline and demise was shocking and painful. It disintegrated,” 
writes Eldad, in a style reminiscent of one of Yairs poems, “on the torn 
remnants of a purple carpet.”1

Painful as it certainly must have been to many of its members, Lechi 
vanished, and died a natural death as soon as it had completed its task 
and fulfilled its destiny. Its struggle lasted seven years from the time of its 
establishment, when it was born out of a split in the ,Etzel’ (Irgun Tzvai 
Leumi - The N.M.O. National Military Organization) in June 1940. It 
knew times of failure, tragic entanglements, the death and imprisonment 
of the core of its leadership, the desertion of many others, and - - the final 
blow - - the tragic end of its leader, Avraham Stern, (Yair), murdered 
while handcuffed and disarmed, by the British police. Then came its 
revival at the end of 1942, through continuing strife and struggles, 
successes, climaxes, and painful losses and defeats, until its final 
disintegration with the establishment of the State of Israel.

Today, its former leaders are dispersed among almost all the shades and 
colors of the political spectrum from left to right, while one of its leaders, 
the man who organized and molded the crushed remnants into a powerful 
underground organization again, became in 1983 the Prime Minister of 
the Government of Israel. In a talk given at the Conference of the 
Fighters Party, held in April 1949, Yitzhak Shamir refers to the 
impossible task which he faced when he made his first escape from 
prison in 1942 : “I have recently read Begin’s reminiscences in which he 
relates how they started with 400 men, several machine guns, some tons of
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 שטרן־׳יאיר׳. אברהם של להירצחו שגה שישים במלאות אור רואה ראשונה עבת - לח״י
 עם בנפתוליה לח״י תולדות את מעלה הוא והמקום, הזמן מרחק של התצפית מגקודת
בתולדותינו. והגורלית הנוראה התקופה

 מתוך בה, שפעלו האנשים על וחותמה התקופה של פגיה הראשון בחלקו מגולל הספר

 הרובצת ההיסטורית האחריות ותחושת בפתח האורבות הסכנות הזמן, דחיפות תחושת
 גלגוליהן בכל המחתרת, תנועות של והתגבשותן התהוותן תולדות סוקר הוא עליהם.

הזר. השלטון עם נמנע הבלתי העימות לקראת ואילוציה, התקופה בצל ופילוגיהן,

 העימות של התפתחותו תולדות רקע על כאן מועלים לח״י מחתרת של התגבשותה תולדות
 הרוח, בדרך הרעיוניים, בשורשים מתמקד הספר אפשריים׳. ׳בלתי היסטוריים בתנאים הזה,
ומעש. מסה של והכישלון, השכול הייסורים, ובנתיב ונפתולים, לבטים מעיקרה בה שיש

 מחתרת של אלמוניותה בעקבות האחרונה, השעה של ה׳מסע׳ הוא זה במחקר נכבד פרק
 הגותם דמותם, מניעיהם, ותולדותיהם, זהותם חושף הוא והעשירה. העניפה וספרותה לח״י

 ההיקף רחבת המחתרת ספרות מחברי של האלמונים; המחתרת חברי של השראתם ומקורות
 שנפלו מהם והפצתה, דברה נשיאת על האלמונים הלוחמים ושל מדפיסיה, של והמעמיקה;

קברם. על הוצב לא ציון ואף

 של מחברם הוא וגלגוליו, מוצאו המודרני, הטרור חוקרי מראשוני היסטוריון, איבינסקי, זאב ד״ר
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