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 ימיה. בדמי שנפטרה ז״ל, אריאלה לבתנו מוקדש זה ספר

 אשר לח״י, לוחמת פריזנט, אריאלה-לאה שם על נקראה אריאלה

.1948 בשנת ירושלים שחרור על במלחמה נפלה
 חיי סיפור את הכתב על להעלות אותי עודדה אריאלה בתנו

 פעילותנו את ולספר להנציח כדי בספר ולפרסמם וזכרונותי

 ישראל חירות למען במערכה שנפלו חברינו את ולהזכיר במחתרת

בירושלים.

 לא אך הכתיבה, ולתחילת החומר לאיסוף שותפה הייתה אריאלה

גמר. לידי העבודה את להביא זכתה

 הנעימה אישיותה זכרון עיני מול עמד הספר כתיבת כל במשך

ותרבות. מוסיקה שפות, ברכישת כשרונותיה ומכלול

עמנו תמיד זכרך
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 יימד לא חטאים ובדרך רשעים בעצת הלך לא אשר אשרי־האיש”

 יהגה ובתורתו חפצו יהוה בתורת אם כי ישב: לא לצים ובמושב

 בעתו יתן פריו אשר מים: פלגי על שתול כעץ והיה ולילה: יומם

 כמיץ אם כי הרשעים ליא־כן יצליח: אשר־יעשה וכל לא־יבול ועלהו

 בעדת וחטאים במשפט רשעים יקמו לא על־כן רוח: תדפגו אשר

”תאבד: רשעים ודרך צדיקים דרך יהוה יודע כי צדיקים:

(1 פס׳ א', )תהלים,

 את כונן המלך דוד תהילים. ספר המסורת, לפי נכתב, בה העיר היא ירושלים

 את מבטאת לה, סביב שהרים זו עיר ישראל. לבירת אותה והפך ירושלים העיר ן

 נברא ממנה השתייה אבן נמצאת בה כי המאמינים יש עם־הנצח. של קיומו יסוד

 שלמה הקים ומעליה יצחק בנו את אבינו אברהם עקד עליה האבן זו כולו, העולם

המקדש. בבית הקודשים קודש את המלך

 מירושלים, גלה ישראל ועם המקדש חרב חינם ושנאת שחיתות חטאים, בשל

 ויגון, השפלה וסבל, גירוש של שנים באלפי היהודים הגיעו אליו מקום לכל אך

 רחוקים יהודים ניצבו כולה, תבל על־פני ביום, פעמים שלוש זכרה. את עמם נטלו

 וביום המילה ברית בטקס זכרה את העלו הם ירושלים. את לזכור ונשבעו מזה, זה

תמיד. יום, כל צום. ובימי חג בימי הנישואין,

 לארץ־ היהודים בשיבת שדגלה פוליטית תנועה הוקמה הי״ט המאה בשלהי

 ה׳ציונות׳. ציון: עיר את מאזכר לעצמה בחרה אותו השם כי היה, טבעי אך ישראל.

 תנאים וביצירת הארץ בבניין הציונות תנועת עסקה שנה משבעים למעלה משך

המקדש. חרב מאז לראשונה עצמאית, עברית מדינה להקמת

 בה האבות. לארץ רבים נהרו בעקבותיה אשר סוחפת לתנועה הייתה הציונות

 והפיכת לירושלים הכמיהה את ביצירותיהם שביטאו המשוררים שירת פרצה בעת

 מלכות החדשה. ישראל מלכות את המבטאת בנויה, לעיר והנהי החורבן אבני

 שאול של שירתם הייתה כזו הגלות. מאפר המתנערת העצמאית, העברית, ישראל

שטרן. ואברהם רטוש יונתן גרינברג, צבי ואורי טשרניחובסקי
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 את אישרו העולם מדינות הציונית: התנועה של שאיפתה הוגשמה ,1947 בשנת

 בינלאומית לעיר תהפוך ירושלים כי תבע האו״ם אך למדינה, היהודים של זכותם

היהודית. המדינה של בשטחה תיכלל ולא

 בארץ־ היהודים גם ירושלים. בנאום בדבר כללית להסכמה הגיעו העולם אומות

 שתקום ובלבד לכך נכונים היו הם ופלגיהם, סיעותיהם כל על ובתפוצות, ישראל

 ירושלים. בלי ישראל לעצמאות טעם אין כי החליט אחד שאדם אלא קיוו. לה המדינה

 עד יעזבנה לא כי ונשבע לירושלים ועלה קם 1948 שנת בראשית אחד, חורפי ביום

ישראל. לבירת תהיה כי
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

אשכדזך אם :1948 יטאר

ימיני: תשכח ירושלם ייאם־אשכחך

אזכרני אם־ליא לחכי תדבק־לשוני,

”שמחתי: ראש על את־ירושלם אעלה אם־לא

(5 פס׳ קל״ז, )תהליס,

 האוטובוס הראשון. להילוך המנוע את ושילב הדלתות את סגר האוטובוס ^הג

 בהגה בבטחה אחז הנהג עשן. עננת ופלט צרוד מחאה קול השמיע הישן

 תל־ של המרכזית האוטובוסים תחנת מרציף הרכב יצא מדויקות ובתנועות

לירושלים. בדרכו ויצא הרצל רחוב לכיוון פנה אביב,

 .1948 ראשית של סגרירי יום באותו לירושלים לעלות בחרו מעטים נוסעים רק
 הרכב חלל את מילאו מהרה ועד הנוקשים, העץ מושבי על ישיבתם את היטיבו הם

 והעיר האוטובוס חלל אל הביט המשופם הנהג ומבטאים. שפות בשלל בשיחותיהם,

 מירושלים, יורדים רק כולם האחרון בזמן אתם! אמיצים לירושלים? "עולים רם: בקול

מיהודים." מתרוקנת העיר בורח, שיכול, מי

 הכפר במבואות כדרכו נסע מתל־אביב, האוטובוס שיצא לאחר אחדות דקות

 שרביטי ניתכו החלונות על מתוחה. דממה פתאום השתררה ואז אבו־כביר הערבי

 מאז עוין שהפך הכפר של הכורכר בתי את ושטף ירד הגשם שוט. כצליפות הגשם

 אמורות מספרה, 181 החלטה, על־פי הארץ. חלוקת על באו״ם ההחלטה התקבלה

 שביניהן, אבו־כביר הכפר ואילו היהודית במדינה להיכלל ובת־ים תל־אביב היו

 אך מחולקת, בארץ החיים יראו כיצד לעצמו לצייר הצליח לא איש הערבית. במדינה

 האוטובוס כשיצא להתממש. עתידה אכן החלוקה תכנית כי היה ניכר לא עוד ממילא

 רפה מקווה־ישראל החקלאי הספר בית של הרחבים שדותיו את וגמע מאבו־כביר

 הערבי הכפר את חצו עת והתעצם שב מהרה עד אך הנוסעים, בקרב המתח מעט

 הפלמ״ח לוחמי של כעמדה ששימש הקימת׳ הקרן ׳בית מול בהקלה נשמו שוב יאזור.

 נוסעיו ועמו הרכב היטלטל לסירוגין, וכך בית־דג׳ן. הכפר מול בחרדה התקשחו ושוב

ושלוה. אימה ומרגוע, חרדה תחושות בין
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 לראות בכדי הן לצדדים, העת כל מתבונן שהוא תוך הרכב את להאיץ החל הנהג

 הנוסעים. את ולתקוף לו לארוב היו שעשויים בפורעים להבחין כדי ובעיקר הדרך את

 בורחים "כולם הקדמיים בספסלים שישבו לנוסעים אמר בירושלים," משוגעים "בית

 של מהצל מתחבאים היהודים מהם, יותר עוד והאנגלים משתוללים הערבים משם,

 שיבוא צריך לעמוד, מקום אין לשפלה באוטובוסים לרחובות. יוצאים ולא עצמם

ונאנח. הנהג אמר בידיים." העניינים את ויתפוס מישהו
 רבים ישובים ועל רכב כלי הותקפו בדרכים קשות. דמים תקריות התחוללו בארץ

 אלו במיוחד אוטובוסים, הם הפורעים על המועדף היעד כי היה ידוע האש. ניתכה

 מפקד כמעין פתאום עצמו שמצא תמים אזרח האוטובוס, נהג לירושלים. העולים

 כי ידע הוא הנוסעים. פני השתקפו בו בראי התבונן והמדמם, האלים המאבק בחזית

 לעסקיו, איש הרכב מן כולם ירדו בירושלים, המרכזית לתחנה בשלום הרכב יגיע אם

 את יפקוד חלילה, אם אך בזיכרונו. יחרות לא פניהם מראה ואת ידע לא שמם את

 מנתניה שנסע בעמיתו לכן, קודם שבועות מספר שפגע לזה דומה גורל נסיעתו

 כולם והנוסעים שהוא הרי לפתח־תקווה, סמוך קטלני יריות במטח ונתקל לירושלים

לנצח. גורל, שותפי ברצונם שלא להיות יהפכו

 נוסעת תפילה. דובבו ושפתיה תהלים בספר אחזה לראשה, שביס הנוסעות אחת

 המסרגות. מחול את מלווה בקצב ראשה מניעה לסוודר שרוול בסריגת עסקה אחרת

 היו אולי בקולניות, דיברו גרב לכובעי מתחת מציצה בלורית בעלי צעירים שלושה

 להתרכז ניסו העברית האוניברסיטה מן סטודנטים מחופשתם. ששבו פלמ״ח לוחמי

 לחלון מבעד התבוננו או יומי עיתון קראו אחדים נוסעים שלהם, הלימוד בספרי

 מקריח ראשו שלושים, כבן איש בשתיקה ישב האחורי בספסל בגשם. הנשטף בנוף

 שנוסע כמי אולי נראה כלשהי, לב תשומת אליו משך לא הוא בורקות. ועיניו מעט

 שנהג השתקן האיש כי לנחש היה קשה משפחתי. לביקור או עסקיו לרגל לירושלים

 ופרס הבריטית המשטרה ידי על המבוקש נמלט אסיר למעשה היה ובנימוס באדיבות

 לוחם היה הוא שמו. את הכירו מעטים רק ולכן היה, מחתרת איש ראשו. על הוקצב

 משטר בתולדות הנועזות הבריחות באחת שהשתתף מיומן בנקים ושודד מנוסה

 עם נמנה והוא זטלר יהושע זה היה לדורותיו. הבריטי האימפריאליזם של הדיכוי

וראשיה. לח״י מחתרת ראשוני

 בו הזה העמק את היטב הכיר זטלר יהושע איילון. עמק את חצה האוטובוס

 יהושע המצביא מיגר כאן ארץ־ישראל. בתולדות המפורסמים הקרבות אחד התחולל

 מופתע היה האויב ההר. ממרומי הזריחה עם עליו כששעט האמורי צבא את בן־נון

 ידו את יהושע הרים הצהריים שעת וכשהגיעה הקופחת השמש קרני נוכח ומסונוור

 השמש וידים אןלון: בעמק הרח דום בגבעון "שמש ככתוב: ממהלכה. השמש את ועצר

<13-12 פס׳ י׳, )יהושע, אייביו..." גוי עד־יקים עמד הרח
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 הויכוח הדי בקרבו. שהתחוללה הסופה על העיד לא זטלר יהושע של פניו מראה

 את הסעירו עוד המחתרת להנהגת עמיתיו שני עם תמימים יומיים שנמשך המר,

 לשמוט הללו והנחושים האמיצים האנשים נכונים כיצד להבין הצליח לא הוא רוחו.

ההיסטורית. הכרעה שעת לפני החרב את

 רחובותיה .1947 בנובמבר 29 יום של בערבו לכן, קודם כחודשיים החל הויכוח

 צפופים ישבו זקן, ועד מנער העיר, תושבי כל מאדם. שוממים היו תל־אביב של

 לאחרים. תרגם האנגלית בשפה ששלט מי המגושמים. הרדיו מקלטי ליד ונרגשים

 הוזכר, ששמה מדינה כל לאתר וניסו העולם מדינות במפת מלומד מבט נעצו רבים

נמנע. מי נגד, מי בעד, מי לשם, שם וצירפו רשימות פנקס אחזו אחרים

 שעניינה ,181 בהחלטה ודנה המאוחדות האומות עצרת התכנסה בו היום זה היה

 התכנית והערבים. היהודים תושביה בין ארץ־ישראל וחלוקת הבריטי המנדט סיום

 וכללה ארוכים שבועות משך הארץ את שתרה מומחים משלחת על־ידי גובשה

 שטחים בין בהצלחה, תמיד לא להפריד, שניסו וסבוכים נפתלים קווים ובה מפה

 למעשה, יהודית. אוכלוסיה של ריכוז בהם שטחים לבין ערבים על־ידי מיושבים

 שלישי והגורם הארץ, בני — והערבים היהודים גורמים: שלושה בין חלוקה על דובר

ירושלים. בעיר לשלוט שיוסיף האו״ם, —

 מברזיל. ארניה אוסוולדו הדיפלומט על־ידי נוהלו באו״ם וההצבעה הדיון

 ככל גדותיו על עלה המתח להתפקע. כדי עד ואיטי מסודר באופן נערכה ההצבעה

 הצעת דברה. את האחרונה המדינה אמרה ולבסוף, קיצה אל ההצבעה שהתקדמה

 ובשאר תל־אביב בעיר האוקיינוס, של השני מצדו מכריע. ברוב התקבלה החלוקה

 נשמעו שמחה צהלות ההתרגשות. סכר לפתע נפרץ בארץ־ישראל היהודים ישובי

 דובבו הזקנים שפתי לרחובות, המונים יצאו ספונטאני באופן פינה, ומכל חלון מכל

 ברחובות סוערים במחולות יצאו הצעירים בעוד ובמלכות, בשם ׳שהחיינו׳ ברכת

מקום. בכל התנוססו ישראל דגלי שמפניה, בקבוק נפתח ושם פה העיר.

 קדרו שפניהם בתל־אביב אנשים שני רק נותרו הכול, את ששטפה השמחה נוכח

 ישב הוא לח״י. מחתרת של הפעולות מפקד זטלר, יהושע היה האחד התוצאות. לאור

 המחתרתי שכינויו ילין־מור נתן בפניהם. והתבונן למחתרת חבריו עם יחד בחדר

 הרשמי, שמו גם יותר ומאוחר המחתרתי שכינויו שייב, ישראל וד״ר ׳גרא׳, היה

 במשותף השניים, תנ״ך. וחוקר היסטוריון השראה, רב מורה היה הוא אלדד. היה

 בשנים המחתרת על פיקדו ׳מיכאל׳, בשם עצמו שכינה )שמיר( יזרניצקי יצחק עם

 בכלא אסור זטלר היה יאיר, של הרצחו בעת שטרן. אברהם המפקד רצח שלאחר

 לח״י מרכז מחדש התגבש ימים באותם ושנים. חודשים ימים, שהה שם הבריטי,

ואלדד. מיכאל גרא, של בפיקודם
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 את הבריטים שיעזבו לאחר שיבואו הימים על בהתרגשות שוחחו ואלדד גרא

 המחתרת, מן היציאה על בארצם, שלוים כאזרחים חיים על דיברו ארץ־ישראל,

 היהודית. המדינה של הצבא לשורות לח״י אנשי את לצרף כדי שיערכו המסדר על

 האוריינטציה על פוליטית־לגאלית, למפלגה המחתרת הפיכת על דיבר ׳גרא׳

 הכוחות בקרב אפשריים ברית בני לעצמו ציין לקדם, ביקש אותה הפרו־סובייטית

 לתכניות והאזין מנוחה חסר ושוב, הלוך בחדר נע אלדד הקיימים. הפוליטיים

 הגיב לא הוא הרף. ללא ראשו את מניד כשהוא חברו, שהגה המפורטות הפוליטיות

 דעתם שזחיחות ככל מתעצם זעמו כי וחש בעצבנות מכיסאו קם זטלר גרא. לדברי

 השמחה מה על הבין לא יהושע המחוללים. צהלות בקעו מבחוץ גוברת. חבריו של

 מגע בקטעי לזו זו שנשקו קרקע פיסות שלוש הוקצו היהודית למדינה הגדולה.

 להיכלל נועדו יהודיות ישוב נקודות משלושים יותר ובהם נרחבים, שטחים צרים.

 שאולי הפורחים הישובים של אובדנם את כאבו בארץ היהודים כל ערבית. בריבונות

 החלוקה: בתכנית בלבד אחד סעיף בגלל וכאב צער חש יהושע אך המפה, מן יימחקו

בינלאומית. לעיר ירושלים של הפיכתה

 הרי ירושלים. על לוותר חבריו, ובכללם היהודים, נכונים כיצד הבין לא יהושע

 סתמית. אדמה פיסת המיועדת היהודית למדינה שהוקצה השטח יהיה ירושלים, ללא

 של גאולתה או מחיר, בכל עצמאות הייתה לדורותיו הציוני המאבק מטרת האם

 היהודים את ליישב היה ניתן בלבד, לאומית עצמאות המטרה הייתה לו הרי ירושלים?

 כעיר תוכרז ירושלים אם האו״ם החלטת שהביאה התועלת מה בעולם. מקום בכל

 ולשפוך להיאבק צורך היה מדוע היהודית? המדינה בשטח תיכלל ולא בינלאומית

 חלק איננה שירושלים יהודית מדינה של משמעותה מה זו? ארץ על דווקא רב כה דם

 ירושלים. ל׳ציוך: הכמיהה נגזרת הנם ומשמעותה ה׳ציונות׳ רעיון כל הלא ממנה?

 ולמען הדורות בכל התפללו ועליה אליה והמשוררים, הנביאים שרו הזו העיר על

דמם. את הלוחמים הקיזו תקומתה

 חסון, איש גרא, בפניו. ניכרה והעצבנות יהושע של במוחו התרוצצו המחשבות

 יהושע. של קצפו יצא מה על הבין לא בהשכלתו, מהנדס דרכיו, בכל ומיושב סדור

 מארץ־ישראל. הבריטים אחרון ייצא בו ברגע המחתרת מטרת הושגה מבחינתו

 ביציאת ודנו ברק בבני מסובים שהיו חכמים, כאותם חש זטלר עמדה. נקט לא אלדד

 וכך הזר, הכובש מן להשתחרר הכל קיוו אז, גם שנה. אלפיים לפני אז אי מצרים

 קריאת שעת הגיעה רבותנו ואמרו: תלמידיהם שקמו עד לילה אותו כל ודיברו ישבו

 של ראשיתו על המרמז הפסח מהגדת הידוע בפסוק נזכר זטלר שחרית. של שמע

 יהושע של חמתו דחוס, להיות הפך בחדר האוויר בעצמותיו. להטה האש המרד.

 דממה השתררה לרגע מעשים. לנקוט יש כי חש הוא המלל, רוב בשל בו בערה

המילים. תמו בחדר,
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 דלת. בטריקת החדר מן ויצא לירושלים" עולה "אני בקול: ואמר יהושע קם ואז

 תאכל? מה בירושלים? תעשה מה "יהושע, בדאגה: ושאל אחריו לצאת מיהר אלדד

 בשתיקה, וחייך השיער רעמת בעל המורה בפני התבונן יהושע תתפרנס?" ממה

 מונח ירושלים גורל כאשר בקטנות העוסקת זו לשאלה להגיב לנכון מצא לא הוא

הכף. על

 שהיה האיש בן־גוריון. דוד היה בנובמבר, כ״ט לשמחת הצטרף שלא השני האיש

 של הסגרתם שכללה חורמה מלחמת נגדם וניהל המחתרות לוחמי של הגדול יריבם

 כלפי נקטו אף המנהיג של דברו עושי בארץ, הבריטיים לשלטונות המחתרת חברי

 בענייני לעסוק בן־גוריון דוד החל 60 בגיל קשים. עינויים שלכדו המחתרת חברי

 המומחים לגדול הפך ומעמיק, יסודי לימוד בעזרת קצר, זמן ותוך ובטחון הגנה

 מקום אין כי שהבין הישוב, מנהיגי בקרב היחידי היה בן־גוריון זה. בנושא בארץ

 הקשה: האמת את לו בישרו בן־גוריון של וניסיונו חושיו האו״ם. החלטת על לשמחה

מלחמה! תהיה

 שצוקי מתפתל לנקיק והפך נסגר הפתוח הנוף הגיא. לשער הגיע האוטובוס

 עשן ולהעלות בעליות לקרטע החל הרכב מנוע ומדרום. מצפון עליו סוגרים גיר

 והשיט בהגה בבטחה אחז הנהג להתנמנם. לעצמם הרשו הנוסעים מן אחדים סמיך.

 או הכביש על במחסום יתקל פן עיניים בשבע משגיח ובמורדות, בעליות רכבו את

 תמרן העיר אל בדרך האחרונה ובעליה אחיות׳ ׳שבע בעיקולי המשיך הצד, מן אש

 את וחצו ירושלים לתוככי נכנסו הם ושייח׳־באדר. דיר־יאסין ליפתא, הכפרים בין

 הם לרווחה. נשמו הנוסעים הרחוב, שבמורד האוטובוסים לתחנת בדרך יפו רחוב

לירושלים. בשלום הגיעו

 אתם מה "נו, הנוסעים. מן ונפרד הסופית בתחנה למקומו הרכב את ניווט הנהג

 מי של זחוח בקול התלוצץ שכזו." לנסיעה פספורט תצטרכו מעט עוד אומרים,

 הוותיקן, כמו בינלאומית, לעיר ירושלים את "יהפכו באחת. ממנו נפרק שהמתח

ירושלים." של קונסול פה לנו יהיה

 הדברים כי ידעו אך ההלצה, את אהבו כולם לא מנומס, חיוך הפטירו הנוסעים

 דרמטי. מהפך יתחולל כן אם אלא בינלאומית, לעיר בקרוב תהפוך ירושלים נכונים:

 על עתה ועמד הרכב מן ירד זטלר יהושע גם לדרכו. איש האוטובוס, מן ירדו הם

ירושלים. אדמת

 אותו. וחישלה שליבנה האש בערה יהושע של בלבו אך נשבה קרה חורפית רוח

 לעשות שלוחים והם בבגדיהם מוצנעת שחרבם העתיקים, הסיקריקים את זכר הוא

 למנוע הכבד, ההיסטורי העול מוטל עליו כי וחש סביבו התבונן הוא השעה. צו את
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 את יעזוב לא כי בלבו גמר הוא מבעליה. ירושלים את לגזול המבקשת המזימה את

 תימסר לא לעולם ולעולם, היהודית, לריבונות תינתן כי יבטיח אשר עד הזו העיר

ירושלים! תימוט לא נשק, לשאת הכוח בזרועותיו אצור עוד כל לזר. עוד
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

זןקה1ד ילד™ :1917
כליל־ונכלת; - הבלדות ״כי

קן־סלומות, - הבחרות
 ורן־תוחלת. אהבה רך,

ואות." .ב ך ק קרבן, - גברות
נ׳ ענז' יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר מתוך:

 גם בה. גדל ולא הזו בעיר נולד לא הוא ירושלים. בן היה לא זטלר הושע

 לא ירושלים עם הנפשית התלכדותו קבע. דרך בה להתגורר בחר לא כשבגר

גורל שליחות של מתחושה נשגבים, רוח מערכי אלא אישית מנוסטלגיה נבעה

היסטורית.

 ומטעי ההדרים פרדסי בין כפר־סבא. במושבה עליו עברה יהושע של ילדותו

 משפחת בית האש. רושפת המהפכנות את שיצמיחו הזרעים באישיותו נזרעו השקדים

במושבה. שנבנו הראשונים הבתים מן היה זטלר

 נח ששמו יהודי יזם .1892 משנת למנות ניתן כפר־סבא של תולדותיה את

 חקלאית מושבה במקום לייסד וביקש שבשרון כפר־סבא אדמות את קנה קרלינסקי

 איגרת הריץ ועל־כן אדמתו של היהודי עברה על לדעת רצה קרלינסקי עברית.

 עצמו. בזכות חזון ואיש אדמות גואל חכם, תלמיד פינס, מיכל יחיאל הרב לחותנו,

 לו סיפר אף הוא הרכישה. על אותו ובירך חתנו אל מכתב בהתרגשות שיגר פינס

 ספק להטיל ניתן המכבי׳. יהודה ׳הארי נולד בו המקום זהו כפר־סבא: אותה מהי

לבו. בכל בכך האמין שקרלינסקי וודאי אולם הקביעה של ההיסטורית במהימנות

 לא זו אך התרגשות, וחולל היהודי בעולם התפרסם בשרון האדמה רכישת דבר

 בשם בחברה שהתארגנה יזמים קבוצת סביבו גיבש קרלינסקי המעשים. לשפת נפרטה

 בהן. להתיישב שירצו לאיכרים הקרקעות את לשווק התכוונה אשר ולנטוע׳ ׳לבנות

 התפרסמו המבודדת. הקרקע על ׳קופצים׳ נמצאו ולא בעצלתיים התנהלו העניינים

 מומחים חקלאיים. לגידולים ראויה שאיננה זיבורית אדמת הינה הקרקע כי שמועות

 הדרים. לנטיעת ראויים כפר־סבא מאדמות דונם 200 רק כי קבעו במקום שסיירו
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 בינואר 1 ביום בפתח. ניצבה העשרים והמאה לקיצה הי״ט המאה הגיעה וכה כה בין

 ניהול את רוטשילד, הברון העביר העשרים, המאה של הראשון היום ,1900 שנת

 (Jewish Colonization Association) יק״א חברת לידי בארץ־ישראל נכסיו כל
הירש. הברון של מייסודו

 במסגרת מורכבים, וכלכליים חברתיים עניינים וכללה למדי סבוכה הייתה העסקה

 הייתה לא יק״א גם הצרפתית. החברה לניהול כפר־סבא אדמת גם עברה העסקה

 שאיכריה בכדי פתח־תקווה למושבה אותן והעניקה כפר־סבא באדמות מעוניינת

עצמאי. משק להקים וביקשו שבגרו בניהם את בהן יישבו

 פתח־תקווה, לאיכרי במיוחד נמוך במחיר הוצעו והם למגרשים חולקה האדמה

 המתנחלים ארבעת בכפר־סבא התיישבו 1904 בשנת רק דורשים. היו לא אז גם אך

 רב שיינפיין, יצחק היו הארבעה בישראל. חדש לישוב יסוד שהניחו הראשונים

שנים. שש־עשרה בן זטלר, בן־ציון שבהם, והצעיר רפפורט נתן סקיבין,

 האדמה עבודת סביב נעו עיתותיו עמל. איש זטלר בן־ציון היה ימיו כל

 ללמוד והספיק 10/2/1889 ביום בליטא נולד הוא ובצניעות. בעקשנות בחריצות,

 היה יהושע ואביו ימיה בדמי נפטרה שרה אמו לתהילה. שנודעה פוניבז׳ בישיבת

 והוקיר ציוני היה האב עסקיו. לרגל בדרום־אפריקה רב זמן ששהה איש־עסקים

 הרצל, של מותו לאחר הרצל. זאב בנימין ד״ר של ופעלו רעיונותיו את מאוד עד

 עסקיו את חיסל הוא משפחתו. בני עם לארץ־ישראל לעלות ההחלטה בלבו גמלה

 לן הראשון בלילה יפו. לנמל הגיע אשר עד רבים ימים בספינה והפליג המסועפים

 יחיה הסב זטלר יהושע ליפו. הסמוכה נוה־שלום בשכונת טודרסביץ בצלאל בבית

 ייאבק עליה העיר בירושלים, הזיתים בהר פטירתו עם וייטמן בארץ־ישראל ימיו כל

שמו. את הנושא נכדו

 שנים כעבור שיהפוך דוד, טודרסביץ, של בנו את לראשונה אז הכיר בן־ציון

 בן־ציון, של אביו יהושע, בפני המליץ טודרסביץ הראשון. העברי הבלש תדהר, לדוד

 יוסף החקלאי עבור המלצה מכתב לו העניק ואף פתח־תקווה המושבה אל לצאת

בעבודה. להיקלט לו יעזור שזה בכדי קרול,

 עצמאי. משק לטפח והחלה פתח־תקווה במושבה התיישבה זטלר משפחת

 חדורי לארץ־ישראל, הגיעו הם שאף עבריים פועלים אז עבדו בפתח־תקווה

 קשיש פועל עבד זטלר משפחת של במטעיה והגיגים. מחשבות וחלומות, רעיונות

 גורדון דוד אהרן היה שמו קדמון. נביא כפני ופניו במיוחד ארוך זקן בעל למדי,

 איכרים בן זטלר, בן־ציון העבודה׳. ׳דת אודות ומרתקת מקורית הגות הייתה ובפיו

 הצטרף ובהשפעתו גורדון של הסוציאליסטיים הרעיונות אחר שבי הלך נכסים, בעל

 מעשה ואנשי רוח אנשי סביבו שליכד ארגון בפתח־תקווה, שהוקם פועלים לארגון

 מפא״י, במסגרת שנים כעבור שנבלעה זו, תנועה הצעיר׳. ׳הפועל תנועת — יחד גם
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 היה שבה החידוש הסוציאליסטיות. האידיאות ובין הציוני החזון בין לשזור ביקשה

 מעמדות׳ ׳מלחמת לחולל ביקשה ולא הסוציאליזם לפני הציונות את שהעמידה בכך

 תחיית למען הקרקעות בעלי עם יחד שכם להטות אלא הרוסית הרומנטיקה ברוח

העברית. והכלכלה החברה

 התנועתית, לפעילותו במקביל הצעיר׳. ׳הפועל תנועת לחבר הפך זטלר בן־ציון

 המלאכה את עצמו בכוחות למד הוא משפחתו. של החקלאי המשק בקידום עסק

 שלט שלא למרות לדבר. כמומחה לתהילה יצא ושמו גפנים נטיעת של המורכבת

 בפיתוח רבות להם וסייע הסביבה ערביי עם קשרים רקם הערבית, בשפה עדיין

משקיהם.

 לעבור לו יאפשר כי באביו בן־ציון הפציר כפר־סבא, להקמת היוזמה ראשית עם

 זטלר בן־ציון הנער היה כך החדש. בישוב דונם 25 בנו עבור ורכש נעתר האב לשם.

 ועלובה שוממה הייתה הקרקע כפר־סבא. ראשוני מארבעת ולאחד אדמות לבעל

 המושבה איכרי הצליחו יחד, גם והאדם הטבע בתלאות מאבק תוך רב, בעמל למראה.

 סיפר 1906 בשנת כבר ליושביה. פרנסה המניבה לאדמה ולהפכו המקום את לפתח

 ובעמל האדמה את שגאלו מפתח־תקווה "אחינו על בהתפעלות ׳ההשקפה׳ עיתון

 בסיס על הזאת הנחלה את העמידו להתפאר. באמת עשוה נפלאה ובחריצות ידיהם

ולתפארתנו." לכבודנו שתהיה עברית מושבה רוח חיים, רוח בה ונתנו נכון

 חבריו שלושת עם התאכסן החול בימות אפיו. בזיעת אדמתו את עבד זטלר

 היפים בימיה ששימשה אחת קומה בת וזנוחה נושנה ערבית חורבה המקומי, ב׳ח׳אן׳

 בערבי הראשית. הדרך לצד לחנות ביקשו אשר אורח ועוברי לשיירות דרכים מלון

 השתנה מה לראות משפחתו, את לבקר לפתח־תקווה שב זטלר בן־ציון היה שבת

 שעלתה חדשה משפחה על לו נודע כך המושבה. את שפקדו חדשים תושבים ולהכיר

 ובנותיהן. שוורץ ומרים אפרים בפתח־תקווה; והשתקעה שבאוקראינה משאגובקה

 לא הנשואה האחות רווקה. - והצעירה לילדים ואם נשואה הייתה הבכורה הבת

 חנה הצעירה האחות אך משפחתה. עם לגולה וחזרה לארץ־ישראל להסתגל הצליחה

פתח־תקווה. בני בקרב התפרסם יופייה בארץ, נותרה

 בו, הבחינה היא שוורץ. בחנה להתבונן הלך בושה וללא הסתקרן זטלר בן־ציון

 שם. עומד עודנו הוא כי לוודא בכדי ראשה הגביהה ומייד בביישנות, עיניה השפילה

 הגורן על היה ׳ההמשך חנה לימים סיפרה לארץ׳ בבואי מיד עיניו בי נתן ׳בן־ציון

 ׳כפר־סבא׳ הספר לעורכי סיפרה כאשר חנה הייתה שנה שמונים בת בפתח־תקווה.׳

 בגורן ההתרחשויות את השומעים לדמיון והותירה לבן־ציון, אהבתה ניצני על

 ביומנו: לימים שכתב יהושע, בנם של מפניו נסתרה לא העזה אהבתם שבפתח־תקווה.

 נערים, כמו פלירטים מנהלים ביניהם, שוררת קדושה אהבה איזו צעיר. זוג כמו "הם

בקרבם..." פועמות צעירות נשמות בכך... זקנים הורים לראות נהדר כמה
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 יותר. וממושכים תכופים הפכו בפתח־תקווה וביקוריו לכפר־סבא חזר בן־ציון

 קטן חמור הביא בן־ציון אהבתם. דבר על למשפחותיהם השניים הודיעו שנה לאחר

 לא ובן־ציון במושבה סיירו הזוג בני כפר־סבא. את לה להראות ארוסתו עם ויצא

 וחנה לשקוע השמש נטתה וכה כה בין וחלומותיו. מעשיו על לחנה מלהסביר נלאה

 חייך להפתעתה, החשכה. רדת עד לפתח־תקווה לשוב יספיקו לא שמא חששה

 כי בבן־ציון והפצירה נבהלה חנה איתי." הלילה, פה נשארת "את ואמר בן־ציון

 להחזירה לבסוף ניאות אשר עד בסירובו התמיד הוא אך הוריה לבית אותה יחזיר

 לביתו חנה שבה מכן לאחר קצר זמן זמן. לאורך לא אך בפתח־תקווה הוריה לבית

לתמיד. בן־ציון, של

 עמם נטלו שחר, עם יצאו ראשון יום בכל המשק. לעבודות התמסרו וחנה בן־ציון

 רפת הקימו אט־אט הבאה. השבת ערב עד לכפר־סבא, ופניהם ימים לשבוע צידה

 מדי שהגיעו ובערבים, הסוררת באדמה ונאבקו שקדים נטעו תרנגולות, לול קטנה,

 ביוזמה ותמך עבריים פועלים גם להעסיק השתדל בן־ציון לגנוב. או להשחית פעם

 סמוך ובן־ציון, חנה של חתונתם לאחר קצר זמן עבריות. לידיים השמירה את למסור

 השכן הכפר מבני עשרות כפר־סבא על התנפלו ׳שבת־נחמו׳ ביום באב, לתשעה

 הדרך מעוברי והתפרנסו עלובות טיט בבקתות התגוררו הכפר תושבי קלקיליה.

 קלקיליה הכפר עדרי לצפונה. הארץ דרום בין במעברם כפרם פני על חולפים שהיו

 בעליהם היו העלים, את מלחך היה הצאן ובעוד כפר־סבא במטעי לרעות באים היו

 מאורגן. באופן והגיעו מהם רבים נאספו הפעם ומחבלים. בוזזים בפרי, ידיהם שולחים

לבאות. רמז זה היה נפגע, לא ואיש המושבה שומרי על־ידי נהדפה ההתנפלות

 מטופלות מהן אחדות נוספות, משפחות לכפר־סבא הגיעו הקשיים למרות

 הצעירים הכרמים שבין המאובקים העפר במשעולי נשמעו ילדים קולות בצאצאים.

 בעין בנעשה והביטו טורקיים שוטרים הגיעו פעם מדי להבנות. החלו הקבע ובתי

 המקום מן הסתלקותם עבור תשלום במפגיע דרשו ואחר־כך רמזו, תחילה זועמת.

 וסמוך הבניה מלאכת הושלמה אשר עד חלפו שנים שלוש למלאכה. להזיק מבלי

 כפר־ תזכה ובקרוב הרתה זטלר חנה כי במושבה, הבשורה יצאה 1913 בשנת לכך,

חדש. בנצר סבא

 המשפחות עשר כל חנה. את פקדו לידה צירי השעה. הגיעה סוכות המועד בחול

 בהעדר הבוקר. אור עד ורקדו מדורה הדליקו זטלר, בבית התאספו כפר־סבא של

 אחוזי רתמו, ראשונה אור קרן עם ליפו. היולדת את להוביל צורך היה במקום רופא

 העגלה גבי על עבורה שסודר קש יצוע על שכבה חנה לסוסים. העגלה את התרגשות,

 הדרך שטיין. מנחם ד״ר של החולים בית פעל שם ביפו ׳נווה־שלום׳ לשכונת ויצאה

מהמורות. ורבת מפרכת הייתה המשובשת

תפוסות היולדות במחלקת המיטות ארבע כי התברר החולים לבית הגיעה עם
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רבקה הבכורה בתם את חובקים זטלר ובן־ציון חנה
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 רבים. חללים שהפילה ואיומה מדבקת מחלה טיפוס, חולי עם חדר לחלוק תאלץ וחנה

 שכבה שבועות שלושה משך מעלות. לארבעים והגיע עלה חומה ברע, חשה היא

 שבבטנה. העובר לגורל חרדה יחד, גם מחלתה ומקשיי לידה מחבלי מתייסרת שם,

 אשר עד הלידה שעת כל עמה שהה חיסין חיים ד״ר הרופא, בשלום. עברה הלידה

ושלמה. בריאה תינוקת לעולם הגיחה

 לידתה עם זכתה רבקה בשם שתקרא הבת האם. בחיק התינוקת את הניח הרופא

 חנה התאוששה ימים מספר לאחר כפר־סבא. של הראשונה כבת החלוציות לכתר

 להסיעה, העגלה הגיעה שוב שבכפר־סבא. לביתה חזרה רבקה התינוקת עם ויצאה

 לרדת חנה נאלצה פעם מדי בוציות. הפכו והדרכים גשמים ירדו שבינתיים אלא

העגלה. בדחיפת וסייעה התינוקת, בתה את חובקת מושבה, ממקום

 הוא גדותיו. עד נרגש היה הטרי, האב בן־ציון, לכפר־סבא. הגיעו ערב לעת

 הראשונה הרחיצה את לבצע נערכה כשחנה והתינוקת. האם למען חולבת פרה קנה

 הייתה המים באר צפויה: בלתי בעיה התעוררה כפר־סבא, של הראשונה הבת של

 של מכוחותיה למעלה הייתה חבל באמצעות המים והעלאת מטרים עשרים בעומק

 נואש. אמרה לא חנה שוב. לבלי לבאר, נפל הדלי אך מים לשאוב ניסתה היא חנה.

בחלב. בתה... את ורחצה הפרה את חלבה היא

 פרח מכל וסיפוקים ריגושים רווית אך קשה הייתה העבודה בנחת, זרמו הימים

 התינוקת השקד. מטעי של לבנה פריחה מרבדי נמלא המרחב שהבשיל. פרי וכל שהנץ

הוריה. לב לשמחת וחיננית בריאה והייתה גדלה רבקה

 פרצה. הראשונה העולם מלחמת אירופה. מעל השמים התקדרו 1914 בקיץ

 הטורקים המלחמה. אל בטובתה, שלא נסחפה, ארץ־ישראל על ששלטה טורקיה

 השנים. ארבע־מאות בת האימפריה את המנפצים ההיסטוריה מבושי בהלמות חשו

 הם לכן. קודם משהיו יותר עוד וערלי־לב נוקשים הפכו הטורקים והפקידים החיילים

 קטיף עונת של בעיצומה סיבה. ללא גם ולרוב רחם ללא והכו השפילו ובזזו, החרימו

 הטורקי השלטון במשרדי להתייצב כפר־סבא תושבי נקראו ,1914 קיץ של השקדים

 הואיל הארץ. מן יגורשו ולא, טורקית נתינות עצמם על לקבל הוכרחו הם בקלקיליה.

 נתינים סבא כפר בתושבי ראו הצרפתית, יק״א שם על היו רשומות סבא כפר ואדמות

 הצבא את לשמש היה שעשוי ציוד כל הוחרם גם כך הוחרם, השקדים יבול וכל זרים

 הקלגסים ומזון. צינורות הקרב, לשדה מים להובלת חביות עגלות, סוסים, הטורקי:

מלחמה. לצרכי כלל קשור שאינו ואישי פרטי ברכוש גם כמובן בחלו לא הטורקים

 קשיות גברה כך שהתקדם, וככל מדרום ארץ־ישראל לעבר נע הבריטי הצבא

 בני הארץ תושבי ביהודים ראו הם אותה. לעזוב שמיאנו הטורקים השליטים של לבם

 עמוסים לגבולותיה. מחוץ אל רבים יהודים גרשו זה ומחשש הבריטים, של בריתם
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 יביאו לא הבאים הימים כי היה ניכר בתיהם. את לעזוב היהודים נאלצו במטלטליהם

 חרדה ואובדן, מלחמה בסערת הללו, והאימה הבלהה ימי בתוך טובות. בשורות עמם

 בנו את חבק בן־ציון זכר. בן נולד הפעם ללדת. זטלר חנה כרעה שוב ופורענות,

יהושע. האהוב: אביו של בשמו לו יקרא כי מייד וידע

 הקשות מן ,1917 שנת זו הייתה מלחמה. בימי נולד זטלר יהושע כי הוא סמלי אך

 התנגשו האדירות שהממלכות שנים שלוש זה אז. עד האדם ימי בדברי והנוראות

 הרג לצרכי כימיים ובחומרים במטוסים שימוש נעשה בהיסטוריה לראשונה בזו. זו

 וברעב. בזוהמה בהפגזות, בחפירות, הקרב, בשדות מותם את מצאו מיליונים המוני.

 האימפריה כולו. העולם כלכלת התפוררה ועמן גדול ברעש קרסו ענק מדינות

 והתנפצה מלהתקיים חדלה להתגעש, המלחמה החלה שבה האוסטרו־הונגרית,

 ולהשפלה קשה למשבר נקלעה וארצו הודח גרמניה קיסר ולאומניות. זעירות למדינות

 להעלות שניתן ביותר האיומה בדרך שנה, עשרים כעבור רק להיחלץ תצליח שממנה

 והתפוררה הלכה קושטא, בעיר היה שמוקדה העות׳מנית, האימפריה גם הדעת. על

 הצבא שרירים. נטול לענק טורקיה את הפכו וניוון שחיתות של שנים מאות לאבק.

 לקו הייתה ארץ־ישראל מצרים. מכיוון לישראל התקדם והחמוש, המאומן הבריטי,

 את בוטה באופן הטורקים ראו כבר בכפר־סבא זטלר יהושע נולד כאשר החזית.

 מחתרת התארגנה המושבות בני בקרב טעו. לא הם המושבעים. באויביהם היהודים

 את אהדו לא הישוב בני רוב אך ערך, יקר מודיעיני מידע לאנגלים שסיפקה ׳ניל״י׳

לטוב. קיוו רק הם הטורקים, את אהדו שלא כשם הבריטים

 למצוא שביקש המשבר׳ להקלת ׳הוועד את דיזנגוף מאיר הקים בתל־אביב

 הוועד אנשי יצאו יום מדי היהודית. האוכלוסייה נקלעה אליו הקשה למצב פתרונות

 ונועם כיבושין בדברי לבו על דיברו פחה. ג׳מאל הטורקי המושל של פניו את לחלות

 של לבו את ריככו לא ההפצרות היהודים. על גזרותיו את להקל אותו לשדל וניסו

 חששו מפניה הגזירה פורסמה ,30/3/1917 תרע״ז בניסן ז׳ ביום לבסוף, המושל.

 לאלתר. בתיהם את לעזוב נדרשו והם ותל־אביב יפו יהודי על הוטל גירוש צו הכול:

 כבד בלב החולות. מן שהקימו החדשה העיר מן הגולים אלפי יצאו הפסח לחג סמוך

 ותקוות פתאום שנגוזו חלומות עץ, במרישי מוגפים בתיהם את מאחוריהם השאירו

 ועגלותיהם נוגות פניהם צפונה, נדדו הגולים המר. לייאוש מבעד לנבוט שניסו

 הדרך, במהלך מתו הגולים מן ממאתיים למעלה להציל. היה שניתן מה כל עמוסות

 שהרחיקו והיו ולגליל לחדרה נסעו הם בכפר־סבא. הקברות בבית נטמנו מהם רבים

 מחירים מהם שדרשו היו באדיבות, פניהם את קיבלו המקומות בכל לא סוריה. עד

 לסייע יכולתו ככל פעל המשבר׳ להקלת ׳הוועד לינה. או הסעה בעד מופקעים

מוגבלת. הייתה יכולתו אך לגולים,

 הטורקי, נגש שלא במה המחסור. ממילא שרר הפליטים הגיעו אליהן במושבות
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 צבאו כך על נוסף היבולים, כל את וכילה 1915 בשנת הארץ את שתקף הארבה נגס

 לשרת הכשירים גברים אחר בחיפושיהם הטורקי הצבא מן גיוס פקידי המושבות על

 וגויים שנתפס מי עריק. כלומר כ׳פעראר׳, הוכרז נמצא שלא מי כל הצבא. בשורות

 לביתו ישוב ולא ויתכן ונפשית, פיזית ואיומים קשים ימים לו צפויים כי ידע בכפייה

 מחסה ולמצוא להימלט הגברים מיהרו למושבה חיילים שקרבו פעם בכל לעולם.

 ובתוכם עצים לנטיעת שנועדו בורות חפורים היו זטלר בפרדסי אפשרי. מחבוא בכל

מה׳פערארים׳. רבים התחבאו

 הגולים מן מאות כך ומשום ליפו ביותר הקרובה המושבה הייתה פתח־תקווה

 הירקון, גדות עד הרחיקו ואף ריקים במגרשים בחצרות, והתמקמו אליה הגיעו

 משם, הרחק לא כי שמועה נפוצה הפליטים בין לבאות. וחרדים ומפוחדים מבוהלים

 צר יהיה לא שלעולם מקום חם, ולב חם משקה למצוא אדם כל יוכל בו מקום ישנו

בכפר־סבא. זטלר משפחת משק נרדף: וכל אורח כל מלהכיל

 טרחה יהושע, התינוק ובהם הרכים ובילדיה המשק עבודת בכל מטופלת כשהיא

 ועשתה שיכלה ככל בצרכיהם טיפלה מורעבים, פיות עשרות והאכילה זטלר חנה

 גולים אלפי מבתיהם. לגלות שנאלצו האנשים של סבלם על להקל כדי שבידה כל

 מענפי שבנו בסוכות שדה בתנאי התגורו דיור סידורי ובהעדר הקטנה למושבה הגיעו

 הלימודים המקומי, בבית־הספר והשתלבו להתארגן הצליחו הגולים איקליפטוס.

 שנקרא המושבה, במזרח האיקליפטוסים חורש - ׳פסקל׳ בחורשת בקרחת נערכו

 ילדי בין התערו וילדיהם המושבה בכרמי פרנסה מצאו הם אוסישקין׳. ׳יער לימים

סביב. מלחמה אין כאילו ולמדו לטיולים יצאו שיחקו, כפר־סבא,

 והתקדמו ובאר־שבע עזה את שחיבר הביצורים קו את האנגלים עקפו בינתיים,

 שניתן. מה כל זעמם בחמת מנתצים צפונה, לסגת החלו הטורקים הארץ. פנים אל

 אל נכנסו העולם, מלחמת בקרבות הטורקים של בריתם בני גרמניים, גדודים שני

 אוהלים במחנה בה והתמקמו הקשה החורף בשל מים מוצפת שהייתה כפר־סבא תוך

 חמסו כפר־סבא, במושבה מעשה באפס יום באותו שוטטו הנסוגים הטורקים שבנו.

 זטלר משפחת בית בהם. ופגעו המושבה בתי על עלו ולבסוף יכולתם ככל וגנבו

כליל. נהרס

 מעשר למעלה משך רב בעמל שבנה והמשק הבית בהריסות הביט זטלר בן־ציון

 הטורקים נעלמו ימים תוך ואכן, מחדש. ייבנה הבית כי לו ברור היה עתה, גם שנים.

 הארץ את כבשו האנגלים מזה. והלכו אוהליהם את פינו הגרמנים ואף הארץ מן

 מסבירי היו החיילים בארץ־ישראל. לאומי לבית היהודים זכות בדבר הצהרה ופרסמו

 ׳הצהרת על שמח הארץ, יהודי ככל זטלר, וסימפטיה. חיוכים שופעי ואדיבים, פנים

 הכובש של הגדול לאויבו ויהיה יגדל התינוק, בנו יהושע, כי שיער לא הוא בלפור׳

הבריטי.
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 בשם קראו נווה־צדק שכונת של מרחובותיה אחד ואת לבתיהם שבו הפליטים

 בה והקימו בכפר־סבא נשארו מהם אחדים למיטיביהם. כמחווה כפר־סבא׳ ׳רחוב

 הימים, ברבות תהפוך זו בתים שורת הוותיק, הרצל לרחוב הנושקת בתים שורת

 בעצמם הפכו זטלר משפחת בני וייצמן. רחוב כפר־סבא, של הראשי לרחובה

 רבקה ההרוס. ביתם ישוקם אשר עד בפתח־תקווה להתגורר עברו הם לפליטים.

 בפתח־תקווה. ילדים לגן הלך ואף ולדבר, ללכת למד יהושע לילדה, והייתה גדלה

 שנבנה עד רבים ימים חלפו הוריו. הכירו בה המושבה במשעולי יחף התרוצץ הוא

 משפחתו את זטלר בן־ציון הביא 1921 שנת של האביב בוא עם תלו, על ועמד הבית

 ברפת געו הפרות וקסומה, לבנה בפריחה הנצו השקדים שוקם. המשק לכפר־סבא.

 בני ריחם. נתנו והפרדסים הבשילו הענבים לרחצה, ולא לשתיה שימש וחלבן

 הטוב, ימי יבואו מעתה כי בתקווה החדש, במשק חדשים לחיים נערכו המשפחה

מדי. מוקדמת הייתה שתקוותם אלא

 היהודים הארץ תושבי בין מדנים בחרחור מאמצים חסכו לא התברר, כך האנגלים,

 שתי בין ואלים מזוין לעימות הפכה העתיקות, הדתות שתי בין המחלוקת והערבים.

 זאב והמנהיג המשורר בירושלים. דמים מהומות פרצו 1920 בשנת לאומיות. תנועות

 בימי הבריטי הצבא במסגרת שלחמו העבריים׳ ה׳גדודים מראשי שהיה ז׳בוטינסקי

 וכבודם רכושם על להגן שתכליתו גוף ההגנה: את ארגן הראשונה, העולם מלחמת

 מן הוגלה ואחר־כך הבריטים על־ידי פעילותו בשל נעצר ז׳בוטינסקי יהודים. של

 ערבי המון הסתער וביפו האש התלקחה שוב 1/5/1921 ביום מכן, לאחר שנה הארץ.

 ידי על נרצחו איש 13 יפת, רחוב לימים ביפו, עג׳מי ברחוב העולים׳ ׳בית על מוסת

 יהודים עשרות בארץ־ישראל. הראשון היום זה היה העולים מן חלק עבור ההמון.

 חללי ש״ץ. וצבי ברנר חיים יוסף הסופרים ביניהם וסביבותיה, ביפו נרצחו נוספים

 3 קבורתם, ביום בתל־אביב. טרומפלדור ברחוב הקברות בבית נטמנו המאורעות
 כי סיפרו הם סבא. בכפר לעבודה פועלים שלושה רק מקלקיליה הגיעו ,1921 במאי

 בקנוניה עצמם את לשתף לא החליטו עצמם הם להתקפה, נערכים קלקיליה אנשי

 לחוש היה ניתן טעון, היה האוויר לבוא. העתיד מפני האיכרים את הזהירו ואף זו

להתחולל. שעתידה הקרובה הסערה את

 למקרה המקומיים המנהיגים נערכו וכפר־מל״ל, עין־חי ובשכנותיה בכפר־סבא

 המושבה אל סבא כפר איכרי נסוגו תחילה גדול. ברעש יתפוגג השברירי שהשקט

 והבתים המשקים את ולהותיר נפש כל לפנות ההוראה הגיעה צהריים בשעת עין־חי,

 כפר־ המושבה אנשי עליהן מפתח־תקווה יצאה ריקות עגלות של שיירה הגורל. ליד

 על האיכרים כל עלו הולם בלב ומשפחותיהם. מיטלטליהם את עליהן העמיסו סבא

 שדדו אלו אבו־קישק, הערבי הכפר מן ערבי המון על־ידי הותקפו בדרך העגלות,

 בחצות באיש. פגעו לא בנס אשר ביריות ופתחו עמם, שהיה הפרות עדר את מהם
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 נהרגו במקום שהתחולל בקרב האסון. דבר נודע ושם לפתח־תקווה הגיעו הלילה

 האנשים זטלר. משפחת של קרוב וחבר שכן כפר־סבא, איש רפפורט, נתן ובהם ארבעה

 משך להתגורר ועברו בעצמם לפליטים הפכו לפליטים מחסה סיפקו מכבר לא שעד

 גודל נתגלה שובם עם לכפר־סבא. לשוב ההיתר יינתן אשר עד בד באוהלי שבועות

 היסוד, עד חרבו בתים כמה ונעקרו, הושחתו רב בעמל שטופחו מטעים החורבן.

בכל. שררה הביזה

 ניגשו ודברים אומר ללא בזו. זה והביטו ביתם בהריסות שוב הביטו ובן־ציון חנה

 חנה זכו זה בבית השלישית. בפעם מחדש, בנייתו את לתכנן והחלו החורבות אל

 בשפמפם מעוטרות הקמטים חרושות בן־ציון של פניו היו בזקנתו להזדקן. ובן־ציון

 את שצד זה יופייה, על שמרה חנה בשמש. צרובות לחיים קמטי בין הנחבא קצר

 תינוק הזוג לבני נולד השלמתו סף על החדש הבית היה כאשר בן־ציון. של לבו

 לזכר שנקראה הזקונים־מרים בת נולדה אחריו אפרים, — אמו אבי על־שם שנקרא

חנה. של אמה סבתה,

 שומר היה המשפחה אבי דרויאן. משפחת של חצרה גבלה זטלר לבית מדרום

 משפחת התגוררה הצפוני בצד השרון. אזור בכל וערבים יהודים על־ידי ונערץ ידוע

 כהן. משפחת בבית גדלו בנים שני שמים. וירא מצוות שומר יהודי היה האב כהן.

 היה כהן, יהושע הבכור, העצמאות. במלחמת שנים כעבור נהרג שמו, מנחם הצעיר,

 ספג ממנו בשנים, ממנו הבוגר ליהושע התקרב ובנעוריו זטלר אפרים של נפש ידיד

וחייו. חירותו סיכון תוך רבות שנים אחריו וצעד ואמונה ערכים

 משפחת הייתה משפחתו בדרך־כלל. מאושרות היו זטלר יהושע של הילדות שנות

 על לפרוט למדה רבקה מוסיקלי. חוש כבעלות התגלו הבנות דעת. שוחרי איכרים

 הצעיר׳, ׳השומר לתנועת שהצטרפה ומרים שידלובסקי לדב לימים ונישאה מנדולינה

 עסקה ימיה כל המערבי, בגליל סער קיבוץ ממקימי והייתה אשל לראובן נישאה

הארצי. הקיבוץ מקהלת עם העולם ברחבי והופיעה מוסיקלית ביצירה

 קשה הייתה העבודה המשק. לעבודות בסיוע עליו עברו יהושע של עתותיו

 בא שבעקבותיה לבנה בפריחה המעוטרים השקדים כרמי טיפוח וכללה ומפרכת

 הבשילו הקיץ בוא עם אותם; העוטף והמר הירוק המעטה וקילוף השקדים קטיף

 התעססו כבר עת באותה המוריקים; הגפן עלי תחת שהסתתרו העסיסיים הענבים

השמים. טל את שספגו לאחר ומתוקים ירוקים והיו האבטיחים

 לקום עתיד בו השטח גבול על לכפר־סבא, מצפון השתרעו המשפחה אדמות

 ולעתים מיודדים לעיתים שהיו וטירה מיסקי הכפרים בגבול הכובש, רמת קיבוץ

 הוגן מעסיק שהיה בן־ציון את שכיבדו ערבים היו המשק עובדי רוב מרים. אויבים

 ובשנים רב בעמל שרכש הידע כל את בכורו בנו את ללמד רצה בן־ציון דרך. וישר

 לזני ראש׳ ׳הרכבות ביצוע של העדינה המלאכה את למד יהושע חקלאי. ניסיון של
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 קול תחתיו שמע מיוחדת, בסכין מצויד המרוכזת, העבודה כדי תוך שונים. גפנים

 עם לרגליו. מתחת נמלט נחש ראה ואז נבהל, תחילה ׳קשקששששש...׳ מבעית:

 וכמפקד בקרבות כלוחם אותו ישמש זה ידע הפחד, על להתגבר יהושע למד הזמן

לוחמים. אחריו המוליך

 אחר־כך מגדיאל. בגבול המושבה בדרום האיקליפטוס בחורשת נערכו הלימודים

 ליער סמוך בכפר־סבא, היחידי הספר בית היה רבות ששנים הספר, בית בניין נבנה

 ראש הציוני, המנהיג של פטירתו עם הגירוש. בימי תל־אביב פליטי התגוררו בו

 לזכרו. הספר בית נקרא ,1941 בשנת אוסישקין מנדל מנחם לישראל, הקיימת הקרן

 אוסישקין׳. ׳יער לכינוי היא אף זכתה פסקל של שטחו בתחום הסמוכה, החורשה

 בעלי שעליו גזע, חלק תמיר, איקליפטוס עץ הצל המושבה שבקצה הספר בית על

 ששימשו האדום, החול גבעות מתוך צמח כאילו נראה הספר בית לימוני, ניחוח

 את הוריקו הרכים ונבטיהם ברוח, ריחפו שזרעיהם בר לצמחי ומצע למשחקים כר

החורף. בימות הגבעות

 חקוקה שנותרה מרוממת חוויה היה הספר בית מורי עם זטלר יהושע של המפגש

 חרותה שנותרה ומיומנות דעת רכש יהושע אישיותו. את ועיצבה רבות שנים עוד בו

 שניחן ויהושע, שלמים פרקים בעל־פה ללמוד הצטוו התנ״ך בשיעורי ימיו. כל בלבו

 שסיפר לתנ״ך המורה מצד מיוחדת לחיבה וזכה מאוד בכך הצטיין חריף, בזיכרון

 ומנהיג מסתורי מודיעין איש נפש, עז לוחם בן־נון, יהושע המצביא על בהתלהבות

 כינון רבנו, משה ימיו כל חלם עליה המשימה מימוש את לידיו קיבל אשר כריזמטי

ישראל. עצמאות

 המעיין מן בצמא לגם ויהושע התנ״ך מעיין אל הדרך את יהושע את לימד המורה

 נצצו ועיניו כאפרכסת אוזניו את כרה צעיר כתלמיד במימיו. והתקדש בו טבל ואף

 יריחו; של המבריק הכיבוש הירדן; חציית רוחו, ועידוד העם כינוס על שמע כאשר

 והנחישות התחבולות הקרבות, ועל שלל בביזת המחנה שטומא לאחר בעי הכישלון

 יהושע בפני האלוהית ההתגלות את זכר הוא הדרך. ותועי הנוודים עם את שהוליכו

 הקשה המשימה את ההיסטוריה הטילה עליו למצביא, האל של דבריו ואת בן־נון

 לתת לאבותם אשר־נשבעתי את־הארץ, הזה, את־ה^ם תנחיל אתה, כי ואמץ: "חזק,

(6 פס׳ א׳, )יהושע, ”להם.
 יהושע של האמיצים מלוחמיו כאחד עצמו את זטלר יהושע ראה רוחו בעיני

 מול בחצוצרות תוקע האלוהים; ארון את נושא כשהוא הירדן את עמו חוצה בן־נון,

 השחר עלות עם שועט הגבעונים; עיר אל הבקעה מן הלילה כל מטפס יריחו; חומות

 בולם הצהריים שעת ובהגיע שלמרגלותיו בעמק הנדהמים האמורים מחנה נוכח אל

 ללא צועד ובטחון עזוז כולו איילון. בעמק הירח את ותולה גבעון מעל השמש את

הנחלה. אל העצמאות, אל בדרך ופקפוק מורא
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 אחת, פעם המושבה. סביבות את ולסייר לתור נהגו והמורים הספר בית תלמידי

 רושפות בעיניים בהם התבוננו ערבים קלקיליה. עד והגיעו מזרח לכיוון לטייל הלכו

 ׳עצור, הערבים: מן אחד צעק לפתע לעומתם. אותו וכיוון רובה הרים מהם ואחד אש

 בן־ציון האב את הערבים הפועלים כינו כך זטלי?׳, של בבן לפגוע מעז אתה איך

 כמה עד יהושע למד כך משם. והסתלק הרובה קנה את הוריד הנזוף הערבי זטלר.

הערבים. שכניו על נערץ אביו היה

 אותו זיכה לתנ״ך, המורה מנדלסון מר עם זטלר יהושע של המיוחד הקשר

 לביתו אותו הזמין המורה היהודית. הספרות של הקסום בעולמה יתירה בהעמקה

 המקרא. טעמי פי על הקריאה אופן את ואף ותלמוד, משנה אותו לימד שבת, בערבי

 בכלא אסיר בהיותו ביותר, הקשים בימים לו עזרה התנ״ך בספר יהושע של בקיאותו

 הקשיבו והם בתנ״ך פרקים האסירים חבריו את כשלימד עכו בכלא ואחר־כך ירושלים

לתורה. צמא ובלב פעורות בעיניים לו

השומרון, השרון, אל רגלית בהליכה לנדוד הרחיקו בית־הספר, טיולי במסגרת

 ניר לימים קלפר, אריה בהדרכת הצופים קבוצת
זטלר יהושע המפקד משמאל ראשון
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 עשב לכל שם למדו הם אדיב. מר הנערץ המורה כשבראשם והגליל עמק־יזרעאל

 את ייבשו הם צמחיה: אוסף הכנת על וטרחו וזרעים עלים של דוגמאות קטפו השדה,

 צמח. כל של והערבי העברי הלטיני, שמו את בדייקנות ורשמו בקפידה ממצאיהם

 של הלימודים מספסל נפרד בו היום למן שנים עשרות שמונה כמעט מלאו כאשר

 אני זקנתי לעת היום "גם בערגה: זטלר יהושע אמר בכפר־סבא היסודי הספר בית

 ואדיב, מנדלסון למורי, מוקדשות אלה שורות יהיו ממש. בגעגועים אותם זוכר

עולם." מזכרת
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

אוזים מלוזמוז סף על :1933
פורע שונא - מתנכר ״אח

מלה(. - מגלב מבט, - )פגיון
רע, תוקע בגב סכין
באבן־משטמה." רוגם

נ״א ענז' יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר מתוך:

 באימונים המושבות, ובשאר בכפר־סבא גילו בני כשאר יהושע, השתתף נעוריו

 האימונים, פקודה. ליום עצמם הכינו וחבריו הוא ההגנה. ארגון מטעם שנערכו

 ואימוני סדר תרגילי כללו נוער, תנועת של ספורט תרגולי היו עין שלמראית

 את לאומיים. יעדים מימוש בצד הנעורים לחדוות פורקן בהם שהיה בסיסיים שדה

חשיבות. משנה הללו לפעולות שהעניק סודיות מעטה אפף הכול

 ראשי עם תואמו פעולותיו וכל היהודי, הישוב למוסדות כפוף היה ההגנה ארגון

 הייתה זו הילדים, עבור העובדים. להסתדרות גם קשורה הייתה ההגנה הנהגת הציבור.

 פעלו. שבמסגרתו הארגון במהות לחקור העמיקו לא והם וחווייתית מסעירה פעילות

 פורענות של תחושה עמדה ובאוויר שנים 12 בן יהושע היה 1929 שנת של בקיץ

 שביכולתם ככל עשו והבריטים גברה והערבים היהודים בין המתיחות לבוא. קרובה

 מאורעות פרצו והקינות, החורבן יום באב, תשעה ליום סמוך לתבערה. להוסיף כדי

 המתקפה הפעם בוצעה לכן, קודם שנים שמונה שהתחוללו למאורעות בניגוד דמים.

למדי. מאורגנת והייתה בו־זמנית מוקדים במספר הערבית

 כבד היה הדמים מחיר אך בגבורה, נאבקו אמנם הארץ ברחבי ההגנה לוחמי

 אכזריים, רצח במעשי לחלוטין והושמד כמעט בחברון העתיק היהודי הרובע ונורא.

 המשטרה ביהודים. איומה שחיטה התחוללה והרטוב מוצא המבודדים בישובים גם

 עליה. המוטל את ביצעה ולא כלל הגיעה שלא או באיחור, לרוב הגיעה הבריטית

 ההתארגנות אופן כי שטענו היו ההגנה מפקדת ובקרב רב, היה היהודי בישוב הזעם

 עצום היה ההגנה פיקוד בתוך המתח בארץ. האירועים לאופי מתאים איננו שלה

 מהן ורבות עניין של לגופו חלקן קשות, טענות נשמעו חבריו. בין נתק כדי עד והגיע

 מפקדים קבוצת קמה לבסוף, המנהיגים. מן חלק כנגד אישיות טענות למעשה היו
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 חדש גוף הקימו הם .10/4/1931 ביום ההגנה מן ופרשה תהומי אברהם ובראשם

אצ״ל. — בקיצור או לאומי׳ צבאי ׳ארגון בשם זמן כעבור שנודע

 לפעול יש האם הפוליטית: השאלה סביב הציונית ההנהגה רחשה בזמן, בו

 עתה. לעת מכך להימנע עדיף או לאלתר, עברית מדינה ולהקמת הבריטים לסילוק

 את העמיק הוא המפקדים. של פרישתם מאשר יותר וחריף עמוק היה זה, ויכוח

 מנהיגים שני ניצבו המחלוקת מתרס צירי משני כולו. היהודי הישוב בקרב השסע

 שתמך הציונית, התנועה מנהיג עמד האחד הצד מן ועוצמה. כריזמה זכויות, עתירי

 הבריטים ידי על בלפור הצהרת של במימושה לבו בכל האמין הבריטי, בממשל

 סילוק מצדדי בראש מנגד, דיפלומטית. בדרך המדינה בהקמת יסייעו אלו כי וסבר

 נואם עיתונאי, משורר, ז׳בוטינסקי, זאב עמד לאלתר, מדינה והכרזת האנגלים

 יחד העבריים׳ ה׳גדודים את הראשונה העולם מלחמת בימי שהקים ציוני ומנהיג

 בשנת הרוסי. בצבא שירותו בעת ארתור פורט קרב גיבור טרומפלדור, יוסף עם

 המעוז את בשמה שהנציחה בית״ר הנוער תנועת את ז׳בוטניסקי הקים ,1923

 תרומפלדור. יוסף ברית טרומפלדור: חברו, של שמו את ואף בר־כוכבא של האחרון

 הצבאי לארגון להצטרף בית״ר תנועת מאנשי רבים העדיפו לפיה מציאות נוצרה

 זאב של חסותו תחת מוחלט באופן אצ״ל התכנס מהרה עד ההגנה. מן שפרש החדש

 המחלוקת בין מתאם נוצר כך עמד. בראשה הרוויזיוניסטית המפלגה ושל ז׳בוטינסקי

הטקטית. למחלוקת הפוליטית

 משקל, כבדת כלכלית סוגיה בשל בסערה נתון העברי הישוב היה כך, על נוסף

 העברית העבודה שאלת סביב המעסיקים לבין העובדים הסתדרות בין סכסוך שעניינה

 של זכויותיהם בהבטחת תמכו אמנם הרוויזיוניסטים לפועלים. התארגנות זכות ומתן

 ז׳בוטינסקי של הליברלית עולמו תפיסת ברוח אך סוציאלי צדק וביצירת הפועלים

 זכויות את הן שתבטיח מדיניות ליצור ובקשו מעמדות מלחמת לקדש ביקשו לא

 כאילו המחשבה התקבעה זה, רוח מהלך תוצאה העובדים. זכויות את והן המעסיקים

הפועלים. מעמד אויב הוא ז׳בוטינסקי

 עצמה. משל צבא אחת שלכל לזו זו צהובות מפלגות שתי של מציאות נוצרה כך

 היהודי הישוב אחים. למלחמת להפוך היה שעשוי מה של הפתיחה יריית הייתה זו

 הפוליטי הצבאי, — הלאומי היום סדר שבראש הנושאים שלושת בו טרגי למצב נקלע

 שהפכו הקבוצות שתי בין מוחלט לנתק חשש התעורר זה. את זה חופפים והכלכלי,

 העם עבור ביותר הקשה בזמן התחולל זה שסע כי לראות ניתן בדיעבד לזו. זו עוינות

 הערבי המרד להתעוררות שיביאו המלחמה ברוחות לחוש היה ניתן בארץ היהודי.

ודיכויים. היהודים שנאת מאוד עד התגברה ובאירופה מדם והעקוב הגדול

 ארוכות שעות הקדיש הוא הללו. לאירועים דעתו אז נתן לא זטלר יהושע

 החברים של הצהלה קולות את שמע ביתו מחלון הבית. שיעורי ולהכנת ללימודים
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 בקריאת יהושע בילה במגרש חבריו ששיחקו בשעה אך כדורגל, לשחק הנאספים

 מתוארת בה דבורה׳ ׳שירת על התענג התנ״ך, לסיפורי נתון היה ראשו ספרים,

 שידע בן־אבינועם ברק של המבריקה והאסטרטגיה הגבורה ההתלכדות, התושייה,

 טשרניחובסקי של השירה פרקי את דקלם הוא הארץ. של נופיה תוואי את לנצל

 והיה ז׳בוטינסקי זאב של ׳שמשון׳ הרפתקאות אחר שבי הלך גרינברג, ואורי־צבי

 שנאבק העבד ספרטקוס עם הזדהה הוא היוונית, המיתולוגיה מן לסיפורים מרותק

 על שקידתו אף על השעבוד. כבלי את חבריו כתפי מעל להסיר וביקש לחירותו

 הצטיין הספר, בית של הספורט בימי בספורט. לעסוק זמן גם יהושע מצא לימודיו,

 הכידון, הטלת בתחרות וריכוז. שרירים כוח הדורש בענף בעיקר ובלט מאוד עד

 הדפה שמאלו הימנית, בידו היטב היה לפות הכידון עצמו, בתוך כולו מכונס עמד

 בעת שרידיהן כוח בכל נעו רגליו מתניו, לצד ושוב הלוך האוויר, את אגרוף בכח

 שכמו, על נטוי הכידון שרץ בעת ההטלה, לקראת רב וכוח תאוצה צבר כך הריצה,

 ובדיוק במהירות העלה ההזנק, לקו באחת הגיע ואז הכבד המוט על החליקה הרוח

 הכידון את הטיל בעצמה, לאחור והמרפק הכתף סיבוב ותוך שכמו אל הכידון את

 גם כמו זו, בתחרות הראשון במקום זכה הוא חבריו. כל לתשואות שזכה למרחק

מטרים. ומאה ששים למרחק מהירה ריצה בתחרות

 (.senior scouts) הבוגרים׳ ׳הצופים נקראה חבר יהושע היה בה הנוער תנועת
 ההגנה ארגון איש ניר, לאריה והיה שמו את לימים ששינה קלפר, אריה היה המדריך

 הסוג מן נוער תנועת זו הייתה לכאורה, הסוהר. בתי למפקד המדינה קום עם שהיה

 לארגון גיוס לקראת הכנה זו הייתה למעשה, התרבותי. בעולם מקום בכל הקיים

 בני עם ויוצא הפרדס, עבודת את מידיו מניח יהושע היה בשבוע פעמיים ההגנה.

 על בחשאי נקראו המתאים, לגיל וחבריו יהושע כשהגיעו בתנועה. לפעילות גילו

 ספר על אחת יד להניח התבקשו שם הספר, בית שמאחורי לחורשה המדריך ידי

 לעשות נכונים הם לפיה השבועה, דבר את קראו הם אקדח. על שניה ויד התנ״ך

 ההגנה׳. ׳שבועת הייתה זו חייהם. את להקריב אפילו המולדת. למען שביכולתם כל

 העין את לעצום למטרה, היטב לכוון בו, ולהשתמש אקדח לאחוז למדו החברים

 מעולם. כדור ירה לא איש תום. עד ההדק את לסחוט ׳אש׳ ולפקודת מכוונת הבלתי

 שקולות גם מה חירום, לעת ונשמרו בצמצום היו הכדורים אסור, היה בנשק השימוש

המקום. אל השוטרים את להזעיק היו עשויים הירי

 ומזרח, מערב דרום צפון, הכיוונים: את להכיר הדרך. את לנווט למדו בינתיים

 על הצפון, כוכב את מצאו בלילה, השומרון. הרי רכס ידי על המסומן האופק קו

 כמו כיוונו, פי על חפצם למחוז להגיע וידעו הגדולה, והעגלה הקטנה העגלה פי

 משאבות של קולותיהן פי על לזהות ידעו, עוד קדם. ימי מאז ותיקים נווטים שנהגו
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 קולות עם לו, המיוחדת המשאבה הייתה פרדס לכל מיקומם. את בפרדסים המים

 בשעות חלקה. וכל באר כל לזהות ידעו אלו קולות פי על לה. הייחודיים הנקישה

 מחברי אחד צריך היה פעם בכל מזו, זו במרחק שעמדו קבוצות לשתי התחלקו היום,

 בצרופים ידיים, הרמת כל שונים. לכיוונים בהם ולנופף דגלים שני להרים הקבוצה,

 הסתרים שפת את הדגלים בעזרת נופפו כך האותיות. מן לאחת סימן הייתה שונים,

 על הקרבות במהלך שיקים במחתרת יהושע את שישמש מידע ׳סמפור׳. המכונה

ירושלים.

 לחשוב עליו והיה בכפר־סבא העממי הספר בבית יהושע למד שנים שמונה

 לתיכון הספר בבית לימודיו את ימשיך כי הוחלט הוריו עם אחת בעצה עתידו. על

 עבר ההומייה העיר אל הקטנה המושבה מן המעבר בתל־אביב. גאולה ברחוב ולמסחר

 המתעורר הבוקר צינת עם יהושע יצא השחר, האיר טרם בוקר, מדי משברים. ללא

 כפר־מל״ל דרך עבר היחיד הכביש לתל־אביב. בדרך המקרטע האוטובוס על ועלה

 עד וחולות רעועות בדרכים ארוכות שעות משך היטלטל והאוטובוס ופתח־תקווה

 משם, המרכזי. הדואר לבניין סמוך בתל־אביב, המושבות לכיכר לבסוף הגיע אשר

 יהושע פסע הממושכת, הנסיעה לאחר עצמות חילוץ משום גם בו שהיה רגלי במסע

גאולה. לרחוב עד המתחדשת העברית התרבות עורק השוקק, אלנבי ברחוב

 יצא משם המושבות כיכר אל צעד ויהושע הלימודים הסתיימו 14:00 בשעה

 הישן האוטובוס היה לעתים ביתו. אל הגיע ערב ולעת לכפר־סבא החוזר האוטובוס

 התבקשו האוטובוס נוסעי בשלוליות. או בחולות ששקע כיוון באיחור מגיע והרעוע

 מדי היה כך מוצקה. קרקע אל הגיעו עד בדחיפתו ולסייע הרכב מן כבוד אחר לרדת

שנים. ארבע משך ביומו יום

 קטנה כלבה יהושע של לעברו מזנקת הייתה לכפר־סבא, האוטובוס כשהגיע

 ארוכות שעות לעמוד שנהגה יהושע של כלבתו הייתה זו שמה. טוסקה וחיננית,

 עוצר האוטובוס כשהיה מתל־אביב. הבא באוטובוס להגיע שאמור ליהושע בצפייה

 חברה. יהושע את ומחפשת ביניהם מרחרחת הנוסעים, בין עוברת הייתה בתחנה

 מצאה כאשר אך רגליה בין זנבה בעצב, נסוגה הבאים בין איננו כי נוכחה כאשר

באהבה. יהושע על וקופצת שמחה מרוב מנתרת הכלבה הייתה אותו,

 מיום עייף היה ויהושע המושבה על הערב ירד כבר מלימודיו יהושע שב כאשר

 כל את לבצע התקשה אביו שלו. את דרש המשק אך המפרכת הנסיעה ומן הלימודים

 שאפשרה המלאכה של ביצועה עצמו על יהושע נטל ולכן בנו עזרת ללא המשימות

הצעירים. השתילים השקיית הבית, שיעורי את להכין לו

 לחסוך בכדי יותר רחוק לא מזה. זה מטרים שלושה במרחק נטועים היו השתילים

 הייתה שתיל כל סביב והתפתחות. צמיחה להם לאפשר בכדי יותר קרוב ולא במקום

 בצינור. שהוזרמו ההשקיה מי את לאגום שנועדה החקלאים, בלשון ׳צלחת׳ גומה,
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 אחד צול הצינור, את ונטל גומה כל למילוי הדרוש המים גובה מהו העריך יהושע

 להתעמק ישב עצמו הוא לזרום. למים ואפשר הגומה בתוך לרגליו הניח אותו קטרו,

 כי ידע אז קרסוליו, על המים במגע חש אשר עד בבור שקועות רגליו בשיעוריו,

 הספיק לגומה, גומה בין הבאה. לגומה הצינור את והעביר הנדרש לגובה הגיעו המים

היום. אותו שיעורי את ולשנן תלמודו את לקרוא

 רבות שסכנות ומציאות, ערך יקרת מתנה מאביו מתנה יהושע קיבל המצווה לבר

 לפרק כיצד למד הוא הרובה. אחזקת מלאכת את למד יהושע רובה. בה: טמונות

 את להחביא יחלידו; לבל החלקים את לשמן ובזריזות; בקלות הנשק את ולהרכיב

 שנתפס ומי לחוק, מנוגדת הייתה - נשק אחזקת היטב. החבא הנשק, של חלקיו

 לו להועיל היה שעתיד הנשק את הטמין יהושע כבד. לעונש היה צפוי בנשק מחזיק

רב. סבל לו לגרום גם אך רבות,

 אביו פניו. את טוסקה הכלבה הקבילה לא הספר מבית יהושע כששב אחד יום

 את עליו עמסו העגלה, אל הסוס את רתמו השניים נפצעה. הכלבה כי לו סיפר

 ארכה שעות שלש בפתח־תקווה. החיות רופא אל פעמיהם ועשו מרופד בארגז הכלבה

 הרופא כי הדרך כל קיווה יהושע ייסורים. בקולות ייבבה והכלבה בעגלה, הנסיעה

 יעץ האומללה, לכלבה לסייע משנואש אך יכלתו, ככל ניסה הרופא לרפאה. יצליח

 אחז הפרדס, אל יצא בן־ציון מייסוריה. אותה ולגאול אותה להמית זטלר לבן־ציון

 הביט הוא ליהושע. שהעניק הרובה את השנייה ובידו המייבבת הכלבה את בעדינות

 הירייה. את החטיא הצער ולמרבה הירי, כלי את רועדת ביד אליה וכיוון בכלבה

 היטב כיוון הוא המלאכה. את להשלים נאלץ כבד ובלב מאביו הרובה את נטל יהושע

האהובה. מכלבתו נפרד ההדק על ובלחצו הרובה את

 צירי שני בין הפנימית והאיבה היהודי הישוב בקרב הסכסוך העמיק בינתיים,

 ז׳בוטינסקי של לזו הנוטה דעה עם שזוהו פועלים ויותר. יותר בולטת הפכה המתרס

 עוד זכו לא לתנועתו שהשתייכו עסקים אנשי הסתדרותיים, עבודה ממקומות גורשו

 בכפר־ ברחוב עסקים. עמם מלקשור השתמטו ורבים המאורגן הישוב של במכרזים

 לתנועה באהדתם שנודעו פרדסנים כלפי פניהם להזעיף ההסתדרות אנשי החלו סבא

המוחלט. המיאוס סמל היה בו הקשור וכל הארגון הלאומית.

 בכפר־סבא. איומה ידיעה כרעם עברה ,1933 יוני חודש באמצע השבתות, באחת

 הצעיר הציוני המנהיג דמעה. נקוותה ובעיניו מזועזעות היו זטלר בן־ציון של פניו

 אלמונים על־ידי נרצח ארלוזורוב חיים ד״ר הצעיר׳, ׳הפועל תנועת איש והמוכשר,

 חמושה שהייתה סימה רעייתו לצדו עמדה הרצח בשעת תל־אביב. של ימה חוף על

 לכן קודם קלה שעה ארלוזורוב. של למותו שגרם אקדח סוג אותו ׳נאגאן׳, באקדח

אחריה צעד וארלוזורוב הים לכיוון בזעמה הלכה סימה הזוג, בני בין ויכוח פרץ
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 הבריטית המשטרה נוספת. נוראה ידיעה הגיעה אחדים ימים כעבור לרצותה. בניסיון

 הרוויזיוניסטית המפלגה איש סטבסקי, אברהם את סימה, של עדותה על־פי עצרה

 בידי פוליטי רקע על נרצח ארלוזורוב כי לסמוך, מה על לו שהיה חשד, והועלה

ז׳בוטינסקי. תנועת אנשי מתנגדיו,
 חברי אפלים. יצרים של להשתוללות הפכה רבים ימים כבושה שהייתה האיבה

 איש מחבריהם, שאחד כיוון נוראה לאלימות מטרה הפכו בכפר־סבא בית״ר פלוגת

 עליו נפל החשד ברצח. כשותף נחשד רוזנבלט, צבי ששמו הכלים אל ונחבא צנוע

 יסודית חקירה בכפר־סבא. בית״ר חניכת היא אף פייגין, רבקה של עדותה בשל

 ואת ביותר מפוקפקת עדה היא הצעירה פייגין רבקה כי גילתה המשטרה של יותר

 של האמיתיים רוצחיו חיזוריה. את דחה שזה לאחר רוזנבלט על טפלה ההאשמה

 על־ידי שמונה שיטרית, שלום בכור המשטרה, קצין אך מעולם התגלו לא ארלוזורוב

 אל עבד ששמו מיפו ערבי בטלן - הרוצח הוא מי ידע הפרשה את לחקור המשטרה

 אוזן הטה זטלר יהושע זאת. להוכיח היכולת לו הייתה לא אך — אל־הינדי מג׳יד

 אל־מג׳יד, עבד של שמו את קלט ואף ארלוזורוב פרשת סביב הקולניים לויכוחים

 עבד בירושלים. הכלא בבית חביבות, בלתי בנסיבות יפגשו והשניים היום ירחק לא

 הרג אשר האיש הינו אל־מג׳יד, עבד הוא, כי זטלר של באוזניו יתרברב מג׳יד אל

ארלוזורוב. את

 אביו אך האלימות, למערבולת ער היה ולא בלימודיו שקוע יהושע היה עתה לעת

 ה׳כובש׳, מפלוגות ומשולהבת משוסה פועלים קבוצת אחד יום ראה זטלר, בן־ציון

 בכפר־סבא, המרכזית האוטובוסים תחנת לימים תוקם בו למקום סמוך שהוקמו

 לביתו סמוך לתומה שעברה בית״ר חברי של קבוצה על עץ במוטות מסתערת

 ועל־כן דם להישפך עלול ההסתה בלהט כי הבין המזועזע זטלר הרצל. ברחוב

 קרא. אותם׳ ולא אותי ׳הכו המסתערים. את בגופו וחסם ההתרחשות למקום אץ

 כבודו משום נבוכים. היו מפשע החפים באזרחים שמות לעשות שביקשו הצעירים

 עמד הקטן העברי והישוב רעה רוח נשבה בארץ בכלימה. נסוגו הוותיק האיכר של

 בין הוטלו איומות האשמות ביומו, יום דבר היו רחוב קטטות אחים, מלחמת סף על

 החפים הצעירים על בהגינו היהודי. ברחוב מוחלט לקרע חשש והתעורר המחנות

 העלה ולא האנושית חובתו את ביצע כי בן־ציון חש המוסת, ההמון זעם מפני מפשע

 בנו גם יהפוך מטורפת שנאה אותה בלהט אשר עד יחלפו ספורות שנים כי בדעתו

 ויוסגר יעונה ייחטף, אפרים חושים. וקהת אכזרית לפראות קורבן אפרים הצעיר

עמו. בני על־ידי הזר, הבריטי לשלטון

 לעיתים במקביל, וללמוד לעבוד נאלץ יהושע קשה. היה זטלר בבית הכספי המצב

 האריזה שבפרדס. האריזה בבית יהושע עבד הלימודים מן החופשות בימי בלילות. גם

 העץ, מן ידני באופן שנקטף משעה הפרי שעבר הפעולות בשרשרת האחרונה הייתה
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 הראוי פרי בין להפריד הייתה שמלאכתן דייקניות נשים המבררות, ידי על נאסף

 17 בגיל בשרון. הרבים התעשייה למפעלי שנשלחו הפירות לבין ולמאכל, לייצוא
 ביותר הטוב האורז להיות הפך מהרה ועד פרי, אורז של הנעלה לתפקיד יהושע מונה

 שנחתם עץ בארגז מונח לתאר, אין ריחו שאת מיוחד בניר נעטף היה הפרי בקבוצה.

מיומנים. נגרים על־ידי במסמרים

סבא כפר־ האריזה, בבית זטלר ואפרים )מימין( יהושע

 אחד, יום למושבה. מחוץ בפרדסים שכיר כפועל לעבוד יהושע יצא פעם, מדי

 את ראו הם חמורים. גבי על רכובים ערביים, גברים של קבוצה לפרדס סמוך עברה

 החלו סיבה כל ללא גברים. ושלושה נשים של קבוצה במלאכתם, שקועים האורזים

 אמונותיו היהודי, העם בגנות הערות השמיעו היהודים, באורזים להתגרות הערבים

 הנגרים דפקו באמצעותו הפטיש את נטל יהושע הערבים. מידי לו הצפוי המר והעתיד

 מורם. בראש מולם וניצב הערבים אל ניגש הארגזים, את הסוגרים המסמרים את

 את הניף יהושע קרב. אלי כשש "בוא" לעומתו: וקרא בזלזול בו הביט שבהם החזק

 על הועמס הפצוע ברחו. חבריו במכאובים. נאנק ארצה שנפל בערבי והכה הפטיש

 את ושילח בלשונו צקצק יהושע באדישות. המתרחש על והתבונן שעמד החמור גב

נשים." על להתנפל באים ערבים 12 גדול... גיבור ״לך, קורא שהוא תוך החמור
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 לחקירה נלקח יהושע זטלר. משפחת של דלתה על בריטי שוטר נקש בערב

 ממושך במאסר להסתיים שעלולה משפטית תביעה נגדו הוגשה כי לו ונמסר במשטרה

 הלכו הערבים כי התברר רב. עניין ועורר בפתח־תקווה נערך המשפט בתליה. ואף

 לתהילה נודע ושמו בכפר־סבא שפעל היהודי הרופא סלור, לד״ר הפצוע חברם עם

 נפצע כי שטען פצוע ערבי אליו הגיע כי במסמכים ציין סלור ד״ר הסביבה. בכל

 הייתה לא המסמכים שנחשפו לאחר הקטטה. ואת יהושע את הזכיר לא וכלל בכפרו

 העובדה את מסגיר היה אם אלא אותו, הכה יהושע אכן כי הוכחה כל הערבי בידי

 נדמה לכפר־סבא, וחזר זכאי המשפט מן יצא יהושע שהתגרה. הראשון היה הוא כי

 הבריטית המשטרה בתיקי יתירה. בהערכה בו מתבונן סטרליץ חנוך שכנו כי לו היה

 המשטרה קציני אחרון יעזוב אשר עד משם יימחק לא הוא זטלר. יהושע השם נרשם

ארץ־ישראל. את הבריטית

 בקיאים רוח אנשי שהיו למורים מוקד הייתה גאולה ברחוב למסחר הגימנסיה

 ספוגי הקצרים, שסיפוריו ברש אשר הנודע הסופר היו ביניהם השראה. ורבי בתחומם

 יהושע את שהרשים אוורבוך למתמטיקה המורה הארץ, בכל מוכרים היו האדם אהבת

 לכולם ראשון אך מאוד עליו השפיעו וערבית אנגלית פיסיקה, לכימיה, מורים ואף

 בלורית עטור תואר, יפה איש טשרניחובסקי. שאול המשורר הספר, בית רופא היה

 טשרניחובסקי שובבות. של זיק תמיד בער מהן חייכניות עיניו עבות, ושפם מרשימה

 יהושע את הרשים בעיקר עצמו. הוא שחיבר השירים את זה ובכלל ספרות לימד

 על האחרון הקרב ערב ישראל, מלך שאול, על טשרניחובסקי שאול שחיבר השיר

 שניבאה האוב׳ ׳בעלת את לפגוש ושלח, קשת בלי הליל בחשכת יוצא הגלבוע, הר

מותו. את באכזריות

 כתב הוא הארץ. נופי את לתאר הפליא העברית, השפה אמן טשרניחובסקי,

 כולה לאנושות והנחילו הללו בנופים שחיו התנ״ך דמויות על והגאיות, ההרים על

 על להגן הנחוש החסון, העברי דמות על דיבר הוא ונחמה. מוסר וגבורה, רוח ערכי

 על ולחמו הזר הכובש את הארץ מן שגירשו המכבים הגיבורים ברוח וחירותו כבודו

והתרבותית. המדינית עצמאותם

 ומשקלה, אחת כל פסיפס, כאבני המתלכדות מילים שירה. יהושע אהב מתמיד

 כאחוז ומשמעות. עומק בעל מראה אחת, תמונה יוצרות יחד כולן וצורתה, צבעיה

 לצד תהלים מזמורי ואת התנכית המצביאה דבורה, שירת את יהושע שינן קסם

 נפעם הוא אחימאיר, ואב״א ייבין פרופסור של וכתביהם טשרניחובסקי שאול שירי

 הפלשתים בחיי מעורה שהיה כמי ז׳בוטינסקי, כתב עליו הרומן גיבור הגיבור משמשון

 השראה שאב יהושע נגדם. במלחמותיו זה במידע השתמש מכן ולאחר ואורחותיהם,

 אמר צבי אורי על השנים. ברבות התיידד אף שעמו גרינברג צבי אורי המשורר מן

 על שמצביעה בוערת אש כולו וחזון, נבואה רוח מלא "היה זה איש כי יהושע
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 הלאומית. עולמו תפיסת את יהושע גיבש הללו השירים מן בלתה." ואין אחת דרך

 ייעוד כמימוש הציוני הקיום את לראות נטה נהה, שירתם שאחר למשוררים בדומה

 על־פיו לרעיון בז הוא כתפיו. על ההיסטוריה הטילה שאותה מוסרי כצו היסטורי,

 חשובה מטרה הייתה זו היהודים. רדיפות לבעיית פיזי כפתרון רק נועדה הציונות

 לבעליה ירושלים השבת דורו: של הגדול לייעוד ביחס ערך פחותת אך כשלעצמה

 נחרץ אופי בעל לאדם היה והוא אישיותו קווי בו נחרטו כנער כבר ממנה. שגורשו

 הייתה בספורט יהושע של הצטיינותו גם דו־משמעויות. של צורה שום סבל שלא

 ובעיקר התנ״ך גיבורי ללכת, שאף בדרכם הקדמונים הגיבורים של דרכם ברוח בעיניו

 המכבים, התעוררות את ודרשה בארץ־ישראל המציאות הלכה לכך, כך בין המכבים.

זמננו. בני המודרניים, וספרטקוס שמשון את

 עם לידידות יהושע את סחפו חת, לבלי העשוי ואופיו עולמו השקפת בין השילוב

 הלאומי. הצבאי הארגון בסוד אותו הביאו אלו סטרליץ ומנחם חנוך האחים שכניו

 חנוך חייו, נתיב את ששינתה השיחה לקראת מוכן כבר היה זטלר יהושע של לבבו

 של רעיונותיו ערכי על שקם לגוף להצטרף מוחלטת בחשאיות לו הציע סטרליץ

 הצבאי הארגון המכבים: חזון על והקוממיות, הגבורה הדר על ז׳בוטינסקי, זאב

הלאומי.

האריזה בבית יהושע
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 שותף יהיה הלוחם; בארגון לפעילות מאודו כל את יהושע יקדיש הבאות בשנים

 פעם אחר פעם יסכן התחייה רעיונות למען טרגיים. ולפילוגים כבירים לרעיונות

 בתחבולות אויביו על יערים מהם; וימלט כתלים ,קודר כלא בבתי יישב חייו; את

 גם יכיר באצ״ל שירותו בעת הארץ, מן הכובש למיגור הנחוש במאבק חלק וייטול

חייו. אהבת את
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כך דק :1936
 שבועת־אמונים נשבע "הריני

 לחרות. לעם, למולדת,
 החיים, המצפון, להקריב נשבע
!״ ולמות וללחם, לצית,

מ״ד עט׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר מתוך:

 בשנת מליטא הגיעה היא כפר־סבא. ראשוני עם נמנתה לא סטרליץ שפחת

 במושבה. השפעה ורבות מרכזית לדמויות בניה הפכו בואה עם מיד אך ,1924

 עזה. לאומית השקפה וחדורי בית״ר לתנועת מקורבים היו סטרליץ האחים

 האחים שני המושבה, בוועד כחבר וכיהן ציבור בעסקי פעיל היה מרדכי הבכור האח

 ומחתרתית פוליטית פעילות באמצעות להשקפתם ביטוי נתנו ומנחם, חנוך הצעירים,

 שהיה סטרליץ מנחם רגיל. בלתי לב ואומץ מוצקה אידיאה נעורים, מרץ שילבו בה

 בהידוק עסק הימים באחד עצמיים. באמצעים תחמושת בייצור לימים עסק מסגר

 על שהתפזרה נפיצה אבקה התלקחה החיכוך מן כתוצאה שייצר. ברימון ההברגה

 שמע המרוחק בשדה עבודתו ממקום נהרג, ומנחם התפוצץ הרימון הרימון. מעטפת

 איננו חברו כי לו התברר בהגיעו המושבה. לכיוון ורץ הנפץ קול את זטלר יהושע

בחיים. עוד

 והוא זטלר יהושע על עצומה השפעה הייתה מנחם, של אחיו סטרליץ, לחנוך

 ואחז אקטיביסטית השקפה בעל היה חנוך המחתרתית. הפעילות לב אל אותו שסחף

 יהושע שפרץ. הסכסוך נוכח לפעול היהודים אמורים בו האופן לגבי נחרצות בדעות

 התרשם ובעיקר חנוך של והנחרצים התקיפים המגובשים, לרעיונותיו אוזן הטה

 הספרות של ורבדיה נבכיה בכל ידיעותיו במכלול דעותיו את עיגן בו האופן מן

 הלכה הידידות שירה. ועל ספרות על תנ״ך, על שוחחו וזטלר חנוך העברית. והשפה

 היה חנוך בתל־אביב. ואחר־כך בכפר־סבא יחדיו שניהם בילו ולילה יום והתהדקה.

 שהתבטאה האמיצה, בידידות פגם לא זה גילאים פער אך שנים, בשבע מיהושע מבוגר
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 עוצמה מלאי מולדת אהבת שירי קולות בקולי ושרו ענו בהם ארוכים, טיול בלילות

שנתם. את לנום שביקשו אזרחים של לבם למגינת עזים, צחוק בפרצי וגעו

 שלום( )ש. שפירא שלום מחדרה המורה שחיבר שיר עליהם עשה כביר רושם

ענבים: — לקריית סמוך ׳מעלה׳ העובד הנוער גרעין חברי חמשת רצח לאחר

חמישה, לבנות מולדת ;צאו "חמישה

ואישה ותינוק ואחות אם עזבו בבית

פטישים והלמו בהרים פטישים הלמו

וחלמו סללו עמדו שם

וכבישים מפלות

פתאום הבקר את פילחו יריות

המתם בנפשם ב;דם פטישים יךיות

הגויות חמש נפלו

וקמו... וקמו, וקמו, וקמו,

כוכבים בהרים בהוצית בלילה

פטישים חמישה מחדש הלמו

נדמו לא ומאז

ולחישה אנחות לעיתים בוקעות כי ויש

ואישה ותינוק ואחות אם עזבו בבית

נחות לא ה;דיים אחד רגע אף

חמישה" לבנות, מולדת ;צאו חמישה

שלום ש. ולמחבר לאקו״ם שמורות הזכויות ©

 ונשבעו ליל בחשכת ויהושע חנוך שרו זעירא, מרדכי של המרגש בלחנו זה, שיר

ולארץ. לעם מדמם וטיפה מרצם כל את למסור נכונים יהיו הם גם כי

 לא יהושע אך פירוד, ובעקבותיה עזה מחלוקת וליהושע לחנוך צפן העתיד

 מאוד. עד כשבגר גם הוקיר אותה סטרליץ, חנוך לו שהנחיל הדעת את מעולם שכח

 ואף המחתרת כרוזי את שניסח דובר, מעין חנוך היה המחתרתית פעילותו במסגרת

 תקינות על חנוך מונה המדינה קום לאחר המחתרתי. ברדיו שפה רהוט כקריין שימש

 העברית ללשון האקדמיה חבר והיה השידור, רשות קרייני שבפי העברית השפה

ביאליק׳. ב׳מוסד ועורך
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 התנועה אוהדי של בעלון לראשונה שהופיע הסמל את לעצמו אימץ אצ״ל

 משתי ארץ־ישראל רקע על ברובה מחזיקה יד צוירה שבו בחו״ל הרוויזיוניסטית

 הארגון, ממפקדי אחד שכתב אלמונים׳ ׳חיילים השיר נבחר כהמנון הירדן. גדות

 והרחיב הנהגתו את ביסס אצ״ל כך׳. ׳רק — המלים צמד נבחר כסיסמה שטרן. אברהם

 והוקמו בית״ר תנועת של הגיוס פלוגות מחברי רבים אליו הצטרפו שורותיו. את

 בחוות היה הראשיים האימונים ממרכזי אחד כפר־סבא. ובהן רבות במושבות בסיסים

 אביו על־שם לה וקרא לכפר־סבא מצפון גרדינגר משה היזם הקים אותה קלמניה,

 המבודדת בחווה קיימה היא ואף ההגנה לרשות גם חוותו את העמיד גרדינגר קלמן.

 עליו הוטלו שבועות לכמה ואחת הללו בקורסים הדריך יהושע ואימונים. קורסים

יותר. ואחראיים בכירים תפקידים

 החלוצית פעילותו את להצניע נטתה הציונות של הרשמית ההיסטוריוגרפיה

 כך ממש. פעולה קו אותו את הרשמיים המוסדות אימצו כאשר גם אצ״ל, של

 לאחד השנים ברבות שהפכה הבלתי־ליגלית׳, שה׳העפלה העובדה שנשכחה אירע

 אצ״ל, על־ידי דווקא להתבצע החלה לתקומה, המאבק של ההרואיים המיתוסים

 עולים לארץ־ישראל אצ״ל שיגר 1934 בשנת כבר הישוב. מוסדות התנגדות תוך

 זו תכנית אף־על־פי׳. ׳עליית לכינוי שזכתה מבצעית רשת באמצעות ליגליים בלתי

 לפני הגולה את "חסלו אירופה: ליהודי שקרא ז׳בוטינסקי זאב של מחזונו חלק הייתה

 הגולה. חיסול האבאקואציה׳: ׳תוכנית את הגה ז׳בוטינסקי אתכם." תחסל שהגולה

 לארץ־ישראל. בהקדם ולהעלותם אירופה מיהודי מיליונים בהקדם לפנות הציע הוא

 עסקו אצ״ל של מחתרתיים תאים באירופה; מסועפת פעילות עת באותה קיים אצ״ל

לארץ. עליה לקראת צעירים אלפי עשרות של ואימונים צבאית בהכשרה

 ז׳בוטינסקי הפוליטית. המפלגה של לסמכותה שהוכפף מסודר גוף היה אצ״ל

 של נוקשה היררכיה התקיימה בארגון העליון׳, ׳המפקד וכונה אצ״ל מצביא נחשב

 חנוך היה הבכירים המפקדים אחד בדרגות. עוטרו אף המפקדים שונות, פיקוד רמות

 בריא יהושע, קלעי. חנוך היה הרשמי, שמו מכן ולאחר המחתרתי, שכינויו סטרליץ

 מהרה עד הלוחם. בארגון להפליא השתלב מוצקה, לאומית הכרה ובעל וחסון גוף

 הערבים עם היכרותו פיקוד. תפקידי של שורה מילא והוא כמנהיג כושרו התגלה

 פקודיו את להוביל הצליח והשומרון השרון נופי עם היכרותו ובזכות לעזר לו הייתה

 בחיפה הפעולות מפקד סגן היה זטלר ויותר. יותר מורכבות והפכו שהלכו למשימות

 תחת בירושלים הפעולות מפקד סגן שימש אחר־כך זרעוני, בנימין של פיקודו תחת

 הדרום. איזור על ולבסוף השומרון איזור על פיקד בהמשך קלעי, חנוך של פיקודו

 החיים בשגרת שחיבלו לפורעים מלחמה להשיב שנועדו התקפות בביצוע עסק אצ״ל

 השפה וידיעת השטח עם היכרות דקדקנית, תכנית חייב הללו הפעולות ביצוע בארץ.
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 כמומחה באצ״ל מוניטין לעצמו ורכש הללו היכולות בכל ניחן זטלר יהושע הערבית.

 התחממות נוכח אונים חסרת הייתה הבריטית המשטרה מסובכות. פעולות לביצוע

 את למוות דנו כך הענישה. חומרת את והגבירה בארץ והערבים היהודים בין המצב

 ידיעת ללא ירי, ביצע אלטמן יצחק. בנחלת בית״ר מפלוגת נוטר אלטמן, יחזקאל

 על לכן קודם יום שבוצעו התקפות שלוש על כתגובה ערבי, אוטובוס על מפקדיו,

 עונשו הומתק למוות אלטמן שנידון לאחר לירושלים. העולה בכביש יהודים רכב כלי

 יהושע אותו יפגוש שם בירושלים הכלא בבית 18 בחדר ישב הוא עולם. למאסר

ממושך. מאסר עונש יוטל עליו שאף לאחר זטלר

 הערבי המרד על בארץ־ישראל הערבים הכריזו כאשר יהושע היה שנים 19 בן

 ולכונן הבריטים את לגרש נועד המרד .1939־1936 כמאורעות גם שנודע הגדול

 קשות פגיעות וכלל אלים היה המרד ארץ־ישראל. שטחי כל על ערבית מדינה

 יותר חשופים היו הדברים שמטבע יהודים, באזרחים גם אך בריטיות במטרות

 שרפו התחבורה, בצירי מארבים ביצעו הערבים של חמושים כוחות להתקפות.

 כללית, שביתה על הכריז העליון הערבי הוועד תעשיה. למתקני נזקים והסבו שדות

 שלא בתחילה נטו היהודים הערבים. הכפריים בקרב כבד כלכלי למשבר גרמה וזו

 כן, נעשה משלא כנו. על הסדר את תשיב הבריטית המשטרה כי הנחה, מתוך להגיב

 היו האנשים הזוטר. הפיקוד בקרב בעיקר באצ״ל, וגם בהגנה גם תסיסה התחוללה

 החודשים בששת והתגברו. שהלכו למתקפות בכוח להגיב ודרשו ופגועים מרירים

 משלושים למעלה ביריות הותקפו ,369 נפצעו יהודים, 80 נרצחו המרד של הראשונים

 על התקפות 380 התרחשו לכך נוסף יתומים; ובתי בתי־ספר ובהם חינוך מוסדות

דונם. 17,000 של כולל שטח פני על יבולים והושמדו תחבורה כלי

 יתרונות היהודי לישוב תעניק ה׳הבלגה׳ דרך כי התחושה גברה הישוב בהנהגת

 ואז אצ״ל מפקדי בקרב גם שררה זו תחושה הארוך. בטווח משמעותיים פוליטיים

 רעים תמימות של זו מציאות ז׳בוטינסקי. זאב המנהיג של לרוחו גם עדיין הייתה

 אצ״ל. של קיומו לעצם הצידוק שאלת והתעוררה הארגונים בין המתח את ציננה

 מסוג ויכוחים לאינספור עד והיה הוסיף יהושע מרים. היו המפקדה בתוך הויכוחים

 לכיתתו את ערערו הם ראשית, כפול: הויכוחים של נזקם כי גילה מהרה עד זה.

 שנית, חבריהם. כלפי חשדנים שהפכו לוחמיו, בין האווירה את והעבירו הארגון של

 סופר בשורותיו. אחז והרפיון הארגון פעולת השתתקה הממושכים, הויכוחים בעת

 התרחשויות לפני עומדים "אנו לאנשיו: אמר הארגון, מפקד תהומי אברהם כי

 דבריו משמעות אחד." צבאי בכוח צורך יש יהודי. וצבא יהודית מדינה כבירות:

 שדגלה הפוליטית התפיסה אל וממילא ההגנה, אל וחזרה אצ״ל פירוק ברורה: הייתה
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הבריטי. המנדט בממשלת ממאבק והימנעות ההבלגה במדיניות

 באפריל ההגנה. לשורות חזרה דרכו שמצא תהומי, של ודרכו דעתו על חלקו רבים

 ארגון אל חזרו הבכיר, הפיקוד רוב ובתוכם מחבריו, 1200 אצ״ל. התפלגה 1937

 ובהם אחדים מפקדים ואף בית״ר תנועת אוהדי בעיקר היו שנותרו, החברים ההגנה.

 משה של כסגנם חליפות ושימש פיקוד תפקידי של בשורה כיהן יהושע זטלר. יהושע

פעולות. בביצוע כמוהו מאין מוכשר שהיה זרעוני ובנימין קלעי חנוך מולדבסקי,

 ההצהרה. ברמת בעיקר והתקיים הזמן במשך התרופף בית״ר תנועת עם הקשר

 של כתלמידו עצמו ראה לא ואף בית״ר תנועת חניך היה לא מעולם עצמו יהושע

 הפועלים. תנועת רעיונות עם דווקא מזוהה שהיה בבית צמח הוא ז׳בוטינסקי. זאב

 הפועלים, תנועת ממנהיגי שניים עם בפתח־תקווה בצעירותו עבד זטלר בן־ציון אביו

 והחריצות, העבודה סמל שהיה האיש זטלר, לבן־ציון אשכול. ולוי בן־גוריון דוד

 ולכן עבודה על דיברו הזמן שרוב השניים של עבודתם טיב על לומר מילים היו לא

 דגל הפועלים, תנועת לרעיונות האב של נטייתו למרות לעבוד. זמן בידם נותר לא

ארץ־ישראל. על במאבק אקטיביסטית בגישה זטלר יהושע בנו

 ז׳בוטינסקי, זאב של וחניכיו בית״ר אנשי כאמור היו באצ״ל שנותרו החברים רוב

 האנשים היו בו האופן את אהב לא יהושע עצמי. בביטול גבלה למנהיג הערצתם

 הבריטים עוררין. וללא חופשית מחשבה ללא אחד אדם של עמדתו לקבל נכונים

 את ניהל משם הברית, בארצות שהה והוא בארץ־ישראל להשתקע מז׳בוטינסקי מנעו

 שליחו ביטקר, רוברט היו חבריה שבין מפקדה התגבשה בארץ, כמפקד־על. אצ״ל

 המרתק קלעי. וחנוך חייכמן אהרן רוזנברג, משה רזיאל, דוד ולצדו ז׳בוטינסקי, של

 יליד שנה, שלושים בן השראה, ורב תואר יפה גבר היה אצ״ל מפקדת חברי מבין

 רחבה כללית השכלה בעל שהיה מובהק, אינטלקטואל פולין. שבגבול סובלק העיר

 הדורה, עניבה ולענוב חליפה תמיד ללבוש נהג הוא סדורה. אידיאולוגית ומשנה

 בשם בארגון כונה והוא שטרן אברהם היה שמו הליכותיו. בכל ומדויק מסודר תמיד

בן־יאיר. אלעזר מצדה מורדי למנהיג מחווה ׳יאיר׳,

 את שנים כעבור זטלר יהושע הגדיר מלך" בן היה יאיר אך צבא שר היה "רזיאל

 יודע שאיננו לב ואמיץ ישיר מושלם, ג׳נטלמן היה "יאיר מפקדיו. של אישיותם

 הייחודית. אישיותו את להעריך למד הקרוב, ובחברו יאיר את חיבב יהושע מורא."

 ולבוש בלבושו הדור היה תמיד צבאיות. גינוני בו היו ולא שקט בקול דיבר יאיר

 ארוכות שיחות וניהלו לזה זה התקרבו ויאיר יהושע מאליו. כמובן לו טבעי היה זה

ומעמיקות.

 פנים נפגש הוא פולין, בשלטונות מרכזיות דמויות עם אישיים קשרים רקם יאיר

 שיצר הקשרים בזכות נשק. של ענק כמויות ורכש הפולני הצבא מפקדי עם פנים אל

 בהם קטנים קורסים פתיחת הפולניים השלטונות אפשרו בהנהגה, מרכזיות דמויות עם
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 גרילה, כמו מתקדמים צבאיים בנושאים פולניים קצינים ידי על אצ״ל מפקדי הוכשרו

 ארץ־ישראל ליהודי להזרים הפולנים החלו 1937 בשנת ומיקוש. לחימה טקטיקות

 מארץ־ישראל מפקדים ותחמושת. נפץ חומרי רובים, אקדחים, ובהם רבים נשק כלי

 מפקדת פולין. ברחבי יהודים צעירים ולאמן לגייס נשלחו יאיר של פיקודו תחת

 שיחדו אותן, ושיפצו רעועות ספינות רכשו ליגאלית. בלתי עליה בארגון עסקה אצ״ל

 מאותן אחת והמסוכנת. הארוכה לדרך ויצאו ומזון ציוד הכינו גבול, ופקידי אנשי־ים

 ׳ארטימיסיה׳. האוניה היתה ואירופה ארץ־ישראל חופי בין ושבו שהפליגו ספינות

אוסטריה. של בירתה וינה ילידת שכטר, בלה הנערה הייתה נוסעיה בין

זטלר בלה - לימים שכטר, בלה
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בלה :1937
 כי לעולם, תהיה וכזו ובת־חורין, חפשיה עדיין רוחי הכל "למרות

 את ונושמת ריחך את מריחה אהובה, בקרבתך נשמתי וכל רוחי

עליך" שומרת נשמתך,

בכלא זטלר יהושע של מיומנו

 של אף ואולי אירופה של התרבות לנזר וינה העיר נחשבה רבות נים

 המסחררת האדריכלות המלכותיות, והכרכרות הואלסים עיר כולו. העולם

 ומחשבה. מדע אמנות, תרבות, של עיר והמוארים. המפוארים והרחובות

 היחסות ותורת פרויד זיגמונד ד״ר של הפסיכואנליזה תורת לעולם זינקו ממנה העיר

 וינה אנין. קפה ולגמו משובח שטרודל הגישו הקפה בבתי איינשטיין. אלברט של

 ממרכז נכבד נתח על שחלשה האוסטרו־הונגרית האימפריה של הבירה עיר הייתה

 וייחלו ברווחה שחיו יהודים ובהם ומגוונים שונים לאומים בני וליכדה אירופה,

 בסראייבו נורה בו היום עד הדברים פני היו אלה פרנץ־יוזף. הקיסר של לשלומו

 האכזרית שהייתה במלחמה התלקחה אירופה העצר. יורש פרדיננד, פרנץ הדוכס

 קיסרות, ולא קיסר היה לא כבר המלחמה בתום האנושית. בהיסטוריה מדם והעקובה

 ותוגה מאדם שוממים היו הריקודים ואולמות הקפה בתי בכל, ניכר הכלכלי השפל

 הבת שכטר, בלה 1920 בשנת נולדה זו חיים מציאות אל האנשים. בפני ניכרה

ילדים. ארבעה בת למשפחה השנייה

 קלה המצוות, שמירת על שהקפידו דתיים יהודים היו בלה של והסבתא הסבא

 עם נדדו ומשם לגליציה מפולין שעברו לאחר לאוסטריה התגלגלו הם כחמורה.

 ימי במהלך ,1916 בשנת במדינה ששרר כבד רעב עקב מערבה ילדיהם חמשת

 היו מיושביו שרבים ברובע התגוררו וינה בעיר בוינה. השתקעו הגדולה המלחמה

 שמהם מלאכה ובית חנות הייתה לסב טקסטיל. בתעשיית ועסקו חרדים יהודים

פרנסתו. את מצא

 התרסקו. ברטה הבת של חייה גם התרסקה. והאימפריה המלחמה תמה 1918 בשנת

 אנני. התינוקת עם נותרה ברטה האוסטרי. בצבא כחייל במלחמה נהרג הצעיר, בעלה

נולדו הזוג ולבני שנית נשאה מה תקופת ולאחר ניחומים, מצאה משפחתה בתמיכת
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בלה של סבא זייף, וולולה

בלה של אמא שכטר, ברטה
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 האב ׳בובי׳. כל בפי שכונה שמואל הזקונים ובן רות ואחריה בלה הבת - בנות שתי

 הבית מן האב יצא תשע בת בלה כשהייתה מסחריות. חברות עבור נוסע כסוכן עבד

בגורלו. עלה מה יודע אין שב. לא ומעולם

 אותה צירף הגיסים אחד ברטה. כתפי על נפל המשפחה פרנסת של עולה כל

 חרף בבית. שמחה אווירת להשרות הצליחה תמיד הקשה העבודה למרות לעסקיו.

 הבדלה לטקס התאספו שבת מוצאי בכל שמחים. כילדים גדלו הילדים האסונות,

המורחבת. המשפחה בחיק נערכו והחגים הסבא בבית

 שתיים ובגיל בוינה יסודי בבית־ספר ולמדה ׳פוצי׳ בילדותה כונתה בלה הבת

 אחיה ו׳בובי׳, רות יותר, מאוחר הצטרפו אליה בית״ר, הנוער לתנועת הצטרפה עשרה

 המועדון מועדון, היה בעיר פרבר בכל רבים. חברים היו בוינה בית״ר בסניף הצעירים.

 לשמש אותה שהכשירו שונים קורסים עברה היא בוינה. השני׳ ב׳מחוז היה בלה של

 בכל ׳פוצי׳. בשם בבית, כמו אותה כינו בית״ר במועדון כאן גם בתנועה. כמדריכה

 השם את נשא לא שמעולם לו, שתינשא לאיש פרט רבים, כך לה יקראו תפנה אשר

אחת. פעם לא אף כך, לה קרא ולא הזה,

 רבים. אינטלקטואלים היו קפל ד״ר על־ידי שנוסדה בוינה בית״ר תנועת בהנהגת

והמנהיג הנואם המשורר, הלוחם, ז׳בוטינסקי, זאב המנהיג של דמותו עמדה במוקד

 1937 בוינה בית״ר תנועת מפקדי
במרכז "פוצי" )זטלר( שכטר בלה
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בוינה בית״ר סניף של בטקס אוסטריה ממשלת ראש שושניק קורט של פניו את מקבלת בלה

 הרצל לקבר לעלות והקפיד בוינה מספר פעמים ביקר ז׳בוטינסקי בית״ר. את שהקים

 ראווה למסדרי בית׳ר גדודי נערכים היו טקס, בכל תמוז. כ׳ למותו, השנה ביום

 ד״ר של לקברו משותפת בעלייה ז׳בוטינסקי, הנערץ מנהיגם את מלווים בסך וצועדים

 כבוד לו וחלקו ז׳בוטינסקי העריץ אותו הציונית התנועה מחולל הרצל, זאב בנימין

 שכאלו, כבוד במסדרי תשתתף לימים בלה. השתתפה הללו הטקסים מן בכמה יחדיו.

 הרצל להר הרצל של עצמותיו יועברו שנים כעבור עצמו: ז׳בוטינסקי של לזכרו גם

ז׳בוטינסקי. ויוהנה זאב של עצמותיהם ייטמנו קברו למקום וסמוך שבירושלים

 הרגליים הטיולים בלה. של עולמה כל את מילאה בית״ר הנוער בתנועת הפעילות

 ההדר הופגן בהם המסדרים הסדר, תרגילי האוהלים, ובניית המחנות הקמת ביערות,

 ההתיישבות בחלום עסקו בעיקר המשחקים. והערניות, הממושכות השיחות הבית״רי,

 בקיץ הימים. מן ביום לשם להגיע תשאף בלה כי היה טבעי אך ולכן בארץ־ישראל

 מארץ־ שהגיעו בוגרים מדריכים פגשו שם פעילים נופש למחנות בית״ר חניכי יצאו

 לצאת השיגה לא שידו מי בעברית. שירים ולימדו הארץ על נפלאות סיפרו ישראל,

התנועה. מן סיוע קיבל למחנה,
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 אחדים ימים יצאו מדריכים כמה .Wortersee אגם ליד שנה בכל התנהל המחנה

 בכניסה ועוד. אוהלים מטבח, ולהקים להתקין בכדי המחנה לפני כ׳חלוץ׳ לכן קודם

בית״ר. סמל ה׳מנורה׳ עם שער היה

 מדריכי את שהכשיר ספר בבית השתלמה ואף רבים בטקסים חלק נטלה בלה

 סייף, בסירות, חתירה זה ובכלל רבות ספורט פעילויות התנהלו העת כל התנועה.

 בחדוות השמים לב עד ונהנו סקי במגלשי החליקו בחורף קרקע. והתעמלות שחיה

 את וסוקר הספורט אירועי לכל מגיע היה ז׳בוטינסקי, זאב התנועה, מנהיג הנעורים.

 כשהחניכים בהצדעה פניו את קיבלה חניכיה, לפני ניצבה בלה המדריכה השורות.

 הייתה בלה שושניק, קורט אוסטריה ממשלת ראש במחנה ביקר אחת פעם דום. עמדו

הקומה. זקופי חניכיה שורות את כשסקר לו והצדיעה פניו ממקבלי

 אירוע התארגן 1937 בינואר 24 ביום וינה. באולמות ונואם מרצה היה ז׳בוטינסקי

 בנוכחותו כיבד האירוע את וינה. של ביותר המפוארים הקונצרטים מאולמות באחד

בוינה. ז׳בוטינסקי של האחרון ביקורו היה זה אוסטריה. ממשלת ראש של שלישו

 הנצר - הרצל וגרטה בש נעמי האוסמן, מרתה היו בלה של הקרובות חברותיה

 נוספות. וחברות לנקספלר נלי הרצל, זאב בנימין ד״ר של למשפחתו האחרון

 מקצוע. ללמוד ויצאה העממי הספר בבית לימודיה את בלה סיימה 1935 בשנת

 בתנופת אז שהייתה ארץ־ישראל את לבנות לה לסייע שיוכל עיסוק על חשבה היא

מקצוע. בעלי לה ונדרשו צמיחה

 במקצועה מיומנת הייתה כבר 1938 ובשנת בתפירה להתמחות החליטה היא

לארץ־ישראל. לעלות מוכנה עצמה וחשה

 כיוון המצווה בר את לחגוג זכה לא הוא הצעיר. לאח שנים 13 מלאו 1938 במרץ

 בידי לגרמניה סופחה ואוסטריה ה׳אנשלוס׳ התחולל כאשר העולם רעד יום שבאותו

אוסטריה. יליד בעצמו היטלר, אדולף הגרמני הקנצלר

 היהודי העיתון במערכת שעבד לעיתונאי כבר נשואה הייתה אנני הבכורה, האחות

.Die Welt - בוינה והמכובד הגדול
 הגיעו רבים הגבלה. ללא כמעט אירופה את לעזוב יהודים יכלו עדיין עת באותה

 כי היה וברור הארית הארץ מן מהירה יציאה מחייבת שנוצרה המציאות כי למסקנה

 זאת שמנעו הם ההיא, בעת הארץ אדוני שהאנגלים, אלא ארץ־ישראל. היא המטרה

 שיצאו בית״ר חניכי 157 ארגנה הרוויזיוניסטית התנועה לארץ. הכניסה את והגבילו

 עדיין נחשבו הן אוסטרית. נתינות הייתה לא רות ולאחותה לבלה .1938 ביולי מוינה

 לקבל האפשרות את מהן מנעה זו עובדה משפחתן. הגיעה משם גליציה כאזרחי

 לאחר שנים נשואות, כנשים לארץ ועלו פיקטיבי באופן התחתנו ולכן יציאה רישיון

לבן. לבחירי להינשא יכלו והן אלה נישואיהן את רב התיר לארץ הגיען
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 וניסו גדול מחנה הקימו היוונית הבירה ליד לאתונה. מוינה ברכבת יצאה הקבוצה

 שעדיין ידעו הם האפשר. ככל ונורמליים תקינים חיים ומשמעת, חוקים סדר, בו לקיים

 הספינה. את שישיטו מלחים ואין למסע מזון מלאי אין להסיעם, אוניה נמצאה לא

שמה. ארטמיסיה האוניה, הגיעה אשר עד והצפייה ההתארגנות ארכה ימים חודש

 הצדיעו בית״ר, המנון את רועד בקול שרו סיום, מסדר נערך שביוון במחנה

 הספינה. אל בסך עלו הולם ובלב התורן, מעל שהוסר שעה בית״ר לדגל נרגש בלב

 הצעירות, העולות אחת עם האוניה על להתחתן זכה שאף גלילי, משה היה המפקד

התאהב. בה בית״ר חניכת

 אצ״ל חברי יוונית. דיג כספינת ושימשה 1894 בשנת נבנתה ארטימיסיה האוניה

 25 ביום סיפונה. על נוסעים להעלות לרישיון דאגו ואף הדיג ספינת את רכשו
 הורדו המעפילים, 130 וכל הראשונה בפעם לחוף הספינה הגיעה ,1938 באפריל

 מתוך נשים עמם לקחת חששו הם גברים. רק מפולין הגיעו זו באוניה בשלום. ממנה

 הסלע צוק על כי לדעת יכלו לא הספינה נוסעי הים. בלב בבהלה יתנהגו כי חשש

 ההורדה. תהליך על ומשגיח בידו משקפת קומה, זקוף אדם עומד הים אל הצופה

 בפני וקבלו המעפילים של הגעתם דבר את גילו הבריטים שטרן. אברהם היה שמו

 היא הבריטית ארץ־ישראל משטרת כי מצידם, ענו היוונים כך. על היווני החוץ שר

 מתכתשים, הדיפלומטים בעוד הכניסה. שערי על יותר יעיל באופן לפקח שצריכה זו

 צעירים כולם לישראל, נוספים חלוצים להעלות באירופה המחתרת אנשי התארגנו

בית״ר. חברי

 על מעפילות. נשים לראשונה הועלו ׳ארטמיסיה׳ האוניה של השניה בהפלגתה

 אלחוטאי מעפילים. 157 נדחסו בספינה שכטר. ורות בלה האחיות גם עלו סיפונה

בזכרונותיו: לימים כתב הספינה

 האיש(, הפליג בה הקודמת )הספינה בפוסידון ונעימה, נינוחה הפלגה זו "הייתה

 להפגת תרמה בארטמיסיה החלוצות נוכחות ואילו בחורות, לשלוח העזו לא עדיין

ותרבותית." מנומסת אווירה ויצירת המתח

 בחוף הנחיתה קיר. עיתון והוציאו שירה וערבי מסיבות ערכו ההפלגה במהלך

 איתותי אליה נשלחו טנטורה, לחוף סמוך הספינה כשהגיעה .1938 ביולי בוצעה

 הובאו לפיכך, מואר. היה החוף כל כי הספינה, מן לראותם היה ניתן לא זרקור.

 חוף. קטע באותו החשמל זרם את הפסיקו הללו העניין, בסוד החשמל חברת עובדי

 קטנות לסירות הורדו והמעפילים בספינה נקלטו האיתותים הסביבה, על ירדה עלטה

 בחוף להם המתינו התנועה אוהדי הקטנים. צרורותיהם עם החוף לכיוון שהפליגו

וותיק. לבין עולה בין להבחין יכלו לא שהאנגלים כך ביניהם נבלעו והעולים

 עקרון למושבה נשלחה רות בארץ. שונים למקומות בהסעות נלקחו החוף מן

 אוהדי לעולים חיכו בנתניה אחדים. ימים כעבור והתאחדו שבו הן לנתניה, ובלה
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 עד בנתניה למשפחות נשלחו תחילה קלופים. זהב ותפוחי מים להם והגישו התנועה

 קיימו שחבריה בית״ר פלוגת השתכנה שם טיומקין. ברמת הגדול׳ ׳הצריף שהוקם

 ולאקלימה. לאופייה ולהתרגל בארץ להתערות החלו שכטר האחיות שיתוף. חיי

 הם באוסטריה. התנועה בסניפי שהכירו כפי חיים נוהל לקיים המשיכה החבורה

 היה העברית העבודה כיבוש הסביבה. בפרדסי לעבוד ויצאו השכמה מסדרי ערכו

 הורה רקדו שרו, כך אחר הערב, בשעות שניהלו בשיחות הבוערים הנושאים אחד

הבא. העבודה יום לקראת סיפוק מלאי אך עייפים ונרדמו

 בנתניה בית״ר פלוגת חבורות
רות אחותה משמאל שניה בלה, מימין ראשונה

 מכתב ופוצי רות קיבלו בנתניה, בית״ר לפלוגות שהגיעו לאחר חודשים כמה

 שנשארה האם של המוכר ידה בכתב היה הראשון חלקו וחרדות. תמיהות שעורר קצר

 סיפר הוא הגיס. ידי על כתוב המכתב של סיומו היה מוזר באופן בובי. האח עם בוינה

 שבועיים כעבור המכתב. את להשלים מסוגלת איננה ולכן ידה את שברה האם כי

 אמן המרה: הידיעה את ובלה רות של לידיעתן הביא ובו נוסף מכתב הגיס שלח

 באותם כונה שעדיין הצעיר, האח בובי החשמלית. הרכבת מן כשירדה למוות נדרסה

 ילדותו מאב. ועזוב מאם יתום לבדו, נותר אמו, לו שהעניקה החיבה בשם ימים

באחת. הסתיימה
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 וינה את לעזוב עמדו והם לגאלי עליה סרטיפיקט היה ולבעלה אנני לאחות

 לבית בובי את ולהכניס לסייע הצליח אנני, של בעלה לארץ־ישראל. ולהגיע

 היו הזה המוסד של ימיו היטלר, של שלטונו תחת כי היה ברור אך יהודי, יתומים

 בלתי־ליגאלית. עליה בארגון שעסק אדם עם אותו קישר אנני של בעלה ספורים.

 בלתי באופן דרך, לא בדרך להגיע הצליח הוא ימים. באותם בתושייתו התגלה בובי

לארץ־ישראל. לבדו ליגאלי,

 היה המתח יגיע. מתי ידעו לא אך לארץ דרכו עושה בובי כי ידעו האחיות שתי

 שכזו פעם ובכל החוף, אל מעפילים הורדת בליל לסייע נתבקשו לעת מעת רב.

 השתיים התבקשו אחד ויום חלפו, הימים אחיהן. את לקבל להן יזדמן שאולי קיוו

 יכנסו לבל הוזהרו הן מוינה. רבים עולים הגיעו לשם בנתניה ׳אסתר׳ לקולנוע להגיע

 הגדול האולם מתוך אליהן הוצא בובי גדולה. רגשות סערת שיעוררו מחשש למקום

 התבגר כמה לראות נדהמה ובלה מרגשת הייתה הפגישה להפלגה. חבריו עם שהה בו

 על שפם חתימת עלתה כבר ועתה כילד אותו עזבו הן נפרדו. מאז שחלפו בחודשים

 נער היה הוא בנתניה. בית״ר לפלוגות לאחיותיו הצטרף בובי התחספס. וקולו פניו

 יהלומים. חברת של נציגה מבלגיה, נכבד יהודי לנתניה הגיע אחד יום ומוכשר. חרוץ

 ויוכלו מקצוע אנשי של גרעין שיהוו בכדי היהלומים לתעשיית עובדים חיפש הוא

בעתיד. במפעליו להשתלב

נישואיהם ביום בלה של אחיה שכטר ושמואל שרה
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 ללמוד ונכון וזריז חרוץ היה משפחה, איש של בעיות נטול צעיר, נער בובי,

 חדות, עיניים זו: לעבודה מתאימות תכונות כבעל התגלה מהרה עד מלאכה. כל

 היהלום עבודות כל את למד מהרה ועד לעבודה התקבל הוא ודייקנות. ידיים זריזות

 בירושלים השתקע ואז בנתניה, שהה ימים שנתיים ועוד. ליטוש ביקוע מיון, לשלביהן:

ונכדו. בנו גם השנים ברבות יעסקו בה היהלומים בתעשיית ועבד

 בית״ר פלוגת של הקליטה בסיס הארץ. רחבי בכל פזורות היו בית״ר פלוגות

 בנות כשלושים שם שהו אריזה. כבית ששימש אחד צריף למעשה היה טיומקין, רמת

 ויצירת העבודה׳ ׳כיבוש כאמור, היה עצמם בפני שהציבו היעד יחדיו. שעבדו ובנים

 טבעי באופן הוליכה לבית״ר הזיקה עברית. עבודה על מתבססת המושבה בו מצב

 המפקדים, ידי על שהוטלו ומשימות שנערכו הסברה שיחות אצ״ל. במחתרת לחברות

 קליטת היה שעיקרה בנתניה, המחתרתית לפעילות להתגייס הלבבות את הכשירו

 עליהם הוטלו ומחלקות, לכתות חולקו גויסו, החברים כל הבלתי־ליגאלית. העלייה

 העבודה מבסיס הרחק לא האנגלים. פעילות אחרי בילוש ובעיקר שונים תפקידים

 נערכו במקביל, תצפיות. עליו עורכים היו שהחברים גדול, בריטי מחנה היה בנתניה

 אצ״ל לוחמי על סיפורים הילכו החברים בין רעיוניות. ושיחות הנשק להכרת קורסים

 זטלר יהושע השם את פעם הזכיר שמישהו ייתכן ׳אמיתיות׳. בפעולות המשתתפים

לבה. את בלה לכך נתנה לא זה, שם שמעה אם גם אך

 המחתרת צעירי את להכשיר עת באותה עצמו על נטל מכפר־סבא זטלר יהושע

 ידע שרכשו מתחלפות קבוצות העת כל הגיעו לחווה בקלמניה. האימונים בבסיס

 עצמם, את פרנסו וכך ובסביבותיה בחווה עבדו החניכים המחתרת. ובכללי בנשק

 לחניכים ולאפשר הפעילות את לייעל בכדי מזונם. את ובישלו בגדיהם את כיבסו

 משה אוהדים, זוג בבישול. עזרה לחפש הוחלט לאימונים זמנם מירב את להקדיש

נוספת. עזרה להם נדרשה אך זו, למשימה התגייסו ובתיה,

 בנתניה בית״ר לפלוגת לצאת החליט הוא אופנוע, על רכוב יצא זטלר יהושע

 עבור המבשלת תפקיד את עצמה על ליטול מוכנה שתהיה נערה על לברר בכדי

 בלה את שאל וזה הפלוגה למפקד פנה לנתניה כשהגיע בקלמניה. הקורסים חניכי

 את לפגוש ובאה הסכימה בלה המשימה. את עצמה על לקבל תיאות אם שכטר

 לרכב לה הציע הוא לראשונה. זטלר יהושע אותה ראה כך מקלמניה. שהגיע האיש

 יהושע תשע־עשרה. בת והיא שנים 22 בן היה הוא הסכימה. היא האופנוע. על עמו

 זו נסיעה איזו "אח, מאחור. אותו חובקת כשבלה קלמניה אל ודהר הרוח מול האיץ

 לשבעים קרוב יחלפו כאשר גם שפתיו על יעלה וחיוך בחדווה יהושע ייזכר הייתה!"

 יהושע עם יחסיה אך בחווה עבדה בלה השרון. רכסי בין אופנוע רכיבת מאותה שנה

 הבחינה ובעיקר אמיתי חקלאי משק לראשונה ראתה בקלמניה בלבד. רשמיים נותרו

 לערבי ערב לעת הצעירים נפגשו שם גבוהות, חציר ערימות שבה הגדולה בגורן
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 המזון ולטיב למטבח זמן ויותר יותר להקדיש החל מצדו, יהושע תוססים. חברה

לחניכיו. המוגש

 לפעולת בראש־פינה בית״ר פלוגת מחברי שלושה יצאו 1938 באפריל 21 ביום

 אונס שכלל יהודים שישה של מזעזע לרצח כתגובה מפקדיהם, באישור שלא תגמול,

 ערבי, אוטובוס על שנפל רימון וזרקה ירי ביצעה החוליה גופתה. וביתור אישה של

 העונשין דיני על־פי צעירים היו מהם שניים נתפסו. השלושה באיש. פגע לא אך

 של פעולות וכן בארץ רבות הפגנות מוות. דין נגזר בן־יוסף, שלמה השלישי, על אך

 ההחלטה. את שינו לא לישראל הראשי והרב ויצמן חיים ד״ר כמו ואישים מוסדות

 עונשו את וראה הדין גזר עם מלאה השלמה מתוך כלאו בתא ישב יוסף בן שלמה

 הולך "אני נאמר: התא קירות על שכתב הכתובות בין עמו. לעצמאות מהמאבק כחלק

 הגרדום עולה והיה להורג בן־יוסף הוצא ,1938 ביוני 29 ביום ארצנו.״ בעד למות

 פעולות לבצע החל ואצ״ל בחריפות להגיב לאצ״ל הורה ז׳בוטינסקי זאב הראשון.

ובריטים. ערבים כנגד תגמול

 בליל התרחשה בהן הראשונה רבות. תגמול פעולות על ממונה היה יהושע

 אצ״ל כוח רבים. מפגעים יצאו ממנו למגדיאל הסמוך ביר־עדס בכפר 29/5/1939

 יצא באצ״ל, בכיר מפקד אז שהיה מולדבסקי משה ובהם לוחמים כארבעים שמנה

 הגברים כל את והוציא הכפר את כבש הכוח זטלר. יהושע של פיקודו תחת מקלמניה

 הזהיר הוא ורהוטה, משובחת בערבית התושבים אל פנה זטלר, יהושע מרכזו. אל

 אחריתם. תהיה מרה - ולא עויינת, פעילות יתירו לבל נחרצת בלשון הגברים את

 מפגעים. עוד יצאו לא מביר־עדס פרי. נשאה והאזהרה נפשם על התחננו הערבים

 הבריטים בקלמניה. הפעילות את להמשיך לא הוחלט ברבים, הפעולה כשנודעה

 לפרק פקודה הגיעה במקום. המחתרתית הפעילות את הלשנה, בעקבות כנראה גילו,

 לנתניה. חזרה בלה בוטלו. והקורסים מגוריהם למקומות פוזרו החניכים המחנה. את

 ז׳בוטינסקי זאב המנהיג מרה: ידיעה בנתניה בית״ר לפלוגות הגיעה ,1940 באוגוסט

 הפתאומי ממותו מזועזעים היו ז׳בוטינסקי של אוהדיו כל בארצות־הברית. נפטר

 וזכרה הקשה הבשורה את בלה שמעה בנתניה עת. טרם מותו על עמוקות והתאבלו

 אובדן חשה היא בגאווה, לו כשהצדיעה המנהיג אליה חייך לכן קודם שנתיים כיצד

כבד. אישי

 לתל־ עברה מכן ולאחר בית״ר, בפלוגות שנתיים של חובה שירות סיימה בלה

 הראשית אצ״ל מפקדת בשירות משימות ומילא בתל־אביב אז שהה יהושע גם אביב.

 ברחובות ההומה דיזנגוף, ברחוב שפירא משפחת בבית שהה כאשר אחד יום בעיר.

 שרק יהושע מצודדת. נערה ברחוב עברה ולפתע ושבים בעוברים התבונן תל־אביב,
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 חן מוצאת היא מכיר, אני הזאת הבחורה "את שיחו: לבני ואמר בתדהמה לנערה

בירקון. עמו לשוט אותה והזמין אחריה דלק הוא בעיני!"

 מן חברה ובלה מפקדה חבר יהושע בתל־אביב. יום מדי נפגשים השניים היו כעת

 בעבודות הכרך במסעדות עבדה ובימים מחתרתית פעילות ביצעה בלילות השורה.

 נוספות ומלאכות כלים הדחת אדמה, תפוחי קילוף כוחותיה: את שגזלו קשות דחק

 האוסמן, מרתה חברתה עם פרוג ברחוב דירה חלקה היא מועט. ושכרן רבה שיגיעתן

 בסביבות בסימטאות שוטטו הם יהושע. עם נפגשה פעם ומדי מוינה, לתנועה חברתה

 ועל המחתרת על דיברו תחילה הכוכבים, לשמי עינהם נשאו רוטשילד, רחוב

 לחיזוריו בלה התרצתה הזמן, עם נוספים. שיחה נושאי מצאו בהמשך ז׳בוטינסקי,

יהושע. של פוסקים הבלתי

 בלה גורדון. ברחוב צמר למוצרי חנות פתחה בלה של הבכורה אחותה אנני

 ידידה את להפתיע החליטה לסוגיה ותפירה ברקמה גם כמו בסריגה שהצטיינה

 עיני כשהעלתה עיניה את הוגיעה היא לתפארת. סוודר לו סרגה רבים ימים ומשך

 בעיניה היו ואלו פנוי זמן בכל במסרגותיה העלתה שורות־שורות המסרגות על צמר

 את זו ליפפו ומסרגותיה לחוט חוט שזרה רבים ימים קסום. אהבה שיר של כשורות

 חברים. בדירת השניים נפגשו המלאכה, הושלמה בו ביום מתוקה. צפייה בתחושת זו

 שנמסר בבגד התבונן יהושע מתנתה. את ליהושע והגישה ונרגשת חרדה הגיעה בלה

 בחדר. הנוכחים לעיני הסריגה טיב על ביקורתית הערה השמיע מרפרפת ובלשון לו

 עוד תתקרב לא לעולם, לעולם, כי אומר גמרה היא נשמתה. עמקי עד נפגעה בלה

מתנתה. את כראוי העריך שלא זה לאדם

 קטן היה בית״ר תנועת אוהדי וחוג קטנה הייתה הארץ אחרת. רצו שהחיים אלא

 ארוכי חברתיים קשרים נוצרו ולא ארץ כנפי לכל נפוצה מנתניה החבורה יותר. עוד

 ומשום לב תשומת מושך ובלתי מכונס חיים אורח חייבה המחתרתית הפעילות טווח.

 פילוג ימי באותם ההיכרות. מעגלי הורחבו ולא חברתיים מפגשים נערכו לא כך

 איש בעיניה שהיה שטרן אברהם בעקבות ללכת בלה החליטה במחתרת ומבוכה

 עוד בלה נתקלה שלא, ובין שרצתה בין וכך, להשקפותיה. התאימו ודרכו שחזונו

 מתקרית העלבון התפוגג הזמן עם יאיר. של הקרוב חברו שהיה זטלר, ביהושע ועוד

 מבית ילדה בלה, בכפר־סבא. הוריו בבית לביקור ידידתו את הזמין ויהושע הסוודר

 משוכנעת והייתה נזעקה היא תרנגולת. על קופץ תרנגול בחייה לראשונה ראתה טוב,

 משפחת בני של שכנם דרויאן, אברהם הנודע השומר להיפגע. עלולה התרנגולת כי

כולה. שהסמיקה הנערה של לתמימותה רועם בצחוק ופרץ במחזה התבונן זטלר,
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 רעיון חלקו רוחנית מבחינה חייהם. את מעתה וחלקו זוג לבני היו ויהושע בלה

 אחת רעב. חרפת לעיתים סבלו הם לחלוק. מה היה לא חומרית שמבחינה אלא וגורל

 בלה אהבה מכל יותר מצרכים. במכולת ולרכוש כסף מעט לאסוף בלה נהגה לשבוע

 לקנות העזה בלה מותרות, מצרך אז היתה חמאה וחמאה. בלחם לבה את להיטיב

 לרכוש בידה יש שהרי אמידה אישה היא כי משוכנע היה המכולת בעל חבילה. רבע

מציאות. יקר שהיה מצרך חמאה,
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

אדומים ימים :1938

 מכשולי□ רבבות עברים "ומכל
 דרכנו על אכזרי גורל שם
 ובתי־אסוךים אויבים־מרגלים אך
בעדנו" לעצור יוכלו לא

ל״ט ענו׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר מתוך:

 אופנוע. על רכוב הארץ, בכבישי דהר הוא לארגון. כולו כל מסור היה הושע

 המחתרת חברי נהגו לכן היה, לא לדלק כסף אך לארגון שייך היה עצמו הכלי /

 המחתרת, תנאי בשל חונות. מכוניות של במיכליהן שהיה בדלק להשתמש

 ברכבם. הדלק לפתע אזל כיצד הבינו שלא המכוניות מבעלי רשות מלבקש נמנעו

 פשוט "הם יותר: פשוט במונח המעשה את לתמצת נהגה התהליך אחר שעקבה בלה

גנבו."

 בנימין של כסגנו המחתרת. לפעילות מאודו כל את ימים באותם נתן יהושע

 יצירת נשק, צבירת חברים, בגיוס ועסק הקריות בין יהושע נע חיפה, מפקד זרעוני,

 האנשים של בבתיהם התמקמו המפקדות והסתרתו. ציוד רכישת ומצבורים, מחסנים

 בשוק התבצעה בהן המפורסמת רבות, לפעולות יצאו זרעוני של בהנהגתו עצמם.

 בתחבורה תכופות פגיעות על כנקמה התבצעה זו פעולה .25/7/1938 ביום בחיפה

 אצ״ל של כוח ערבים. לפורעים ריכוז כמקום משמש השוק כי היה ידוע העברית.

 הורכב המוקש ק״ג. 30 היה שמשקלו עצמית מתוצרת חשמלי מוקש למקום החדיר

 פיצוץ ומנגנון נפץ חומר הוחדר הדפנות בין כפולות. דפנות בעל מלפפונים מפח

 הנחתו לאחר דקות 45 פוצץ המוקש )׳ניטים׳(. חדות מתכת פיסות אלפי בו והוחדרו

 ההרג נפצעו. ועשרות ערבים 70 נהרגו פיצוצו ובעקבות מרחוק שליטה באמצעות

 ׳הארגון קיסטר, יוסף )לפי ארץ־ישראל. גורל על הבריטי בפרלמנט לדיון הביא הרב

(1998 יולי אצ"ל, מוזיאון אגודת הוצאת ׳1948־1931 הלאומי הצבאי
 תפקידים לאייש אנשים חסרו בו מקום לכל יהושע נשלח קדחתנית תקופה באותה

 שחבריה ובנימינה חדרה יעקב, זכרון המושבות מן מתנדבים אט־אט צורפו שונים.
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 כלא של הפריצה לפעולת החברים לימים, יצאו משם הסמוך. שוני במבצר התאמנו

 האיכרים בני למחתרת הצטרפו שם הדרום אזור כמפקד יהושע התמנה כך, אחר עכו.

 יהושע טוביה. ובאר רחובות ציונה, נס יעקב, באר לציון, ראשון הדרום: מושבות של

 שטח כלל פיקודו שתחת האזור שורותיה. שהרחיבה הדרום גזרת על אחראי היה

 וחנך המחנות בין ולילה יומם אופנועו, על רכוב גמא אותו ידיים, רחב גיאוגרפי

לפעולות. צאתם קודם הלוחמים את

 ההנהגה של ההבלגה מדיניות תטה כאילו האשליה והתפוגגה הלכה בינתיים,

 את לנקוט החלה ההגנה גם העברי. הישוב למען הבריטים של לבם את היהודית

 אוניות לארץ להביא ההגנה גם החלה לעבר, בניגוד אצ״ל. נקט בו מדיניות קו אותו

 לנדברג יצחק היה ההגנה ממפקדי אחד והתעצם. הלך ההעפלה ומפעל מעפילים

 חברו הנציח שמו שאת האיש טרומפלדור, יוסף הדגול המנהיג של הקרוב חניכו שהיה

 שמו ששינה לנדברג, יצחק תרומפלדור(. יוסף )ברית בית״ר בשם ז׳בוטינסקי זאב

 זו יחידה האויב. והרתעת פיגועים סיכול הייתה שמטרתה יחידה והקים שדה, ליצחק

 הפלמ״ח. - 1941 במאי שיוקם שדה של הגדול למפעלו הארגונית התשתית תהיה

 הנערץ למפקדם שדה יהיה צבאה, ויכונן מדינת־ישראל שתוקם לאחר שנים, כעבור

הנגב. מרחבי את עמם ויכבוש ה׳פורשות׳ המחתרות יוצאי של

 להמשך גזירות עימו הביא 1939 במאי מקדונלד של הלבן׳ ׳הספר פרסום

 זעומות ומכסות ליהודים קרקע מכירת איסור בדמות העברי הישוב של התפתחותו

 שראו משום המעל" "ספר אותו כינו רבים נגדו. והפגין זעם כולו הישוב לעלייה.

 בארץ־ישראל. יהודי לאומי בית להקים בהבטחה הבריטים של מוחלטת בגידה בו

 בנוסף, וטלפוניה. רדיו חשמל של בריטיים במתקנים חבלה לפעולות יצא האצ״ל

 וכן עיתונים, רחוב, בכרוזי ומטרותיו פועלו על ידיעות בפומבי להפיץ האצ״ל החל

 היה הבולטים קרייניה שבין הלוחמת׳ ציון ׳קול המחתרתית הרדיו תחנת באמצעות

 לא יהושע שטרן. אברהם גם היה במחתרת זטלר יהושע של חבריו בין קלעי. חנוך

 כה שאותם האישים שני ויאיר, חנוך בין נורא שסע יתגלע בו היום קרוב כי שיער

העריך.
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חופתם ביום שטרן ויאיר רוני
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שטרן )יאיר( אברהם
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

יאיך :1939
ומשורר! רו;ל אני גם "כן,
גרורג..." אכוגב מחר - בעט אכתב היום

והחרב. הספר נתנו "שמים
ומשורר." חיל חרץ: גורל

ל״ט ענן׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר מתוך:

 ישראלי. למיתוס שטרן׳ ׳אברהם השם הפך כבר ואחת העשרים המאה ראשית

 נאה ישוב על מתנוסס ושמו בארץ, שונות בערים שמו על קרויים רחובות

 שנה. מדי קברו על הנערכים האזכרה לטקסי מגיעים רבים השומרון. בשיפולי

ממלכתי. למוזיאון היה נרצח בו והמקום דואר בול לכבודו הנפיקה ישראל מדינת

 כאיש חי ׳יאיר׳ היה עדיין אהובתו, ובלה זטלר יהושע אותו הכיר בהם בימים אך

 היו שמפקדיה הבריטית הבולשת על־ידי מבוקש מסתור, דירות בין ונד נע נרדף,

מת. או חי למצאו, כדי הכול לעשות מוכנים

 ספר עיירת בסובאלק, )תרס״ח( 1907 בדצמבר 23 ביום נולד שטרן אברהם

 גרושקין, רפאל בת לאה ואמו, שיניים, רופא היה מרדכי, אביו, פולין. בצפון־מזרח

 המשפחה. נפרדה הראשונה מלחמת־העולם בפרוץ מיילדת. הייתה ליטא, ממשכילי

 לבית תחילה מזרחה, נמלטו וילדיה האם ואילו הגרמנים, בשבי נשאר החולה האב

 מהרה ועד רוסית לגימנסיה אברהם התקבל עשר בגיל רוסיה. ללב ומשם רפאל, אביה,

 הרוסית. השפה את לעצמו וסיגל בלימודיו הצטיין הוא החדשה. בסביבה השתלב

 החל 14 ובגיל ברוסיה האזרחים מלחמת נוכח מאוד המצב החמיר שבינתיים אלא

פרוטה. וללא תעודות ללא משובשות, הדרכים כשכל מערבה, לנדוד שטרן

 תוך העברית. הגימנסיה של רביעית למחלקה והתקבל לסובאלק שב 1921 בקיץ

 בשקיקה למד הוא ובפולנית; בעברית לו חסר שהיה הידע את השלים אחדים חדשים

 ביותר. המצטיין לתלמיד נעשה הוא כללית, והיסטוריה ישראל עם תולדות ספרות,

 על־ידי נבחר הוא בו, חבויים שהיו הנהגה כישרונות גם גילה אחת ובעונה בעת

הצעיר׳. ה׳שומר בתנועת מדריך נעשה וכן עיתונם את לערוך לכיתה חבריו
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 במאמר נדבה יוסף החוקר תיאר סובאלק בעיירה שטרן של נעוריו ימי את

 רוחם ישיבת־ארעי; בגדר בעיניהם הייתה בגולה ...ישיבתם " אודותיו: שכתב

 נטועים עצמם ראו כבר הווייתם ובעומק לארץ־הקודש, נתונים היו הגיגיהם וכל

 אברהם, של הלאומית תודעתו ירושלים. בחוצות מהלכים ׳שם׳, אדמת־אבות, על

 והאגדות ארוכה, לשושלת־רבנים נצר היה אמו מצד הוריו. בבית נעוצים שורשיה

 מעללי־הגבורה ונביאיו, ישראל מלכי סביב רקם עצמו שהוא והחלומות לו שסופרו

 המולדת נופי את בהפכם שהפעימוהו, הם - אלוהים עם שלהם ושיג ושיח שלהם

 את בה להמשיך כדי לארץ־ישראל לעלות החלטתו ה׳מוחשיים׳. לנופיו ההיסטורית

 הגיע והוא לבקשתו, נעתרו הוריו בהחלט. טבעית החלטה איפוא והייתה לימודיו

ישראל[ חירות לוחמי עמותת של האינטרנט אתר !מתוך ."1925 בתחילת לירושלים
 לפנות הרגליו את שינה לא הוא בירושלים, העברית לגימנסיה נרשם אברהם

 ׳צברים׳ היו תלמידיה שכל בכיתה גם תמיד, המכובד לבושו את ולא אדם לכל בנימוס

 בזכות בעיקר אך בנימוסיו חשיבתו, בעמקות הרבות, בידיעותיו בלט הוא מחוספסים.

 בפקולטה קלאסיים ללימודים שטרן נרשם מובהק, כאינטלקטואל הבוערות. עיניו

 באוקטובר 16 ביום נפתחה הלימודים שנת העברית. באוניברסיטה הרוח למדעי

 המפעלים בין העברית האוניברסיטה הייתה הקמתה, לאחר ימים שנתיים ,1927

 של והרוח המחשבה מוקד להיות ביקשה היא הציונית. התנועה של ביותר החשובים

 הוא מצטיין. כתלמיד מקומו את מהרה עד תפס שטרן אברהם הסטודנט היהודי. העם

 יוונית הקלאסיות ובספרות בלשונות היה התמחותו עיקר אך לשונות בכמה בקי היה

 האוניברסיטה ונשיא האוניברסיטה בשורות כחוקר מזהיר עתיד לו ניבאו ולטינית.

ולחריצותו. לכישוריו הערכתו את בפניו הביע מאגנס לייב יהודה פרופ׳

 מצדה, מורדי למנהיג כמחווה ׳יאיר׳ הכינוי את שטרן לעצמו אימץ ימים באותם

 ככינויו זה שם אותו ישמש יותר, ומאוחר שיריו על חתם זה בשם יאיר. בן אלעזר

 ירושלים בהגנת והשתתף ההגנה לשורות שטרן גם הצטרף חבריו כרוב המחתרתי.

 השקיף מעשיו כל שעל אצ״ל ראשי עם נמנה כבר כך אחר שנתיים ,1929 בשנת

 המנהיג בין היחסים התנהלו לא מלכתחילה כבר ז׳בוטינסקי. זאב ממרחק והשגיח

 הורגל עוצמה ובעל מרשים אדם שהיה ז׳בוטינסקי מנוחות. מי על יאיר ובין הפוליטי

 כמחולל עשייה שנות עשרים עמדו מאחוריו עוררין, לא התקבלו והנהגתו מרותו כי

מבריק. ונואם מחונן משורר בית״ר, מכונן העבריים, הגדודים
 ראה לא ז׳בוטינסקי פעם. לא דעתו על לחלוק והעז אלה מכל התרשם לא יאיר

 לא זו עובדה אך האישית ברמה ז׳בוטינסקי את העריץ אמנם יאיר יפה. בעין זאת

 בגלוי הפועלת הרוויזיוניסטית התנועה שבין הזיקה בשאלת עליו לחלוק ממנו מנעה

 המוחלטת ובאי־תלותו הארגון של בעצמאותו דגל יאיר המחתרתי. הארגון לבין

 עסקנים לבין מחתרת בין קשר כל כי לו, היה נראה שהיא. פוליטית מפלגה בכל

62



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 החשאיות. כללי עם אחד בקנה עולה כזה קשר אין שכן רעה, פגיעתו — פוליטיים

 את הקובע הוא השחרור, תנועת של הריבוני הנושא הוא לוחם "ארגון לדעתו,

 ואין המלחמה דרכי את קובע והוא האמצעים את המשיג הוא המדינית, הדרך

 הייתה לא זו ותחושתו תחתיו לחתור מתכוון יאיר כי חשש ז׳בוטינסקי בלתו."

יסוד. משוללת

 בפולין, נשק לרכישת חשאית נסיעה בעת ,1935 בינואר 9 מיום לרוני, במכתב

 )על־פי אחריו." המונים לעורר היכול אדם אותו זה אין - מזדקן ״הוא לה: כתב

תל־אביב( ,1986 הדר, הוצאת ׳בארגמן', אמיכל־ייבין, עדה
 רזיאל בתכלית. מזה זה שונים היו השניים רזיאל. לדוד יאיר התוודע במחתרת,

 אורחותיו בכל צבא איש אחרים, ועם עצמו עם ומחמיר נוקשה תכליתי, איש היה

 בהידור תמיד לבוש רומנטיקן, מעט, הוזה היה לעומתו שטרן לדוגמה. ומפקד

 אך אש לשונות הפיק מפיו ובהיר, חד ניסוח כושר בעל כאביר, ועדין מנומס ובקפידה,

 היה ליאיר ביותר הקרובים האנשים אחד בה. להבחין יכלו ביותר אליו הקרובים רק

 הליכותיו לפשטות לנחישותו רמז ׳הפלח׳, לכינוי חבריו בפי זכה אשר זטלר יהושע

אהב. הוא יאיר את אך רזיאל, את העריץ זטלר ולישירותו.

 בית״ר, אנשי של רבים מעצרים וביצעו במחתרת מאבקם את הגבירו הבריטים

 זה צעד מצירו. תגובה יגרור הדבר כי אזהרה פרסם אצ״ל באכזריות. עונה חלקם

 1938 בשנת התנועה. מן אישור קבלת ללא עצמאית לפעילות אצ״ל נטיית את ביטא
 הארגון בשליחות יצא יאיר אצ״ל. לבין הרוויזיוניסטית התנועה בין החיכוכים החריפו

 באו אלה לתאים המגויסים רוב אצ״ל. של חשאיים תאים בה מקים והחל לפולין

 תמכו כולם שלא התנועה ראשי בקרב מורת־רוח עורר והדבר בית״ר שורות מקרב

 הרוויזיוניסטית המפלגה ראשי בפני המליץ אמנם ז׳בוטינסקי יאיר. של בפעילותו

 אצלו גם עוררה יאיר של העצמאית המדינית יוזמתו אך בשליחותו, ליאיר לסייע

כבדים. וחששות גדולה מורת־רוח

 רוטנברג פנחס עם לפגישה לוד משדה־התעופה להמריא שעמד בעת ,1939 במאי

 נלקח הוא ונעצר. בריטי שוטר על־ידי רזיאל דוד המחתרת מפקד זוהה בחיפה,

 ידי על אצ״ל מפקדת כראש קלעי חנוך מונה במעצר, ששהה בעת צריפין. למחנה

 פעולות של בשורה אצ״ל פתח חנוך של פיקודו תחת כסגנו. מונה ויאיר ז׳בוטינסקי

 שעליה זו הייתה שבפעולות, הראשונה הבריטים. כנגד מכן, ולאחר בערבים גמול

בביר־עדס. 1939 במאי 29 ביום זטלר יהושע פיקד

 גלם חומרי נמכרו שבה לחנות לפרוץ בנסותו זרעוני נעצר באוגוסט 5 ביום

 ידוע שהיה קרנס, ראלף הקצין ידי על קשות ועונה נכלא הוא נפץ, חומר לייצור

 את שערך ווילקין, תום הקצין ביצע החקירה המשך את לעציריו. הסדיסטי ביחסו

 של לידיעתו הובאו חקירתו ותנאי זרעוני של מעצרו דבר העברית. בשפה החקירה
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 אזהרה כרוז פרסמה אצ״ל מפקדת בכלאו. רזיאל שעבר עינויים על נודע כן יאיר.

 הצליח באוגוסט 11 בליל המחתרת. בעצורי יתעללו לבל הבריטית הבולשת לקציני

 באוגוסט, 28 ביום במעצר. עדיין היה רזיאל למחתרת. וירד מכלאו להמלט זרעוני

 פרסמה ולמחרת נרצחו ובארקר קרנם הקצינים אזהרתה: את אצ״ל מפקדת מימשה

המעשה. על האחריות את ונטלה כרוז אצ״ל מפקדת

 מפקדת חברי המחתרת. את ולמגר חזקה ביד לפעול החליטה הבריטית המשטרה

 מפולין. לוחמים 40,000 להבאת תכנית במימוש שקועים היו יאיר ובעיקר אצ״ל

 המוצפנות בהוראות ודנו להתייעצות באוגוסט 31 ביום התכנסו אצ״ל בכירי

 בניין על השתלטות של מהירה פעולה לבצע ביקש בהן מז׳בוטינסקי שהתקבלו

 ההכנות שיושלמו עד שכזו פעולה לדחות יש כי סבר יאיר, בירושלים. הממשל

 ואקדחיהם בריטים שוטרים לחדר פרצו הסוער הדיון כדי תוך .40,000 למבצע

 לוורשה. לצאת היה שאמור יאיר, עבור מזוודה רוני ארזה שעה באותה שלופים.

 כי לה והודיע המחתרת מן חבר לדירה הגיע לפתע הדיון. מן לבואו המתינה היא

צריפין. במחנה מעצר בבית והושמו נאסרו המפקדה חברי כל

 העולם במלחמת הראשון היום זה היה גרמניה. צבא ידי על פולין הופצצה למחרת

 ביותר האיום האסון יתחולל ובמהלכה כולה האנושות את שתשנה מלחמה השניה.

 שהושקעו החודשים כל למאסרו. הראשון היום זה היה יאיר, עבור היהודים. בקורות

 מאימי והנמלטים באו לא מפולין הלוחמים לטמיון, ירדו באירופה אצ״ל תאי בהכנת

למולדתם. חופשי באופן להגיע יכלו לא הגרמנים,

 אירופה "יהדות ימים: אותם של המרה המציאות את זטלר יהושע תיאר וכך

 בורחים פליטים עם ספינות אפשרית. דרך בכל בורחים ויהודים נרדפת החלה

 נאלצים והם לקבלתם איום בסירוב ונתקלים לאמריקה אירופה מחופי העולם לכל

 והיהודים מנגד עומד העולם מציל. ללא בים טובעות הספינות לאירופה. לחזור

 נועלים האנגלים עת באותה מושיע. ואין וזקניהם טפם על הנשיה לתהום מובלים

 לאפשר לא התיכון הים שלחופי בארצות הכיוונים בכל ולוחצים הארץ, שערי את

 עם פעולה משתפים בארץ־ישראל, והיהודים דרכם. לברוח היהודים לפליטים

הבריטים!"

 כל את להשמיד שאיימו הנאצים נגד במלחמתם ניצבו והכובש, האויב הבריטים,

 חברי לגרמנים. עקיף סיוע להיות עשוי היה בבריטים המאבק המשך העולם. יהודי

 הבריטית הבולשת מפקד עם קשרים יצר רזיאל דוד כי בתדהמה שמעו המחתרת

 עם עמדתו את שינה ז׳בוטינסקי, זאב כי סופר המאבק. את להפסיק שוקל והוא וכי

 ולהתייצב בבריטים הפגיעה מן לחדול רזיאל את שהנחה והוא המלחמה תחילת

 על התנהל הויכוח בארגון. קשה למשבר גרם זה צעד בגרמנים. במלחמתם לצדם

 ביותר. קשות ולאמירות אישיים לפסים מהרה עד גלש אך אידיאולוגים עניינים
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 דרמטי כה במועד דווקא כולו. העולם עבור קריטי בזמן התרחש המפקדה מעצר

 הבריטים רדיפות בצל שהתנהלו פעילות שנות לאחר באצ״ל. קשה מחלוקת התגלעה

 ולמאסרים להסגרות שהובילו וחטיפות הלשנות החלו אצ״ל. בתוך סדקים נתגלעו

הבריטים. הכובשים של הכלא בבתי מחתרת חברי של

 מאד מיודדים בעבר שהיו הארצישראלים המנהיגים שני ניצבו הסערה בעין

 רזיאל דוד באקדח. השימוש בתורת שעסק שימושי הדרכה ספר בצוותא חיברו ואף

 יאיר ואילו המנדט שלטון עם לשביתת־נשק להסכים נטה רזיאל שטרן. ואברהם

 בציון ניצור אנו זר... בגדוד נילחם "לא ברורות: המלחמה פרוץ לפני עוד פסק

 זרים מידי יכבוש אשר לאומי, צבאי ארגון כובשים, לוחמים שבט בן־חורין, שבט

 הדר, הוצאת ׳בארגמן׳, אמיכל־ייבין, )עדה ועד." לעולם הארץ את וייגאל ירושלים את

 קיבל ולא )הבריטים( האוייב לבין )היטלר( הצורר בין הבחין יאיר תל־אביב( ,1986

 פעולה האנגלים עם לשתף יש הבין־לאומית בחזית התמורה שבעקבות ההנחה, את

גרמניה. להבסת

 פעולותיה הפסקת על הודעה אצ״ל מפקדת פרסמה בצריפין המעצר מבית

 של ביותר הגדול "באויבו להילחם לה להפריע לא כדי בריטניה נגד התוקפניות

 בסוף כי תקווה בהבעת הסתיים הכרוז הגרמני". הנאציזם - בעולם העברי העם

 המשוחררת." המולדת של ההיסטוריים "בגבולות עברית מדינה תוקם המלחמה

 היה במשוחררים הראשון העצורים, אצ״ל אנשי בהדרגה שוחררו זו ההכרזה לאחר

 תום על רזיאל הכריז שחרורו לאחר מיד המפקדה. חברי שאר ואחריו רזיאל דוד

 המרי בתולדות חדש פרק שסימלה דרמטית הצהרה היתה זו בבריטים. המאבק

 אותו הסמיך לא איש אך ומנהיגות כריזמה בעל אדם אמנם היה רזיאל העברי.

הארגון. בשם שכזו הצהרה להכריז

 עד מזה זה שונים היו הללו האישים שני חברו. של מעשיו על מזעם רתח יאיר

 חתוך דיבורו נוקשה, איש היה רזיאל ובהתנהלות. בסגנון וכאישיות, במזג מאוד

 במבט שנראה אינטלקטואל, היה יאיר וחוסן. מנהיגות של והדר כבוד אומר והילוכו

 שדגל זה היה יאיר שדווקא אלא סמכות. ונטול ענוג פייטן־משי אופי, כרך ראשון

 ורדיפות כלא מבתי חשש וללא מורא ללא במערכה להמשיך ותבע אקטיביסטי, בקו

 כי הסברה הועלתה לב. במורך שנהג כמי חבריו בעיני היה נדמה רזיאל, ואילו מבית,

 הבריטית, הבולשת ראשי עם שיחותיו בעקבות חבריו לפני ממעצרו שוחרר רזיאל

 הארגון מכירת זה בצעד ראה יאיר קהיר׳(. )׳הסכם שביתת־הנשק על הוחלט שבהן

 ואף הכובשים עם ההסכם של קיומו עצם על זעם הוא תמורה. בלא הבריטים לידי

 ולא במלחמה בעל־ברית בתור הוכר לא העברי והישוב הואיל המבזה, תוכנו על

 וכל ונבקע הלך ורזיאל יאיר בין השסע הניצחון. בבוא הארץ על השלטון לו הובטח

המר. בויכוח צד ליטול מחויב עצמו ראה אצ״ל מחברי אחד
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 שנדרשו בלא ממעצרם, וחבריו יאיר גם סוף־סוף שוחררו 1940 ביוני 18 ביום

 נהפוך השורות, אל רגיעה הביא לא המנהיגים שחרור כלשהי. התחייבות על לחתום

 כעבור אך מתפקידו, מתפטר הוא כי הכריז רזיאל והחריף. הלך הפנימי המאבק הוא:

 ממקום הפיקוד. בהגה ויאחז ישוב כי בו הפצירו שתומכיו מאחר התחרט אחדים ימים

 מחדש ומינהו לרזיאל מברק 1940 ביולי 17 ביום ז׳בוטינסקי שלח בניו־יורק מושבו

 יאיר של שמחשבותיו אלא להוראתו. לציית מיאיר דרש שני במברק אצ״ל; למפקד

 וסיכון דמיון עתיר רעיון הגה הוא הפנימיים. לעימותים מעבר הרחק הפליגו כבר

 רבבות של צבאי כוח בניית לשם בפולין שרקם הטובים בקשרים ישתמש לפיו

 מידי ארץ־ישראל את לכבוש כדי בעולם הסערה את ינצל אשר יהודים לוחמים

 צורך היה זה רעיון לקדם שבכדי אלא באירופה. במערכותיהם הטרודים הבריטים

 מחשבה על לשמוע נכון היה לא רזיאל הנאצי. המודיעין עם פעולה שיתוף בקיום

 האל לנקודת עד והתקדם ההיסטוריה שעון הלך בעוז, מתווכחים השנים ובעוד זו.

 הנוראה הסופה את להקדים שביקשו התכניות את לבצע היה ניתן לא כבר בה חזור

היהודי. העם בשער שניצבה

)לח״י( ישראל חירות לוחמי תנועת סמל
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זאלך140 תכנית
ישכון! .בציון אל - אויב ״יאבד

 ת1אכר שטן עם או אלהים עם
לשרות!" עת ומות. ברית־רויים

מ״ג עמ' יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר

 עריכת מאפשר איננו ההיסטוריה מדע אחרים, ומחקר דעת לתחומי ניגוד

 יוזמות בוצעו לו מתגלגלים הדברים היו כיצד לדעת דרך כל ואין נוסף ניסוי

בפועל. התחולל אשר את הוא, לדעת שניתן כל להתממש. זכו שלא ורעיונות

 במאה הארבעים שנות של הראשונה במחצית העולם את שפקדו באירועים התבוננות

 משונה, מיתה כל באמצעות רצח יהודיות, קהילות של חורבנן על מלמדת העשרים

 מבני שליש יהודים, מיליוני ששה של איומים ייסורים תוך ומאורגן שיטתי מוות

הנאצית. ההשמדה מכונת על־ידי היהודי, העם

 ארצות־ הנאצים: נגד המאבק במהלך הברית בנות מחנה את הובילו אומות שתי

 דגלן על שחרתו התרבותיות האומות כי מלמדת ההיסטוריה אך ובריטניה, הברית

 בחוזק ומנעו שעריהן את לב בקשיות נעלו ולחירותו, האדם לכבוד המחויבות את

 ספינות את שלחו הן חופיהן. על מלנחות חרב פליטי מיהודים נוראה ובאלימות יד

 שנחשפו מסמכים כן, על יתר דינם. את גזרו וכך, המוות חופי אל חזרה הפליטים

 במחנות הרצח פעילות על ידעו והאמריקנים האנגלים כי מעידים השנים ברבות

 המלחמה ימות בכל פולין. את החוצות הרכבות נוסעות לאן היטב והבינו ההשמדה

 אחד לא אפילו אך גרמניה על פגזים מיליוני הברית בנות של האוויר חילות המטירו

ההשמדה. מחנות ואל הברזל מסילות אל כוון לא מהם

 האנגלים מן תבע לא הנאצים, תועבות עם חשבון בא אשר היהודי העם

 הבריטים נמנעו בהם בימים שנקטו. החידלון פשעי על התנצלות והאמריקנים

 הגיעו שכבר לנרדפים מקלט ממתן אפילו או המוות, במחנות מפגיעה בעקביות

 מלכותו. הוד בצבא מארץ־ישראל יהודים לוחמים אלף כשלושים שירתו החוף, אל

 היה ההרוגים בין הבריטית. האומה של מאבקה למען חייהם את מסרו מהם רבים

אצ״ל. מפקד רזיאל, דוד
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 המרד נס את כולו העברי הישוב הניף העולמית המלחמה הסתיימה כאשר

 יאיר. עבור הדבר היה כך לא אך כיוון שינוי בכך היה ואצ״ל ההגנה עבור בבריטים.

 שגו ולא הבריטים כנגד שהונפה חרבם את הניחו לא מעולם ואנשיו שטרן אברהם

 יעמדו הבריטים כי להאמין, הישוב בני כל את שפיתה השפתיים ובמתק באשליות

הנשרפים. היהודים לימין

 מאחוריה, מעמיקה אסטרטגית שמחשבה תכנית והגה מקורית בגישה נקט יאיר

 אילו השפעתה, הייתה מה לדעת דרך כל אין ולכן מימוש, לכלל הגיעה לא תכניתו

 תכניתו כי להניח ניתן בפועל, שהתחוללו הטרגיים האירועים נוכח להתממש. זכתה

 בימי מבטחים חוף לו ומעניקה היהודי העם של מצבו את מיטיבה הייתה יאיר של

השניה. העולם מלחמת של הבלהה

 הגרמנים עם פעולה לשתף הציע הוא וברורה. פשוטה הייתה יאיר של תכניתו

 יישלחו אליה מדינה על להכריז הבריטים, מידי ארץ־ישראל את לכבוש ובעזרתם

הגרמני. הכיבוש תחת היהודים כל

 המדינית המחלקה ראש ארלוזורוב, חיים ד״ר 1933 בשנת כבר הגה זו ברוח רעיון

 גבלס. יוזף הנאצי התעמולה שר עם בגרמניה נפגש ארלוזורוב היהודית. הסוכנות של

 לארץ גרמניה הפיכת חזון את לממש אפשרה שכן לגבלס קסמה ארלוזורוב של הצעתו

 ׳ההעברה׳ תכנית של הביצוע פרטי את לסכם נכונים היו השניים מיהודים׳. ׳נקייה

 הוא האחד טעמים: משני חיונית תכנית זו הייתה ארלוזורוב מבחינת ה׳טרנספר׳. או

 השני והטעם לשלטון הנאצית המפלגה עליית עם לנרדפים שהפכו היהודים הצלת

 תכנית בארץ. היהודי הישוב של איכותי, והן דמוגרפי הן משמעותי, גידול היה

 מהיר בסיום שתמך ארלוזורוב של הכוללת עולמו מתפיסת חלק הייתה הטרנספר

 מגרמניה, שובו לאחר נרצח ארלוזורוב עברית. מדינה וכינון הבריטי המנדט של

 והעדיף אחר מדיני קו לנקוט בחר שרתוק, משה מחליפו, התממשה. לא ותכניתו

 עקבית תמיכה כי האמין שרתוק הבריטים. עם הפעולה שיתוף את ולהדק לנסות

 הוכיחה ההיסטוריה לעצמאות. היהודים בשאיפות תמיכתם את תבטיח בבריטים

 קשיים הכבירו ואף לציונות מחויבים עצמם ראו לא הבריטים טעות. זו הייתה כי

שאיפותיה. מימוש על והולכים גוברים

 פון־וייזל זאב הראשונה, העולם מלחמת גיבור גם בהצעותיו. בודד היה לא יאיר

 לזו למדי דומה תכנית ז׳בוטינסקי בפני הביא הרוויזיוניסטית, התנועה מראשי שהיה

 האפשרות שסכירת מאודו בכל חרד יאיר הסף. על אותה דחה ז׳בוטינסקי אך יאיר של

 כי היה ברור אירע. שאכן כפי יותר, נורא לקץ תביא בארץ־ישראל יהודים לקלוט

האנגלים. נגד קיצונית בפעולה צורך יש ארץ־ישראל שערי את לפתוח כדי

 תכניתו את יאיר הגה באירופה, המלחמה רוחות התגברות עם ,1939 בשנת כבר

 פולין ליהדות לפנות הציע הוא ארלוזורוב. של לזו בעקרונותיה דומה שהייתה
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 יצירת ויאפשרו הבריטים מידי הארץ את שייכבשו חמושים לוחמים 40,000 ולגייס

 הכיבוש שטחי את לעזוב אז נאלצו שכבר היהודים משלוחי יגורשו אליו מקום

 הסופי׳ ה׳פתרון ותכנית שיטתית השמדה על עדיין דובר לא ימים באותם הגרמני.

 הדבר, משמעות .1942 בינואר רק להחתם הייתה עתידה ואנזה, בועידת שנתקבלה

 שיהיה, ככל מאוס פעולה, שיתוף ליצור ניתן היה עדיין משנתיים למעלה משך כי

היהודים. הריגת את מאוד עד לצמצם ובכך הנאצים עם

 שקיבל המלצה מכתב סמך על העולמית. בדיפלומטיה ומנוסה בקי כבר היה יאיר

 בפניו נפתחו ושם הולדתו, לארץ יצא בירושלים פולין של הכללי הקונסול מידי

 בארגון התמיכה בסיס את להרחיב כדי בוורשה. הממשלה ממשרדי כמה של דלתות

 יאיר רבה. אהדה אצלם דווקא ומצא בפולין המתבוללים היהודיים לחוגים יאיר פנה

 מידיהם לקבל ביקש הוא היהודי. הצבא בהקמת הפולנים בשלטונות להסתייע ביקש

".40ה־״ תכנית נרקמה כך הארץ. לכיבוש ולהתכונן נשק
 ופילוג. סכסוך של בקיעים נתגלעו טרם רזיאל, של שבהנהגתו אצ״ל במפקדת

 מצמרת מפקדים מעט רק יאיר. הגה אותה החזון, ועתירת הכבירה בתכנית דנו עתה

 יהושע היה ביניהם הרעיון. של המעשי המימוש בסוד הובאו אצ״ל, של הפיקוד

זטלר.

 החופשית בפולין שהתקבלו מפקדים ארבעים הארץ מן נשלחו יאיר בהוראת

 התנועה מצעירי רבים בסיוע הפולנית, הקצונה ידי על והודרכו גדולה, באהדה

 שנים 3מ־ למעלה במשך וכך, הנוער מיטב גויים כלילות. ימים עשו בפולין, הלאומית

 ארגנו צ׳כיה. מתוצרת בעיקר נשק, של מאוד רבות כמויות הארגון עבור רכשו הם

 1939 באביב העתידי. לצבא כבסיס אותן ואמנו בפולין בית״ר של רבות קבוצות
 האצ״ל למדריכי קורס פולין בדרום־מערב זאקופאנה שבהרי אנדריכוב בכפר נערך

 כמה במשך ואומנו הארץ מן לכאן הגיעו המפקדים מבכירי 25 יאיר. של באחריותו

פולני. קציני־צבא על־ידי מחתרת לוחמי ואימון סדיר צבאי אימון שבועות

 יום בכל עוזן. במלוא בגרמניה יהודים על קשות גזירות הוטלו כבר עת באותה

 הגיעו הקשות הידיעות שלמות. קהילות שהכריתו חדשות גירוש פקודות פורסמו

 רצח רדיפות, דיכוי, מבצעי ניהלו הגרמנים הדחיפות. תחושת את והגבירו לארץ

 של התווך עמוד שהיו היהודים את ושילחו כיבושם בארצות היקף רחבי וגירוש

 בתנאים וצפופות, רעועות בספינות נודע. הבלתי אל בארצותיהם והכלכלה התרבות

 נמל בשום אך הדמוקרטיות הארצות חוסי ביו הללו הספינות הפליגו אנושיים, בלתי

הבריטים. שלטו בה ארץ־ישראל בנמלי לא אף לעגון, להם הותר לא תבל במלוא
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 כי מלב נשכח מפא״י. עמדת עם קו למעשה הרוויזיוניסטים יישרו טרגי, באופן

 להדק שהציע מפא״י, מראשי ארלוזורוב חיים ד״ר דווקא זה היה לכן, קודם שנים

 בדרכו הלכה לא מפא״י הבריטי. המנדט להפסקת ולהביא הגרמנים עם הקשרים את

והמוכשר. הצעיר המנהיג של

 הנאצים. עם מגעים ידי על יהודים להציל ושליחיו יאיר הוסיפו בינתיים

 ילין־מור,לסוריה ונתן לובינצ׳יק נפתלי המחתרת, אנשי שני נשלחו 1941 בתחילת

 בדמשק, נלכד לובינצ׳יק נלכדו. הם אך הגרמנים עם קשרים שם וליצור לנסות כדי

 הועבר ימים כחודש ולאחר סוריה, של בבירתה ׳אל־קלעה׳ בכלא מעצר תא אל הובא

 פרצו כאשר ,1941 במאי 21ב־ נלכדו אשר מחבריו, כמה פגש כאן בארץ. למעצר

 אורנשטיין, י. את יחדיו לכדו זו בדירה בתל־אביב. 48 קק״ל ברחוב לדירה הבריטים

בדירתם. ללון שנשאר זטלר, יהושע את וגם פולני, ויעקב סבוראי משה

 ששוחרר עד רבים ימים בכלא ישב הוא לדמשק. שליחותו בעת נעצר ילין־מור אף

 המעצר במחנה נאסר ושוב המחתרת, למפקד היה יאיר רצח לאחר לארץ. והגיע

 המחנה לגדרות מתחת ארוכה מנהרה כרו וחבריו הוא נועז: במבצע ברח משם בלטרון

 ניספה ובלה, יהושע הסתתרו בדירתו סימנטוב, יצחק הבריטים. של לאפם ומתחת

ותינוקת. אישה אחריו והותיר השוטרים, מירי הבריחה אותה במהלך

 באימון פולניה אדמת על מלאכתם עשו יאיר בשליחות מפקדים 40 בעוד

 הם הגדול: המבצע לקראת בארץ וחבריו זטלר יהושע התארגנו יהודים, צעירים

 זטלר להגיע. אמורים שהיו לוחמים 40,000 אותם לקליטת ומחנות מחסנים יצרו

 וארגן לרוב, ותחמושת כבדות ירייה מכונות עבור מסתור ומקומות מחסנים הכין

 מבצע על זטלר יהושע חלם הצבא קליטת את בקדחתנות שהכין בשעה ומזון. ציוד

 שהובעו החלומות כל ולהתגשמות הבריטי הכיבוש לקץ שיביא מימדים אדיר פלישה

אהב. שכה בשירים

 השסע המילה. מובן במלוא נוראים ימים אלו היו ואכן בפתח ניצב השנה ראש

 המחתרת את פילג הרעיוני הויכוח לאיחוי. הסיכויים ואפסו תקנה לחסר הפך באצ״ל

 הפילוג איבה. של מוקשים זרוע לשטח המחלוקת קו את הפכה האישית והחשדנות

 הואשם רזיאל ביומו. יום דבר הפכו ובגידות חשדות יום. רדף יום בכל. פגע באצ״ל

 אל המאבק. הפסקת במחיר חירותו את קנה כי נרמז ואף ראויה בלתי בהתנהגות

 שטענו היו ז׳בוטינסקי. המנהיג של בברכתו מצוייר רזיאל היה הזה, האישום מול

 הוכחה לא זו טענה אך זיוף, היו רזיאל בזכות לז׳בוטינסקי שיוחסו הדברים כי

 חברי מצד גורף פעולה לשיתוף רזיאל זכה ז׳בוטינסקי של תמיכתו בזכות מעולם.
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 לא אך הבריטים, עם פעולה בשיתוף תמך אכן ז׳בוטינסקי כי התברר, המחתרת.

 על לוותר מוכנים היו ולא הכול, חזות ז׳בוטינסקי בדברי ראו המחתרת חברי כל

 הלכו האנשים רוב גדולה. מבוכה שררה המנהיג׳. אמר ש׳כך משום רק עקרונותיהם

 בארצות ששהה ז׳בוטינסקי הורה סיפרו, כך שעליו, הפוליטי לכיוון ה׳מפלגה׳ עם

 נשא לא ז׳בוטינסקי שבעל־פה. מסרים באמצעות בעיקר היה עמו והקשר הברית

 את פרסם לא גם כדרכו שלא עמדתו. את הביע שבו אוהדיו בפני פומבי נאום

 דברים קרעי היו רזיאל למען ז׳בוטינסקי של דבריו על העדויות כל בכתב, הדברים

שפקפקו. היו ואכן מפוקפקת הייתה שמהימנותם

 וויכוחים ניטשו המחתרת. חברי לכל ופיזית נפשית מבחינה קשים היו הימים

 רק לא הבריטים, לידי החברים והסגרות מהלשנות כבד חשש והתעורר אינסופיים

 השלטון קרס. ההדדי והאמון בחבריו חשד איש כל החבורה. מתוך גם אלא מיריבים

מקום. אפס עד מלאו הסוהר ובתי המצב, את ניצל הבריטי

 ימים עשרה ז׳בוטינסקי. זאב המנהיג מפתיע באופן נפטר 1940 באוגוסט 4 ביום

 ׳לכו אמר: מותו ערש על כי סיפרו מוגמרת. לעובדה בארגון הפילוג היה מותו לאחר

 הוא צוואה. של כסוג נאמרה אם אף זו דרישה לקבל נכון היה לא יאיר רזיאל׳. עם

 זטלר, יהושע זרעוני, בנימין צלניק, יצחק ובהם נאמניו קומץ ועמו למחתרת ירד

ואחרים. שמיר יצחק קלעי, חנוך

 ניצב כולו והעולם גברו והרדיפות ההלשנות קרס, הפיקוד התפלגה, המחתרת

 אוניית תל־אביב לחוף הגיעה 1940 באוגוסט 22ב־ בתולדותיו. הנורא האסון בפני

נלכדו. מעפיליה 857ו־ ׳פאריטה׳ אצ״ל של המעפילים

 רבים יהודים של להצלתם להביא עשויה הייתה הצליחה, שאילו ״,40״ תכנית

 לא היהודי הכיבוש צבא השכחה. מצולות אל שקעה ההיסטוריה, פני לשינוי ואולי

 על ׳אף בעליית שהגיעו יחידים, בהסתננות רק אלא מאורגן באופן להגיע הצליח

 ניצבו והיהודים נכשלה השליחות הכוחות. מאזן על כלל השפיעו לא אלו כן׳, פי

המיוסר. עמם בתולדות ביותר הנורא האבדון בפני

 כדי היה שניתן כל ועשו הציוד, כל את הכינו בארץ־ישראל וחבריו יהושע

 תכנית אולם הקליטה תשתית ביצירת מאודם כל את גייסו הם הבאים, את לקלוט

התממשה. לא 40,000ה־

 היו אכן האם מתממשת. התכנית הייתה לו קורה היה מה לבחון דרך כל אין

 את הופכים היו אכן האם הבריטים? מידי הארץ את לכבוש מצליחים הלוחמים

 בקורות ביותר הדרמטי הפרק האם נרדפים? היהודים עבור למקלט ארץ־ישראל

 היתה ולא נכשלת כולה התכנית היתה ואולי אחרת? להכתב היה עשוי היהודים

דבר... משנה
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 לחיים צוקרמן )אנטק( יצחק שנים כעבור שאמר דברים ברוח זו שאלה לבחון יש

 הגיטאות, מרד איש צוקרמן, הכבושה. באירופה 1944 בשנת לצנוח אמור שהיה גורי

 לוודאי קרוב המלחמה, בימות באירופה צונח היה אילו כי הפלמ״ח לוחם לגורי, אמר

 וודאי היה לקרקע להגיע מצליח היה לו גם באויר, בעודו בו יורים היו שהנאצים

 "לא בהסתרתו. עצום קושי מתעורר היה ללוחמים, חובר היה לו וגם בקרבות נהרג

ניסית?" לא למה "אבל צוקרמן, אמר אחד," יהודי ולו להציל יכול היית

 הנורא העיוורון של ממדיו, את לצמצם היה שניתן הצורב האסון של הזו האש

 לבעור הוסיפה שבדרכה, כל ותכלה שתאכל המתקרבת השריפה נוכח בכול שאחז

שנים. עשרות עוד זטלר יהושע של בלבו לוהט כסנה

 כלות בעיניים זטלר יהושע המחתרת לוחם התבונן באירופה המלחמה פרוץ עם

 רואות המצולות, אל טובעות ספינותיו כל כיצד וחש תל־אביב העיר של החוף קו אל

באות. אינן חופיה, ואל המובטחת הארץ את מנגד

תל־אביב לונדון׳, ׳גן המעפילים, לאניות הנצחה
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mnnu

 .במחתרת! אנו "חיים
 אפלת־מרתף, בטחב
 חורת, תבאש מנורה שם

סורוף." מטר ישרוה רצפה
□"ז עמ׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר מתוך:

 עד לשער דרך כל אין להתממש. זכתה ולא נגנזה אלף הארבעים בנית

 האסון את לצמצם, הפחות לכל או למנוע, זו תכנית עשויה הייתה כמה

 פרשו שכטר, בלה זוגו ובת זטלר יהושע וביניהם ותומכיו, יאיר שהתחולל.

 יהושע ישראל. חירות לוחמי לח״י: בשם שתיוודע חדשה מחתרת והקימו מאצ״ל

 לבסוף החליט יאיר אך ישראל, חירות תנועת ׳תח״י׳: השם: את למחתרת הציע זטלר

שנקבע. והוא ׳לח״י׳ השם על

 הנדודים חיי גורל את עצמה על בלה קיבלה יהושע, של זוגו וכבת מחתרת כחברת

 כי ידיעות הגיעו ומסתור, שקט מפלט מצאו כי היה שדומה עת בכל לדירה. מדירה

 הבא. המסתור מקום עבורם הוכן וכבר הבריטית, הבולשת לאנשי התגלתה הדירה

 ידעו לח״י, של המודיעין לשירותי הודות בתל־אביב. דירות אינספור בין נעו כך

תמיד. כמעט תמיד. מועד מבעוד לברוח

 בביתם בן־גוריון( לשדרות יותר מאוחר )שהפך הקימת הקרן ברחוב גרו תחילה

 בדירתם רחוב, באותו אחרת בדירה כך ואחר המחתרת אנשי סימנטוב, הזוג בני של

 שהיה מולדבסקי של משפחתו עם ביל״ו ברחוב גרו בהמשך סבוראי, וטובה משה של

 אוניה דמוי בבנין הייתה במיוחד רב זמן שהו בה הדירה יהושע. של מפקדו בעבר

 בצורתו דופן יוצא היה שהבניין למרות נוה־שאנן. ברחוב איילון, נחל גדות על

 עם התגוררו זו בדירה גם מושלם. מסתור מקום הדירה הייתה בתל־אביב ומפורסם

 ובמקביל המחתרת חבר היה הבעל רכה. תינוקת ולהם צעיר זוג סימנטוב, משפחת בני

 מלחמת בימי הפליטים וזרם הדיור מצוקת בשל תל־אביב. עיריית במשרדי עבד

 המגורים זו. של קורתה בצל זו שתיים או משפחה התגוררו כי היה נהוג העולם,
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 ואת סימנטוב כוכבה את אהבה בלה מרגשת. חוויה היו קטנה וילדה צעיר זוג עם

 השתרע הבניין שנתיים.•מאחורי כבת שהייתה שרה׳לה בתם עם ושיחקה תבשיליה

 בלה אלנבי. רחוב בתי את לראות היה ניתן הרחוק באופק אינסופי. ענק ריק, מגרש

 בנוה־שאנן, בדירה שידעו שקט של מה תקופת לאחר ולאחותה. לאחיה התגעגעה

 באופק הרחק ונרגשת. דרוכה החלון ליד עמדה בלה לבוא. יכולים הם בו מועד נקבע

 עד ודמות צורה לבשו אט־אט וקרבות. הולכות קטנטנות נקודות שתי בשדה בקצה

ורות. שמואל הם אלו כי הבחינה אשר

 זו דירה האם לידיעה, המתינו פעם בכל בסבב. לדירה מדירה נדדו ויהושע בלה

 לשלטונות, "ידועה" אינה שהדירה כשנוכחו כחשודה, לבריטים ידועה אחרת, או

 בחרדה והלילות הימים חלפו כך הבא. המסתור את לעצמם ייעדו וכבר אליה, שבו

ודאגה.

 הערבים, באחד תכופות. והלשנות הסגרות דעות, וחילוקי מדון פילוג, ימי אלה היו

 ג׳ולי המחתרת חברת נכנסה כשלפתע יאיר, של בדירתו יחדיו ויאיר יהושע ישבו

 יאיר זטלר." של הדירה על "יורדים כי לה מסר יוניצ׳מן "ד״ר כי בבהילות והודיעה

 ללכת במקום לדירה." תלך "אל מתכתי: בקול ואמר ליהושע פנה הוא לרגע. שתק

 אורלובסקי המחתרת חברי השתכנו בה בלפור ברחוב לדירה יהושע פנה לביתו

 ומשה טובה של לדירתם עבר משם ישראל. ממשלת ראש שמיר, — לימים ויזרניצקי,

 כיסוי תמיד שמשו ילדים עם זוגות שמה. חירות לילדה, הורים היו שכבר סבוראי

 פעולות יתקיימו ילדים, גדלים בו בבית כי חושד היה מי מחתרת, לפעילות טוב

 הדלת נפרצה אחד לילה בתמימות. תחילה, סברו כך מבוקשים? וישוכנו המחתרת

 ליהודיה, נשוי היה ווילקין ווילקין. טום הבולשת קצין מאושר, קורן עמד, ובפתח

 את קדושה כמטרה לעצמו ראה הוא הציונות. מאבות אחד של בתו בורוכוב, שושנה

 שהה הוא הנאצים. נגד בקרב בחזית עת באותה שירתו חבריו כל המחתרת. חיסול

 עניין ראה למחתרת וחבריו שטרן של בלכידתו ידידותית. כלל בדרך שהייתה בארץ

 פעילות מקיימים הם כי בהם שחשד השכנים, אחד ידי על הוסגרה החבורה אישי.

 זטלר סבוראי, פולני, אורנשטיין, שללו: את וסקר למקום הגיע ווילקין קומוניסטית.

 את הכיר לא עדיין בשמותיהם, אותם זיהה לא עדיין רגע באותו אחת. בכפיפה כולם

 הבחין כאשר רב. כה זמן שחיפש המסוכנים המבוקשים הם אלו כי ידע ולא פניהם

 בחברת לשהות הבוחרת נערה של תומתה מידת על הערה לעצמו סינן בבלה ווילקין

 את ראתה היא במשטמה. בו הביטה בלה אותה. עצר לא בה, וטעה מאחר אך גברים

 את תעזבי אברח. "אני נחוש בלחש לה לסנן הספיק הוא באזיקים. כפות יהושע

שאברח." תראי את מיד, הדירה

 ישב יהושע לחקירתם. והמתינו דיזנגוף ברחוב המשטרה לתחנת הובלה הקבוצה

 רצה לא מהם איש אלי?" מצטרף מישהו בורח "אני חבריו: לעבר ולחש הדרגש על
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 שרצה המשטרה בכישלון. תסתיים כי היה ונראה מסוכנת שנראתה לפעולה להצטרף

 גדרות הקיפו החצר את לה. ומחוץ המשטרה חצר בתוך שהיו חמושים בריטים חיילים

 שענה יהושע, את החברים שאלו זה?" את תעשה "איך מטרים. כארבעה שגובהן

 עצמותיו ביהושע. דבק לא בחבריו שאחז הרפיון ״!sportman ״אני בבטחון: להם

 מדקה פחות תוך במהירות. ופעל חשב ויכלתו, בכוחו בטוח חלמיש, ושריריו עשת

 יהושע דחף התא, דלת את הבריטי השוטר פתח כאשר בבוקר, הדרמה. התרחשה

 השער. אל החצר לאורך מהירה במרוצה והחל השני. השוטר חברו, על השוטר את

 כשהסב אך אחריו רודפים הבריטים כי חשב תחילה אחריו. רצים בצעדים חש הוא

 יהושע של מעשהו בזכות אומץ שאזר פולני חברו את בעקבותיו ראה לאחור ראשו

 ואי החצר, פנים כלפי כפופים היו השער סורגי אליו. הצטרף מהירה ובהחלטה

 בה ואחזו עצמה. הגדר על לטפס החליטו שניה שבריר תוך עליו. לטפס היה אפשר

 ביניהם, התורפה נקודת שהיה והחיבור והשער, הגדר על עץ. על המטפסים בקופים

 מטרים, ארבעה לגובה להעפיל הצליחו איתנים בכוחות קוצני. תייל גדרות כיסו

 כעת החופש. אל יצאו בה, שסכנה בקפיצה ומשם הדוקרניים התיל מחוטי מתעלמים

 מערבה לרוץ החלו וחברו הוא חופשי. היה הוא אך הגדר, מן נשרט כי יהושע חש

 כדי ותוך עליו, הכביד יהושע של החדש מעילו לגורלו. איש התפצלו מכאן הים, אל

 וישיגוהו, מעט עוד בעקבותיו, השוטרים דלקו עת, אותה כל אותו. השליך מנוסה

 ופצוע שרוט שהיה יהושע אדם, המה הרחוב יורים. החלו בידיהם, שלופים אקדחים

 פתחה, הבית בעלת הבתים. אחד בדלת לדפוק החליט הימור של ברגע התיל, מגדר

 לה הסביר לגאלי" בלתי "אני לרצונו. כבד גרמני במבטא ושאלה בתימהון בו והביטה

 הבריטים. מן הנמלט חוקי בלתי מעפיל לפניה כי השתכנעה הבית בעלת ואכן יהושע,

 הוא בנוכחותו כי הבין יהושע השוטרים. של הירי קולות נשמעו עדיין הרחוב מן

 שיערו את סתר הוא מטורף. מעשה לבצע החליט ועל־כן האדיבה האישה את מסכן

 שהדפו השוטרים קבוצת תוך אל בנחת צעד הוא הבית. מן ויצא לאחור באצבעותיו

 תוך אותו! זיהו לא הנמלט...הם העציר אחר עת באותה שדלקו כיון מדרכם אותו

כציפור. חופשי היה ויהושע הרחוב במעלה הבריטים נעלמו שניות

בינתיים.
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)זדי( פלשתינה משטרת THE PALESTINE POLICE FORCE

גמול WANTED!
i>5

 הבריטית הבולשת על־ידי המבוקשים לח״י חברי
זטלר יהושע האמצעית: בשורה מימין שני
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התוזיה עיקדי
 מולדת, ל׳, מקודשת את "הרי
וישראל. משה כךת

ואובדת, כורעת שחה, שפחה
וגואל." בעל לך אני

מ״ב ענו׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר מתוך:

 והתחושה הצטמצם לח״י אנשי מניין מוגמרת. לעובדה הפילוג הפך כך ^בתוך

 ובדרכו, בו דבקו יאיר של נאמניו התעצם. מבית ההסגרות חשש קשה. הייתה |

I סדורה משנה וליצור השורות את לאחד בניסיון כסף. וללא פוליטי גב ללא 
 עם נועץ ארוכות שעות התחיה׳ ׳עיקרי של ניסוחם על שטרן שקד עולמו לתפיסת

 ידיהם תחת הוציאו ולבסוף ומילה מילה כל על התלבטו הם ביניהם. וזטלר מקורביו

פעילותה: יעדי את המחתרת קבעה פיו על המסמך, את

 חייהם ופשר בישראל החרות לוחמי של נפשם משאת הם אלה "עיקריים

 בארץ השלמה העם לגאולת למלחמה הדרך את להורות תפקידם כאחד.

 לייעוד, הלוחמים כל של לבם לוח על חרותה זו חרות תורת תהי היעודה.

מחר. עמנו אחד שכם שימררו ואלה עתה אמונים לו שנשבעו אלה

העם א.

 נושא הנביאים; מוסר מחוקק היחוד; דת יוצר סגולה; עם הוא ישראל עם

 באור הסבל; וכוח החיים ברצון הנפש; ומסירות במסורת גדול עולם; תרבות

בגאולה. בבטחונו רוחו,
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המכורה ב.

 את נתתי )"לזרעך בתורה המפורשים בתחומיה ארץ־ישראל היא המכורה

 י״ח(, ט״ר, בראשית, פרת" נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ

כולו. העברי העם לבטח ישכן בה החיים, ארץ היא

ומכורתו העם ג.

 לתחיה. ישוב בלבד ובה לעם היה בה בחרב. ישראל כבש ארץ־ישראל את

 היא זו זכות ארץ-ישראל. על הבעלות זכות לו ורק לישראל יש לפיכך

לעולם. לפקוע תוכל ולא פקעה לא היא מוחלטת.

היעוד ד.

 המלכות תקומת אין האומה; תהית .3 המלכות תקומת .2 הארץ. גאולת . 1

המלכות. תקומת בלא האומה תחיית ואין הארץ, גאולת בלא

והכיבוש: המלחמה בתור הארגון תפקידי ואלה

חינוך ה.

 השרשת הנצחיים. לקנייניו קנאית נאמנות וטפוח החרות לאהבת העם חינוך

 ניתנו והספר "הסיף ההכרה חרוש הוא. בידיו נתון העם גורל כי הרעיון

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

אחדות ו.

 בגאוניותם, שמוש העברית. החרות תנועת של דגלה סביב כולו העם איחוד

 של המהפכני ולהטם מסירותם מרצם, וכיון - יחידים של ומאודם מעמדם

השחרור. למלחמת ההמונים

בריתות ז.

 לו לסייע המוכנים הארגון במלחמת המעונינים כל עם בריתות כריתת

במישרים.
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כח ח.

 ובקסרקטין, במחתרת ובתפוצות, במכורה והאדרתו הלוחם הכוח חשול

ומפקדיו. נשקו דגלו, על עברי צבא־גאולה להיותו

מלחמה ט.

היעוד. לקיום לשטן העומדים בכל תמיד מלחמת

כיבוש י.

עולם. לאחוזת זרים מידי בחיל המכורה כיבוש

והגאולה: האדנות בתור התנועה תפקידי ואלה

 אדנות יא.

הגאולה. הארץ על העברית האדנות חידוש

הצדק משטר יב.

 לא זה במשטר הנבואי, והצדק ישראל מוסר ברוח חברותי משטר הקמת

 הם באשר האומה בני כל ורעות כבוד אחוה, חיי יחיו בו ומובטל. רעב יהיה

לגויים. ומופת אות בניה,

השממות החייאת יג.

ורבייתם. פדייתם המיליונים, לעליית השממות והחייאת החרבות בנין

הזרים משפט יד.

האוכלוסים. חלופי ידי על הזרים בעיית פתרון

 גלויות קבוץ טו.

ישראל. במלכות שלם גלויות קבוץ
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 שלטון טז.

 במעלה ראשון וכלכלי תרבותי מדיני צבאי, גורם להיותו העברי העם האדרת

התיכון. הים ובחופי במזרח

 תחייה יז.

 והרוחנית ההיסטורית עצמותו חידוש העם, כל בפי העברית הלשון החיאת

התחיה. בכור הלאומי האופי צרוף ישראל. של

הבית יח.

השלמה." הגאולה לתור כסמל השלישי הבית בנין

 בין הקשר הלך יאיר, של כמאמרו ודמים׳ פרעות של אדומים ׳ימים אותם בתוך

 לאחרת אחת מסתור מדירת וברחו ביחד להתגורר עברו הם והתהדק. ויהושע בלה

הבריטים. על־ידי מבוקש היה ויהושע מאחר

 המפקדים מן שניים הודיעו כאשר התפוררות לסף הגיע שטרן של ארגונו

 לשאת הוסיפו החלטתם את שהודיעו לאחר פרישתם. על וזרעוני, קלעי הבכירים,

 על לפקד לו שיאפשרו בכישורים ניחן איננו הוא כי טענו הם יאיר. נגד קשים דברים

 לגשת בדעתם כי מסרו ולבסוף לרזיאל וממילא לז׳בוטינסקי נאמנות הביעו מחתרת,

 תלויים שהיו המעצר צווי מעליהם שיוסרו בכדי עצמם ולמסור הבריטית לבולשת

 נכחו יהושע. של בדירתו נערכה הפילוג התרחש שבסיומה הסוערת, הפגישה נגדם.

 אליאב, )ישקה( יעקב יזרניצקי, יצחק הוא הלא ׳מיכאל׳ צלניק, יצחק יאיר, המפקד בה

 חיפה במחוז זטלר של הישיר מפקדו שהיה מי זרעוני, ובנימין קלעי חנוך ברושי, יוסף

 לנטוש יש כי סברו הם ודרכו. יאיר נגד דיברו וזרעוני קלעי שבפעולות. ובנועזות

 נשבענו: "כולנו מעשיהם: על תמהו יאיר, של אוהדיו לאלתר. המחתרת פעולת את

 כמתווכחים הביט יאיר, והולכים?" קמים אתם ופתאום המרות, רק ישחרר משורה

 גמרו כבר השניים כי חש הוא אך דופן יוצא שכנוע בכושר ניחן הוא ובוטח. שקט

 לך - ללכת ברצונך ״אם לו: ואמר חודר במבט לחנוך עיניים היישיר הוא אומר.

 "אתה בחנוך הטיח מאוד קיצוני אדם שהיה אליאב ישקה תפריע!" אל אך לדרכך,

 הדירה מן יצאו השניים בעלמא. מילים אלה היו לא המחתרת בלשון מוות!!!" בן

 מנוער, ומפקדו חברו היה קלעי־סטרליץ חנוך בנפשו. קרע חש יהושע בהפגנתיות.

 כיהן ויהושע לפעילות שותפו היה זרעוני בנימין כאח. אותו ואהב אותו העריץ הוא

 השניים דברי זרעוני. של המקצועית יכולתו את מאוד העריך הוא כסגנו. ממושך זמן

 חנוך .,המוות רק משחרר ׳משורה כי נשבעו הם הלא מלובנות, כסכינים באוזניו היו
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הבריטים. לידי וזרעוני קלעי עצמם מסרו הפגישה של בסיומה בשקט. עזב

 התאכסן שם אחותו, של בדירה אותו פגש הוא זרעוני. עם לשוחח התנדב יהושע

 "אתה לפרוש. החליט אם גם המחתרת, של לדרכה להפריע לא נחרצות אותו וביקש

 אתה מוחלטים. דברים לך אומר "אני לשעבר, למפקדו אמר אותי," מכיר הרי

 ושאל: ביהושע הביט זרעוני תפריע!" ואל נגד, תחתור אל אבל לך! ללכת? רוצה

 ממנו. חשש כי וייתכן הנועז יהושע את היטב הכיר כמפקד אותי?" תדפוק "אתה

 יהושע נאסרו כך, אחר יומיים בשקט." לישון ללכת לך מציע לו:״אני ענה יהושע

 באמצע צלניק, אצלו ישן בלילה ביתו. אל ממחשבות נסער שב, יהושע וחבריו.

 את ושאל האור את הדליק יהושע לעצמו. ממלמל אורחו את יהושע שמע הלילה

 "איך גיחך: יהושע צלניק. ענה זרעוני" את להרוג הולך "אני דבריו. לפשר צלניק

 ואמר: רגע הרהר צלניק לבב". רך בחור אתה הרי מוכן! לא אתה זה? את תעשה

 ליד אתן אני ביאיר. להלחם להפסיק וצריך בפעולות, השתתפתי לא פעם "אף

 כי חשב יהושע בזה". יעסוק לא שלי והמוח אותה, תבצע שלי היד פקודה. שלי

ונרדם. הסתיימה השיחה

 שירה על ודיברו ארוכות שעות יחדו צעדו השניים ליאיר. מאוד מקורב היה יהושע

 מסתור בדירת יהושע לן מה זמן ירושלים. בניין ועל העם חירות על אידיאולוגיה, ועל

 הכריזו לא עדיין הבריטים שמיר. — יזרניצקי יצחק מחתרת חבר אצל בלפור ברחוב

 הבולשת ביצעה לילה באותו יחסית. מוגנת הייתה ודירתו כמבוקש יזרניצקי על

בלה. את לא ואף יהושע את מצאו לא ולאכזבתם זטלר של בדירתו חיפוש

 הרשו הערבים באחד בצמצום. היה המזון בסיסיים. לצרכים אפילו היה לא כסף

 אורנשטיין יעקב חברם של נישואיו לרגל צנועה מסיבה לקיים המחתרת חברי לעצמם

 הקרן ברחוב בדירה סבוראי וטובה משה בבית התקיימה המסיבה גלזר. נעמי עם

 המחתרת מחברי אחדים נוכחים היו במסיבה בן־גוריון. שדרות כיום ,48 הקיימת

 המחתרת תכניות על דיברו והכלה, החתן את שימחו הם עצמו. יאיר ובהם בתל־אביב

 בדירה סבוראי משפחת עם להתגורר הוסיפו ובלה יהושע המרד. שירת על ובעיקר

 משה וכמובן פולני, יעקב נישא, עתה שזה אורנשטיין הזוג הצטופפו ועמם הקטנה

 במועט והסתפקו ׳קומונה׳ כשל חיים ניהלו הם חירות. הקטנה ובתם סבוראי וטובה

 נראה בה האחרונה הפעם זו היה האזהרות. חרף זו, למסיבה הגיע יאיר שבמועט.

הרצחו. עד ממחבואו עוד יצא ולא להתחבא נאלץ מעתה חבריו, בקרב

 התקפי דחופה. רפואית לעזרה נזקקה היא קשה. )אסטמה( מקצרת סבלה בלה

 סכנה בחובם וטמנו הנשימה בעת ייסורים לה הסבו הריאות על והעומס השיעול

 ד״ר המחתרת אוהד של הפרטית במרפאתו טיפול לקבל נסעה היא לחייה. וחשש

 בירושלים בירושלים. הדסה החולים בבית נשימה במחלות שהתמחה רופא גוטמן,

 לאתר הצליחו ויהושע בלה לח״י. חברי צלניק, הזוג בני ידידיה, בבית התאכסנה
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 את לקבל בכדי פיקטיביים נישואין בקשר אחוזה לארץ, בלה עלתה עמו הבחור את

 את לממש ויהושע בלה אמרו הללו, הנישואין שהותרו לאחר מוינה. היציאה היתר

 טבעת רב. לזמן השניים בין הפריד שהגורל אלא הנישואין, בברית ולבוא אהבתם

 הכובש נגד בעבר ולחמו באצ״ל שנותרו חבריהם סביבם. ונכרכה הלכה המצוד

הבריטים. למען עצמם וגייסו חרבם כיוון את הפנו הבריטי

 הייתה הבריטים עם פעולה בשיתוף אצ״ל אנשי שביצעו הראשונות הפעולות אחת

 בראשות פרו־נאצי משטר שרר בה שבעירק בחבניה תעופה בשדה וחבלה תצפית

 נפתחה לפתע ושוחחו ויאיר זטלר יהושע ישבו בהם הימים באחד כילאני. עלי ראשיד

 את שמע יאיר בעירק. נהרג רזיאל דוד חיוורות. ופניו צלניק יצחק עמד ובפתח הדלת

חרישית. בתפילה הקיר, נוכח וניצב בשתיקה קם הוא נצמת. ולבו הקשה הבשורה
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מאסד :1941
ולמה מה על אשאל "לא

רחמה לא במולדת
שמה אז ;די בזקים

חומץ." שוטר ;ד
כ״ז ענז׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים, ספר

 נהרג, רזיאל המוחלט. האבדון אל ומתמוטט נמוג סביב הכל כי היה ראה

 השבר מול אל נוראה. מלחמה שררה ובעולם גברו ההלשנות נפטר, ז׳בוטינסקי

W בני האישי. במישור טובים ימים ולבלה ליהושע באו הציבורי, במישור האיום 

 לוהט בכור אהבתם את נצרפה מכן, לאחר שבאו ובשנים לזו זה מסילות מצאו הזוג

 וידידים אויבים מצד באכזריות וברדיפות, כלא בבתי האדירות, במעצמות מאבק של

 הבודדים בין היו הם עצומה. ואהבה ונחישות גורל אמיצה, חברות ודם, סוד ובקשרי

 שדבקו אנשים קומץ רק ועמם האנגלי הכובש נגד במאבק להתמיד אומר שגמרו

המוות׳. רק ישחרר ׳משורה כי בשבועתם

 צבאי במישור הן באנגלים תמיכה הביע ומשמאל, מימין העברי, הישוב כל

 מן המתגייסים זרם גבר העולמית המלחמה שהתפתחה ככל האזרחי. במישור והן

 למען נפשות עשו שרת, משה ובעיקר המנהיגות, הבריטי. לצבא היהודי הישוב

 בארץ, חונה צבאם עוד כל אויב ויישארו נשארו היו, הבריטים כי הרעיון הגיוס.

 עשו האנגלים יאיר, של בטענותיו אכן, כי הוברר השנים ברבות דעת. כטירוף נשמע

 חוזק את הגבירו העולמית המלחמה תום עם היהודים. של במסירותם ציני שימוש

 לארץ־ישראל להגיע וביקשו הנאצית התופת מן שברחו הניצולים כנגד יותר אף ידם

 לא האנגלים כי יוכיחו שנים עשרות כעבור שנחשפו מסמכים למותם. הביאו וכך

 אחד במקרה לפחות כך, וחמור בשואה שנרדפו יהודים של הצלתם למען דבר עשו

 הדבקות ההשמדה. מן הונגריה מיהודי רבבות לחלץ ממשית אפשרות במפגיע מנעו

 לפעול הסיכוי על אסון המיטה כי שאפשר מוחלטת בנאיביות התבררה באנגלים

באנגלים. המסרסת התלות ללא יהודים למען

 יחדרו לא אז וגם שנים עשרות כעבור רק יובהרו הללו הדברים שכל אלא
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 הדבקים נחשבו 1940 בשנת ההיא. האפלה התקופה חוקרי בקרב הקונצנזוס ללב

 זה עד חבריהם מצד גם להלשנות, חשופים והיו כמוקעים יאיר של ברעיונותיו

 ששמעו החברים את בעיקר כלל הוא זעום. היה האצ״ל מן המתפלגים מניין מכבר.

 ללבות שחדר ולהט שכנוע כושר בכריזמה, שניחן יאיר מפי ישירות הרעיונות את

 ההמנון את שהגה והוא לרעיון הנאמנים גרעין את סביבו שגיבש הוא יאיר שומעיו.

)לח״י(. ישראל׳ חירות ׳לוחמי - השם ואת אלמונים׳ ׳חיילים

 היו לא ולכן בארץ פוליטי גוף או מפלגה לאף קשורה הייתה לא הקטנה המחתרת

 נאלצה לח״י ציבורי, מימון על נשענו האחרות המחתרות מימון. מקורות ברשותה

 מאחר כלשהי, מעבודה להתפרנס יכלו לא המחתרת חברי עצמיים. מקורות למצוא

 רעבו הם היה, לא וכסף עצומות היו הפעילות הוצאות יום. לאור לנוע יכלו ולא

 הייתה היחידה הדרך ליום. אחת פלאפל במנת להסתפק נאלצו לעתים מאוד. עד

מזוין. שוד - כלל בדרך זו פעולה שנקראת כפי או ׳החרמה׳

 למתכנן הפך הפתוחים, בשדות המבצעית יכולתו את הוכיח שכבר זטלר, יהושע

 פשוט, היה ההיגיון אחרים. כלכליים וגופים מבנקים בעיקר שוד, פעולות של ולמבצע

 עבורה. ישלם ׳העם׳ כי ראוי כן ועל ׳העם׳ למען היא המלחמה מעט, מפוקפק כי אם

 הפעולה בן־יהודה. ברחוב אפ״ק בנק בסניף התבצע הנועזים השוד מאירועי אחד

 מגגות )׳פיטרדות׳( נפצים הושלכו צהרים בשעת הפרטים. אחרון עד מתוכננת הייתה

 מהתקפה שחששו הבנק סניף באי בקרב חרדה עורר פיצוצם שרעש הסמוכים הבתים

 בראש הבנק אל זטלר יהושע נכנס דקות באותן איטלקיים. מטוסים של אווירית

 וציווה ישראל חירות לוחמי מחתרת כאיש הזדהה פנים, ורעולי חמושים כולם אנשיו,

 יהושע לעברו ירה להתנגד ניסה כשזה כסף. בשטרות שק למלא המבוהל הפקיד על

 מיהרו החיוני בכסף המלא השק עם כוונותיו. רצינות את לאיש בכך והבהיר באקדחו

 כמוקש. שנדמתה המפתן על קטנה שקית לתלות הספיק יהושע היציאה, דלת אל

 הכילה השקית כי וגילתה המשטרה הגיעה אשר עד אחריו לרדוף ניסה לא איש

לחלוטין. תמים דמה מטען

 המחתרת, לפעילות כחמצן היה הרב והכסף בחינה מכל מושלמת פעולה הייתה זו

 את עמו ליטול ושכח הרכב את עזב המילוט רכב נהג צפויה. לא תקלה שאירעה אלא

 ששמו איש הוא הרכב של בעליו כי האנגלים מצאו הרכב, כשהתגלה הרישיונות.

מלכותו. הוד צבא בידי למבוקש יהושע הפך כך זטלר. יהושע

 לכידותה. על ולשמור המחתרת פעילות את לנווט יאיר ניסה מחבואו ממקום

 היה כך אחרים. מחתרת בחברי שנגעו סבוכים בעניינים יהושע עם התייעץ הוא

 יאיר, של משפחה קרוב אליאב, יעקב - ישקה המחתרת, חבר ביקש בו במקרה

 אשתו רוני, של רחוקה דודה בת שהייתה החבר, של אמו ללימודים. לצאת רשות

 של דמעותיה בפני עמד לא יאיר אישורו. את וביקשה בדמעות אליו פנתה יאיר, של
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 בפניו סח הלילית צעידתם במהלך יהושע עם שקיים בשיחה מאוד. והתלבט האם,

 המחתרת. מן ישקה את לשחרר נטה לבו אך אמר, פרטי" עניין לא "זה לבטיו: את

 נפץ. בחומרי כמוהו מאין ומומחה החבלה בתחום מצטיין היה אליאב התנגד. זטלר

 יהושע ליהושע, העניין סידור את הותיר יאיר למחתרת. ביותר חיונית הייתה פעילותו

 וגם שברשותו הידע את ימסור גם וכך, בחבלה קורס יעביר ישקה עם להסכמה הגיע

 בקורס יהושע. שהעלה המוצא מן רצון שבע היה יאיר המחתרת. מן להשתחרר יוכל

 בריחתו בנסיון ונפצע נאסר כך, אחר אשתו, את הכיר בירושלים, ישקה שהדריך

 ארוכה בשורה והשתתף המחתרת לשורות שב הוא ברח, ושוב נאסר שוטרים, מירי

שפורקה. עד פעולות, של

 ביום 1 נוה־שאנן ברחוב בדירה זטלר יהושע נתפס מכן, לאחר ומחצה כשנה

 הערב במהלך הגיעו אליה בדירתו, מה זמן עוד המתינו השוטרים נלכד. 2/12/1942

 בויקו אריה ברושי, יוסף מסרו, דניאל יזרניצקי, יצחק - ׳מיכאל׳ למחתרת: חבריו

נאסרו. כולם סימנטוב. ויצחק

 מבקש שיאיר לה, נאמר בירושלים. בלה שהתה עדיין המשפט שלפני בימים

 בלבושו הדור הופיע, יאיר רחוב. בקרן פגישה ביניהם נקבעה הסכנה, אף על לראותה.

 וסיפר אבירית, במחווה הפרח את לבלה הושיט הוא ורד. ובידו ונאה גבוה כתמיד,

 פעילותה על לה והודה ידה את לחץ הוא קצרות. שוחחו הם נאסר. אהובה כי לה

 למקום איש שבו הפגישה, בתום חזקה". "תהיי לה אמר ולבסוף המחתרת, למען

מסתרו.

 בארבעה יומיים במשך נערך המשפט יפו. של ב׳קישלה׳ ונכלא נאסר יהושע

 יהושע של הקשר על השוטרים הצביעו המשפט במהלך .1942 בפברואר, ובחמישה

 נשפט יהושע הדין: גזר ניתן 6/2/1942 שישי, ביום אפ״ק. בבנק השוד למעשה זטלר

בירושלים. הכלא בבית ענשו את לרצות ונשלח מאסר שנות לחמש־עשרה

 והגיע בכפר־סבא במשק מלאכתו את הניח יהושע של אביו זטלר, בן־ציון

 עד מזועזע מאמין. כלא גזר־הדין לתוצאות האזין הוא המשפט. לבית בבהילות

 מקום אל פעמיו שם הוא המשפט. בית את כושלות ברגליים ויצא קם נשמתו, עמקי

 את שחרץ המשפט תוצאות את לה לבשר כדי העתידה, כלתו בלה, של מסתרה

יהושע. מאהובה להפרד גורלה

 זטלר ילין־מור. פרידה של לביתה ברושי רחל של מביתה עת באותה עברה בלה

 מאוד. עצוב היה בלה עם המפגש בעקבותיו. הלכו האנגלים הבלשים כי ידע לא האב

 על שמר זטלר בכתה, בלה מקוטעות. ומלים משפטים שברי לזו זה השמיעו השניים
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 כתפיה את חיבק שעה, חצי עמה ישב הוא לחות. היו ועיניו רעדו כתפיו אך איפוק

 הביטה בלה חזקה!" "תהיי יאיר: של מילותיו על באזניה וחזר הדומעת, הנערה של

אתה". "גם ולחשה: השחוח האב של בעיניו

 הם השוטרים. הגיעו בלילה בדירה. נותרה בלה לכפר־סבא. חזר זטלר בן־ציון

 רעייתו ילין־מור, פרידה את עמה ויחד באזיקים אותה כבלו המופתעת, בלה את עצרו

 לפיכך חשודים, היו ולא לבריטים, ידועים היו לא ונתן פרידה מור. — ילין נתן של

 ועם ליאיר, נאמנה כעוזרת שמשה פרידה המחתרת. לפעילות מצויין כיסוי שימשו

 הוציאו ולא שתקו ופרידה בלה האחרים. לעצירים בסיוע פעילותה נמנעה הלכדה

 נשארו ששאלותיהם החוקרים אל זגוגי במבט בהו הן החקירה. מהלך בכל מפיהן הגה

 האחרון המכתב את פרידה של בארנקה מצאו לדירה, שפרצו השוטרים בחלל. תלויות

 נחשפה וכך כתבתו, את ידו בכתב רשם המעטפה על מור. ילין נתן בעלה, לה שכתב

הבריטים. לידיעת פעילותו

 אבן מבנה זה היה בירושלים. הרוסים במגרש הבריטי הכלא בבית הושם יהושע

 שבאו פרבוסלביות רגל עולות עבור נבנה במקור קטנה. חצר סביב בנוי ודולף קודר

 את בנתה בירושלים. הקבר בכנסיית להתפלל בכדי התרגשות, חדורות מארצן,

 לנסיך שנישאה ויקטוריה המלכה של נכדתה פיודורבינה, אליזבטה הנסיכה הבניין

 מפוספסים בגדים לבש זטלר יהושע האסיר רוסיה. לפטריוטית והפכה סרגיי הרוסי

 בפני דברם ולנושא היהודים האסירים למנהיג הפך מהרה עד ,18 בחדר והושם

הכלא. שלטונות

 למחתרת. נגרם רב ונזק ברצף מבצעיים כישלונות ארעו בכלא, יהושע ששהה בעת

 זמן אמפר. ואברהם ז״ק זליג המחתרת לוחמי ונרצחו נלכדו 30 דיזנגוף ברחוב בדירה

 מורטון וג׳פרי ווילקין טום הבולשת קציני את להרוג תכנית נכשלה אחר־כך קצר

 שיף יהודים, קצינים שני והרג התפוצץ עבורם שיועד המטען .8 יעל ברחוב בבית

היהודי. בציבור עצום זעם עורר היהודים הקצינים של מותם וגולדמן.

רוטשילד. בשדרות המשביר פקיד של שוד ניסיון נכשל כך אחר שבוע

 משטרה קצין קרנם, ראלף על מוות דין גזר אצ״ל הוציא ,1939 באוגוסט 26 ביום

 חברי צעירים בעצמו ועינה הבריטית בבולשת היהודית המחלקה כראש שכיהן בריטי

 שהטמינו מוסתר מוקש מפיצוץ נהרגו בבולשת נוסף בריטי וקצין קרנם המחתרת.

המחתרתי. הארגון נגד מאמציהם את הבריטים הגבירו בתגובה, אצ״ל. אנשי

 טבעת והתהדקה הלכה נוה־שאנן, ברחוב בדירה וחבריו יהושע שנלכדו לאחר

 יינקטו כן אם אלא ויומת, יילכד קצר זמן תוך כי היה ברור יאיר. סביב המצוד

 בעיתונות נתפרסמו 1942 בינואר ננקטו. לא פעולות שאותן אלא הנכונות. הפעולות
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 עליו המצוד לא״י. 1000 של פרס הוקצב ולראשו וחבריו, יאיר תמונות העברית

 ובמושבות בתל־אביב בנדודיו בטוחים. מגורי־קבע למצוא ממנו ונבצר התרחב

 תפילות. וסידור עברי מילון תנ״ך, ובה ומזוודה, מתקפלת מיטה עמו נשא הסמוכות

 שנישאה רוני, חברתו ועם למחתרת חבריו עם פגישותיו במקלט. ללון נאלץ פעמים

הצטמצמו. לו והרתה

 בן בית גג על בחדר הייתה (1942 בינואר 1מה־ )החל האחרונה דירת־מגוריו

 רודפיו לכדוהו שם בתל־אביב. פלורנטין בשכונת ,8 ב׳ מזרחי ברחוב קומות שלוש

 בבוקר, בו שנכתב האחרון, מכתבו (.1942 בפברואר 12) תש״ב בשבט, כ״ה בבוקר

 לכן קודם אחדים ימים בטוח. במקום להסתירו בפניו שהועלו ההצעות באחת דן

 לא — הקיבוצים באחד להצפינו בהגנה, ותיק מפקד ברוש, נחמיה גיסו, לו הציע

 רשאי מפקד אין כי בטענה סירב, הוא זעם. יעבור עד במחבוא אלא מעצר כמקום

 את המסגירים מאלה לא "אני כתב: האחרון במכתבו האישית. לרווחתו לדאוג

 פלוגת משמאל." ומשרתיה מימין רצונה עושי או המשטרה, בידי מרצון עצמם

 היה לא הוא בארון־הבגדים. מחבואו, במקום נתגלה יאיר לדירה. פרצה השוטרים

 הוצאו, ואחר בעיתון התמונה על־פי לזהותו כדי לחדר הוכנסו שכנות שתי חמוש.

 נרצח יאיר לארוחותיו. שדאגה והיא הדירה נשכרה שמה שעל סבוראי, טובה וכן

 לשם שזומנה האדום׳ ׳הצלב למכונית שמיכה בתוך הורדה גופתו יריות. בשלוש

 אחיו אמו, רק יצחק. בנחלת העלמין בבית חפוזה הלוויה נערכה ערב לפנות מראש.

להשתתף. ממנה ונבצר מדי המומה הייתה אשתו, רוני, מעמד. באותו נכחו וגיסתו

 הוסיפה במחתרת שגם בלה, את פגשה ושם הנשים לכלא נשלחה סבוראי טובה

 לכידת אחרי קצר זמן נכלאה בלה ׳פוצי׳. אמה, לה קראה בו החיבה בשם להיקרא

 יאיר רצח על סיפרה טובה שנשפטה. ומבלי לכך הסיבה מהי שידעה מבלי יהושע

 נפוצו במחתרת שנים. עשרות עוד רוחה תחלץ לא ממנה הזוועה נשקפה ומעיניה

 את שהביאה היא טובה, של בעלה סבוראי, משה של פה פליטת כאילו שמועות

מזרחי. ברחוב מתחבא יאיר כי למסקנה הבולשת

 ובין סבוראי את המאשימים בין מחלוקת המחתרת את שסעה ארוכות שנים עוד

 כבר זה כואב לעימות נקלע זטלר יהושע יאיר. בנפילת יד לו הייתה לא כי הטוענים

 בפניו ופירט הכלא בחצר ביחידות עמו לשוחח ביקש סבוראי הרצח, שלאחר בימים

 דעת, ומבלי בעקיפין אם גם שגרם, האפשרות נוכח חש שהוא המצפון ייסורי את

 המחשבות מן לחדול ממנו וביקש סבוראי את הרגיע יהושע המפקד. של למותו

 בקרב לדיון הנושא עלה עכור, רפש כגל כאשר, גם עמדתו הייתה כזו הקשות.

 שנים, כעבור גם לסעור שהוסיפו הרוחות את להרגיע ניסה הוא המחתרת. וותיקי

 בשירו הד יהושע מצא יאיר רצח שלאחר בימים הקשות לתחושותיו הועיל. ללא

גרינברג: צבי אורי של
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שלמרד העדות בספר הפנים שירת
גרינברג צבי אורי

ו־ב׳ א׳ השירים הובאו - שירים ד׳ הכולל השירים מחזור מתוך

א.
 ישךאל, רועי הדגל אל קראו לא אתכם

 בשמיכם.. וקשתות הגבורה מפי נקראתם
 נטבעים.. גוי ביון אז ישראל המון ואנו
נכנעים.. אז גוי בעל עברים־בציזן ואנו

 לבדכם באתם הדגל, את העליתם אתם
 ממגדל, הזר־הכובש של דגלו את ותלשתם
 פחז־תם? לא איך השתוממנו, אליו, שלהגיע

 לכךתם.. אכן - ללכד אמרתם אשר את
גאותכם.. אזי המשיח בשופר ותקעה

 גופכם: על בחוצות מדמכם ךותה כתנת
 הכרזתם קרב״שעליו ביום ומוט כךגל
 נשמתכם, וזמרת עלומים און בכל
נתפסתם.. האויב בידי זבי־דם אשר עד

 קהלם: ולמדו קללו ישראל ורוע■
בואכם; לקלל
 לכם לילה בור״קבורת אלי לווכם ולא

— בלעכם דמומה !שאגת־אריות

 המלוא סלעי את בקעתם ידיכם במו
 לתוכה. ופרצתם העבה הצר למצודת
 כובש רגל תחת אדמה הרעידה רגלכם

 איים אמפךטור י1של רכב כלי כבד וכל
— !ציים עולם ■מי דרכי

88



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 הכסוף דת שבו השיר, את קימתם אתם
 מנסים בנאים כקים ישראל.. לאדנות
 דת. באש רשומה גאונית, אדריכל תכנית

וה;ד.. המחשב הרוח בגבורת

 הקדושה ידכם פעל את לברך ראוי מי
- !אמכם? אביכם לא אם
 פתלתל, זה בדור דביר באין וכהן, שר לא

 מבראשית, שלכם ששירו משח־ר, - כי־אם
ודמכם. מבשרכם
 לשמכם.. כוכבים הרבה - אותיות במקום

ב
 עמק - שטוח במו חפרתם פה אתם

כצוללת.. ^בשת עברתם

 עמק מין לכל ביבשה שנאה
מתפללת.. לה מלכות - ונפשכם

 המים פני על השמנים וככתם
 צוללת, בים לאבדן הוא סימן

סמק.. אות אבדן־בכם העלה כן

 הנכאבים בשר קרוב• רק
 ספם עלי הרץ בשורת קבלו

 עינם נוף לרגע ויחשך
ילל. נשאו ולא הואר.. ושוב
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קדוש בשר הורד דם בלילה
חצוצרה לתקע ;כלה ולא
 שמיתה לירות חבר ;כל ולא

לוחם. נשמת לעל;ת כבוד

 שקשקו הלילה אותו כל
 האויב רכב כלי אכזר שקשוק
 קדוש בכי מי־שבכתה ותבך
הבין. איש שפתים חשך

.83־81 ז׳ בכרך אצ״ג של כתביו בכל נדפסו השירים

 תש״ט. תשרי - תש״וז תמוז - תש״ז אדר

טור־מלכא עליזה הגב׳ באדיבות השירים

גרינברג צבי אורי המשורר
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 יהושע של מעצרם לאחר מיד יאיר של בשליחותו לסוריה יצא ילין־מור נתן

 לצבא מדידה שירותי במתן עסק ואף במקצועו, מהנדס היה ילין־מור וחבריו. זטלר

 מנת על נשלח לסוריה במחתרת. לפעילותו מושלמת הסוואה זו הייתה הבריטי.

 לאירופה הלאה ומשם לטורקיה משם להגיע בדעתו היה גרמניה, עם קשרים ליצור

 לא איש בריטי. תעופה שדה עבור במדידות עדיין עסק נאסר, בו ביום הכבושה.

 של הרצחו על חוקריו מפי לשמוע מופתע היה הוא לאשתו. פרט כתבתו את ידע

אשתו. של ומאסרה יאיר

 בבוקר, וגנבות. פרוצות עם התא את חלקו הן ביפו. במעצר הושמו ובלה פרידה

 אחד אמר פוצי!" "זו הסורגים. בעד גלויה בסקרנות והציצו אחדים שוטרים הופיעו

 גסי לשוטרים נודע מניין הופתעה. בלה לעברה. ארוכה אצבע ושלח לחבריו מהם

 התא, מן הוצאה בלה משפחתה? ובני הקורבים חבריה בפי השגור שמה, הללו הרוח

 בתמהון: בה והביטו סביב התקהלו במקום הסוהרות ידיה. פרקי על הונחו אזיקים

 על אזיקים כאשר לחקירה הנלקחת אסירה ראו שבה הראשונה הפעם להן הייתה זו

 C.I.D. (Criminal Investigation Department^) במטה לחקירה נלקחה בלה ידיה.
 את ידעה שלא שאלות ונשאלה קירות וחשוף עלוב בחדר החוקר מול ניצבה היא

 מעוניינת הייתה לא היא עונה. הייתה שלא וודאי ידעה אילו וגם להן, התשובות

 פרידה גם המעצר. לתא הוחזרה היא החוקרים. עם פעולה לשתף רצתה ולא לענות

 לשוא, קיוו הבריטים אחדות, לדקות בעלה את לפגוש הורשתה היא התא, מן הוצאה

 לתאן הוכנסה בערב נוספים. מחתרת חברי אודות מידע יפלטו השניים בין במפגש כי

נרצח! יאיר — איוב בשורת ובפיה סבוראי טובה

 רכב — ב׳זינזנה׳ ידוע בלתי למקום והובלו וחברותיה, בלה נכבלו משפט כל בלא

 ונעצו רובים קני אליהן כיוונו חמושים שוטרים סורגים. רותכו שלחלונותיו משטרתי

 בבית־לחם. לנשים הסוהר לבית נשלחו הן משפילה. נסיעה הייתה זו אטום. מבט בהן

שם. ישהו זמן כמה ידע לא איש

 פרוזדור ירושלמית, אבן בנוי מידות, גדל בניין היה בבית־לחם לנשים הסוהר בית

 הונחו ברזל שסורגי מקומר חלון היה חדר בכל צדדיו. משני וחדרים־חדרים ארוך,

 נכלאו כאן גם קומוניסטיות, ובהן פוליטיות אסירות היו החדרים מן בחלק עליו.

 ואגף וחברותיה, בלה כמו מנהליות עצירות לאגף נחלק הסוהר בית וגנבות. פרוצות

 רחל למחתרת חברתן את פגשו כאן משפט. לאחר לאסירות נועד הכלא של אחר

 עיני בעלת ושחומה, צעירה נערה הייתה רחל עולם. אסירת אוהבת־עמי, חבשוש

 פרשו וחברותיה בלה פצצות. ובו סל עם העתיקה בעיר בשוק נתפסה היא שקד,

וחומות. כתלים בין להכלא עליה גזר שהעתיד הצעירה הנערה על חסותן

יכולה השוטרת ורק תמיד נעולים היו החדרים מיטות. ארבע היו חדר בכל
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בבית־לחם הנשים כלא בניין
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 ממנו לתא הוכנסו ובלה פרידה טובה, הצורך. פי על אותם ולנעול לפתוח הייתה

 בלה פגשה כך יום. מדי שעתיים למשך הבית גג על אוויר לשאוף לצאת היה ניתן

רות. אחותה את

 רבתי בית־לחם על מרהיבה תצפית נשקפה הגג מן חסד. שעת היה הטיול זמן

 נוסף: יתרון האוויר מזג היה לבלה הנפש. את השיב ירושלים של הנפלא האוויר ומזג

 סוהרות בפיקוח היה הטיול סבלה. ממנה האסטמה מחלת עם היטיב ההרים אוויר

 גרמניה, ילידת דתיה אישה רעיה, בשם שוטרת ליוותה היהודיות, האסירות כשאת

 מבעלה נפרדה כי התברר התיידדו. הזמן עם אורחותיה. בכל וממושמעת דייקנית

 ילדיה. את לפרנס צריכה והייתה מאחר בלית־ברירה, תפקידה את למלא ונאלצה

 בקיאה הייתה רעיה שונים. בתחומים רבות ידיעות ובעלת אינטלקטואלית הייתה היא

 משמיעה הייתה היא ותקליטים. פטיפון היו הכלא בבית ובמשרדה במוסיקה, מאוד

 יוכלו האסירות שכל על־מנת היום במהלך רם בקול קלאסית מוסיקה של תקליטים

לאוזן. הערבה למוסיקה להאזין

 כל הכלא. לרשותן שהעמיד ממצרכים לעצמן האסירות בישלו האוכל את

 לסי עבדו כולן וקטטות. חיכוכים למנוע כדי בנפרד ואכלה בישלה אסירות קבוצת

 חבשוש רחל העולם אסירת על לנפשן. חופשיות היו הזמן וביתרת תורנויות לוח

 לבנה כותונת האסירה, בבגדי עומדת הייתה ארוכות שעות שונות. משימות הוטלו

 הסוהר, בית מנהלת של בגדיה את ומגהצת ונקייה, מצוחצחת תמיד לראשה, ומטפחת

 בלה הסוהר. בית מול לכביש מעבר הכלא, מפקד בעלה, עם שהתגוררה גרהם מיס

 כלפיה וחשו ממנה מבוגרות היו הן עמי. אוהבת לרחל מאוד עד נקשרו וחברותיה

 אותה חנן אשר עד שוחררו, שהן אחרי ארוכות שנים עוד בכלא ישבה רחל אחריות.

 הבריטים הסתלקו שכבר לאחר רבות שנים עוד קשר שמרו המשפחות העליון. הנציב

הארץ. מן

 שיער. מסמרי בקולות לעיתים שצרחו נפש חולות אסירות היו התחתונה בקומה

 וסיפרה קשר עמן יצרה שמה, רבקה מהן, אחת בהן. ומתעללות מכות היו הסוהרות

 נוהלה עמם שהשיחה מבקרים הגיעו לפעמים המזעזעים. סבלותיה על בסימנים להן

 עברו שתמיד מזון מצרכי לכלא לקבל היה מותר שוטרת. ובהשגחת למחיצה מעבר

 קודם מכפר־סבא, עצמו את מטלטל היה יהושע, של אביו זטלר, בן־ציון ביקורת.

 בבית־לחם. בלה את לבקר הגיע כך ואחר בירושלים בכלא בנו את לבקר מגיע היה

 היה כי הבחינה בלה מיהושע. שלום ודרישות מזון מצרכי תפוזים, עמו הביא תמיד

 לביקור. הכלא שלטונות הקצו בלבד דקות חמש הבן. אצל הביקור לאחר תמיד מזועזע

 הצורך. את ממצה איננו ולעולם קטוע זה ביקור היה תמיד בזמן, קצוב שהיה ומאחר

 מכתב לשלוח רשאיות היו הן ההתכתבות. הייתה לעצירות שניתנה נוספת זכות

מסוים בזמן הם. אף מצונזרים מכתבים, וקיבלו הצנזורה תחת שעבר בשבועיים
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1968 הנשים בכלא ביקור והסוהרות, אוהבת־עמי רחל

בלה של החיבה כינוי - פוצי
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 הנהלת להתמרד. החליטו הן ידועה. בלתי מסיבה המאסר תנאי את פתאום הרעו

 בריטיים שוטרים הביאו הסוררות. האסירות את לרסן פתרון מצאה הסוהר בית

 לחדרים אותן וסחבו החדרים מן בהפתעה אותן הוציאו בבית־לחם, המשטרה מתחנת

 הקימו האסירות ונוראיים. צפופים צינוק תאי אלה היו התחתונה, בקומה מבודדים

 והן החדרים אל אותן החזירו סיבה, ללא שוב אחד, יום כי עד אחדים ימים רעש

ממילא. המועטות זכויותיהן את שוב קיבלו

 להעניק ניסו הבנות ספרים. בקריאת והירבו וספרות אנגלית למדו עצמי בלימוד

 שונות, יד עבודות הכינו הן שבת. וערבי סדר ליל ערכו הן וטעם תוכן לחגים גם

ליהושע. סוודר סורגת עצמה את בלה מצאה ושוב

 רחב פנימי אדן עם חלונות היו אלו בית־לחם. של לרחוב פנו הכלא חלונות

 הירושלמית, המסיבית, האבן כעובי היה האדן עובי ברזל. וסורג החדר פנים אל הפונה

 נהג המקל דפיקות בעזרת מקל, ובידו ערבי מגיע היה פעם, מדי הקירות. נבנו ממנה

 בית סורגי גם בודק היה זה, ערבי נוסרו. שלא לוודא כדי הסורגים חוזק את לבדוק

 מגיע האיש כי ליהושע התברר אחד, יום יהושע. ישב שם בירושלים, המרכזי הסוהר

 אותו. למסור הערבי מן וביקש לבלה פתק כתב מיד בבית־לחם. לנשים הכלא לבית

 התכתבות מסכת החלה וכך הצנזורה, עיני את שעקף תקשורת ערוץ גילו ובלה יהושע

 היה ואז בעיניו לה קורץ בלה, של לחדר נכנס היה הערבי וגעגועים. רגש רווייית

 בלה יהושע. של מכתביו היו אלו מכיסו. קטנה חבילה ומפיל החלון אדן על עולה

 כבדרך אותם טומן היה והערבי ליהושע, מכתביה את החלון אדן על מניחה הייתה

 כתובים שהיו אהובה מכתבי את וקראה בלה יישבה התרגשות חדורת בכיסו. אגב,

 "שלומית אותה כינה עתים טואלט... נייר גבי על לעיתים מיקרוגרפי, צפוף, בכתב

 אופיו את הלמו לא אלו בטויים יקרה׳. ׳בובה אותה לכנות נהג כלל בדרך שלי",

 את לכתוב. הפליא יהושע ורגיש. אוהב אחר, פן בו גילתה היא יהושע. של הקשוח

 שימש בהודו, הריקשה נושא ה׳קולי', — שלך״ מולי ״הקולי בשם חותם היה מכתביו

 בלה, היא שלומית, של המפוארת מרכבתה את כמושך עצמו שראה ליהושע, השראה

 התכתבה בלה הכלא. בבית עבורה שיצר קטנות מתנות לה שולח היה בחגים אהובתו.

הוא. גם שנאסר עד אפרים, אחיו עם ואף יהושע, של והוריו אחותו עם

 היא גם מתי ידעה לא בלה בלה. של אחותה רות, פתאום שוחררה שנה, כעבור

 להאריך הוחלט כי לה נמסר ושם הכלא למפקד נקראה שנה לחצי אחת תשוחרר.

 זו קרובות היו ובלה רות מדוע. נימק לא איש נוספים, חודשים בששה מעצרה את

 והפעילות לארץ בעלייה כמו העשייה ובדרך השקפה באותה בחרו הן מילדותן. לזו

 בעוון נעצר אליהו יהושע. של הטוב חברו עמיקם, לאליהו לימים נישאה רות בלח״י.

 בידיעות עבד כך אחר "המברק" עיתון את ערך הוא בירושלים. הערבי הבנק שוד

ארוכות. שנים במשך הכנסת כתב והיה אחרונות
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נישאים עמיקם ואליהו רות

 הגיעו הבאים בחודשים הפרידה. צער למרות משמח אירוע היה רות של השחרור

 בית״ר שפעילות או מחתרת חברת הייתה כי שנחשדה מי כל רבות, עצירות לכלא

 הועברו וחברותיה בלה מלהכילן. צר היה והמקום במעצר הושמה מעברה, חלק הייתה

 של לאגף אותו הסבו שהבריטים ערבית, משפחה של מידות בית זה היה ל״וילה".

 הייתה הוילה מקשר. שביל היה הכלא של הראשי למבנה ה״וילה" בין הנשים. כלא
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 בנות 8־7 הכילו הם ומוארים. גדולים היו ״הוילה״ חדרי גדולה חצר ולו רחב מבנה

 הסוהר מבית מצרכים קיבלו הבנות הכלא. של מזה גדול היה הוא אף המטבח בחדר.

 בחיפה אוורבוך ממשפחת אחיות שתי היו הכלואות בין לשלוח. דאגו המשפחות וגם

 מצרכים, עמוסות במזוודות לביקור מגיעים היו הוריהן מסעדה. הייתה שלהוריהן

 אכלו והבנות תורנות לפי הבישול היה כאן גם התפריט. את להעשיר שאפשר דבר

 כמו קטנים מנהגים פיתחו הזמן עם ארוכים. שולחנות ליד הגדול האוכל בחדר יחדיו

 שיערוך רב ונשלח קשר עמן ליצור ניסתה הראשית הרבנות ממתקים. חלוקת טקס

 הכלא שלטונות אך לוין אריה הרב אליהן שיגיע ביקשו העצירות הסדר. ליל את

אליהן. להגיע מעולם לו אשרו לא

 פנים, אל פנים קשר העצירות עם ליצור הורשו לא המצרכים את שהביאו האנשים

 והסתובב החלב מחלק אחד יום הגיע כך המטבח. חלון דרך קשר נוצר לעתים אך

 העיתון: כותרת את תראינה שכולן כדי וחזור הלוך הלך ושוב שוב בכיסו, מונח כשעיתון

 הסוהרות לח״י. לוחמות של מגרונן בקעו ספונטניות שמחה קריאות נרצח!" "ווילקינס

 לשמע שאגו הבנות הקירות! את יפרצו קט מעט ושעוד חדש במרד מדובר כי חשבו

המחתרת. לחברי קשים עינויים שהסב הבריטי השוטר של חיסולו אודות הידיעה

ובלה אנני שמואל, רות, שכטר: לבית האחים
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 ולשתי אחיה לשני משפחתה, בני לשאר אירע מה לבלה נודע רב זמן כעבור

 בית״ר במחנה שהו ואחיה היא בהם בימים באירופה שנותרו אמה של אחיותיה

 משפחותיהם, עם אחד ואח אחת "אחות שנים: כעבור בלה העידה כך על בנתניה.

 נספה אחד אח אותם. ש׳דרשו׳ קרובים שם להם היו כי לאמריקה להגיע הצליחו

 היה לקבלה: שנאותה באנגליה משפחה בזכות ניצלה בתם אישתו. עם בשואה

 כתוצאה שניצלו הבנות ורבות באוסטריה למשפחות אנגליה יהודי בין שכזה הסדר

 את לעבור משפחתה עם הצליחה אמצעים, בעל היה שבעלה נוספת, אחות מכך.

 להולנד הגבול את עבר בערך 18 בן היה הבן עמם. היה הזקן וסבי לפולניה הגבול

 השיג הגרמני הצורר דבר של בסופו אך שם, התחתן נייטראלית, עדיין שהיתה

 נהגו הם - לפולין מאוסטריה המשיכו הגרמנים כאשר נספה. והוא אותו גם

 כל. לעיני למוות ירו שבהם ובזקנים בשורה הגברים את הבתים בחצרות להעמיד

 עם יחד בוארשה בגטו להתגורר המשיכה המשפחה מותו. את מצא ז״ל סבי כך

 להפריד הגרמנים החלו בה העת הגיעה כאשר העשרה. בגיל שהיו הבנות שתי

 לתוכן והכניס דודתי לבגדי מכפלות דודי תפר ממשפחותיהם, הגברים את בגטו

 ששיכן אחד איכר אצל להסתתר הצליחה דודתי ה״רכוש" בזכות וממון. תכשיטים

 הן הגיעו הרוסים כאשר לשכב. או לזחול רק לעמוד, יכלו לא שם הגג. בעלית אותן

 לאמריקה, היגרו מכאן לוינה. לאוסטריה חזרה שהגיעו עד ונדדו אליהם, הצטרפו

 סיימה רב בסבל הרדיפה, וממחלת מסיוטים חייה בהמשך סבלה זו יקרה דודה

החופשיים." חייה

 אחותה שיכלה. ככל משפחתה עם קשר על בלה שמרה בכלא שהותה בימי

 הבריטי, הצבא בשירות מהנדס לג׳ים, ונישאה העיתונאי מבעלה נפרדה אנני הבכורה

 תל־ בנמל הבריטי האוויר חיל של מלאכה בבית העולם מלחמת בעת הכירה אותו

 שירותו הסתיים לסיומה התקרבה השנייה העולם מלחמת כאשר עבדה. שם אביב

 להיפרד לכלא באה היא בעלה. עם נסעה אנני לביתו. להישלח עמד והוא ג׳ים של

 היא וטעון. קשה היה הפרידה מעמד מעשיה. על אותה תשפוט שלא וביקשה מבלה

 לקנדה. והיגרו מקומם את שם מצאו לא ובעלה היא אך מצרים דרך לבריטניה נסעה

 ונוכחה בארץ לבקר אנני באה פעם מדי משפחות, ורות בלה הקימו השנים, בחלוף

 ומלוכדת שמחה משפחה קשרי ומקיימים צוהלים ילדים מוקפים ואחיותיה אחיה כי

 בשל החלטה מתוך אולי ילדים. חשוכת מבודדת, מהם הרחק חיה עצמה היא בעוד

 בבדידותה, הסרטן ממחלת כשנפטרה שנים, כעבור בעלה. ובין בינה הדת הבדלי

לארץ. גופתה את אחיותיה הביאו
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 כי היה נדמה באירופה, המשתוללת האימה אודות שמועות הגיעו בהם בימים

 גם היו הסוהר, בבתי חבושים היו רבים חברים שטרן. של ארגונו על הקץ הקיץ

 היה עשוי הכלא בבית מתאו וההגנה. אצ״ל לשורות שעברו או עצמם שהסגירו

 שטמן הזרעים כי לו התחוור שאט־אט אלא מתפוגג המחתרת חלום כי לחוש יהושע

המאבק. המשך את והצמיחו לפתע נבטו מאסרו קודם בקרקע

 את לקיים שהוסיפו אפרים, אחיו של גילו בני מכפר־סבא, צעירים שני אלה היו

 ובריח. סורג מאחורי היו המחתרת חברי כשכל גם המרי להט את ושימרו המחתרת

 נחמה והנערה זטלר למשפחת בשכנות גרה שמשפחתו כהן, יהושע היו השניים

 משפחת של ברפת יהושע שקיים במפגשים כהן ליהושע התוודעה אשר סרולוביץ

עזה. באהבה נקשרו וחייהם ממנו נפרדה לא ומאז זטלר

 מתפוזים התקיים מחתרתית, לפעילות יצא ומשם בפרדסים הסתתר כהן יהושע

 שהגה, נועזות לפעולות הפרדס מן הגיח רבים ימים אהובתו. נחמה לו שהביאה ולחם

כבתה. לא המחתרת ואש לבדו וביצע תכנן

 מזה זה שונים היו שחבריה ללח״י חדשה הנהגה התגבשה 1943 שנת בראשית

 הקטנה המחתרת את והפכו הפעילות את חידשו הם העולם. ובהשקפת בסגנון באופי,

 של האמיתי מגודלה ערוך, לאין גדולה שהייתה בתדמיתו, הייתה שעוצמתו לגוף

 עולם השקפת בעל שהיה גרא, — ילין־מור נתן את עתה כלל לח״י מרכז המחתרת.

 לוהט, איש אלדד, ישראל ד״ר המורה היה השני אנטי־אימפריאליסטית. שמאלנית,

 ותכליתי מעשי קומה, נמוך איש היה השלישי המפקד חשוב. תנ״ך וחוקר בחסד מחנך

 ׳מיכאל׳ לצורך: שלא בדיבורים וממעט המחתרת חברי לכל וידיד רע אורחותיו, בכל

 יהושע פעילותה. את והסדיר המחתרת את ליכד החדש הפיקוד יזרניצקי. יצחק —

 שימש רשמי, באופן לכך שהתמנה ומבלי טבעי באופן מרחוק, בקשר עמם עמד זטלר

.18 שמספרו בחדר לח״י כלואי כמנהיג

 הנדסה בלימודי ועסק עצמיים ללימודים יהושע ניצל המשמימים כלאו ימי את

 ומבנים נבנו לא שמעולם גשרים תכנן גדולים נייר דפי גבי על בהתכתבות. אזרחית

 הסוג מן תכניות מוחו הגה תכניותיו, את בקפדנות ששרטט בעת לקום. זכו שלא

בריחה. - זמן ובכל מקום בכל כלא, בית בכל אסיר כל המעסיק

 היהודי העם על שהמיטה השנייה העולם מלחמת הסתיימה המאסר ימי בתוך

 יאיר של הנושנה אזהרתו כי התברר המלחמה תום עם בתולדותיו. הנורא האסון את

 והנשרפים המעונים ליהודים לסייע בכדי דבר עשו שלא הבריטים, התממשה. אכן

 פליטי של ארצה עלייתם את ומנעו העברי הישוב על ידם הכבידו המוות, במחנות

 בו להלחם שיש אויב הם הבריטים — הישוב להנהגת גם ההכרה חלחלה כעת חרב.
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 המרי ׳תנועת במסגרת כוחות שילבו ולח״י אצ״ל ההגנה, הארץ. מן למגרו מנת על

תשתית. ומתקני רכבות גשרים, משטרה, תחנות פוצצו המאוחדת׳.

 בבית יהושע של פועלו על מרחוק. הדברים אחר ועקב בכלא ישב זטלר יהושע

 יכולת בעל איש שהיה בן־עמי אליעזר המחתרת לוחם שנים כעבור כתב הכלא

 בצפיפות זה, לצד זה מונחים היו בו התא של רישום צייר אליעזר מופלאה. טכנית

השינה. מצעי ה׳בורשים׳, גדולה,

 תפוז קליפת בתוך שהוטמן נפץ רימון הכין 1947 שבשנת כמי נודע בן־עמי

 והיו למות שנידונו פיינשטיין ויעקב בראזני משה המחתרת לוחמי אל שהועבר

 אך תלייניהם את עמם להמית חשבו תחילה הכלא. בית בגרדום להתלות אמורים

 התכנית. את שינו תלייתם במעמד נוכח להיות עתיד גולדמן הרב כי להם נודע כאשר

 הרימון את ובראזני פיינשטיין פוצצו הדין פסק ביצוע לפני קלה שעה בוקר, אור עם

הבריטיים. התליינים בידי להורג יוצאו לבל ליבותיהם בין בן־עמי שהכין

 "תכנית זטלר: יהושע ניצח עליו הכלא מן הבריחה ניסיון את תיאר בן־עמי

 בירושלים המרכזי הכלא בבית 18 מספר בתא הכלואים לח״י אסירי של הבריחה

 ונמשכה 1945 יוני בסוף החלה כלואים, היו בו החדר של החיצוני בקיר פרצה דרך

 ממרכז הודעה התקבלה נובמבר סוף לקראת .1945 נובמבר עד חודשים מספר

 אסירים שחרור פעולת ולח״י לאצ״ל אושרה העברי׳ המרי ׳תנועת שבמסגרת לח״י

בירושלים." מהכלא

 אצ״ל. לוחמי עם במשותף להתבצע הבריחה פעולת נועדה המרכז הוראת על־פי

 בקיר אופקית חפירה על מבוססת הייתה התכנית המבצע. מפקד היה זטלר יהושע

 וכך תוסט ואז חופשייה תהיה כי עד יוסר האבן סביב העפר הכבדה, המסד לאבן עד

שתתהווה. לפירצה מבעד להימלט יהיה ניתן

 מעבר התאפשר וכך עוביו, ס״מ 50 התאים, בין המפריד הקיר את פרצו תחילה

 ופיזרו מאולתרות אריזות ובתוך בכיסים נטלו שהוצא העפר את האסירים. בין חופשי

 שרוחבו החיצוני הקיר לפירוק ניגשו כעת בכך. הבחינו שהבריטים מבלי הכלא בחצר

 משקלה, ק״ג עשרים כבדה, אבן ממקומה להסיט צורך היה יום מדי מטרים. 1.20

 בשמיכת האבן את עטף במיוחד חסון שהיה יהושע חשד. שתעורר מבלי אותה ולהעלים

 עמו נושא הוא כי להבחין יכלו הבריטים שהשוטרים מבלי בקלילות עמה והלך צמר

 חשמלי פנס הבהוב לאות: המתינו העבודה מרבית בוצעה שכבר לאחר כבד. מטען

 הבין הוא מבחוץ. יריות יהושע שמע ולפתע נקלט לא ההבהוב שבחוץ. הכוחות מן

 ההפתעה גורם נלכדה, ולמלטם לכלא מחוץ להם לחכות אמורה שהייתה החוליה כי

 המאוכזבים האסירים את ולשלח הבריחה את לדחות החליט במקום בו התפוגג.

לונץ, את תפסו הבריטים קשות. אבירות מנעה ההחלטה כי התברר בדיעבד לתאיהם.
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*VI

בירושלים המרכזי הכלא בבית המעצר תא
לתא יהושע של שותפו עמי, בן אליעזר המחתרת לוחם על־ידי שצוייר כפי
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•י *■ -׳ J׳-*
1968 הנשים בכלא ביקור

בבית־לחם הנשים בכלא בביקור ג׳מילה השוטרת עם )מימין( אריאלה ובתה בלה
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 מבלי לתא ירי, פצוע אותו, והביאו לכלא מחוץ שהמתינה המילוט חוליית מחברי אחד

 פצעיו, את וחבשו הקליע את מגופו הוציאו חבריו כלשהו. רפואי טיפול לו שהעניקו

למוות. נדון לונץ היה הקליע, את לגלות הבריטים הקדימו לו

 הסיבה לה שנמסרה וללא משפט ללא מעצר של שנים מארבע למעלה לאחר

 אחד בוקר נפתח פשוט כך הכלא. מן בלה שוחררה חירותה, של הממושכת לשלילה

 בפשטות בפניה שהקריא הכלא מפקד בפני להתייצב לה הורתה והסוהרת הסורג

משתחררת!" "את שקבע: רשמי ממסמך

 כששהתה לבלה יהושע בין שקישר הערבי הסורגים בודק התייצב השחרור ביום

 מבנה אל ה״ווילה" מן המוליך בשביל פסעה בלה בבית־לחם. לנשים הסוהר בבית

 חזר והוא חופש! - ״פרג׳״ בערבית: קראה היא ביד. מזוודה עם בית־הסוהר

הסוהר. מבית שוחררה שבלה ליהושע לספר לירושלים

 הייתה הדירה רות. ואחותה בובי אחיה התגוררו בה לדירה לירושלים הגיעה בלה

ומטבח. כניסה עם אחד, חדר

בירושלים השחרור לאחר רות ואחותה בלה

*° 24(.
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 ויום־יום בית, מעצר עליה נגזר כי לבלה כשהודיעו הושבתה, חירותה שמחת

 היה אסור בערבים העיר. את לעזוב ולא הבריטית המשטרה בתחנת להתייצב עליה

בעוצר. נתונה הייתה חשיכה, עם הבית, מפתח לצאת לה

 הוא החלונות. על שדפק הזקן הגיע שלפתע עד שוחררה בלה כי ידע לא יהושע

 מרתק "טילעת! בערבית: וצעק החלון ליד נעמד יהושע, נמצא חדר באיזה ידע

הכלא! מן יצאה אשתך — סיג׳ן!״ אל מן טילעת

 כך המסר. את להעביר כדי התאים מכל לצעוק האסירים כל החלו אחת בבת

 כשבאה, האפשרי. בהקדם לבקרו שתבוא לו היה ברור שוחררה. שבלה ליהושע נודע

 בצעקות הקיר מעבר התנהלה התקשורת שני, הצד מן ויהושע הגדר מאחורי עמדה

 ליום ציפו כה רבה. הייתה האכזבה המבקרים. על העת כל והשגיח עמד כששוטר

 של קצהו אפס לזו זה לגלות יכלו לא והשניים הגיע הפגישה יום והנה פגישתם,

חיבוק.... לטיפה, מגע, להחליף יכלו שלא ודאי בקרבם המפעם הרגש

 בעלי אסירים חלקם ערבים. אסירים גם כלואים היו בירושלים הסוהר בבית

 זמן של עניין הייתה המחנות בין ההתנגשות פליליים. וחלקם לאומני פוליטי רקע

 סיפר מרקוביץ ערבים. בידי הותקף מרקוביץ יצחק האסיר לבוא. אחרה לא אכן וזו

 לבוא. איחרה לא הנקמה דם. זוב עד התוקף בערבי וחבט ניגש וזה ליהושע כך על

 בחצר הכלא, של המלאכה מבית שהוציאו קר בנשק חמושים הסתערו, הערבים

 ארלוזורוב. ברצח שנחשד מג׳יד, אל עבד ניצב בראשם הבניין. שבמרכז הטיולים

 ענק ברזל מוט הביא מזרונים, לעשיית גלם חומרי רוכזו בו לחדר מיהר זטלר יהושע

 וחבט הבניין קיר על נשען הוא לחצר. המסדרון שבין הקטן הפתח ליד עמדה ותפס

 שבורי היו ורבים נפצעו הערבים המסדרון. מן ראשו שהוציא מי בכל אדירה בעוצמה

 והוא בחבטה רוסקו גולגלתו שעצמות מג׳יד עבדול המפקד היה האחרון עצמות.

 היום למחרת הנצים. בין והפרידו הגיעו האנגלים והמום. מדמם המסדרון אל הוכנס

 כעונש עכו לכלא להעבירו החליט כי לו והודיע זטלר ליהושע הכלא מפקד קרא

הערבים. עם הקטטה על

 לערער או להתווכח טעם אין כי הבין הוא ושתק. הדברים את שמע זטלר יהושע

 עלוב ככובש בעיניו שנראה הבריטי, הקצין בפני כבודו את להשפיל רצה לא ואף

 לכבות יוכל אחרים, או כאלו קלים, טכניים שינויים באמצעות כי המאמין לב ומוג

 את ארז אחדות דקות תוך החדשות. את לחבריו ובישר לתאו שב והוא המרד אש את

 בעכו. לכלא אתו יחד יגיעו כתביו כל כי הכלא, ממפקד דרש יהושע בצרור. חפציו

 שנים ארבע משך עצמו בכוחות למד מהם והספרים השרטוט ללוח במיוחד דאג הוא

 במכון למבחן ניגש הוא ההם(. הימים בלשון ציווילי" )"אינג׳יניר אזרחית הנדסה

לעכו. הועבר אכן השרטוט לוח מדופלם. למהנדס הפך וכך בו והצליח הבריטי
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 נטרקה המסורגת הדלת בשוטרים. מלווה ה׳זינזאנה׳ על עלה באזיקים, כבול

 הספיק יהושע השפלה. לכיוון דרכו לעשות והחל הרכב את התניע הנהג גבו. מאחורי

 לכאן ישוב עוד כי לעצמו ונשבע ירושלים של האבן בתי אל מלטף מבט עוד להגניב

הזו. העיר גאולת על ויילחם

עכו בכלא בביקור ואצ״ל לח״י ותיקי וחבריו, יהושע
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1עכ מכלא ז1־יצ1זפ1 :1947

ובריח יגיה "יום
נבקיע. חומה נתץ. חיש

 ברקיע וכנשר
החרות" - דגל

כ״ח ענז׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר

 ואל מדרום הכרמל הרי אל המשקיף טבעי מפרץ מעל התיכון הים שפת ל

 תוססת, מזרחית עיר עכו. העיר שוכנת מצפון, העליון הגליל חוף נקרות

 זה עכו. של המנדטורי הכלא בית שכן העיר בשולי ומזוהמת. צבעונית

 ממלכת בימי העיר. של העתיק הנמל מעל הים, מול אל שניצב עצום מבצר היה

 ביססו אירופה ערי עם במסחר שעסקו הצלבנים עכו. נמל של קרנו עלתה הצלבנים

 המרכזית לעיר הייתה עכו בירושלים. משליטתם שנושלו לאחר כבירתם עכו את

 את העות׳מאניים הטורקים כשכבשו גם מעמדה על ושמרה ארץ־ישראל בצפון

 שבנה פחה, ג׳זאר אחמד האכזר השליט על־ידי עכו נשלטה 18ה־ במאה הארץ.

 השמור שהיה הכלא בית את ואף גדולים שווקים עין, ומרהיב גדול מסגד בעיר

בארץ־ישראל. ביותר

 הים ומצפון. ממזרח הבנין את שביתר עמוק חפיר וסביבן אבן חומות הוקף המבצר

 הערבית העיר החומה אל נשקה - ומדרום ממערב, הכלא חומת מרגלות את ליחך

אחד. יהודי ולו התגורר לא שבה

 כלואים שהיו לח״י לוחמי 21 עוד במקום מצא עכו, לכלא זטלר יהושע כשהגיע

 עם מייד הוא. מי כולם ידעו הם אך מהם חלק רק הכיר הוא שונות, מאסר לתקופות

 הם קולנית. במחאה האסירים החלו לצינוק להשליכו כשרצו למנהיגם. הפך בואו

לצינוק. אותו שלחו ולא נכנעו הבריטים הסורגים, ועל פחים על בעוצמה דפקו

 שירותיו על לסמוך ניתן היה לא כבר בעכו נותק. ובלה יהושע בין הישיר הקשר

 יזכו ומתי אם ידעו לא ויהושע בלה הסורגים. על המקיש הערבי הזקן של הטובים

 אהבתו תהיה והמשפילות, המדכאות המשמימות, הבאות, השנים במרוצת להיפגש.

 הוא שהה. בו הכלא בית חשכת את שהאירה האור קרן הרחוקה לבלה יהושע של
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 לשוני עושר ושופעים ואמונה ערכים ספוגים וגעגוע, אהבה רוויי מכתבים לה כתב

 שהוקצה דרגש ה׳בורש׳, על שוכב כשהוא רשם המכתבים את דופן. יוצא וספרותי

 ביחס האפשר ככל גדולה בכמות מידע להעמיס מנסה זעיר, בכתב ללינה, לאסירים

 מועט בבחינת שהיו הללו הניירות לרשותו. שעמד הדף של המצומצם לגודלו

 מאבק בימי אהבה של מרתק סיפור נחשף ומהם בצרור נשמרו המרובה את המחזיק

ולחירות. לתקומה

 הגנה אנשי 5 אצ״ל, אנשי 60 גם עכו בכלא כלואים היו לח״י, אנשי 22ל־ פרט

 החלו יהושע, מאחורי הכבד הבריח נקישת כשנשמעה מיד פליליים. אסירים 76 ועוד

 ערבית, עיר בלב שכזה, ממבצר יהודים אסירים שבריחת אלא בריחה, על מחשבותיו

 חסרות בריחה פעולות בביצוע בעבר התנסה כבר זטלר יהושע סיכוי. כל חסרת הייתה

 התכנית אך בוצעה החפירה פעולת מנהרה. חפירת לתכנן החל והוא לכאורה, סיכוי

 מרדכי גרונר, דב למוות: נדונים ארבעה עכו בכלא נכלאו כאשר תפנית קיבלה

 ולח״י אצ״ל מפקדות בין בסיכום אצ״ל. אנשי קשאני, ואליעזר דרזנר יחיאל אלקחי,

 אנשי ומקרב מהגרדום אנשיו את להציל בכדי הבריחה את יובילו אצ״ל כי הוחלט

 בעינו נותר זה סיכום אסיריהם. למניין יחסי שיהיה באופן אחדים, רק יברחו לח״י

הבריחה. תכנית מומשה בטרם מפתיע, באופן להורג הארבעה שהוצאו לאחר גם

 סובבו מבע נטולי בריטים סוהרים ועלובה. משמימה הייתה בכלא החיים שגרת

 מתסכלת חיים שגרת התנהלה יום מדי מלכותו. הוד של השמירה ככלבי במסדרונות

 בחצר טיול נערך צהריים בשעת היום. שעות רוב משך תכלית חסרת רביצה שכללה

 משטר את האנגלים ביססו באמצעותו התליה חדר היה הפינתי בחדר אבן. המוקפת

לא־להם. בארץ שלהם האימים

 ערבי אסיר קבועה בשעה אצ״ל אסירי של לתאם נכנס היה הכלא, משגרת כחלק

 הליכות ונעים חביב איש היה הערבי האסירים. לחדרי נפט חלוקת על מופקד שהיה

 האפלולי, האספקה ממרתף חוויותיו על סיפר הימים באחד היהודים. עם שהתיידד

 ששמע סיפר תומו לפי כמשיח הנפט. חביות אוכסנו בו הדרומי, החומה לקיר הסמוך

 והגיע הערבי דברי את שמע לבני איתן אצ״ל קצין המחסן. לקיר מעבר נשים קולות

 האסירים. בריחת את תאפשר הקיר של ופריצתו ברחוב גובל המחסן קיר כי למסקנה

 וערך לערבי שהתחפש אצ״ל של המבצעים קצין פאגלין, לעמיחי הועבר המידע

 בתוך נפץ חומרי הוברחו הכלא אל להירקם. החלה התכנית מודיעיני. סיור במקום

 אסירים 41 יברחו כי נקבע שמן. פחי של כפולה בתחתית ונפצים ריבה קופסאות

 החליט זטלר ויהושע בבריחה ישתתפו אצ״ל מאנשי מי קבע לבני ולח״י. מאצ״ל

לח״י. אנשי 11 על
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 שבחוץ הלוחמים מוקדמת. צהריים בשעת 1947 במאי 4 ביום החל המבצע

 ודב פאגלין עמיחי מפי תדריך ושמעו בנתניה יהלומים לעיבוד במפעל התכנסו

 ונסעו הבריטית ההנדסה יחידת לחיילי מחופשים יצאו הם הפעולה. מפקד כהן,

 העיר אל נכנסו הם לעכו. נסעו משם לבנימינה, הסמוכה שוני בטירת להתארגנות

 עסקו כאילו עצמם והשימו סולמות הציבו שם במבצר הגובל לרחוב והגיעו העתיקה

 דרכי ומיקוש חסימה לצורך לעיר, מסביב פוזרו חוליות מספר הטלפון. קווי בתיקון

הבריטי. הצבא של הגישה

 אדיר פיצוץ קול נשמע 16:22 בשעה בחצר. לטיול האסירים יצאו שעה באותה

 הבורחים מוחלטת. אנדרולומוסיה התחוללה הכלא בתוך נפרצו. המבצר וחומות

 לכלא שמחוץ הסולמות מן אש. חומת ויצרו הנפט מחסן את מאחוריהם הציתו

 לוחמים ואחד וארבעים הבריחה הושלמה אחדות דקות תוך הלם. רימוני הושלכו

 תיארה העולם ועיתונות השתאות מעורר באופן הצליח המבצע החופש. אל יצאו

בהיסטוריה. ביותר הנועזת וכפריצה מחשבת כמלאכת אותו

 חוליית מאנשי שלושה של ללכידתם שגרמו תקלות מספר אירעו הבריחה במהלך

 וייס. ויעקב נקר מאיר חביב, אבשלום — לגרדום הועלו ואחר־כך שנתפסו החסימה

 בריטים. חיילים בקבוצת ונתקל בדרכו טעה לוחמים שלושה־עשר ובו אחד רכב

 ששה כהן, רב המפקד ובהם לוחמים חמישה נהרגו שבמהלכן אש חילופי התפתחו

 לאחר הבריחה במהלך נפצע אפלבוים חיים לכלא. והוחזרו נלכדו ושניים נפצעו

 היו שקיבלו, ההוראות פי ועל הים בשפת לבלות שיצאו בריטיים לוחמים עם התקלות

 במשאית נמלטו לח״י לוחמי ושאר הפצוע אפלבוים עם זטלר יהושע בנשקם. חמושים

 את אפלבוים נפח דליה לקיבוץ בהגיעם דליה. קיבוץ עד והגיעה דרומה ששעטה

 על לשמור מהם וביקש הקיבוץ אנשי עם קשר יצר יהושע קשים. במכאובים נשמתו

 התפזרו ושם לבנימינה ברגל יצאו הלוחמים הראוי. בכבוד תיטמן כי ולוודא הגופה

 כעבור גדול. יונים שובך היה התאכסן בו במשק כי זכר יהושע האיכרים. בתי בין

 מייד לצאת ללוחמים הורה זטלר מגיעים. הבריטים כי שמועה יצאה אחדות שעות

 אותם שמילט שליח הגיע כך אחר קצר זמן ולהתפזר. והענבים השקדים כרמי אל

 מזויפות. זהות תעודות להם שהכין לנגר אליה המחתרת איש עם חברו הם לנתניה.

 לתל־אביב הגיע זה בשם ווטר. דונר ששמו לאזרח לילה באותו הפך זטלר יהושע

ירושלים. גאולת למען המחתרתית לפעילות וניתוק, מאסר שנות שבע לאחר ושב

 עכו בכלא בביקורם לראות השתוממו הם מיפן מבקרים עכו לכלא הגיעו לימים

 של וכבלים שלשלאות הוצבו למוות הנידונים בתאי ביפן "אצלנו ההזנחה: את

זהב."
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הלזחמיס? מכנס נעדרתי מדוע
 באתרים מתפארת ארץ כל

 ואילו שלה. ההיסטוריים
 שגם נדמה, לכאורה אנחנו?

 אתרי' את לכבד יודעים אנו
 למצדה, עלה ההיסטוריים. ני

ה אירועי את והשת למשל,
 אך התרחשו באילו מקום,
ש לך, נדמה שלשום. חמול

 מלחמה, אותה דם, אותו זר,
 — וקדושה גבורה אותה

וגבורתו. היום קדושת
 — צפונה מכאן לד אולם

 שאתר כדי כי וראית, לעכו,
 חייב בכיבודנו, יזכה היסטורי

חור כל ראשית להיות הוא
החור את מעריצים אנו בה.
 אני איו — נצחון ואילו בן,

או לאכול איך עדיין יודעים
מ להבין אפשר כך רק תו.

 ל״בסטי־ עכו, למבצר קרה
שפ הארץ־ישראלית, ליה"

ה הנצחון את סימלה ריצת"
 ו־ בריטניה, מלכות על עברי

 המנטורית הסוכנות שיורשי
חולי־רוח. לבית אותה הפכו

'אר משלחת על מספרים
 שביקרה יפאנית, כיאולוגית

ו אחדות שנים לפני בארץ
 למבצר גם במקרה נקלעה

 המשלחת ראש כשנכנס עכו.
ו נדהם עמד הגרדום לחדר

וא לכם, יש זה "כל : קרא
ה כבלי היכן ? שותקים תם

 מקודש מקום העוטרים זהב,
 היה ביפאן, אצלנו, ? כזה

ב מאות לפגי גבורה גילוי
מתחנ שלמים ודורות שנים׳

ולהו לאורו ומתחממים כים
מו".

 בתאי כבלי־זהב אין אכן,
 אין בעכו. והגרדום הצינוק
 כסמל נס על מועלה המקום

ה והאדנות הגבורה לחידוש
ל הפך הוא כאמור, עברית.

לשח במקום חולי־רוח. בית
באה נדבך וכל פרט כל זר

 כאז נשתלים ובנאמנות, בה
 זה וכל נבנים, קירות עצים,

 ולטשטש. לשבש אלא בא לא
מדוע?

 עכי עיריית עורכת והגה
לשח שלחמו לוחמים, כגם
ש אלה, עם יחד העיר רור

 כאסירים. במיבצרה ישבו
 בישראל ששר סעודה, נערכת
 נישאים בנוכחותו, מכבדה
 והשמחה וכוסות, נאומים

רבה.

 ראיתי לא לצערי, אולם
בשמ עצמי לשתף אפשרות

 על שמחתי כל עם זו. חה
ל יכול איני עכו, שחרור

 שכן חלקית, בשמחה השתתף
שח ללא העיר עכו שחרור

ה מבזיונו עכו מיבצר רור
 לדכא כדי בו יש — מתמיד

מאד.
 עכו שתושבי מאמין, אני
 זו חרפה יגולו העיר ואבות
ולמדי לעכו ויחזירו מעירם

ה מאתריה אחד ישראל נת
 המזבה — ביותר מקודשים
ה קרבן־האדם עליו שהועלה

ישראל. לחרות גדול
 שלמה השמחה תהיה ואז

שלמה. הלוחמים והשתתפות
 זטלר יהושע

¥

29.5.1968 תשכ״ח סיון ב׳ רביעי, יום אחרונות, ידיעות
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באדין ת1ל1הפע מפקד :1947
!נצחון יש: אחד פתרון ״רק
אובדת; אליו שנאה - אויב אובד
מולדת;" תהי חפשית - אויב יאבד

מ״ג ענו׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר

 חברו המחתרתית. בפעילות מהרה עד והשתלב לח״י מרכז עם קשר יצר ^הושע

 פוליטי כיועץ גם ושימש הפעולות על אחראי היה ׳מזל׳, שכונה בנאי, יעקב /

 יחליף מבצעים, בתכנון המנוסה זטלר, כי הוצע ילין־מור. — ׳גרא׳ המפקד של

הקרב. פעולות בניהול בנאי את

 התקדמות בלח״י חלה בכלא שהה בהן השנים בשבע כי זטלר נוכח מהרה עד

 עבר נידח, בפרדס ושם, לרעננה יצא הוא וארגונית. טכנית מבחינה משמעותית

 בית באותו לחימה. ובשיטות חדישים נפץ בחומרי שעסקה יומיים בת השתלמות

 הלשנה עקב לח״י, חברי צעירים, חמישה אחדים שבועות כעבור נהרגו למד בו

 יגאל, מדריכם עם ולמדו בבית ששהו בנערים רחם ללא הרגו האגלים לבריטים.

 שיר ׳דבר׳ בעיתון כתב אלתרמן נתן והמשורר בציבור קשה זעזוע עורר האירוע

 על שהלשינו בערבים נקמה מבצע על הכריז לח״י הצעירים. הנרצחים על קינה

ברעננה. הנערים חמשת
 את האנגלים הסיעו עליהן הברזל במסילות התמקדו הבריטים נגד הפעולות

 ומגוונות שונות בטכניקות מסילות פוצצו זו אחר בזו הארץ. פני על גייסותיהם

 ילין־מור ועבור יהושע עבור בנה לוי יהודה המחתרת חבר ביותר. המקצועי ובאופן

 באמצעות הקיר הזזת שאפשר חשמלי מנגנון על שהתבססו משוכללים, בונקרים

 הבונקר בתוך למראה. תמים שנראה הבית במטבח שהוצב סמוי כפתור על לחיצה

גדולים. כסף סכומי גם ולעיתים נפץ חומרי נשק, מיטה, היו

 לח״י. אנשי בקרב הגישות הבדלי והתחדדו הלכו שיאו אל המאבק שהתקדם ככל

 במחתרת הקרובה. עזיבתם על ודובר בארץ השליטה מן עייפות גילו כבר הבריטים

 וללכד הכיבוש תום עם הלוחמת החטיבה את לפרק שקראו קולות להישמע החלו

בדרך לדבוק יש כי שסבר גרא, בין הריעות חילוקי גברו במפקדה ההגנה. עם כוחות
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 שחלח מני1 ו׳ ביום ימים ,.עשרה לפגי
 )אחיו זטלר אפרים מביתו יץא.?חערב:‘

מאסר קןנות 15>~ שנדון יתושע';זסלר של

נחטף זטלר יהושע של
בתל־אביב( אפ״ק כבנס השוד בעוון

 מכתב אחיו קבי זה ששי ביום חזר. ולא
וכש בריא שמוא כותב הבן בו בדואר,

המעט עי הכתובת הכל. לו יספר יחזור
 בערב שלשום אחר. ארם של הית.ה פה

נחטר. שהכן לאביו והודיעו באו
 למשטרה. זטלר מר הודיע אתמול
בחקירה. שהתחילה

זטלר אפרים

הוחזר ןט?ר אפרים
 יום, 20 לפני שנחטמ זטלר, אפרים

 הוחזר בכפר־סבא, אביו מבית בצאתו
חצות. ששו^בשוזיגג-אחרי ליום אור

 יז״י׳-בית־חמטב־ על הורידוהו חוטפיו
 'חיפה־תל־אביב, כביש ליד ברעננה, חיים
 אביו. בית עד זה ממקום ברגל הלך והוא

 במשך בגו מקורות י לסופרנו מסר אביו
ו: חוטפי אצל שבוי שחיח הימים

 הצעיר יצא.זטלר בערב ששי יום באותו .
הרצ הרחובות בפינת אביו. מבית כרגיל

 .סבא, כפר המושבח במרכז השרון,—ליה
התעס כאילו אנשים וכמה מכונית עמדה'

 שאלו ידם על זטלר כשעבר בתיקונה. קו
 לתם להראותו הסכים זטלר למלון, אותו

 להיעצר תלות אולם למכונית. עטתם ונכנס
 במשך הסיעוהו במושבה, המלון יד על

באח המכוניית הוחלפה חדרך באמצע שעה.
 ותוכנס לפרדס כך אחר הובא חחטון« רת.

 חיבות על הושיבוהו שם אריזח, לבית
קשורות.׳ כשעיניו

 אולם בדרך, הוכח מוסר, שהוא כפי
 חת- בשביו עצור שחיה הימים כל במשך
 באדיבות, מסביבו האנשים אליו יחסו

 לבסון! וחקרוחו. מספיק אוכל לו המציאו
 שעבר, ששי ליום אור בלילה, הובילוהו

 בכביש. והורידוהו
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 מירושלים היהודים של ההמונית הבריחה את שראה זטלר, יהושע לבין הפוליטית,

 הויכוח לירושלים. לעלות החליט יהושע בעיר. המסתמן הערבי הרוב ואת לשפלה

גבר. - הדרך המשך על

 כאשר אך רושם כל הדבר עורר לא זוטרים, חברים מפי הדברים נשמעו כאשר

במפקדה. קרע הדבר חולל לוי, יהודה גם כך להתבטא החל

 שבחברי והנלהבים המוכשרים מן היה המחתרתי, בכינויו "שמואל" לוי, יהודה

 משכיל איש משובחים; נימוסים ובעל נפש עדין ומשופם, ממושקף צנום, בחור לח״י.

 לפלוגת להצטרף אלא האקדמי לעולם לפנות שלא החליט אך היה, דעת ושוחר

 שחלה לאחר רק לביתו ושב מפרכת עבודה בכל עבד הוא פינה. בראש בית״ר

 ידע כך בכימיה, מובהק כמומחה ונודע ללח״י דרכו מצא לוי יהודה קשה. במלריה

 להשיג היה ניתן שאותם פשוטים מחומרים עוצמה ורבות מתוחכמות פצצות ליצור

 מכושר הוסיף עליהן ידיעותיו את והרחיב מקצועית ספרות קרא הוא בחנויות. בשפע

 יהודה הקים בנוה־צדק 65 שבזי ברחוב זליבנסקי משפחת בבית הגג בעלית המצאתו.

 ק״ג מאות מחמש למעלה של בכמויות איכותיים נפץ חומרי ייצר ובה מעבדה לוי

 אלומיניום אבקת אמוניאק, חנקתית, חומצה של מדויקות כמויות ערבב הוא ליום.

 חומר לאספקת חיצוניים בגורמים להעזר לח״י עוד נאלצה לא מעתה פחם. ואבקת

 באמצעי מלחמה לבריטים להשיב היכולת למחתרת התאפשרה כך לפעולותיה. הנפץ

 מן אחד לא אף בידי היה לא שכמותו עוצמה רב נפץ חומר ולייצר עצמיים. ייצור

 של פעילותו ימי כל המחתרת. בפעילות רב לעזר היה זה חומר הלוחמים. הכוחות

 מכריע גורם לימים ושמשו שייצר הנפץ מחומרי נכבד חלק לירושלים הועלה יהודה,

 וחכמתו, אישיותו את העריך מאוד, עד אותו חבב זטלר יהושע העיר. על בקרבות

 לחימושה יהודה של תרומתו הייתה משמעותית כמה עד שהבין היחידי האיש והיה

 הייתה שבו ביוון, יאנינה העיר מן למשפחה נולד לוי, אריה יהודה ירושלים. של

 את סיים שם באיטליה מילאנו לעיר היגרה המשפחה יומין. עתיקת יהודית קהילה

 והשלים ארצה עלה 1936 בשנת ז׳בוטינסקי. של למשנתו והתוודע התיכוניים לימודיו

 לאיטליה אחדות פעמים נסע הוא גנואה. באוניברסיטת כלכלה למודי בהתכתבות

 הצבאית. הטכנולוגיה בתחום ידע ורכש קשרים יצר אלו בנסיעותיו מבחניו, לצורך

 השתקע לוי יהודה לארץ־ישראל. ושב איטליה את נטש הגואה, האנטישמיות בשל

 פעיל והיה מאחר לעובדים, מועדון הקים ואף יהלומים בליטוש עסק בה בנתניה,

נשק. לימוד - זה מועדון של מפעילותו חלק הייתה בית״ר, בפלוגות

 הוא ׳שמואל׳, — המחתרתי לשמו וזכה לח״י לשורות יהודה הצטרף 1940ב־

 הקים יהודה במחתרת. לפעילותו כמסווה יהלומים כלוטש במקצועו לעסוק המשיך

 דלתות. כפולי משוכללים, סליקים ובנה הראשונה המחתרתית השידור תחנת את

 בתל־ לח״י עבור משדר בבניית לוי יהודה עסק בכלא, זטלר יהושע ישב בהם בימים
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 שברחוב הדר׳ ב׳בית ששכנה ממפקדתם הרחק לא הבריטים של לאפם מתחת אביב,

 המחתרת, של לרשותה העמיד אותם לוי, יהודה של כשרונותיו כל מבין הרכבת.

נפץ. חומרי בהכנת הגדול כשרונו בלט

 בדוודים, שתססו החומצות למחתרת. חיוני נכס היה לבו אומץ על נוסף זה, כשרון

 המתהפכת החרב להיות היו שעתידים החומרים את שהרתיחה המלהטת האש

 נמצאו לוי ביהודה גבוה. עצמי סיכון תוך נעשתה המלאכה בבריטים, במלחמה

 של לחייה אחריותו את לפרוש ואף שכאלו, בתנאים לעמוד הדרושות האופי תכונות

במחתרת. ביותר השמור הסוד עם וגורלה ביתה את שחלקה זליבנסקי, משפחת

 את אז שמט טרם גרא גרא. עם ובעיקר המפקדה ראשי עם התעמת לוי יהודה

 העימות הפרו־סוביטית. האוריינטציה למען שיילחם לגוף לח״י את להפוך הרעיון

 כוונותיו על בחייו ישלם ויהודה ייתכן כי לאוזן, מפה ונלחש גלוי להיות הפך

 ששהה כיון להתרחשויות מודע היה לא יהושע להגנה. ולעבור המחתרת את לעזוב

 בו והפציר לוי יהודה עם לשוחח הלך המצב, חומרת לו נודעה כאשר אך בירושלים

 אחראית בלתי התיעצות בשל להגרר עלול גרא כי הבין הוא סערות, מיצירת ימנע כי

 דאגה בלבו חש הוא לירושלים עלה זטלר נפרדו. ויהודה יהושע לוי. ביהודה לפגיעה

 חבריו על־ידי נורה לוי יהודה התחולל. אכן האסון לחייו. וחשש יהודה של לגורלו

 בו הכירה אשר עד חלפו שנים פרדס. של בשוליו בבזיון הושלכה גופתו למחתרת,

 מר את כואב אני היום "עד התקומה. מלחמת כחלל לח״י וחברי ישראל מדינת

 מפלה נחל וכבוד דפנה זר "במקום שנה: שישים כחלוף זטלר יהושע יאמר גורלו,"

והבנה." טובה כפויי מאנשים מבישה כה

 גבר אפרים, הצעיר אחיו מכך. סבל עצמו הוא אחים. ממלחמות סלד יהושע

 שיגלה בכדי תופת עינויי אותו שעינו ההגנה אנשי על־ידי נלכד וחסון, ספורטיבי

 ביותר והאכזריות האפלות העינויים בשיטות השתמשו הם המחתרת. סודות את

 התנה הוא שביקשו. את להם לגלות ניאות בכאב לעמוד מסוגל היה שלא ואפרים

 כיוון ואפרים אקדח מעניו לו מסרו דבריו בתום להתאבד. לו שיאפשרו בכך זאת

 נוקר. היה לא שלאקדח אלא נקישה קול נשמע ההדק. על ולחץ רקתו אל אותו

 ופצוע. מושפל מוכה, לנפשו אותו והשליכו הפתעתו למראה בלעג צחקו המענים

 ויצא מזעם רתח יהושע מכאב. נפשו את ידע ולא הבריטים על־ידי נתפס אפרים

 נהרג הלה כי התברר רב, זמן חלף אליו שהגיע עד באחיו, שפגע האיש את לאתר

העצמאות. מלחמת בקרבות
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 כלא בבתי בילה שנים שש .1942 בשנת בלח״י פעילותו בשל נאסר עצמו אפרים

 בכלא שהה ולבסוף לאריתריאה משם לסודן, הוגלה כך אחר לטרון במזרע, בריטיים:

 בהיותו בספורט. עסק הפנאי ובשעות ללימוד הקדיש בכלא שהותו ימי כל את בקניה.

 ככדורגלן נודע ,1948ב־ קניה גולי עם לארץ כששב כדורגל קבוצת ארגן באריתריאה

 להשתתף והספיק לצה״ל, התגייס שובו, עם מייד רבות. בתחרויות שזכה מצטיין

 ביום הנגב. במשלטי הדרכה כקצין שימש כך אחר מחלקה, כמפקד הגליל בקרבות

 בסביבות שהוטמן מוקש על פקודיו עם יחד ברכבו עלה (1950) תש״י באלול י״ד

 טפלו כל "קודם הניתוחים: שולחן על לרופאיו אמר לטיפול, כשהובא גוברין. בית

 העלמין בבית למנוחות הובא אפרים למות..." עומד ממילא אני האחרים, בפצועים

 גביע־כסף יהושע ואחיו זטלר בן־ציון אביו, העניקו שנפל, לאחר שנים סבא. בכפר

וגדל. נולד בה כפר־סבא בעיר ׳הפועל׳ במשחקי המנצחת לקבוצה

 המנדט תום על החליט והאו״ם 1947 בנובמבר כ״ט יום הגיע לכך כך בין

 עתידה על קשים וויכוחים המחלוקת התגלעה לח״י במרכז בארץ־ישראל. הבריטי

 ועלה דלת בטריקת יצא זטלר יהושע האו״ם. להכרזת ההתייחסות ועל המחתרת של

לירושלים.

באריתראה הכדורגל וקבוצת זטלר אפרים
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

יהושע והאח זטלר בן־ציון אביו על־ידי כפר־סבא הפועל במגרש זטלר אפרים של לזכרו גביע הענקת

בנה את מבכה חנה
וחבריו אפרים של נפילתו לציון המצבה ליד גוברין בית ביער ואמו זטלר יהושע

117
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ז״ל זטלר אפרים של לזכרו עץ בנטיעת המשפחה בני
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

בידושלים חדשה לוז״י :1948

 עתיקה. בעיר וצלמות "רול־טמאה
 ברום. וזהר טהר קדש,
 עמקה, במדבר כבאר הרוצר
תהום." ממעל שמים

ס׳ עמי יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר

 אנשים קודר, אויר במזג שרויה הייתה ירושלים לתחנה. הגיע אוטובוסה

 הבחין יהושע להתעכב. מבלי יפו ברחוב חלפו וכובעים במעילים עטופים

סביבם מתבוננים הם כיצד וראה נשקם עם זקופים צועדים בריטים בשוטרים

 ידידו, לבית מיהר הוא להתמהמה. פנאי היה לא בקרבו. רתח לבו באחוזתם. באדונים

חדשה. מחתרת להקים והחל פררה אהרן האוטובוס נהג

 גוטליב, עמיחי אל יהושע מיהר לירושלים הגיעו עם

 בעזרת בירושלים. לח״י פעילות את תקופה משך שריכז

 ויחדיו הלוחמים בקרב רוח להפיח יהושע החל עמיחי,

 ביתם על רק איננו מאבקם כי ההכרה את בהם חידדו

היהודי. הנצח על נאבקים הם האישי.

 יהושע את הכירו בירושלים הוותיקים המחתרת חברי

 הדיון על ידע לא מהם איש אך שמו, את לפחות או

 נאמרו הויכוח במהלך לח״י. במפקדת שהתחולל הסוער

 להכביר לנכון מצא לא ויהושע מאד עד קשות מילים

 מהם איש במחלוקת. פקודיו את ולשתף כך על מילים

 כמפקד וסמכותו האישי מעמדו בתוקף שאלות. שאל לא

הוראותיו. את למלא נכונים היו לח״י של הפעולות
גוטליב עמיחי

 השעה בדחיפות ירושלים בני חשו הארץ, רחבי בכל ששררה לאופוריה בניגוד

 ימצאו שלא בכדי לפעול עליהם כי הבינו לח״י מאוהדי היו שלא אזרחים ואף

בעיתון פרסם מס ראובן הירושלמי לאור המוציא היהודית. למדינה מחוץ עצמם
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ביסשלים לדז״י זמי11ל מבין

 בדיאן יפה
לח״י של המודיעין משירות

 בדיאן גבי
לח״י של המודיעין משירות

חיים בר־גיורא אלבאום חיים

יוסף משה ברזילי ׳עוזי׳ — דב ברמן
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 אדום צעיר מס, של בנו דני, זר. קונסול עול תחת לחיות שייאלץ כך על קינה דברי

 אל ׳ההר׳ מחלקת בראש יצא כאשר אחר־כך קצר זמן מותו את מצא ונמרץ, שיער

הנצור. גוש־עציון
 למחרת ומייד האו״ם תכנית את דחו הערבים התממשה: בן־גוריון של נבואתו גם

 של הפתיחה יריית הייתה זו לירושלים. שעלה אוטובוס ביריות הותקף ההחלטה

 וכל קרבות באש נשטפה הארץ העצמאות׳. ׳מלחמת להיקרא שעתידה המלחמה

החזית. בקו עצמם מצאו תושביה

 הביא חבר זה, אחר בזה התייצבו הם הלוחמים. את סביבו ללקט החל יהושע

 גדול שהיה לוחם גוף יהושע סביב התארגן מהרה עד בעיר. נפוצה והשמועה חבר

 השתתף חירותי יעקב שנותיה. בכל לח״י שמנתה מה מכל יותר חבריו במניין

 אנשים, גייס הארוך׳ כ׳יואב הידוע מקובר משולם העתיקה, לעיר הפריצה בנסיונות

 שמאלנים גם היו חרדים גם ובהם כיפות חובשי לצד חדשים, ורובם וותיקים חלקם

 האנגלים. צאת עם יסתיים לא המאבק כי בעורקיהם שחשו מעטים לא ו׳כנענים׳

 המכונה זליבנסקי, פתחיה האימונים. על הופקד ׳דרור׳ המכונה בן־עוזיה מרדכי

 במודיעין שעסקה רשת לטוות החל בדיאן גבי המבצעית, הפעילות את ריכז ׳יועד׳,

 מעורה שהיה דרום־אפריקה יליד עיתונאי גולדפוט, סטנלי את גייס הוא ודוברות.

 ואיש אינטלקטואל שלו, מרדכי כולם. לפני הכול, תמיד שידעו החוץ כתבי בין מאוד

 את וערך כתב בירושלים והתייצב השפלה מן שעלה ואלדד בתעמולה סייע רוח,

 רבות סייעה השפלה, מן לוי יהודה ששלח המשוכללת התחמושת ׳המעש׳. עיתון

 ותחמושת נשק של עצום ארסנל בעל לגוף לח״י הפך קצר זמן תוך הקרב. בפעולות

כפולים. קירות ובין בסליקים בעיר שונים מסתור במקומות שהוטמן

 שכינויו יעקב, פנסו. יעקב היה הלוחמים אחד

 לחברי השראה מקור היה ׳גואל׳ היה המחתרתי

 הוא לבו. ובאומץ בנחישותו במסירותו, לח״י מחתרת

 של הספר בבית למד הוא .1926 בקיץ בירושלים נולד

 לתנועת הצטרף 15 ובגיל בירושלים, ׳אליאנס׳ חברת

 המוסדות לקריאת נענה שנה כעבור ציון׳. ׳דגל הנוער

 הצורר נגד להלחם בכדי הבריטי לצבא והתגייס

 ללח״י. להתגייס החליט שירותו כדי תוך הנאצי.

 בתחום הרב ומניסיונו מידיעותיו למחתרת תרם הוא

 בכל נרתם העולם מלחמת תום עם וההנדסה. החבלה

 פעולות שורת בהצלחה וביצע לח״י, לפעילות מאודו

אחד־עשר השמדת הייתה בהן המפורסמת נועזות.

 ׳גואל׳ פנסו יעקב האנגלו־עיראקית הנפט חברת של ענקיים דלק מיכלי
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 עצום. היה לבריטים והנזק דלק חומרי של טון 30,000 הושמדו זו בפעולה בחיפה.

 השליך משוררים: כתבו שכמותו "על הבר איתן עליו כתב ,2001 בשנת מותו, עם

מנגד." נפשו

 רוכזו בהם מחנות, שלושה בהם והוקמו נטושים בתים נתפסו ירושלים ברחבי

 דרכם את מצאו אמונה וחדורי משולהבים צעירים מאות רבים. נפץ וחומרי ציוד

 לימים שנישאה טור־מלכא עליזה ובהן נערות גם היו המתגייסים בין למחתרת.

 ממנה שאב והוא יהושע על מאוד אהודה הייתה ששירתו גרינברג צבי אורי למשורר

 של פרשיות מעט לא התלקחו במחנה לחם. למענו הרעיון וחידוד נפש תעצומות

 המכונה הוברמן יששכר של הרעננה אהבתם ברקמת התבונן יהושע נעורים. אהבת

 ׳אריאלה׳, היה המחתרתי שכינויה התואר, יפת פריזנט, לאה וחברתו יענקל׳ה׳ ׳הלוחם

 שכטר, בלה שלו, אהובתו אריאל. הוא משמותיה שאחד לירושלים כמחווה אולי

במחנה. המרפאה את וניהלה הלוחמים למחנה היא אף הצטרפה

 כל משך בירושלים המחתרת פעילות את שהנחו כללים מספר קבע זטלר יהושע

 האחרון עד כולם, לוחמים. שאינם דרגים שאין היה האחד הכלל פעילותה. חודשי

 בנוסף תפקידיהם את בצעו המנהלתיים התפקידים בעלי לפעולות. יצאו שבהם,

 שחש מי במשמעת. דבקות היה השני הכלל המבצעיות. בפעולות השתתפותם על

 רפיון. תחושת ישרה לבל המחנה את לעזוב התבקש הקרבות מן רתיעה או פחד

 וללא מנוחה ללא ובלילה, ביום להיאבק עליהם יהיה כי ללוחמיו הבהיר יהושע

 מיקוש בינוי, בשטח לוחמה מפרכים. אימונים בוצעו לפעולה פעולה בין היסוס.

 את יהושע למד לא מעולם פנים. אל פנים קרבות הסתערות, לילה, משמעת וחבלה,

 בכוחות ושכלל למד המציא אשר כל את יישם הוא מסודר. באופן הללו הנושאים

 מיקוש, מבוצר, יעד כיבוש - והמבצעי ההנדסי בשטח הפעולות, כדי תוך עצמו

קשר. ואותות מודיעין

 אירוע על בזיכרונותיו העיד חשוב ציבור פעיל שהיה הנודע הבלש תדהר, דוד

 לח״י מפקד ביקר הראשונה, בהפוגה העצמאות, "במלחמת :1948 בשנת שהתרחש

 ברחוב המכונית את כשהעמיד במכוניתו. בתל־אביב זטלר, יהושע בירושלים,

 אחד אדם עבר מה, דבר לקנות החנויות לאחת רעייתו עם ונכנס נחלת־בנימין

 מהחנות יצא זטלר כשיהושע הבריטים... שלטון בימי שנעלמה מכוניתו את והכיר

שלי...׳ המכונית ׳אדוני, ואמר: האדם אליו פניו ל׳מכוניתו׳ וניגש

 למלחמה לירושלים, להעבירו שיש רב, נשק מונח שבמכונית לו הראה זטלר

העתיקה. העיר בכיבוש
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בי. בחרו וכבורר בוררות דין עצמם על לקבל ביניהם הסכימו שניהם

 המכונית בעל ביניהם: פישרתי קצר ודברים דין לאחר בביתי. הופיעו שניהם

 יזדקק שלא לאחר לו שיחזירנה בתנאי במכונית להשתמש ימשיך שזטלר הסכים

בישראל" כמותו ירבו - יקר יהודי הוא שה׳גנב׳ הבין המכונית בעל עוד. לה

!1960 המולדת׳ ׳בשירות תדהר ]דוד

תדהר דוד הבלש בהברת ובלה יהושע

 הם מבצעית. רק ולא ויסודית עקרונית הייתה וילין־מור זטלר בין המחלוקת

 בארץ המצב פני את תפס ילין־מור המחתרתי. המאבק מהות את בעין עין ראו לא

 את למגר ביקש לא יהושע אנטי־אימפריאליסטי. מאבק של כוללת מראיה כחלק

 זאת, לעומת אלדד, עם ירושלים. של בשחרורה הסתפק הוא העולמי, האימפריאליזם

 במקצועו מורה שהיה האיש טקטית. רק אלא עקרונית מחלוקת ליהושע הייתה לא

 שהתקבלה הבינאום החלטת את לבטל יהיה ניתן כי האמין לא דגול תנ״ך וחוקר

 הוא אחרים, מטעמים החלוקה לתכנית התנגד אלדד העולם. אומות כל על־ידי

 לעמוד שלא לבסוף הכריע הוא נפשע. מעשה היא ארץ־ישראל חלוקת שעצם סבר

 ׳המעש׳: המחתרת בעיתון אלדד כתב זעמו בחרון לירושלים. הוא אף ועלה מנגד

 הראשונה החלוקה על נוסף או״ם, החלטת על־ידי ארץ־־ישראל של "חלוקתה

 של והכלכלית הגיאוגרפית האמת כלפי פשע הן תרפ״ב, בשנת בריטניה על־ידי
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העברי." העם כלפי וגזל הארץ

 ילין־מור שיגר לירושלים, יהושע שעלה לאחר ימים שלושה דצמבר, בתחילת

 להודיעכם "הנני הודיע: ובו הגיוס( )לשכת העם שירות למפקד המרכז אל מכתב

 שבע־עשרה הגילים בני של הגיוס לקריאת להיענות הוראה ניתנה לחברינו כי

 הוא בארץ." עברי צעיר כל ימלא כאשר זו חובה ימלאו חברינו וחמש. עשרים עד

 להופיע יוכלו שלא כאלה זה בגיל חברינו בין "ישנם מסוימת: הסתייגות הוסיף

 לסכן עלולה ממנה ויציאתם המחתרת, בתנאי עדיין נתונים שהם כיוון למפקד

 על להחליט המיוחדים, התנאים עם בהתחשב אתכם, מבקשים אנו ביטחונם. את

 באדישות. התקבל המכתב מהכלל." יוצא בתורת אלה, צעירים של שחרורם אפשרות

כלל. יתגייסו לא לח״י אנשי כי העדיפו הצבא מפקדי מקרב רבים

 ימיה אל שפרפרה מזו במנותק זטלר של בפיקודו המחתרת פעלה ובירושלים,

 רצון בו שהיה מי כל מיון, כל בוצע ולא קבלה בחינות נערכו לא בשפלה. האחרונים

 עשרות לביתו. חזרה נשלח - פחד שהביע מי כל בברכה, התקבל להלחם ויכולת

 נכונים בירושלים, והתייצבו החדשה ההתארגנות על שמעו בשפלה לח״י מאנשי

ירושלים. למען חייהם את אף למסור עצמם מקדשים פעולה, לכל

 הייתה יהודית שכונה כל כמעט חברבורות. כנמר נדמתה 1947 סוף של ירושלים

 אחת ולא לצד מצד מפריע באין עברו בריטים חיילים ולהפך. ערביות שכונות מוקפת

 במזון המחסור בגלוי. נשק לשאת העזו לא יהודים סיבה. ללא באזרחים התעמרו

 שגרת לקיים אפשרות מנעו פוסקות הבלתי הירי צליפות ואף מורגש להיות החל

 המסוכן הסחף עצירת להיות חיבת פעילותו ראשית כי ברור, היה ליהושע חיים.

 לא ירושלים יהודי בקרב כי להבטיח יש בעיר, היהודית האחיזה את למוטט שעלול

במערכה. לעמוד ביכולתם הביטחון יתערער

 אם גם כי לו היה ברור לעין. גלוי באופן בנשק לאחוז אנשיו את הנחה זטלר

 בטחון ומשרה האויב בלב הרתעה אפקט יוצר אחיזתו שעצם הרי יורה, איננו הנשק

 בשלב להם. הצפוי הפוליטי הגורל נוכח ומבולבלים מפוחדים שהיו העיר יהודי על

 משנה לנקוט הללו הכובשים לאחרוני שגרמה הבריטים, על יזומה תקיפה החלה שני,

השחצנית. מהתנהגותם ולחדול בזוגות להלך זהירות,

 כוח ואימון תחמושת ריכוז נשק, איסוף התארגנות: של שבועות מספר לאחר

 פעולתו על זטלר פיקד 28.12.1947 ביום התקפיות. פעולות להתבצע החלו אדם

 השכונות בפאתי ערביות כנופיות אנשי התרכזו שבהם בתים על התקפה הראשונה:

 בהבטחת מכרעת חשיבות הייתה הללו לקרבות ירושלים. במבואות וליפתא רוממה

 ביום אחר־כך, ימים שלושה לירושלים. המערבית הכניסה על היהודית השליטה

 העיר. שבדרום ומלחה קטמון השכונות על מאסיבית התקפה בוצעה ,1.1.1948
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 בתים יושביהם על לפוצץ יהושע הורה ברשותו, שהיה הרב הנפץ חומר באמצעות

 המחתרת פעלה ,14.1.1948 ביום שבועיים, כעבור כנופיות. לאנשי משכן שהיו

 ,8.2.1948 וביום ג׳ראח שייח׳ בשכונת הקשתות׳ ׳בית את ופוצצה העיר בצפון
 שימש טאנוס בית יפו. שער שמול טאנוס׳ ׳בית ההגנה, עם בתיאום ופוצץ, הותקף

 ה׳נג׳אדה׳, מפקדת גם בו הייתה לכך מעבר ערביות, פורעים לכנופיות מיסתור מקום

 ה׳נג׳אדה׳ היוותה כעת ההגנה׳, ל׳מפקדת מקבילה מעין הערביות, המליציות פיקוד

 מטעמו המשימה על פיקד "יועד" המכונה זליבנסקי פתחיה מתמיד. יותר מאיים כוח

 הכובד ותחת המשקל, אדירי הנפץ חומרי את גבם על העמיסו וחבריו הוא זטלר, של

 זרוע פתוח, שדה לחצות צריכים היו הכוחות קשים, בתנאים שעות 3 משך זחלו

 ברכב העת כל הבריטים סבבו אותו היעד אל לחדור מכן ולאחר וקוצים, סלעים

 הגיע לבסוף, כיוון. לכל נשלח שאורם מסנוורים בזרקורים השטח את וסרקו משוריין

 נושאי מאסיבית. ירושלמית אבן בנוי מידות, גדל בית זה היה טאנוס, לבית הכוח

 הסתערו ולוחמיו שיועד שעה המיועדים, במקומות בלאט אותו הניחו הנפץ חומר

 הלוחמים הוצת. הפתיל הבית נטש הכוח ניתנה, הפקודה הבניין. את וכבשו בעוז

 עבר, לכל עפו האבן גושי נשמע, אדיר פיצוץ וקול ההתכנסות, לנקודת שפופים רצו

 כי ליועד התחוור הפיצוץ, סערת ששככה לאחר רק בעיניים. נזרה ואבק התפזר חול

 זטלר: לו שהועיד הנוסף התפקיד לקראת והתאושש מהר, חיש החלים הוא נפצע.

לירושלים. הדרך ופתיחת יאסין דיר הכפר כיבוש

דרור מחנה
פריזנט ואריאלה פדר יהודה הארוך, ׳יואב — מקובר משולם משמאל
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 מודיעינית יכולת על העידה העיר, רחבי בכל שבוצעו הללו, בפעולות ההצלחה

 למצב עברו הערבים בירושלים. הכוחות מערך את לחלוטין ושינתה גבוהה ומבצעית

 כעשרה זה אחר בזה פוצצו ספורים ימים תוך העיר. מן ברחו מהם ורבים מגננה של

הערביות. המיליציות עבור פעילות מוקדי ששימשו ירושלים, ברחבי מידות בתי

 אלמנטים כנגד גם אלא והערבים, הבריטים נגד רק כוונה לא המחתרת פעילות

 בשל גולח, ראשן ושיער יהודיות, זונות עשר נתפסו כך היהודי. במגזר שליליים

 במצב בריטיים. לקצינים רחבה ביד הללו הנערות סיפקו שירותיהן שאת העובדה

 האויבים מן פחות לא מסוכן אויב להיות מוסרי ריקבון היה עלול מצוקה, של זה

החיצוניים.

 שלמים. מתחמים לכיבוש פעילות החלה נקודתיים, יעדים בהצלחה שכבשו לאחר

 חשיבותו וה׳נחלאות׳. רוממה בין שחצץ באדר שייח׳ הכפר היה שנבחר הראשון היעד

 שבין הקשר דרכי ועל המצלבה עמק על החולש האסטרטגי ממיקומו נבעה הכפר של

 וכמעט נכבש הכפר קשה. היה לא באדר שייח׳ על הקרב לדרומה. ירושלים צפון

 לקראת הכנות בו ובוצעו לח״י של אימונים מחנה הוקם במקום נטשוהו. יושביו כל

׳דרור׳. - בן־עוזיה מרדכי הופקד זו פעילות על הבאים. הימים

 בגיל לארץ עלה ביוון, נולד והאחראי השתקן הבחור בכל. ׳דרור׳ על סמך יהושע

 התיכון הספר בבית מצטיין תלמיד היה הוא בתל־אביב. הוריו עם והתגורר תשע

העברית. באוניברסיטה ללימודים ונרשם

 בקרבות. עילאית גבורה גילה הוא בלח״י. פעילותו את דרור העמיק במקביל,

 להעביר בכדי מוות כדורי ושל גשם של שוטף מטר תחת זחל טאנוס בית על בקרב

 הלוחמים בידי יהיה לא כי נוכח כאשר הבית. את לפוצץ שעמדו ללוחמים נפץ חומר

 אחרון בניסיון הבית. מול לבדו נותר והוא לסגת להם הורה המשימה, את לבצע

 סמל הייתה שהתנהגותו האיש גדול. ברעש וקרס התפוצץ והבית המנגנון את הפעיל

 הוראה בשל שנגרמה אימונים בתאונת נהרג ולאחריות, לאומץ ולדייקנות, לרצינות

 הולדתו ביום שמת הצעיר על רבים ימים התאבל יהושע ללוחמיו. שמסר נכונה בלתי

 המחתרת, התמקמה בו המחנה את ירושלים. של בשחרורה לראות זכה ולא 22ה־

שבפעולות. הנועזות יצאו ממנו דרור׳, ׳מחנה לזכרו מעתה כינו

 בירושלים. הכלא מבית האסירים לבריחת סיוע הייתה החשובות המשימות אחת

 תכניותיו את לו הסביר הוא העיר. מהנדס בפני עצמו והציג העירייה לבנין הלך יהושע

 כל הביע לא המהנדס הכלא. בסביבות הביוב תעלות מפת את לידיו להעביר ודרש

 מן הנועזת הבריחה פעולת התאפשרה בעזרתה המפה את לידיו ומסר התנגדות

הרוסים. במגרש הכלא

 קרבות בשפלה. המלחמה מאוד עד התעצמה הקרבות, באש בוערת ירושלים בעוד

 ירושלים על ולמפגעים. לירי חשופות היו התחבורה ודרכי בערים התנהלו רחוב
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 מונה יוסף דב המשפטן רב. בצמצום היו והמים המזון כבד. מצור הוטל וגוש־עציון

בעיר. והכלכלית האזרחית הפעילות את וריכז ירושלים של צבאי כמושל

 נשא ,2000 בשנת הללו, הדברים של התרחשותם לאחר שנה חמישים כמעט

 לח״י אנשי של תרומתם לציון שהוקדשה ממלכתית בעצרת נאום זטלר יהושע

ירושלים: לשחרור

 וללא שיעור ללא רבים, נגד מעטים של פרשה הנה בירושלים לח״י "מלחמת

 השטחים כיבוש על־ידי ממש, היהודים התושבים חיי להצלת לחמנו הפוגה.

 שסגרו הערביים הכפרים כיבוש וכן ירושלים, בלב הערבים בהן שגרו והשכונות

 את למנוע העיר, לגורל בפרץ לעמוד כדי לחמנו בעיקר להשמידנו. מסביב עלינו

 בינלאומי, בשלטון ירושלים תהיה לא לעולם כי ומלואו עם קבל ולהכריז פירוזה

 שהוא גורם כל של היד ותגדע אחר. זר שלטון כל ולא קונסולים של לשלטון לא

לעולמים. ישראל כבירת ירושלים על להכריז מאיתנו למנוע ינסה אשר

 ללא ירוד היה ובאזור בעיר המצב לירושלים. הגעתי באו״ם ההכרזה לאחר

 במרכז ולהרוג להרוס לתקוף, החלו הערבים וביטחונית. מוראלית מבחינה שיעור

 המצב ירושלים. שבתוך השכונות ובכל רוממה, בשכונת לעיר בכניסה המסחרי

 שעדיין הבריטים בעזרת זה וכל נסגרו, לעיר הכבישים לשעה. משעה החמיר

מיצרים. ללא בעיר שלטו

 ללא העיר למרכז ברחו היהודים נגדנו, הערבים עם פעולה שיתפו הבריטים

 בריטים בשוטרים נתקלו אך בפרץ, לעמוד כדי עמדות תפסו ההגנה אנשי מציל.

 להרוג מוגנות, הבלתי לעמדות להיכנס מהערבים מנעו לא ואף נשקם את שפרקו

נשקם. את ולשדוד במגנים

 ולא הבריטי בשלטון הכירה במקום הישוב שהנהגת היה ביותר הגדול האסון

 יהודי כל של מירושלים בריחה החלה לאפס. ירד היהודים ומורל לו התנגדה

 וברחה העיר את זנחה הגבוהה הפקידות ואף זאת, לעשות אמצעים לו שהיו

לתל־אביב.

 הבריטי לשלטון ובפטיציות בתחינות בעיתונות, בבכיות המשיכו המוסדות

 הנשק לפירוק להתנגד העזו ולא יחיד כשליט בבריטים הכירו הם ימימה. כבימים

 נגד תקיפה בפעולות השתתפו אף הבריטים בכך, די לא ואם המגינים. שבידי

 בן־יהודה ברחוב ירושלים, בלב אותן ופוצצו תופת מכונות החדירו הישוב,

 יציב שלטון חוסר של המהומה כל שבתוך להיווכח היה צר אחרים. ובמקומות

 גורל על בדיונים הבריטים עם פעולה לשתף בעיר שנותרו המוסדות המשיכו

זרים. קונסולים ולשלטון העיר לפירוז תכניות כולל ירושלים

 יותר מתגוננים לא טוטאלית. במלחמה לפתוח החלטנו הזה הנורא המצב לאור
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 הכנופיות את ומפיצים שכונה אחרי שכונה ומפוצצים כובשים משחררים. אלא

 ללחום ונאלצנו מעטים היינו רבים. קרבנות וסבלנו קשה היתה המלחמה רוח. לכל

 אזור את תקפנו בתחילה הפוגה. ללא שעה ושעה לילה לילה אחרונים בכוחות

 בגלוי. נשק שנשאו ערביות בכנופיות מאוכלסים שהיו שלו הקפה בתי על רוממה

 מקומם ואת נפשם על ברחו הערבים השכונה, את כבשנו ופצצות מוקשים בעזרת

המסחרי. המרכז פליטי יהודים, תפסו

 באדר שייח׳ איזור תחתית, ליפתא עילית, ליפתא את כבשנו חודשיים תוך

 בית את פוצצנו הממשלה. ומשרדי ישראל כנסת בנין כיום נמצאים עליו אשר

 נוה־שאנן. ואת קטמון את יפו, ושער משה ימין באזור הכנופיות מרכז טאנוס,

 כיבוש כל עם העיר. ממרכז שנפלטו יהודים פליטים התיישבו הכיבוש שטחי בכל

בהתאם. עמדותיהם הוזזו עמם ובתיאום השחרור על ההגנה לאנשי הודענו נוסף

 בעיר. המורל את הרימו ופעולותינו לבדנו, כמעט פעלנו הללו הפעולות בכל

ומכל העדות מכל נשקם, על יהודים לוחמים של רבות עשרות אלינו הצטרפו

האסירים׳ ׳רב לוין אריה הרב
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 אשר דתית חטיבה והקמנו שלנו המחנות דלתות על דפקו דתיים לוחמים הזרמים.

 לוין, אריה הרב האסירים, של הידוע הרב המחנה. בתוך מיוחד מקום לה הקצבנו

 מיוחדת תפילה נערכה פעולה כל לפני תורה. ספר והביא בית־כנסת במקום חנך

שלנו." הלוחמים לכוחות היחידה הצטרפה שלאחריה

 מכתבים, באמצעות ויהושע בלה בין הקשר התנהל בהן ארוכות שנים לאחר

 לקראת ונערכו יחדיו להתגורר עברו הם אהבתם. את סוף־סוף לאחד להם היה ניתן

 פירוק לאחר להתחתן חשבו תחילה מלחמה. ימות אלה היו שעדיין אלא חתונתם,

 מתמדת, בסכנה היו וחייהם בבריטים המלחמה התגעשה בהם ימים באותם אך לח״י

להנשא. החליטו הם רחוק. להיות עשוי זה יום כי היה נראה

לח״י לוחמי זקן שנאורסון החתן, של לשמאלו זטלר. ובלה יהושע של חתונתם
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ג׳/
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נישאים ויהושע בלה

 חברים הגיעו לחתונה להגיע. יכל לא המשפחה מבני ואיש במצור הייתה ירושלים

 הלוחמים, זקן שנאורסון ביניהם לח״י, לוחמי וכמובן המצור בעת בירושלים שהיו

.1929 במאורעות חברון בעיר נספתה ממשפחתו שחלק
 מחנה בשוק גג על תש״ח ניסן כ״ח ליום אור נערכה ובלה יהושע של חתונתם

 שבנם למחתרת, ונאמנה אצילית משפחה בני רובוביץ, משפחת בית מעל יהודה,

 אל שב לא ומעולם למעצר נלקח כרוזים, כשהדביק הבריטים ידי על נלכד אלכסנדר

 עקבות את לטשטש כך אחר שניסו הבולשת אנשי ידי על נרצח הנראה ככל ביתו.

מעולם. נמצאה לא גופתו הפשע.

 של רבם לוין, אריה ר׳ הצדיק הרב והקידושין החופה את ערך הדברים, מטבע

 ואהבת אדם לאהבת מופת היה ימיו שכל מופלא איש הם. באשר המחתרת עצורי

 בעוצם ויהושע, אשתו לכתובת קוצב שהוא הסכום מהו יהושע את שאל הרב העם.

 ריאלי סכום לנקוט מיהושע ביקש אך חייך הרב לירות!" "מיליון קרא התרגשותו,

 המסמך על חתמו סיטון, דוד הידוע העיתונאי היה מהם אחד העדים, היה. וכך יותר,

 שנים שנצרבה אהבתם את לעגן יכלו סוף כל סוף נשוי, לזוג היו זטלר ובלה ויהושע

 סכום אספו יהושע של חבריו הכיבוש. סורגי מאחורי ונכלאה קרבות באש רבות כה

 דבר חרטו עליה טהור מכסף מבהיקה סיגריות קופסת משותפת: מתנה וקנו כסף

ברכה.
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 כמקובל. דבש לירח זמן היה לא ירושלים. גאולת למלאכת מיד שבו הטקס, בתום

 בתכנון עסק יהושע תמיד, עבודה מלאו וידיה המרפאה על אחראית הייתה בלה

 המחתרת. של אדמיניסטרטיבי ובניהול פוליטית בעשייה עליהם, ובפיקוד מבצעים

 יום מדי להתייצב עליה והיה בית במעצר נתונה בלה הייתה עדיין רשמי באופן

הבריטית. המשטרה בתחנת

 המודיעין קצין ההגנה של הירושלמית החטיבה בראש עמד ,1948 פברואר מאמצע

 הורה והוא לאוזניו, הגיעה בירושלים המחתרת של הענפה פעילותה שאלתיאל. דוד

 מרדכי באמצעות ידע. לא שמו שאת בירושלים, לח״י מפקד את אליו להזמין לאנשיו

 בשכונת שאלתיאל של לביתו הגיע זטלר ושאלתיאל. יהושע בין קשר נוצר בן־עוזיה

 כדי מאנשיו שישה והציב הבית סביב סיור ערך לכן, קודם קלה שעה בית־הכרם.

המפגש. במהלך ישתבש דבר־מה אם עליו, שיחפו

 וסיכמו עמדותיהם את לזה זה הבהירו הם ושאלתיאל. זטלר שוחחו שעה משך

 עם שוטף בקשר מעתה עמד לח״י מטה הצורך. בשעת אסטרטגי תיאום על ביניהם

 הלוגיסטי. במישור והן המבצעי במישור הן הירושלמית, החטיבה מפקד שאלתיאל,

 בירושלים לח״י אנשי של המחתרתיים וכינוייהם המלאים שמותיהם היו מעתה,

 בעברו, מודיעין איש שאלתיאל, ומעמדם. תפקידם הגדרת כולל למוסדות, ידועים

ההגנה. מטעם מודיעין אנשי באמצעות גם לח״י על מידע צבר

 לטובת לוחמיו את ולהעמיד שאלתיאל של הנחיותיו את לקבל נכון היה זטלר

 כי דרש הוא הפעולה. שיתוף לקיום תנאים הציב אך העיר, על הכולל המאבק

 מפורש, סירוב הביע לא שאלתיאל ביעדים. ואחיזה כיבוש של תהיה האסטרטגיה

 לאחר ירושלים. בינאום למען לפעול ההגנה אנשי נכונים היו רשמי, שבאופן אף על

 אנשיו על המוטלות המשימות כי זטלר הבחין בתיאום, שבוצעו פעולות מספר

ערך. פחותות היו ובעיניו העתיקה העיר מן הרחק מתבצעות

 נשק לפרק בהתמדה המשיכו שהבריטים "לאחר זטלר: יהושע ותיאר המשיך

 שוטרים של זוגות־זוגות ירושלים ברחובות שלחו הם ובעמדות, ברחובות מיהודים

 את לפרק לוחמים ושלחנו סוף לדבר לעשות החלטנו בכל. הייתה וידם בריטים

 לדרוש: אלא בהם לפגוע שלא היתה ההוראה המשוטטים. השוטרים של נשקם

 לאחר אך נפצעו ולכן שהתנגדו היו תחילה לרעה.׳ בכם ניגע ולא הנשק את ׳תנו

 שהנשק ברור נפשם. על וברחו שנתבקשו ללא אפילו נשקם את מוסרים היו ימים

 השוטרים הפסיקו ימים חודש וכעבור ללוחמינו חשובה כוח תוספת הביא הזה

ירושלים. ברחובות להלך

 מהבריטים למנוע כדי הפרעה ללא בירושלים נשקם עם להלך החלו היהודים

 תופת מכונות החדרת ידי על הערביות הכנופיות עם פעולה ולשתף להוסיף
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 ורכוש. אדם בקרבנות נורא נזק וגרמו העיר ברחובות שהתפוצצו ממוקשות

 על באש ולהעלותן העיר ברחובות ששוטטו צבאיות מכוניות למקש התחלנו

 בהם הסגורים במחנות נפגע שלא לבריטים להודיע משאלתיאל בקשתי יושביהן.

 באש. תעלה ברחובות לשוטט שתמשיך צבאית מכונית כל אך מתגוררים, הם

לבקשתנו. נענו הבריטים

 שנפלו. לוחמינו שמות על שנקראו צבאיים מחנות שלושה הקימונו במקביל

 בטלביה דרור" ו״מחנה באדר בשייח׳ יואב" "מחנה עילית, בליפתא אלדד" "מחנה

 מחסני משוריינות, משא מכונות ג׳יפים, נשק, היו במחנות במפקדה. ששימש

 בחדר בירושלים. בריטים היו לא כאילו בגלוי הכל שידור. תחנת ואף אספקה

 ירושלים בכלא התליה מחדר שהוצאנו התליה חבל את התקנו אלדד במחנה האוכל

ולגאולה. לשחרור כסמל עיניים מאירת מנורה עליו ותלינו

 אפשר אי מבוצרים. אבן בתי עם בנוי שטח כיבושי ברובם היו שלנו הכיבושים

 כבד נשק היה לא בירושלים ליהודים אבל בתים לפוצץ בלי כזה שטח לכבוש היה

 אנו בלבד. ולהתגונן עמדות לתפוס אלא ברירה היתה לא ולכן תקופה באותה

 ממנו והעברנו עצמי מייצור הגבלה ללא נפץ חומר בידו שהיה היחיד הגוף היינו

 של חדישה בשיטה לחימה כדי תוך התאמננו לירושלים. מוגבלות בלתי כמויות

 אש ובחיפוי נפץ חומר עם תרמילים נושאי של מחלקות הקמנו רחובות. מלחמת

 התרמילים את דרכן החדרנו דלתות, פוצצנו המבוצרים, הבתים לעבר התקדמנו

שכונה. אחרי ושכונה בית אחר בית התקדמנו כך למרומים. הבתים את והעלנו

 בהלה מנוסת והחלה ובכנופיות בערבים לב מורך הכניסה זו פעולה שיטת

 לבקשתם מקומם. את תפסו ויהודים מערבים התרוקנו השכונות כאמור המונית.

 כדורים מהם קבלנו ובתמורה נפץ חומרי אחת לא להם ספקנו ההגנה אנשי של

 שקבלנו כדורים בעזרת כבשנו דיר־יאסין כפר שאת נציין לנו. חסרים שהיו

ההגנה". מאנשי

 העיר את ולקיים התחבורה רציפות על לשמור כדי שביכולתה כל עשתה ההגנה

 בעיקר בקשר עמד זטלר הגבולות. להרחבת להלחם עצמו על נטל לח״י הנצורה.

 וכבוד טובה אווירה שררה ומרט זטלר בין שאלתיאל. של יועצו מרט, זלמן עם

 שינוי את סימל אשר ׳נחשון׳, למבצע ההגנה התארגנה אפריל, חודש בתחילת הדדי.

 של לזכרו נקרא המבצע למתקפה. ממגננה עברו והכוחות היהודית, האסטרטגיה

צובה. למחצבת סמוך בקרב שנהרג כפר־סבא, בן הוא אף שושני, נחום

 בן־גוריון: אמר נחשון למבצע המבצע פקודת גיבוש לשם בביתו, שנערך בדיון

 מלחמה זוהי לירושלים. התחבורה על המלחמה והיא בוערת אחת שאלה יש "כרגע

לישוב." מוות מכת להיות עלולה ירושלים נפילת מכרעת.
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 העברת התאפשרה וכך נפתחה, לירושלים הדרך יעדיו: את השיג נחשון מבצע

 התחוללו ירושלים, בהרי שנערך המבצע במהלך משאיות. 200 ובה אספקה שיירת

תקדים. חסר בהיקף קרבות ובסמטאותיה העיר בשכונות

 הכפרים מן ירושלים את לשחרר הייתה שעתידה פעולה תכננה מצדה, לח״י

 על לשאלתיאל הודיע יהושע העיר. גבולות את ולהרחיב במבואותיה, העויינים

 יאסין דיר הכפר את לכבוש עתיד הוא וכי החדשים, בשטחים ולאחוז לתפוש כוונתו

אצ״ל. בשתוף

 לאחד שהיה קרב בדיר־יאסין פרץ ,04:45 בשעה 9.4.1948 ביום השחר, עלות עם

 העובדה בשל אלא מהלכיו, בשל רק לא העצמאות, מלחמת של המפורסמים הסמלים

שנים. עשרות מקץ גם קהתה לא שעוצמתו תעמולתי, למושג שהפך

 מתכוונים שאתם לי "נודע לזטלר: מסר שאלתיאל שיגר נחשון מבצע תחילת עם

 שתפיסת לעובדה לבכם תשומת את להעיר ברצוני דיר־יאסין. על פעולה לבצע

 התנגדות כל לי אין שלנו. כללית בתכנית אחד שלב הנם והחזקתו דיר־יאסין

 ידכם לאל אין אם בו. להחזיק בכוחכם שיש בתנאי הפעולה את תבצעו שאתם

 לעזיבת יביא בעקבותיו אשר הכפר, פיצוץ מפני אתכם מזהיר הריני זו, לעשות

 יכביד זה מצב זרים. כוחות על־ידי העזובים והבתים החורבות ותפיסת התושבים

 בקורבנות כרוך יהיה המקום של שני וכיבוש הכללית, המערכה על להקל במקום

 למקום יימשכו שאם הוא, בפניכם להביא שברצוני נוסף נימוק אנשינו. של גדולים

שלנו." האירודרום הקמת לתוכנית הפרעה משום בזה יהיה זרים, כוחות

 שנועד האווירי, למנחת כינוי היה מכתבו, בסוף שאלתיאל כתב עליו ה׳אירודרום׳,

נשרים. כנפי רחוב כיום סלול בו המקום בגבעת־שאול, לקום

 והתבססות כפר כיבוש הייתה שמטרתם הראשונים הקרבות אחד זה שהיה מאחר

 לטבוח הוחלט מלכתחילה כבר כי נאמר, אחדים במחקרים השבויים. שאלת עלתה בו,

 לירושלים, בדרך יהודים של שיירות ורצח התנכלות על ענישה כפעולת באוכלוסיה,

 לאצ״ל הייתה לא כי לעומתם הקובעים יש הבאים. הקרבות לקראת בהרתעה ואף

מלכתחילה. בשבויים לטבוח כוונה

 אזרחית. באוכלוסיה מכוונת פגיעה של אפשרות דעתו על העלה לא זטלר יהושע

 שאינם אנשים גם שייפגעו אפשר ובירי, בתים בפיצוץ הכרוך קרב במהלך כי ברור

 בחפים הפגיעה את האפשר ככל לצמצם בכדי כתקלה. ייחשב כזה מקרה אך לוחמים,

 שערי- החולים לבית הסמוך הטורים ברחוב מחניון משאית לח״י ׳החרימה׳ מפשע

 לירות, 57 של פיקדון תמורת אפשטיין פרץ הסוחר מן הגברה מערכת ושכרה צדק

 הכפר אנשי את להזהיר התכוונו ההגברה מערכת באמצעות למדי. גבוה שהיה סכום

פיצוצם. טרם הבתים, את לפנות

 אנשי ושמונים מצפון לח״י אנשי ארבעים בערב. לצאת אמורים היו הכוחות
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 אנשי ללא לבד לפעול ללח״י היה מוטב והנוחות, היעילות מבחינת מדרום. אצ״ל

 חומר היה יהושע של בידיו משלה. שונים היו ואימוניהם פעילותם ששיטות אצ״ל

 של האימון רמת וגם אצ״ל לרשות שעמדה מזו בהרבה גבוהה ובכמות באיכות נפץ

 צורך יהיה כי הבהירה הכפר במפת שהתבוננות אלא יותר. גבוהה הייתה הלוחמים

פעולה. שיתוף על הוסכם על־כן לוחמת. מאסה שייצרו גדולים בכוחות

 ינוע כוח כל כי סוכם בירושלים אצ״ל מפקד רענן, ומרדכי זטלר בין בדיון

 לפי לוחמת׳. ׳אחדות הסיסמה תושמע הכוחות, יחברו וכאשר אחר, מכיוון עצמאית

הזריחה. לשעת סמוך עד הפעולה נדחתה אצ״ל, בקשת

 וחבר ידוע היסטוריון בצה״ל, אלוף־משנה לימים פעיל, מאיר הפלמ״ח איש

 הסתנן כי טוען הפוליטית, המפה של השמאלי לקוטב המשוייך במיוחד, חריף כנסת

 טענתו את בתוקף מכחיש זטלר לאירועים. ראייה עד והיה לח״י כוחות בין לכפר

 לא פעיל מאיר בפעולה, שהשתתפו לח״י לוחמי כל את אישית סקר הוא פעיל. של

 החתומים ,9.4.1948 מיום מודיעין דו״חות קיימים לא צה״ל בארכיון ביניהם. היה

 פעיל של בהתייחסותו ׳אברהם'. נקרא שלו הקוד בשם אשר פעיל מאיר על־ידי

 ההיסטוריון הראייה, עד דברי הבחן, לבלי עד בזה, זה נמהלים דיר־יאסין לאירועי

 על־פי כך היסוד, מן המתעב השנון והפולמוסן מדעית אובייקטיביות על המצווה

 ברבות האמת. בירור על מאוד עד מקשה זו עובדה הפורשים. מחתרות את דבריו,

 מהם באחד שונים, בפורומים הפרשה על פומביים דיונים מעט לא נערכו השנים

 השתתק השנון ההיסטוריון טענותיו. של הדיוק חוסר עם פעיל את יהושע עימת

תשובות. מצא ולא

 לתוך נפל הרמקול ובו הרכב להשתבש. העניינים החלו הקרב בתחילת כבר

 הרכב מתוך פעל הרמקול המקום. בני בידי לכן קודם קצר זמן שנחפרה תעלה

 רבים בבתים היטב נשמעה כי ידוע אך מוגבלת, הייתה ההכרזה ויעילות התקוע,

 הרמקול. קריאת נשמעה לא הכפר בלב כי קבע, ׳יבנה׳ המודיע ששלח דו״ח בכפר.

 קריאה אצ״ל מאנשי אחד שמע אשר עד תקלות, ללא ההתקדמות הייתה תחילה,

 ענה הלוחם המוסכמת. הסיסמה של הראשון חלקה - כ׳אחדות׳ באוזניו שנשמעה

 טעה. כי לו התחוור אך הקורא, בפני עצמו את וגילה ׳לוחמת׳ במילה בעברית לו

 הערבי השומר לחברו... קרא הכפר משומרי אחד ׳מחמוד׳. הייתה ששמע המילה

 הבלבול פתאום, התלקחה הקרב אש נחשף. הכוח לעומתו. ירה אצ״ל באיש שהבחין

 בכוח כי למפקדיו דיווח אצ״ל בכוחות שהושתל ההגנה של מודיעין איש בכל. אחז

 נפצעו בראש שהלכו שמפקדיהם לאחר האנשים" בין אנדרולומוסיה "קמה אצ״ל

 לא שירו והאש לנשקיהם, תחמושת די היתה לא האצ״ל לכוחות לתפקד. יכלו ולא
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 של מחקרו על המתבסס זוכרות/ ׳עמותת של האינטרנט באתר ממוקדת. הייתה

 ההשתלטות "במהלך האירועים: השתלשלות המשך מתואר מורים, בני ההיסטוריון

 קיבצו הפורשים הארגונים שני של הלוחמים הכפר. מתושבי רבים נטבחו הבתים על

 לא ואזרחים מיליציה, אנשי בהם בחיים, שנותרו הכפריים מן ניכר חלק אחר־כך

 של מעשים היו כן מהם... עשרות ורצחו וטף נשים לרבות לוחמים ולא חמושים

ואונס." גופות השחתת

 הנמלטים נתקלו שם עין־כרם. השכן הכפר לכיוון ברח הערביים התושבים מן חלק

 בבית התרכזו תושבים עשרות כמה בגבעת־שאול. שישבו ההגנה כוחות באש

 התוקפים. על ירו ומשם דיר־יאסין, בכפר ביותר הגבוהה בנקודה שהיה המוכתר,

 כוחות על־ידי הבית נכבש אשר עד שעות עשר מעמד להחזיק הצליחו המתבצרים

כתגבורת. שהגיע הפלמ״ח של וכוח לח״י של משולבים

 אצ״ל, לטענת ירושלים. ברחובות במשאית השבויים את הובילו אצ״ל אנשי

 יפו רחוב דרך הנסיעה אך שם, ולשחררם המזרחית לעיר להעבירם הכוונה הייתה

 השפלה מסע לבצע הכוונה על ידע לא כי מעיד, זטלר ניצחון. תהלוכת למעין הפכה

 הוטמנו אז ,12.4.1948 עד נותרו שם סמוכה, למחצבה פינו ההרוגים גופות את זה.

אחים. בקבר

 בעולם במהרה ופשטו בירושלים סערה חוללו דיר־יאסין אירועי בדבר הידיעות

 הפליגו ואף לארגון שיוחסו במעשים בסכלותם, השתבחו, אצ״ל מאנשי אחדים כולו.

 היו עליו פומבי כרוז פרסם הלאומי הוועד הזעזוע. את שהעצימה עובדה בתיאורים,

 הרצוג. הלוי יצחק והרב עוזיאל חי מאיר בן־ציון הרב הראשיים, הרבנים חתומים

 יהושע, ישראל. מכלל מופקעים להיות יאסין דיר רוצחי של דינם כי קבע הכרוז

 מתוכן צורב ועלבון זעזוע חש ישראל כלל למען למלחמה קודש היו ימיו שכל

 לחרוץ ניתן "האם בשאלה: אליו ופנה עוזיאל הרב של למשרדו ניגש הוא הכרוז.

 השיב הליכות נעים תורני איש עוזיאל, הרב ומשפט?" בירור ללא אדם של דינו

 "אתה התנ״ך בלשון לרב השיב זו לתשובה שהמתין יהושע אפשרי. בלתי הדבר כי

 לא כלל כי התברר החוויר. עוזיאל הרב המנאץ. הכרוז את בפניו והציג האיש!"

 יוכל לא כי הסביר זאת, עם ידיעתו. ללא נרשמה האישית וחתימתו הכרוז על ידע

 להסיר הרצוג הרב את לשכנע מיהושע ביקש הוא הרצוג. הרב עמיתו, כנגד לצאת

סירב... הרצוג הרב מאליהם. הדברים יבוטלו ואז הכרוז מן חתימתו את

136



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 הבחנה ללא הפורשים לניגוח ההגנה את ששימש אמצעי הפך דיר־יאסין השם

 המבטא למושג דיר־יאסין היה הערביים, התקשורת בכלי במקביל, ללח״י. אצ״ל בין

 כמופרזים, שנים כעבור שהתבררו דיר־יאסין, על הפרסומים היהודים. אכזריות את

 מחשש הקרב, קודם עוד בתיהם את נטשו רבים ערביים כפריים פיפיות. לחרב היו

 התעמולה שופרות סייעו וכוונה, דעת מבלי דיר־יאסין". "מרצחי בידי ייפלו פן

בארץ־ישראל. היהודי למאבק הערבית

 לזירת והיה והמוסרי הצבאי הדיון מן בפרשה הדיון חרג השנים, במרוצת

 זה לצד הטיעונים כאשר הצדדים, מכל ותועמלנים היסטוריונים בין התגוששויות

הדובר. של הפוליטית מעמדתו ישיר באופן מושפעים האחר לצד או

 הייתה שכותרתו חריף, כרוז 14.4.1948 ביום אצ״ל פרסם להאשמות, בתגובה

 אצ״ל תיארה בכרוז ההגנה." של הצהוב( הטלאי משקל )על הצהוב לכרוז "תשובה

 שאלתיאל, של מכתבו פורסם הכרוז בראש גרסתה. על־פי האירועים השתלשלות את

 ישוביים." כלל ביטחון "מטעמי התעופה לשדה המתייחס המשפט הושמט ממנו

 עצם "לפי כיבושו: לאחר בכפר החזיק לא שאצ״ל לכך הסברים הובאו בהמשך,

 עם אחד בקנה עולה איננה זו טענה כובש." צבא אלא מצב חיל אנו אין מהותנו

 הכחישה לא גם אצ״ל במקום. להחזיק אצ״ל התחייב אכן הקרב שלפני העובדה

 החברה אנשי את בצדק, כנראה האשימה, אך בכפר, בביזה ידיהם שלחו אנשיה כי

 שבפאתי המחצבה על הקרב תום עם מיד הכפר על שעטו בונה׳ ׳סולל ההסתדרותית

 שלהם הביזה לפעולות המשך היא זו "פעולתם ומזון. אבנים משאיות, וגנבו הכפר

לפעולתנו." הודות שפונו הערביים בכפרים

 ,19.4.1948 ביום ששיגר הרפואי הדו״ח מכל: החשוב הפרט צוין הכרוז בסוף רק
ורט. ד״ר עליו לממונה דרויאן א׳ ד״ר

 ההסתדרות נציג אביגדורי, ד״ר עם 12.4.1948 ביום בדיר־יאסין שביקר הרופא,

 לאונס. או להתעללות לטבח, עדויות נמצאו לא כי חד־משמעי באופן קבע הרפואית,

מיריות! נפגעו ההרוגים כל הרופאים, ממצאי פי על

 על הגדול ממחקרו כחלק דיר־יאסין בפרשת שעסק גלבר יואב ההיסטוריון

 שהפיצה לשמועות "בניגוד נחרצות: קבע ונכבה׳(, )׳קוממיות העצמאות מלחמת

 בדיר־יאסין אירעו לא אחריו או הקרב בזמן השנים, במהלך הערבית התעמולה

 קטלינג הבריטי הסוכן את האשים גלבר גופות." והשחתת התעללות אונס, מקרי

 עט ההגנה מודיעין נפשו. שנואי היהודים את להכפיש שנועדו ההאשמות בהפצת

 אצ״ל את באמצעותו לנגח כדי בו ונעזר רב שלל כמוצא קטלינג של דיווחו על

ולח״י.
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 —דיו בתועבות מאוד והפריזה מנגד עמדה לא הערבית התעמולה גלבר, פי על

 להתפוררות הביאה כי עד גדולה, כה הייתה הערביים התועמלנים הצלחת יאסין.

עמם. בני של העמידה כוח

 התייחסו דיר־יאסין בעניין ההגנה אנשי של הקשים המודיעיניים הדיווחים כל

 חמורים מבצעיים בליקויים ואחריות, משמעת בחוסר הואשמו שאנשיו אצ״ל, לפעילות

 על דיר־יאסין רפש הוטל ההגנה, מפקדת בקרב ואף הציבור, בקרב מופקרת. ובביזה

 הייתה שפעולתה לח״י, שילמה כך הארגונים. שני בין הבחנה ללא כולם, הפורשים

 בדוחות הפעולה. תחילת עם מיד קרס שכוחה אצ״ל חטאי על וממוקדת, מקצועית

 שהפגינו המקצועית האיכות צוינה ואף לח״י כוח בפעילות דופי הוטל לא המודיעין

כוחו." כל את זו לפעולה נתן "הלח״י בהערכה: מסר ׳יבנה׳ המודיע לוחמיו.

 העמק. משמר בקיבוץ גם חשוב קרב התחולל דיר־יאסין קרב התחולל בו ביום

 הללו, האירועים שני לסגת. והחלו נבלמו קאוקג׳י אל פאוזי המפקד של כוחותיו

 הייתה מעתה העצמאות. במלחמת מפנה כמחוללי נחשבים העמק, ומשמר דיר־יאסין

 נטשו אלפים מאות התפוררות. החלה הערבים כוחות ובקרב היהודים בידי היוזמה

הארץ. מן הבריטים לפינוי במקביל בתיהם את

 על בעיר. מוכר לאיש הפך זטלר ויהושע בירושלים מעמדה את ביססה לח״י

 את שחצתה באישה ברכבו פגע כאשר עמד כלפיו ירושלים בני של הערכתם מידת

 יהושע ׳זהו מישהו: קרא שאז אלא שמות בו לעשות ביקשו ושבים העוברים הכביש.

 באופן נפגעה שלא לאישה סייע יהושע בהערכה. בו והביטו הכל נסוגו מייד זטלר׳.

החלמה. איחולי בצירוף נכבדה מתנה אליה לשגר דאג הוא קשה.

 חטיבת מפקד עם יהושע התעמת רבות פעמים זו. להערכה שותפים היו כולם לא

 ובראשונה, בראש העיבו, השניים בין היחסים על שאלתיאל. דוד הירושלמית, ׳עציוני׳

 פנאטית בוערת, פנימית אמת בעל סוער, איש היה לח״י מפקד האישיות. הבדלי

 לעומת ׳עציוני׳, חטיבת מפקד שהוא. סוג מכל מרות לקבל נכון היה לא הוא ונוקשה.

 הזרים לגיון איש היה בעברו, כריזמה. ונטול נוקדן אפרורי, שקול, אדם היה זאת,

 הסתייגות שיצרה והתנשאות, ריחוק תחושת שידר הוא המודיעין. בתחום והתמחה

 המנהיג דמות ולא בן־גוריון של פוליטי מינוי בו ראו רבים לו. הכפופים מטעם

 מלחמת אודות בספרות ביטוי קיבל הדבר הללו. הקשים בימים לו נזקקה שירושלים

 וכמה כמה אחת על ההגנה, אנשי באמון לזכות הצליח לא שאלתיאל העצמאות.

 הלהט את לרתום הצליח לא כך, משום ואצ״ל. לח״י יחידות על מרותו הטיל שלא

לפניו. שניצבו המטרות קידום למען אנשיהן של

 אך הסזון, בימי מודיעין איש היותו עובדת על לשאלתיאל איבה נטר לא זטלר

138



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 השניים ירושלים. כמפקד לתפקידו בעיניו ראוי היה שלא האיש של מאופיו סלד

ורשמיים. קרים נותרו יחסיהם אך פגישות, עשרות קיימו

 החליטו כי הודיעו הארץ מן הפינוי של בעיצומו שקועים היו שכבר הבריטים

 יש האם מבוכה. שררה הישוב הנהגת בקרב .14.5.1948 ליום עזיבתם את להקדים

 היה ברור יום. יילד מה ולראות להמתין או זה במועד עצמאית מדינה על להכריז

 והאמריקנים, האנגלים ערב. צבאות עם כוללת למלחמה תביא מדינה הכרזת כי

 הצד לימין יעמדו לא כי הבהירו העולם, יהדות השמדת נוכח מנגד שעמדו העמים

 מדינה. על להכריז שלא מוטב כי ההנחה רווחה הישוב מנהיגי רוב בקרב היהודי.

בן־גוריון. דוד אחרת, סבר אחד אדם רק

 כובד כל את בן־גוריון הפעיל מצוי בלתי ובאומץ בלהט נבואית, בהשראה

 שישי, יום בצהרי ואכן, מדינה. הכרזת למען להכריע חבריו את והביא השפעתו

 מגילת בנוסח ישראל. מדינת הקמת על והכריזה העם מנהלת בתל־אביב התכנסה

 רעיון עם מעימות נמנע וכך ירושלים, את להזכיר שלא בך־גוריון החליט העצמאות,

 בחלק או בעיר יהודי לשלטון אפשרות לחסום לא שעדיף תחושה מתוך אולי הבינאום.

 להקמתה ערבית בהסכמה כרוך היה העיר בינאום כי הייתה, הרווחת הדעה ממנה.

ירושלים. בינאום רעיון גם נפל שכזו, הסכמה בהעדר יהודית. מדינה של

 נהר את הירדני הליגיון חצה בארץ־ישראל, הבריטי המנדט הסתיים טרם עוד

 בריטי צבא הירדני הליגיון היה ערבית, מדינה שייצג אף על לירושלים. בדרך הירדן

 האינטרסים את שייצגו בריטיים, אזרחים היו הבכירים קציניו 51 מבין 46 דבר. לכל

 מיד ובירושלים. בארץ־ישראל רגל דריסת לה הייתה לא כבר שלכאורה, ארצם, של

 לירושלים צפונה יצא ומשם גוש־עציון את הליגיון כבש העצמאות, הכרזת לאחר

 יעניק הקדושים ואתריה העיר כיבוש כי קיווה עבדאללה העתיקה. העיר אל וחדר

הערבי. בעולם יוקרה של מעמד לו

 שמח הוא בתל־אביב. שהוכרזה המדינה על זטלר יהושע שמע הנצורה בעיר

 את הגדירה לא העצמאות שהכרזת העובדה כי טען אך הבריטים, עזיבת עצם על

 גרס, הוא מבחוץ. ללחצים וכניעה מאחריות התחמקות היא המדינה של גבולותיה

 היא ישראל מדינת של כבירתה ירושלים של מהכרזתה בן־גוריון של הימנעותו כי

 המדינה הכרזת ביום שהופץ לח״י בכרוז היסטורית. לאומית מחובה השתמטות

 בירושלים ישראל חירות לוחמי ונשחררנה. ירושלים לשחרור נילחם "אנו נאמר:

תהיה!" לנו ישראל בירת ירושלים נשבעים:

 להגיע הלגיון לוחמי יצליחו אם ירושלים. לכיוון להתקדם המשיך הירדני הלגיון

 ראה נוטר־דאם שבמנזר העמדה מן קיומית. בסכנה זו תעמוד העתיקה, העיר אל

 עזבו הבריטים תחזור. אם שספק הכושר שעת את עיניו לנגד חולפת כיצד יהושע
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 העתיקה העיר את לכבוש יוכל לא כי ליהושע היה ברור הגיעו. טרם והירדנים

 נפשו צלף. מכדור שנפגע יענקל׳ה הלוחם של הגוסס גופו את נשא גבו על לבדו.

 בדלת שדפק בלא ג׳ורג׳. המלך רחוב אל ומיהר נוטר־דאם ממרומי ירד הוא סערה.

 העיר אל להיכנס ממנו ותבע היהודית הסוכנות בבניין שאלתיאל של למשרדו פרץ

יהודית. שליטה בה ולבסס העתיקה

 את "מצאתי זטלר: יהושע לימים כתב לעיניו שנגלה המזעזע המחזה על

 וכאילו עמדתי טוב. מכל ערוכים שולחנות על מסיבים מרעיו וחבר שאלתיאל

 וטף, נשים והרוגים, פצועים מלאים החולים בתי רעבה, ירושלים מפי. הדיבור ניתק

 בבהלה, הערבים יפו, לשער עולים ׳אנו שאלתיאל: אל צעקתי שכזה. מחזה וכאן

 שאלתיאל זר. חוזרת בלתי הזדמנות נאבד בל יד, תן אנא, ובורחים, נסוגים הם

 לדברי. התייחס ולא בירושלים׳, היחידי הפטריוט לא ׳אתה ציני: בחיוך לי ענה

 על נשאתי אותו הגוסס יענקל׳ה של בדמו מוכתמים כשבגדי רוחי, בסערת אני,

 לי נודע ימים לאחר המקום. את ונטשתי שצעקתי מה צעקתי כן, לפני בדרך גבי

החומות." על לבד להיהרג להם ׳תנו התבטא: שהוא

 הוא אף ׳הראל׳ הפלמ״ח חטיבת ממפקדי חורב, עמוס הגיע ממש יום באותו

 רשותו את לבקש לשאלתיאל ומיהר יהושע שהבין מה את קלט הוא גם לשאלתיאל.

 פקודה ציון." משער להכנס "נסו אותו: פטר שאלתיאל העתיקה. העיר אל להכנס

 את לפרוץ לשוא ניסו הפלמ״ח אנשי למפלה. ונועדה בסיס כל משוללת היתה זו

ונכשלו. החומה

 גרינבוים ירושלים. להגנת היהודי הוועד איש גרינבוים, יצחק לידידו מיהר זטלר

 יעורר זה כי העתיקה העיר את לכבוש לא החלטה יש אך צודק, אתה "אולי השיב:

 הוביל עזרה, מקבלת נואש כאשר יחד." גם והמוסלמי הנוצרי העולם את נגדנו

 הכוח יפו. שער דרך העתיקה העיר אל לבדו לפרוץ וניסה לח״י מאנשי כוח זטלר

לסגת. ונאלץ חריפה בהתנגדות נתקל

 התגוררו החומות בין ארטילריה. במטחי הותקף היהודי הרובע הגיע. הלגיון

 בגבורה עמדו היהודי הרובע מגיני ללחימה. כשירים בלתי מהם רבים יהודים, 1,700

 חטיבת של לוחמים יחידת האויב. מול להם עמד לא ונשקם כוחם אך הליגיון, מול

 מפקדיהם: מפי עידוד בקריאת חמושים שער־ציון, דרך לרובע לפרוץ נערכה ׳הראל׳

 עוז הרהיבו העתיקה, העיר חומות דרך יהודי פרץ לא שנים כאלפיים זה "לוחמים,

 לצאת ונקראו בעמדותיהם החזיקו לא הראל לוחמי אך נכבש, ציון הר והעפילו."

 ונסוגו. בעמדות לאחוז הצליחו שלא קשישים לוחמים תפסו מקומם את אחרת. לחזית

נהדפה. העתיקה לעיר הפריצה

140



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 פצועים. היו מהם רבים בבתי־כנסת, רוכזו הרובע יהודי צורב. היה הכישלון

 הירדנים. עם ולתת לשאת היהודי הצבא של הפיקוד אישור את קיבלו הרבנים שני

 היהודי הרובע אנשי נכנעו ,28.5.1948 ביום מוחלטת. כניעה דרש הליגיון מפקד

 בתי־הכנסת זה ובכלל הרובע, מבתי רבים חודשים. מספר שהו שם בשבי, ונפלו

יהודים. בפני נסגרו העתיקה העיר חומות באש. הועלו העתיקים,

 נבע הכישלון כי האמין הוא היהודי. הרובע נפילת נוכח נורא תסכול חש זטלר

 חריף בכרוז העתיקה. לעיר פריצה לקראת כוחות לאחד שאלתיאל של מסירובו

הרובע: בהפקרת מפורשות אותו והאשימה שאלתיאל את לח״י תקפה במיוחד

 מיד פעולה תיעשה לא שאם ההגנה של המחוז מפקד את הזהירו "נציגינו

 מפקד גוש־עציון. כגורל יהיה וגורלה ליפול, עלולה היא העתיקה, העיר לשחרור

 ממשי. ערך מחוסרת אבל גבורה, מעשה תהיה אמנם החומה שפריצת השיב המחוז

 על הסתערנו חובתנו. את עשינו ירושלים למחוז הגנה מפקד של סירובו אף על

 העיר את משחררים היינו ההגנה מפקד של הפושעת עקשנותו ולולא החומה

במקור(. )ההדגשה העתיקה."

 לארץ־ישראל משפחתו עם ועלה בפולין נולד הוברמן, יששכר — יענקלה הלוחם

 בארגון השתלב ויששכר בתל־אביב השתקעה המשפחה בשנים. רך ילד בהיותו

 בקיבוץ שירות לשנת חבריו עם יצא לימודיו בתום הצופים. ובתנועת מכבי הספורט

 על התגייס, כך אחר ההגנה. במסגרת התאמן שם סבא, לכפר שמצפון רמת־הכובש

כנהג. ושימש הבריטי לצבא הישוב, מוסדות קריאת פי

 כאיש השתתף הוא הכובש. כנגד לפעול החליט הבריטים בבוגדנות נוכח כאשר

 הוברמן החדיר המשטרות׳ ׳ליל במהלך המאוחדת׳. המרי ׳תנועת בפעילות הגנה

 הצליחה הפעולה נפץ. חומר ובה משאית שרונה הגרמנית במושבה הבריטית למשטרה

בתל־אביב. הארבעה רחוב כיום נקרא שמם על לוחמים, ארבעה בה נהרגו אך

 הכינוי לו הוצמד שם לח״י, ללוחמי והצטרף ההגנה שורות את עזב ,1948 בשנת

 שבזי ברחוב לוי יהודה שייצר הנפץ חומרי את להוביל התבקש הוא הלוחם׳. ׳יענקלה

 ובקבוקי התבערה מיכלי את סחב יענקלה הרכבת. מסילת שבקרבת הפרדסים אל

 והנוזל הדרך, במהמורות נסדק חומצה, שהכילו הזכוכית מבקבוקי אחד החומצה.

 בגבורה סבל יענקל׳ה חמורה. כוויה לו והסב יענקל׳ה של רגלו לאורך טפטף הצורב

נרפאה. לא כוויתו כאביו. את

 המצטרפים. מראשוני יענקלה היה בירושלים לח״י פעילות את זטלר ארגן כאשר

 הוכרזה בו ביום פציעתו. אף על משימותיו את לבצע והצליח אמיץ כלוחם נודע הוא

 יהושע עם יצא ומשם הבריטית המשטרה מטה על בקרב בגבורה לחם ישראל מדינת

 גילו הם העתיקה. העיר אל לצפות בכדי הגג על עלו השניים נוטרדאם. למנזר זטלר
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 כדור ביענקל׳ה פגע לפתע הירדני. הלגיון ידי על נכבשה לא עדיין העיר כי משתאים

 המדרגות במורדות גבו על למוות המדמם חברו את נשא יהושע העיר. מן ערבי צלף

 של התחתונה בקומה הלוחמים, שאר התרכזו בו למקום המנזר, מראש התלולות

 הרופאים בידי בדמו מתבוסס יענקל׳ה את הפקיד יהושע חולים, בית פעל המנזר

שאלתיאל. של ללשכתו פעמיו שם הוא ביקש. עליו", לי "תשמרו והלוחמים

 בחייה. טעם מצאה ולא כבד באבל שרויה הייתה אריאלה וחברתו נהרג יענקל׳ה

 על ניחומים מצאה לא היא בקרבות. מלומדת כבר אך שנים 17 בת רק הייתה היא

 לתפקידה, נאמנה התחמושת. מחסן על כאחראית אותה מינה יהושע אהובה. מות

 ולכבות בקרבתו מעישון להמנע המחסן לסביבות שהגיע מי כל את אריאלה הנחתה

 את כיבה ולא בהוראה שזלזל לוחם למחסן נכנס ,26.7.1948 ביום בוערות. סיגריות

 ארבעה עז. פיצוץ נשמע דקה כעבור לה. לעג הוא אך בו נזפה אריאלה הסיגריה.

 לפי בתו גופת את שזיהה ידוע ירושלמי שיניים רופא של בתו כוכבה, ובהם נהרגו

 הלוחמים על חסותו שפרש הסמוך הכנסת בית שמש של בנו שהיה והלל שיניה מבנה

 כולה קשים. ייסורים וסבלה אריאלה גססה ימים שבוע במקום. נהרגו הללו הצעירים.

הסיגריה!" את לכבות לו "אמרתי זעקה: כוויות

 במילים אותה הספיד זטלר אהובה. יענקל׳ה מות אחרי יום 70 נהרגה אריאלה

הבכורה. לבתו שמה על קרא זמן, וכעבור נרגשות

לה: שכתב מספד חבריו בפני הקריא שנים, כעבור

הירושלמית שלנו אריאלה "לזכר

 של ופעולות ימים לאותם לצלול ובעיקר זיכרונות לרשום קשה

 מלאי ימים באותם בפרץ. ועמידה ירושלים לשחרור מלחמתנו

שנשפך. יקר ודם וקורבנות קרבות

 אריאלה, של דמותה את להעלות המשפחה ידי על נתבקשתי

 אותה של וחוויות תמונות באותן לחזות מעז אני ורחימו ובדחילו

 אותם של הבירה וסמטאות ברחובות המהלכת ואצילה קסומה דמות

 תור בעקבותיה מובילה ורימונים. בנשק חמושה - ולילות ימים

 רוח ומלאות ואבירות, הוד מלאות צעירים ולוחמים לוחמות של

 של מבצרים וכובשים מפוצצים לוחמינו כל בעקבות והם קדושים.

 ותחתית, עלית ליפתא באדר, שיך את וכובשים ערבים, טרוריסטים

 הכבושה. הבירה חומות על ובקרבות קטמון יאסין, דיר
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 לוחץ ואני לשלומה, דאגה מלא מהקרבות, בשובה אותה זוכר ואני

 דם ואת לגופה, שדבר השריפה האבק פחם את ומנגב ללבי אותה

בהם. ספוגה שהייתה הפצועים חברינו

 ודורשת מפצירה מדברת, כשהיא ראשונה פגישה באותה נזכר אני

 להתחשב ולא הלוחמת החטיבה לשורות להצטרף לה לאפשר

 וכמו - אלה תחינותיה נגד לעמוד יכולתי ולא הצעיר, בגילה

 ממלמלת כשהיא הדומעות - היפות בעיניה חוזה אני אתמול

 חרוטות אלה ומילים מסכים..." אתה באמת מסכים, אתה "מאיר,

 אך הנביאה, דבורה שירת את אוהב אני הימים. כל בלבי עמוק

 שירה מלאי הם והוד אהבה קדושה, מלאי הקצרים אריאלה חיי

 ויחידה אחת היא הרי ירושלים. ושחרור עמנו של השחרור למלחמת

 מלאת היסטורית דמות לשמש שצריכה ירושלים, בסלעי החקוקה

לגופה. צמודים והפצצה כשהאקדח והדר חן

 בי״ח בטלביה, במחנה לנשק המחסן באסון מאתנו נלקחה אריאלה

ומיכאל. כוכבה הקטן, עוזי זמיר, עם יחד תש״ח, תמוז,

.2000 אוקטובר מאיר, זטלר, יהושע כתב:
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 בקטמון התחמושת במחסן נהרגה ׳אריאלה׳ פריזנט לאה
הימים ששת מלחמת של הראשון ביום נהרג הוברמן יענקל׳ה
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ביסעולים לוז״י ת1קדב
בריטים 28 בריטים, חיילים על פשיטה ריץ קפה 14/11/1947
נהרגו 2 נפצעו, כסלו א׳

׳אל־ואחדה׳ העיתון של הדפוס בית הריסת ג׳ארח שייח׳ 06/12/1947
כסלו כ״ג

ערבי לוחם הריגת צבאי, רכב התקפת א־טור 15/12/1947
נשקו והחרמת טבת י׳

את עזבו הערבים השכונה, על פשיטה רוממה 28/12/1947
יהודים נכנסו במקומם השכונה, טבת ט״ו ליל

בריטים בלשים שני הריגת בן־יהודה רחוב 28/12/1947
טבת י״ז

בתים פיצוץ קטמון 01/01/1948
טבת כ׳

שלום ברית ביקש הכפר בתים. ששה פיצוץ מלחה 01/01/1948
הפרו בהמשך תושביו, גורשו לא ולכן טבת כ׳

גורשו ואז הברית את הערבים

הרוגים הכנופיות, את ששימש בית פיצוץ באדר שייח׳ 11/01/1948
נעזבה השכונה הערבים, בקרב רבים טבת כ״ט

יהודים. נכנסו ובמקומם הערבים מיושביה

בתים ארבעה ומיקוש, תקיפה פעולת ג׳ארח שייח׳ 14/01/1948
פוצצו. שבט ד׳

הושמדה הכנופיה חמושה, כנופיה מול קרב קטמון 16/01/1948
שבט ה׳

האנגלים שפינו בבתים חבלה קטמון 21/01/1948
שבט י״א

עילית בליפתא ובתים עמדות פיצוץ ליפתא 23/01/1948
א־טרחה( )חאלאת שבט י״ג

הערבית הנטישה תחילת נוספת, תקיפה ליפתא 29/01/1948
שבט י״ט
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)יואב(

ובראונינג מלפורד בתי הרס קטמון 01/02/1948
שבט כ״ב

נשקו והחרמת בריטי חייל הריגת 06/02/1948
שבט כ״ז

נפצעו ארבעה הנג׳אדה, מטה תקיפת טאנוס בית 08/02/1948
שבט כ״ט

טאויל חנא בית הרס קטמון 10/02/1948
שבט ל׳

בתים שלושה פיצוץ קטמון ב׳ 12/02/1948

א׳ אדר

להסגרת בתגובה בריטים חיילים שני הריגת 12/02/1948
ערבי המון לידי יהודים ארבעה א׳ אדר י׳

לוחמים 12 המנדטורי, הכלא מבית בריחה הרוסים מגרש 20/02/1948
החופש אל נחלצו א׳ אדר י׳

בתגובה ירושלים ברחבי בריטים תקיפת 22/02/1948
בן־יהודה ברחוב לפיגוע א׳ אדר י״ב

מיושביו כליל ננטש הכפא שלישית, תקיפה ליפתא 05/03/1948
יהודים נכנסו במקומם הערבים, א׳ אדר כ״ד

שאהין בית פיצוץ קטמון 13/03/1948

ב׳ אדר ב׳

אצ״ל. עם משולבת בפעולה הכפר כיבוש דיר־יאסין 09/04/1948
פצועים. 44 מלח״י ואחד מאצ״ל הרוגים 4 ב׳ אדר כ״ט

הנשק ופריקת בריטי משוריין על התקפה 27/04/1948
זילקה רחמים נהרג זה באירוע הבריטים, של ניסן י״ח
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 1948 במצור ירושלים על מרצה זטלר יהושע
בתל־אביב ׳הבימה׳ בבית ההפוגה בימי
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

בדנדוט :17/9/1948

ברוך" ומבךכיף ארור ייאירריך

כ״ט כ״ז, בראשית

 לכן. קודם בה ביקר לא שמעולם אדם בארץ־ישראל הופיע ,30.5.1948 יום

 בה ומונה מצרפת הסקנדינבית לארץ הגיע סב־סבו משוודיה. הגיע הוא

 הרושם התעורר האו״ם, מטעם שנשלח השוודי של התנהלותו נוכח כמלך.

ירושלים. העיר למלך ולהפוך זקנו מעשי את לשחזר מבקש הוא כי

 של מתכניותיו שונות היו לירושלים ביחס זטלר יהושע של שתכניותיו אלא

ברנדוט.

 שלו הלבן הדקוטה במטוס בירושלים. ברנדוט פון פולקה הרוזן ביקר פעמים חמש

 מנהיגות את המייצג וכמושל כשר נהג אורחותיו ובכל התיכון המזרח ערי בין נדד

 כשל חזות לו ששיוה שרביט מעין אחז בידו אדם. פראי של במרחב האנושי המין

 לשחק נהנה כאילו זטלר ליהושע היה נדמה היהודים מנהיגי עם ובמגעיו אחוזה בעל

השליט. בעיני חן לשאת המבקשים מתרפסים עבדים של תפקיד

 גורמים בינלאומית. לעיר הפיכתה לקראת ההכנות החלו כבר בירושלים

 ומלון ימק״א בנין כך לעצמם. אותן והפקיעו עמדות בה תפסו שונים אירופאים

 הצבאי המושל ההפוגה׳. ׳וועדת שנקרא בינלאומי גוף על־ידי שנלקחו דוד׳ ׳המלך

 האירופאים על זעם בחמת שנים שתים־עשרה כעבור כתב יוסף רב ירושלים של

 יוסף רב כי נדמה היה זטלר ליהושע אך שלהם, כבתוך ירושלים באדמת העושים

 בירושלים כמושל ולא נרצע עבד היה כאילו למרותו וסר ברנדוט בפני עצמו הנמיך

היהודי. העם בשם

 שחש לאחר מנהיגים. עם פגישות סבב וערך התיכון במזרח סייר השוודי הרוזן

 לעצרת להגיש התכוון אותה תכניתו את ברבים פרסם הדרוש, כל את למד כבר כי

האו״ם:

 ארץ־ תהיה במישרין, בדבר הנוגעים הצדדים ברצון בהתחשב "ו.

 המאוחדת הממלכה בידי שהופקד במנדט תחומיה לפי ישראל,
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 חברים, שני בת ברית בכללה, הירדן עבר כלומר ,1922 בשנת

ויהודי. ערבי

 בדרך כל ראשית ייקבעו החברים משני אחד כל של גבולותיו .2

 יגיש. שהוא הצעות בסיס ועל המתווך של בסיועו ומתן משא

הגבולות. של הכלליים הקווים בדבר הסכם לכשיושג

 משותפים, כלכליים אינטרסים לקדם יהיו הברית של מטרותיה .3

 תוכניות עצמה על לקבל משותפים, שירותים ולקיים להפעיל

חוץ. מדיניות ולתאם פיתוח

 מרכזית מועצה באמצעות יבוצעו הברית של ומרותה תפקידיה .4

הברית. חברי ידי על שייקבעו אחרים ]וארגונים[ ואורגניס

 וחבר חבר כל בידי תהא הברית, כתב בהוראות בהתחשב .5

שלו. החוץ יחסי לרבות הוא, עניניו על המלאה השליטה

 הוא, שטחו תחומי אל הגירה על הסמכות בידו תהיה חבר כל .6

 הזכות תהיה הברית של יסודה לאחר שנים שתי שכעבור בתנאי

 ההגירה מדיניות את לבדוק הברית מועצת את לבקש חבר כל בידי

השני. החבר של

 המידה במלוא מוגנות יהיו המיעוט וזכויות הדתיות הזכויות כל .7

להן. יערוב המאוחדות האומות וארגון חבר, כל ידי על

 נשמרים יהיו הדתיים והמגרשים והבניינים הקדושים המקומות .8

 הקיימות לזכויות מלאה ערובה יערוב הברית מן חבר וכל

לגביהם.

 שנוצרו התנאים שמחמת ארץ־ישראל, תושבי של זכותם תוכר .9

 ללא לבתיהם לשוב מגוריהם, מקומות את עזבו היריב ידי על

ברכושם." חזקה שוב ולקנות הגבלה

הבאים: הטריטוריאליים העקרונות נקבעו הללו, לדברים בהמשך

הרכבת. ותחנת הזיקוק בתי זה ובכלל חיפה, נמל בינאום *

ירדן. מלך עבדאללה לשליטת היהודי, חלקה כולל ירושלים, מסירת *

 בעיקר המאוכלס הגליל, מסירת לערבים. ברובו, השומם הנגב, מסירת *

היהודים. לידי בערבים,

 השטח מן )שליש בלבד קמ״ר 6,000 לכדי היהודים מדינת של שטחה צמצום *

החלוקה. בתוכנית לה שהוקצה
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׳יועד׳ - זליבנסקי פתחיה

 התייצב הוא לשפלה. זטלר ירד 1948 ביוני 20 ביום הראשונה, ההפוגה במהלך

 הכינוס המחתרת. מן יצאו עתה שזה לח״י חברי של ראשון וגלוי פומבי בכינוס

 נביא כדברי השראה, רב נאום ונשא הקהל מול ניצב זטלר ׳הבימה׳. באולם נערך

 עמו ולצאת לקום לחבריו והציע ירושלים על דיבר הוא מאזיניו. קהל אל קדמון

 לקום נכונות הביעו מעטים רק אך רב רושם עורר הנאום אותה. ולכבוש הבירה אל

 הוא הלא ׳יועד׳ הלוחם של לביתו יצאו האירוע בתום ירושלים. להגנת ולצאת

זליבנסקי. פתחיה

 ותיקה לאומית למשפחה בן היה פתחיה

 המחתרת אוהדי היו מבניה שרבים ומושרשת

 והיה לירושלים עלה עצמו פתחיה בה. וחברים

 לח״י של והמבריקים הנועזים המפקדים אחד

 עשרות של לבם על דיברו ופתחיה יהושע בעיר.

 שכונת בפאתי זליבנסקי לבית שהגיעו הלוחמים

 לוחמת יחידה וליצור לקום להם קראו הם נוה־צדק,

ירושלים. של גורלה על להאבק שתוכל

 גרנק, דב דעים. תמימי היו לא החברים

 אמונים נשבע כי הצהיר הנפש, עז הבלונדיני

 אחרים חברים זו. אמונים הצהרת יפר ולא לצה״ל

 וישראל הבית( )הר שוהמי דני כהן, גאולה ובהם

 שאכן רבים היו אחרים. אחריהם לסחוף הצליחו לא אך ברעיון לתמוך נטו אלדד,

 שניתן התנופה את חוללו לא הדברים אך יהושע של קריאתו בעקבות לירושלים עלו

יחוללו. כי לצפות היה

 של להפיכתה שבשתיקה, הסכמה מתוך ישראל, ממשלת ניאותה שכבר לאחר

 חלקה כולל כולה, העיר את למסור זומם ברנדוט כי התברר בינלאומית, לעיר ירושלים

 איגרת לברנדוט כתב החוץ, שר שרתוק, משה ירדן. מלך עבדאללה לידי המערבי,

 ירושלים בעניין המדהימה שהצעתך לומר מצטערת הזמנית "הממשלה נזעמת:

 רגשות את ופוצעת הערבים בקרב שווא תקוות מפיחה שהיא ידי על עלולה,

דאגתך." מרכז שהיה הוא ספק שבלי פיוס, של הפכו את להשיג היהודים,

 ערבית טריטוריה בלב נמצאת "ירושלים מכתבו: על לשרתוק השיב ברנדוט

 מדינית מבחינה זה אזור לבודד הניסיון שתהיה, איך ארץ־ישראל חלוקת ותהיה

 של המיוחד מצבה עצומים. קשיים ייצור לו שמסביב השטח מן אחרות ומבחינות

 מחייב הדתיים קשריה ובשל שבה הגדולה היהודית האוכלוסיה בשל ירושלים

 אין בהצעותי פתוחה. נשארה אלה בשאלות לדיונים והדרך עצמו, בפני עיון
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 גופים ושל היהודים של הצודקים האינטרסים על ערבי לשלטון רמז ואין כוונה

בירושלים. אחרים לא־ערביים

 בעלת היא ירושלים ששאלת העובדה את כראוי מעריך שאני עם ועוד, זאת

 ואחרים, היסטוריים מטעמים בארץ־ישראל היהודית לעדה מאוד גדולה חשיבות

 מעמדה היהודית. במדינה ירושלים את לכלול הכוונה הייתה לא שמעולם הרי

 יהודית." מדינה של וגבולותיה כינונה בשאלת אפוא קשור אינו ירושלים של

בתדוט[ פולקה ׳לירושלים׳/ הספר ]מתוך

 היא, אמת הוגן. בלתי באופן המצב תמונת את ברנדוט הציג האחרונים בדבריו

 אך ליהודים, הובטחה לא ומעולם בינלאומי שלטון תחת להיות נועדה ירושלים כי

 כמייצג נחשב שלא לעבדאללה, שלא וודאי לערבים, הובטחה לא גם מידה באותה

ירושלים. ערביי של האינטרסים

 ברנדוט הכריז שעליה ההפוגה תמה ,5.7.1948 הללו, הדברים נכתבו בו ביום

 והתאריך נוספת, להפוגה להביא התכוון ברנדוט הארץ. בכל התחדשו והקרבות

 השנייה ההפוגה כניסת ערב ,15.7.1948 ביום קרבות. ימי עשרה אחרי היה שנקבע

העתיקה. העיר את לכבוש מבן־גוריון פקודה שאלתיאל קיבל לתוקפה,

 לפידות, יהודה של בפיקודו אצ״ל, כוח הלוחמות. היחידות בין גיבוש נוצר הפעם

 אליה להיכנס היה אמור זטלר, של בפיקודו לח״י, כוח החדש. השער דרך לחדור עמד

 דרך — שאלתיאל של בפיקודו ההגנה של הירושלמית והחטיבה ׳פאסאט׳, מלון דרך

 הרמטכ״ל מסגן פקודה לפתע התקבלה ערוכים, הכוחות היו כבר כאשר ציון. שער

 בחר שאלתיאל העתיקה. העיר את ולא ג׳ראח שייח׳ שכונת את לכבוש ידין יגאל

המקורית. בתוכנית ודבק ידין מפקודת להתעלם

 פן חשש בן־גוריון הביע העתיקה, לעיר לפרוץ ההחלטה התקבלה כבר כאשר

 האפשרות, מן חרד היה ובעיקר ומוסלמיים נוצריים דת מוסדות הקרב בלהט ייפגעו

 במברק מקודשים. באתרים ברוטאלית ופגיעה ביזה אף תשתרר כי למדי, הסבירה

 העיר לכבוש שתצליח "במקרה כתב: לשאלתיאל הקרב בבוקר בן־גוריון ששלח

 קודש מקומות ויחללו שישרדו מחיילינו, אסונות והרת חמורה סכנה יש העתיקה

 נאמן מיוחד, כוח להכין עליך - כיבוש של ממשי סיכוי יש ואם ומוסלמים. נוצרים

 העתיקה. לעיר כניסה החיילים על ויאסור המבואות כל על שישמור וממושמע,

 מברק בן־גוריון שיגר יום אותו בצהרי הכניסות." כל למקש אפילו כך לשם כדאי

 שהכוח לדאוג עליך העתיקה, העיר בדבר הקודמת להוראתי "בתוספת נוסף:

 נגד ידיה במכונת רחמים ללא ישתמש העתיקה העיר שמירת על שימונה המיוחד

 קודש מקום לחלל שינסה או לשדוד שינסה יהודי חייל כל נגד ובייחוד יהודי כל

מוסלמי." או נוצרי
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 להר לוחמיו עם להגיע תכנן זטלר יהושע מופרך. היה לא בן־גוריון של חששו

 שבהר הסלע כיפת בתוך חבלה מטעני ובהם תרמילים שישה־עשר להניח הבית,

 שאם מחשבה מתוך הבינלאומי ההיבט מן חשש לא הוא המבנה. את ולפוצץ הבית

 קצר זמן נסער היה העולם לדעתו, עוררין. עליו קמים היו לא כבר נעשה, היה הדבר

ושוכח. נרגע כך ואחר

 פעולותיו על ושמעו התיכון, המזרח את שהכירו יהודים לא דיפלומטים דווקא

 מקדונלד ג׳יימס האמריקני הקונסול לבן־מוות. הפך ברנדוט כי הבינו זטלר של

 ריצ׳ארד הבריטי המודיעין וקצין למותו יביאו ברנדוט של הצעותיו כי ביומנו כתב

 הוא השוודי, המתווך "ברנדוט, :1948 ספטמבר בתחילת במפורש כתב מיינרצהאגן

 הוא לעולם. ממנה תחלים לא שיוקרתו גדולה שגיאה שעשה אלא הגון ברנש ודאי

 למעמקיה. עד להזדעזע צריכה הייתה הנצרות לערבים. ירושלים את לתת ניסה

 גרעינה היא ירושלים חלחלה. הביע לא בבריטניה אחד קול אף אבל לי, קרה כך

 פניות בעל איש של חותם מיד ברנדוט על מטביעה לערבים נתינתה הציונות. של

 הזאת המחרידה ההצעה את בגבשו הציונות. של במשמעותה מושג לו שאין

 הטרוריסטים יד אותו תשיג במאוחר או במוקדם מותו... גזר על במו־ידיו חתם

מיינרצהאגן[ ריצ׳ארד / תיכוני״ מזרח "יומן ]מתוך: היהודים."

 בלבו גמלה ברנדוט את המחתרת, בלשון לפועל" "להוציא או להרוג, ההחלטה

 פעמים היהודים. מידי ירושלים את להפקיע נחוש האיש כי הבין כאשר זטלר של

 מכך. התרשם לא הוא אך המתווך, שהה בהם המקומות מול הפגנות נערכו אחדות

 הוא מכתפיו. כבד ההחלטה משקל כי שחש לאלדד החלטתו על מסר זטלר יהושע

 ביתו אל לחיפה השניים נסעו העבר משקעי למרות ילין־מור. עם להתייעץ הציע

 ההסכמה ליגלית. פוליטית בפעילות כולו כל שקוע שהיה הכרמל במרכז המפקד של

כמת. חשוב ברנדוט היה זה ומרגע אחד פה הייתה

 שישי ביום בירושלים לבקר החלטתו לולא חייו, את מציל היה וברנדוט ייתכן

 להידון אמורה תכניתו הייתה בה האו״ם עצרת כינוס ערב ,1948 בספטמבר 17

 למטרה רק נועד בירושלים ברנדוט של האחרון ביקורו להתקבל. גם הנראה וככל

 שליטת את שסימל המקום הנציב, בארמון מושבו את לבסס האפשרות בחינת אחת:

בירושלים. הבריטי הכובש

 בדרך לרמאללה. יצא ומשם בקלנדיה התעופה בשדה ברנדוט נחת 9:00 בשעה

 להתעלם. העדיף ברנדוט בחייו. להתנקש תכנית קיימת על־פיו מסר אליו הגיע

 הופיע 13:00 ובשעה לירושלים שלו ההדורה הדה־סוטו במכונית שב מרמאללה

 אחדות מילים החליפו השניים יוסף. רב את פגש שם צהריים למנוחת ימק״א בארמון

 מיד לקלנדיה, בחזרה צאתו טרם ברחביה, יוסף של לביתו יסור כי הבטיח וברנדוט
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הנציב. בארמון הביקור תום עם

 את ומסר דרור למחנה שאץ גולדפוט סטנלי העיתונאי שמע הללו המילים את

 עתיד בהן התנועה לצירי לוחמים חוליות נשלחו מהרה עד זטלר. ליהושע הדברים

 לרחביה. בדרכו ויצא הנציב מארמון ברנדוט יצא 16:00 בשעה לעבור. ברנדוט

 בגבול טלביה, שכונת לפאתי והגיעה הגרמנית המושבה מן טיפסה הרכבים שיירת

רחביה.

 היה הג׳יפ נהג הרחוב. את וחסם פתאום שהגיח ג׳יפ להם המתין קטנה חנות ליד

 ירו ובן־משה שטיינברג לוחמים, שני מנוסה. ולוחם ותיק ירושלמי מקובר, משולם

 המתווך מכונית אל ניגש כהן, יהושע מכולם, המיומן והלוחם המכוניות בצמיגי

 על צפו וגולדפוט זטלר יהושע ׳שמייסד׳. מתת־מקלע קליעים בעשרות בגופו וירה

בוצעה. המשימה כי וראו מרחוק המתרחש

 מלאו ויפו עכו בירושלים, הכלא בתי הארץ. בכל ענק מעצרי נערכו לילה באותו

 ממשתתפי אחד אף נלכד לא מוסברת, בלתי בדרך ובהווה. בעבר מחתרת מלוחמי

הפעולה.

 השר חברו אל ניגש בירושלים, לח״י מפקד הוא כי ידעו שהכול זטלר, יהושע

 השיב גרינבוים הרדיפה. מן יחדל כי לבן־גוריון מסר להעביר וביקש גרינבוים יצחק

העולם. חמת את לשכך בכדי הרעש נועד על־פיו מרגיע במסר לזטלר

 חקירה ניהלה המשטרה אך הצפוי, המעצר מחשש ירושלים את עזבו ובלה יהושע

 זמן לאחר שוחררו אך במעשה חלקם על נשפטו שמואלביץ, ומתי ילין־מור עצלה.

למסלולם. שבו והעניינים נגנזה ברנדוט תכנית קצר.

 מקטן לח״י אנשי כל נאסרו ברנדוט של לפועל ההוצאה "לאחר יהושע: מספר

 גרינבויים מר עם שנפגשתי למרות איש חיפש לא זטלר, יהושע ואותי, גדול. ועד

 חופשי התהלכתי לח״י. באנשי לפגוע ימשיכו לבל לבן־גוריון מסר דרכו והעברתי

ברנדוט." בנושא נחקרתי לא ומעולם ברחובות,

 המעשה על ביומנו בן־גוריון כתב בספטמבר 19 ביום ההתנקשות, לאחר יומיים

 שנים כעבור כהן. ויהושע זטלר יהושע ובהם להתנקשות האחראים שמות את וציין

 משפחתו עם הוזמן וזטלר הראשון הממשלה ראש של שבידידיו לטוב כהן יהושע הפך

בשדה־בוקר. הזקן את לבקר

 על וגם ירושלים על בעיקר ארוכות, שעות משך זטלר עם שוחח בן־גוריון

 זטלר, יהושע ולדברי ברנדוט מות על צער של סוג כל הביע לא בן־גוריון ברנדוט.

 בהם הימים את לבן־גוריון זטלר הזכיר השיחה כדי תוך המעשה. את שיבח אפילו

 כתב ואף הדברים למשמע חייך הממשלה ראש בפתח־תקווה. אביו של בפרדסו עבד

 כתבה בעקבות בן־גוריון עם לשיחה "הוזמנתי נזכר: זטלר יהושע ביומנו. כך על

154



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 בן־גוריון, של בקשתו פי על פעולתו. דרך את האשמתי בה אחרונות בידיעות

 אחרת. להיות היה שיכול לו להוכיח אותי הזמין בן־גוריון ירושלים. נכבשה לא

 אך לירושלים, להיכנס יכולנו אכן כי והודה, הקשיב בן־גוריון העדויות. לי היו

נגדנו." והמוסלמי הנוצרי העולם כל יתעורר שמא חשש הוא

 1988 בספטמבר 12 ביום התפרסמה מרגלית, דן של טלוויזיה תכנית בעקבות
 לשעבר, גרילה לוחמי 2 על דווח קיפנר ג׳ון הכתב טיימס״. ה״ניו־יורק בעיתון כתבה

 שליח של בחייו שהתנקשו שטרן, אברהם של מיסודה היהודית, המחתרת מיחידת

 יהושע של טעמיו את פרסם טיימס" ה״ניו־יורק כתב לכן. קודם שנה 40 האו״ם

 חשש זטלר רבות: שנים במשך שמר עליה השתיקה סוד את ולשבור להחשף זטלר

 ירושלים של קיומה את שיעמידו ויתורים לערוך בשנית ישראל את יכריח האו״ם כי

בסכנה. ישראל כבירת

 המקורב לאדם והפך ומרתק חשוב למחנך שהיה כהן, יהושע כתב שנים כעבור

 ירושלים: של מהותה את הבינו בדורנו אנשים שלושה רק כי בן־גוריון, לדוד ביותר

ברנדוט. והרוזן זטלר יהושע בן־גוריון,

כהן יהושע
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לשעבר באדר שייח׳ אדמות על ישראל בכנסת בביקור לח״י חברי

 ממלכתי בטכס לקבורה מובאות ז׳בוטינסקי וזאב יותנה של ארונותיהם
אליהו ובעלה בלה של אחותה עמיקם רות זטלר, ויהושע בלה הכבוד במשמר המלווים בין
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ישדאל בידת יסשלים :1949
 ! בימים הגדול ;בוא בוא ;בוא. ״הוא

הגואל. העל, את הפורק
- אסורים ומתיר כפופים הזוקף

ישראל." במלכות ■ום־רורות
פ״א ענז׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר

 תכניתו את לאלתר לקבל והוצע בעולם זעזוע התחולל ברנדוט של מותו חרי

 ליישמה. הזדרז לא אך התכנית את קיבל אכן האו״ם כצוואה. ברנדוט של

 עם ישיר ומתן משא של מסלול והחל כולו הנגב את צה״ל כבש ובינתיים

 ובעיית האש הפסקת גבולות על סוכם ומתן משא אותו של בסופו האזור. מדינות

 ישראל מדינת יישבה שנה, לשישים קרוב משך מאז, פתרונה. אל באה לא הפליטים

לערבים. להפוך ברנדוט, תכנית פי על אמורים, שהיו בשטחים יהודים מיליוני

 ההיסטוריה בסערת שנסחף בן־גוריון בירושלים. התחולל מכל החשוב האירוע אך

 של בירתה תהיה ירושלים כי החליט היגיון, לכל בניגוד ישראל מדינת על והכריז

 הבינאום לביצוע בדרכים דנה האו״ם עצרת בעוד התקבלה ההחלטה ישראל. מדינת

 כנציב פרננדס גונזלס אלברטו הקולומביאני הדיפלומט את מינתה העצרת בירושלים.

 הגיע לא שמעולם אלא העולמית, בתקשורת הצהרות שורת פיזר האיש ירושלים.

זטלר. מיהושע פחד אולי לירושלים;

 מוטב כי ירדן, מלך עבדאללה עם להבנה ישראל נציגי הגיעו 3.4.1949 ביום

 שעסקו בדיונים בינלאומי. שלטון לאפשר ולא העיר חלוקת על להסכם להגיע יהיה

 לקבל לעבדאללה הציעה ישראל שונות. הצעות הועלו העיר, של חלוקתה באופן

 את לבצע הוחלט לבסוף סירב. הוא הזיתים. הר תמורת הכבושה קטמון שכונת את

 הירדנים הביעו כך אל־תל. ועבדאללה דיין משה ששרטטו למפה בהתאם החלוקה

 שהיו הערביים והשכונות הכפרים על ישראל לשליטת דה־פקטו, הסכמתם, את

 הייתה זו השלטוניים. מוסדותיה כל וכמרכז ישראל כבירת הוכרזה ירושלים במרחב.

האנושות. עמי כל של לעמדתם מנוגדת חד־צדדית, החלטה
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 הממשלה ישיבת את מחר לכנס "החלטתי ביומנו: בן־גוריון כתב 4.12.1949 ביום

 שלטון של צורה שום עם תשלים לא ישראל מדינת האומרת: ההצהרה את ולהציע

המדינה." מן וקריעתה היהודית בירושלים זר

 וביטחון חוץ בוועדת גם כללית להסכמה וזכתה פה־אחד התקבלה ההחלטה

 ארצות־ ממשלות לירושלים. החוץ משרד גם הועבר זו, החלטה בתוקף הכנסת. של

 כי הבהירה זו אך זה, צעד תעשה לבל ישראל, על כבד לחץ הפעילו וצרפת הברית

 לחץ. לשום תיכנע לא היא כן ועל לבצעו, נחושה דעתה וכי פנימי בעניין מדובר

 במדינת המוצב זר שגריר כל בירושלים מתייצב למכביר, הסתייגויות למרות מאז,

 בעצת השלימו, האמריקנים האמנתו. כתב את ישראל, בבירת בה, ומוסר ישראל

 לא כי אף העיר, לבינאום להביא מניסיונותיהם וחדלו ההסכם עם מקדונלד, השגריר

 ירושלים על הישראלי המאבק ישראל. כבירת ירושלים של במעמדה מעולם הכירו

בינלאומית. במחלוקת נתון עודנו העיר של ומעמדה הסתיים, טרם

 ירושלים של מעמדה על השפעה הייתה הזירה מן ברנדוט להסתלקות כי ספק, אין

 מכן לאחר הדברים של התרחשותם אופן כי להניח, יסוד יש ישראל. מדינת כבירת

הומת. לולא מתרחשים הדברים היו שבו מהאופן ישראל למדינת יותר טוב היה

 מעין האו״ם מעצרת בשובו ששון אליהו השר אמר יותר, מאוחר חודשים שלושה

 בלי ויצאנו ברנדוט תכנית עם לאו״ם "נכנסנו העצמאות: למלחמת סיכום דברי

בידינו." והגליל כשהנגב ברנדוט

 לבירתה ירושלים כשהפכה כעת, כי הבין זטלר יהושע תמה. העצמאות מלחמת

 מאוד שהרחיבו קרבות להתנהל הוסיפו ברנדוט מות אחרי תפקידו. תם ישראל, של

 הנשק שביתת בהסכם קובעו הגבול קווי בארץ־ישראל. היהודית השליטה שטח את

.1949 שנת במהלך שנחתמו

 הוא אותו השיר ימיו, כל בו המהדהד השיר את לשיר יהושע אוהב היום עד

 בסתיו מירושלים ירד כאשר בו שהתנגן שיר אותו ביותר, הגדולה הסימפוניה מכנה

 דוד חתם בה ירושלים של הסימפוניה בירושלים, משימתו את שהגשים לאחר 1948

תהלים: ספר את המלך
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הללריה
 עז-ו: ברקיע הללוהו בקדשו הללו־אל

גדלו: כרב הללוהו בגבורתיו הללוהו

 וכנור: בנבל הללוהו שופר בתקע הללוהו

 ועגב: בטנים הללוהו ומחול בתף הללוהו,

 תרועה: בצלצלי הללוהו בצלצלי־שמע הללוהו

הללו־יה: יה תהלל הנשמה, כל

ק״נ תהלים,
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2005 ירושלים, בהרי לה״י לחללי האנדרטה ליד זטלר ויהושע בלה
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בשיבה..." ן1ב1ינ ד1"ע
15 פסוק צ״ב תהלים

 לאזרח והפך לתל־אביב יהושע חזר ישראל של כבירתה ירושלים הכרזת חרי

 האומה גדולי עם שרקם הקשרים את לנצל ביקש לא הוא חוק. שומר אלמוני

 מונית נהג היה בתחילה פרנסה. שסיפקה מלאכה בכל ועסק המחתרת בימי

 מהנדס להיות חלומותיו בלילות. וגם ערב עד מבוקר ועבד גורדון, מוניות בתחנת

 הכלא בבית רבות כה טרח ושעליהם אהב כל־כך אותם הלימודים את ולסיים בניין

הגדלה. משפחתו את לפרנס הצורך מול נגנזו

 פריזנט אריאלה היפה חברתם לזכר אריאלה, לה קראו הם בת. נולדה 1949 בשנת

 השניה, הבת נולדה ,1952 בשנת וחצי, שנתיים כעבור דרור. במחנה בפיצוץ שנהרגה

 היום עצם עד עובד הוא בו יפו, במבואות המוסך את יהושע בנה 1961 בשנת אפרת.

דלק. תחנת גם והוסיף העסק את יהושע פיתח השנים עם .89 בגיל הזה,

 לאחר בתל־אביב. ה׳ עירוני ובתיכון תל־נורדוי היסודי הספר בבית למדו הבנות

 להמשך במלגה וזכתה וצרפתית אמנות העברית באוניברסיטה למדה אריאלה מכן

 בארץ לחיות ניסו השניים לו. ונשאה ג׳ראר את הכירה שם בצרפת. בסורבון לימודים

 תפקיד עבורו ובנתה לו סייעה שאריאלה למרות מקומו את בישראל מצא לא ג׳ראר אך

 איתן, עם יחד לצרפת לעזוב החליטו הם תל־אביב. של הנוער תזמורת על מנצח

 כי טלפונית הודעה זטלר הזוג בני קיבלו אחד, יום .1979 בשנת שנולד התינוק בנם

 שחוו והמייסרות הארוכות השנים לקראת האות היה זה בטוב. חשה איננה אריאלה

 עשתה האחרונה חייה תקופת את מרפא. שביקשה בתם במחיצת זטלר הזוג בני

 שעות מידע, ולאסוף לחקור העמיקה היא יהושע. של קורותיו בכתיבת אריאלה

 אריאלה אביה. של חייו סיפור את במרץ והקלידה הכתיבה מכונת ליד בילתה רבות

איתן. הבן, את אחריה והותירה ,54 בת בהיותה 2003 בשנת נפטרה

 צעיר בגיל ונישאה הקיבוצים בסמינר במכללת ותנועה גופני חינוך למדה אפרת

 סיום לאחר תל־אביב. באוניברסיטת חשמל להנדסת סטודנט שהיה הימן לאהוד

 להמשך לניו־יורק ,1977 בשנת שנולדה ליאת בתם עם יחד הזוג, נסע הלימודים

 תואר ללימודי מלגה קבלה ואפרת דוקטורט ללימודי מלגה קבל אהוד לימודים.

,1980 בשנת נעמן הבנים: שני נולדו בניו־יורק ששהו השנים ארבע במהלך שני.
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 ראש היום הנה אפרת בתל־אביב. גרים הם לארץ חזרתם מאז .1982 בשנת ואלעד

 הפקולטה דיקאן הנו ואהוד הקיבוצים סמינר במכללת ותנועה גופני לחינוך המסלול

תל־אביב. באוניברסיטת להנדסה

 ומעניקים ומתפתחים לומדים בקרבתם, גדלים נכדיהם את לראות זכו ובלה יהושע

 נולדו הבכורה הנכדה לליאת, לגדול. ממשיכה המשפחה ולסבתא. לסבא וכבוד אהבה

 סבא את לבקר מרבות הנינות גם .2005 בשנת ויומי 2002 בשנת פריה בנות: שתי

מרובה. נחת להם וגורמות רבה וסבתא

 2004 זטלר, ויהושע בלה
אלוני שי ואוצר צלם "לוחמים", תערוכת מתוך
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 יומנו
 של
 זטלר יהושע

 ירושלים מכלא
 תש"ד־תש״ו

'1946־1944

אחרת: ואין דרבי "זו
ומחתרת. לחם סהר,

לדור־המרד, אני בן
הקץ." דוחק דור

 כ״ז ענז׳ יאיר, המכונה שטרן אברהם של השירים ספר
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תש״ד בתמוז ה׳ ב/ יום

 מחששות ברם, זאת, לעשות ברצוני שיש רב זמן זה יומן. לכתוב החלטתי

 שאני חודש ושניים שלושים זה ליום. מיום פתיחתו את דחיתי שונים

 עגומה פרשה תגמר מתי יודע ומי אלה, ארורים כתלים בין מתגורר

 יכולים אנו שאין רק לא פרסה, ת״ק מהשני אחת רחוקים חיים הננו זו?

 להתכתב האפשרות את אפילו לנו אין אלא פנים־אל־פניס, להתראות

 בפני אחד כל ומתבגרים לומדים מתפתחים, אנו ונורמלי. חופשי באופן

 לעתיד. והתקוות העבר זה הרי - אותנו המאחד משהו יש ובאם עצמו,

 געגועים סבל, מלא מנשוא. קשה מכביד. רק ההווה - שנינו לצערנו

 חיי כל ישתקפו בו זה, יומן לכתוב דחפתני זו מכאיבה עובדה וכמיהה.

 זו פעולה לו לעתיד. תקוותי ואף תנאי התפתחותי, רגשותי, שלי. ההווה

 האופפות וההתלבטויות החוויות את להכיר יכולים היינו הדדית הייתה

 נחרט מה אופיינו, על התנאים השפיעו איך נכיר בהווה, אותנו והתוקפות

 יש שיתוף כמה ועד מתפתחים אנו בו הכיוון איזהו עלינו. פסח ומה בנו

 צד זה את שיעשה מוטב פנים, כל על לעתיד. ובתקוותינו במחשבותינו

כלום. לא מאשר אחד

נפשי. מעומק אליך השלוח כשי זו מתנתי קבלי
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תש״ד בתמוז ו׳ ג/ יום

95? CMId./כל פסקו ועצבניים. מתוחים כולנו ׳ 

 רק עתה "היתלוהו?!" לאוויר: "מילה" נזרקת לפעמים ורק הויכוחים,

 ציפייה של שעתיים סבל. של שעתיים עוד לעזאזל! השלישית. השעה

 לדפדף מנסה אני לשוא. אך - לקרוא מנסה אני קצה. וללא סוף ללא

 לריק. אך המציאות מן קצת ירחיקני שאולי ידי על המונח מצוייר בעיתון

 המולתו. כל על הרחוב שאון נשמע מבחוץ לאיטו. מתנהל הזמן היתלוהו?!

 בחדר הייתכן? - כרגיל הכל אופנים. וחריקת מכונית שריקת ונשמעים יש

 הכל המסורג. לחלון מבעד החוצה משקיף מי מעשן, מי קורא, מי ־דומיה.

 עמו, שעתו בעצלתיים, מתנהל הוא בשלו. והוא - הזמן את להרוג רוצים

 אכזריים מה אך! המונוטוני. הרגיל, ממסלולו להוציאו העלול דבר אין

סנטימנטאליות. כל ללא רגש, של צל כל ללא - החיים הם

 פנימי כצו וכאילו ממקומותינו, כולנו נרתעים חשמלי כזיק לפתע,

 ידיים נדחקים, ובריח. סוגר על הנעולה הדלת לעומת כולנו מסתערים

 "אל להתראות..." מתי, חזק שלום. "שלום, הסורגים: לבין מושטות

 הרגשה נורא. ומחייך. הוא אומר נורא" כל־כך זה אין חבריה תתרגשו

 למה? האחרונה? ידינו לחיצת שזוהי הייתכן - בלב לה מקננת איומה

 יהיה והוא המשמר יעבור הנה בחלון. אחריג״ישבנו הבריטי נעלם. הוא

 הנה אחת... פעם עוד ולו ידו, את ללחוץ שוב. לראותו רצון יש ביניהם.

 מתי, 1"מתי, בפנים: הוא המשוריין. עובר אחריו הראשון, המשמר מכונית

 כל השמע? במרחב. ונבלעת כולנו מפיות ובוקעת יוצאת הצעקה חזק!"

 הנה הרוח... משב מבעית, עלים רשרוש כל חשוד, רעש כל מפחידנו. הד

 משקיף החלון. על עולה בחדר, מטייל אני עדין... לא לא, הביאוהו...

 חזר. לא עדיין עדיין, חלילה. וחוזר 2 1הבוו־ש, על שוכב יורד, החוצה.

 בריטיים שוטרים עם ירי בחילופי שנפצע לח״י, לוחם שמואלביץ, מתתיהו - מתי .1
עולם. למאסר הומתק ודינו למוות נדון

האסירים של השכיבה מצע - בח־ש .2
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 אחד כל בכל. עצבות מתיחות. "שש!". השעה?" "מה צעקה: שוטר. עובר

 הנה הנה, מסביב... מוות דומיית תיכף!" סבלנות! "השקט! לנפשו. בודד

 נשמע החוצה. השקפתי הסבכה אל וכשפני החלון, על קפצתי באים. הם

 עומד בנו, מבחין מתי מתקרב. נכנס, האוטו שער. חריקת מנעול, שקשוק

 צווארו. על מצביע הנו שאלתנו. את שומע וכאילו לעומתנו, כשפניו

ברור.... הכל
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תש״ד בתמח ז׳ ד/ יום

(J’K flDlcrpaiC’Jl . 9/9/X ירדתי לחם? עם זיתים מה, אין גם 

 חלון לעומת נדחקים צר, מקום על מתגודדים חברי את מצאתי לחצר.

 מלא מחייך למעלה, בחלון עמד מתי אני. אף ונגשתי הבינותי מסורג.

 אין חבריה, תצטערו "אל לעודדנו נסה ראש מורכני וכשאנו ומרץ, און

 קרני ברורות. נשקפים אינם ופניו גופו מתים". אחת פעם רק כלום, בכך

 צוחק, הוא בערבוביה. פניו על ומשחקות השבכה עקב נשברות האור

 בצמא, דבריו את ובולעים שומעים והכל המשפט על פרטים מספר

 רציתי באוויר, רבץ כבד משהו מדכא, שקט שרר לפתע אחרונות... מילים

 שואל משהו" חסר "ההנך לחכי, לשוני דבקה לריק, אך לעודדו לדבר,

 לשבכה מבעד מהחלון. וירד ומגבת", גרביים רק שלחו תודה. "לא חברי.

 מתלהב הבריטי, השוטר עם מתווכח וכשהוא למחצה, מוצל נראה הוא

 מצא האחרונים ברגעיו כאן גס ברזל. נחמד, הוא בעדו, מדברות וידיו

 העם אשרי לו, שככה העם אשרי לדבריו. קשבת ואוזן לתעמולתו! רגע

בניו. הם שכאלה

 שם. עלומת מאת ספור לאסאל" של "אהבה הספר: לידי נקלע היום

 הפוליטי בשטח השקפותיו מסיבת לא עז, רושם עלי עשה בכללו הספר

 יש ממוצאם. שהוא היהודים אודות להשקפותיו אנוכי בז החברתי. או

 חייהם את הקריבו המרץ ובעלי הגאונים היהודים שרוב הרבה להצטער

 הזניחו וארצם עמם ואת כללי, עולמי רעיון לטובת הפרטית נוחיותם ואת

 היהודי במוצאם מתביישים רובם כי לזרא, להם כן־היו על יתר לגמרי.

 שמכתביו לציין מוכרח אני אך האפשר. כפי זאת להסתיר ומשתדלים

 הסעירו פעם ולא ועדנה, רגש מלאי רבה, בהצלחה נכתבו האהבה בשטח

 רוצה שהייתי ומה מרגיש, שאני מה את במילים להביע הצליחו דמי, את

אלי. אשתי של ביחסה לראות

 הגאונים כל לו כיום מגיעים היינו לאן בלבי. מוזרה מחשבה ומנצנצת יש

 עם הדווה לעמנו וכוחם מרצם כל את מקדישים היו יהודי שמוצאם

 עדיין והמלחמה העבודה ועצמאותו. לשחרורו הדרך ארוכה מה אומלל,

168



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

לנצח. סופנו אך לבקרים, ומתרבים קמים המכשולים רבה.

 צריכים אנו שחךית" מגעת לו אחרית, עד שזרח "מי צבי: אורי אמר יפה

 האם עצמנו, את שואלים והננו יש לתליות. להתרגל עצמנו, את לחנך

 יתכן, לא אחרת בטח. כן היינו. במקומו לו כמתי מתנהגים הינו אנו גם

 כל לדמנו, צמאה שארצנו זמן כל בדם. נרכשת ארץ אחרת, ולא כך רק

לנו. תקום לא לרוויה שתתה שלא זמן

 הכרח יש לאלפים. מאסרים ופצועים הרוגים יריות תליות, ועוד תליות

 רעיונות על ולא ללחום יודעים אנו גם להקריב. עלינו זה והכרח בדבר

 הוא. לנו הניצחון וארצנו. עמנו כבודנו, עבור שלנו, עבור הפעם זרים,

לבא. סופו גוויותינו. על גבינו, על אז בחיינו לא אס

Jlfzp DJI6 .XDti' מספר שורות יותר נכון או

 במצבו הולך ש. שידידי הרגשתי מזמן כבר מעט. לא דמי את שהסעירו

 סיבת את חיפשתי מנוח. לי נותן לא זה דחי. אל מדחי ,והפסיכי הגופני

 להזמין לי ייעצו והם מחברי כמה עם התייעצתי מצאתיה. ולא הדבר

 בהזדמנות לעשות החלטתי וכך והעצבים הלב לחיזוק רפואה מבחוץ

 עכשיו שרק עתה, רק שלו את עשה התלייה שסבל שחושבים יש ראשונה.

 ברם, 2התליה. בצל עליו שעברו והתלאות הסבל כל עבור משלם הוא

 אלי הנ״ל מכתבו מתוך אחרת, ועוד זאת אך כך. בסברם שצדקו יתכן

 כה. עד חיפשתי שאותה הסיבה לי נודעה בעל־פה( להשיח היה יכול )שלא

 גופנית, חולשה מפאת במסגרייה עבודתו את לעזוב שהחליט כותב הוא

 הוא והפוגה. הרף בלי לו, המציקות החולשות שאר גם נובעות שממנה

 ידעתי שלא עמדי, שעשה הטוב כל חלף כפוי־תודה שהייתי עלי מתמרמר

3"שלומית" מסיבת רק לעבוד נשאר עבורי, שפעל מה כל את להעריך

הנפשי .1
 קשרים יצר הוא יאיר. של בימיו בשוד השתתף ישראלי, יהושע - ״שיקה״ הנו ״ש.״ .2

 התכתבו בעזרתו הסורגים, בודק עם קשר שיצר זה הוא עמם, והתיידד הערבים עם
ממנו. והורד לגרדום הועלה הוא ובלה. זטלר

במכתביו. זטלר, יהושע של אהובתו בלה, של כינויה הוא "שלומית" .3

169



ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 את העלמתי למה להבין לו וקשה עבורי, הדבר ערך את הוא יודע בלבד.

 אין אחרים. על במשהו לו לעזור אפילו ניסיתי ולא הקשה ממצבו עיני

 בכור כאח ומכבדני אותי מעריך הוא אלי... באשר טענות או טינה כל לו

 החלטתו ועל עליו אכעס ושלא לרוחו שאבין מקווה זה. גמולי על לו וצר

 "שלא סתם, במילים זאת להביע אין טהורה, נשמה איזו עדינות, איזו זו.

 ראיתי לא והאגואיסט הרע ואני כך, כותב הוא הכל למרות עליו", אכעס

 מכתבים מקבל אני תמיד לפעמים. אנוכי אומלל מה מאומה, הרגשתי ולא

 האמנם ביותר. לי והקרובים היקרים מהאנשים ודווקא כזה, תוכן בעלי

 ולהשתדל כה, עד שעשיתי העוול את לתקן מוכרח אני אני? רגש חסר

ולהרע. לחטוא לחזור לא
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

תש״ד בתמוז ט׳ ו/ יום

 שלמרות דברים ישנם מזל. אין - בחזרה אך אליה, כתבתי פעמיים כבר

 למרות מהם, להיגמל או מפניהם להימלט ביכולתך אין אותם, יודעך

 ללמוד, חשק כל לי ואין יש אצלי. גם לשחק העצבים מתחילים זו ידיעה

 בתחילת לי שהיו והמרץ החשק אותו בזו וכבדות. עצלנות אומר כולי

 לכך, שגרמו הסיבות הן מה בדיוק כיום להגדיר לי קשה הלימודים.

 והסקרלט )הטיפוס, הקשה מחלתי מאז גופנית מחולשה נובע שזה יתכן

 הנופל לאסיר לו, אללי לבקרים. בי דבקים מיחושים מיני כל (’פיבר

 פרט מחוליו, לקום לו יעזור לו מאומה קשה, במחלה למשכב כאן

 זאת, לולא כי בקרבו. הפועמת החיים ורוח העז, רצונו הגופני, לכוחו

 ולריק לשוא וקיים" "חיי הצעקה וגם העולם, יסתלק אחד בהיר וביום

 יש מעט. לא מדכאים הרופף והקשר הגעגועים שאף להכחיש אין תהיה.

 במונח להשתמש מעיזים אסירים שאינם אחרים שגם על אנוכי, ומתרגז

 אחת מתגעגע"? "אני להתבטא: הגון", "אזרח אדם, היכול "געגועים",

 צריכים האסירים שאנו או זו במילה להשתמש לי שאסור או מהשתיים:

 מרגישים, שאנו מה את בדיוק ותגדיר שתביע חדשה מלה להמציא

 שלי, שלומית אוי "געגועים". באומרנו: או בכתבנו מתכוונים אנו ולמה

 באין גדותיהם על עוברים משתפכים והגעגועים יש אנוכי! מתגעגע

 אך אחרת, בצורה או ספר ע״י לרסנם, בכוחי יש אמנם לפעמים מציל.

 בשיניים,לנשוך לחרוק צריכים ברירה, אין לעזאזל! משתגע... לפעמים...

מתי?? עד ולהבליג... בשפתיים

 הצורה שזוהי חושב אני ב. עבור מונוגרמה, - קטנה מתנה עשיתי

 מכבדם, שהנני לאנשים ותודתי רגשותי את להביע ביותר המתאימה

ואוהבם. מוקירם

שנית .1
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

תש״ד בתמוז י״ג ג/ יום

שהנך אולם ומרתק, מושך PAST/ Fo )>1ת\ד2

 רוח. ומצב מרץ זמן, ריכוז, קצת מצריך והעניין העבודה לעצם נכנס

 להימאס מתחיל הראשונה, דמותו את לאבד מתחיל הנו ממילא הרי

 לפועל להוציא ממשיך ועודך יש לחלוטין. הנדפו עד ונמוג הולך והחשק

 הזמן בהמשך אולם עצמך, בפני בוש שאתה מפני או אינרציה מתוך

 מצאו ושלא פעם שהחילות הדברים ליתר ומצטרף ונעזב, נשכח העניין

 החילותי? אתמול שרק זה יומני גורל יהיה זה האם ובאמת, סיומם. את

והלאה... רב, במרץ אותו התחלתי

 והיכולת מתאו מוצא הוא החדר ניקוי בעת בחלון, הבוקר נראה שוב מתי

 למשעי, מגולח היה מילים. כמה עמנו ולהחליף החלון אל לגשת בידו

 בהחלפת והסתפקנו איתו לשוחח לנו הרשה לא האנגלי במקצת, חיוור

 נובע הכל כלל. מעושה זה אין השני. אל אחד ומחייכים צוחקים מבטים,

 בלי וגם השני, בלב המתרחש את לדעת אנו מיטיבים הנפש, מעומק

 דינו, פסק אושר כאילו שמועות נפוצות כמעט, מיותר הדבור הסברות,

ידנו... אזלת אך בכך, רוצה איני יתכן, לא לא.

 דבר... לשום רצון אין עצמותי, למח עד מדוכא רוחי מצב הסוף? יהיה מה

 הדברים אותם אך עז, ורצון רצון, יש קצת, מגזים שאני כנראה אין!!!

 נטה לא חושים, נגביר קצת. נתגבר להיעשות. ניתנים אינם להשיגם, אין

 האפשר, כפי יעילים לפסים נטהו־נא ולקיפאון. ליאוש מרצנו את חלילה

אין. אחרת דרך נלמד, נקרא,
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

תש״ד בתמוז ט״ו ה׳ יום

1C,? חשיבות לזה אין יודע. השד

 כה עיניים בכיליון וציפיתי התפללתי לו קבלתי. סוף שסוף העיקר רבה,

 אספר איך עבורי? זה מה את היודעת שלי, שלומית אוי, סוף. ולאין רב

 שהתרגשתי אכחיש לא בי, נכנסה אחרת רוח שכן. כל לא ולכתוב לך

 מה עלינו. עולות שהנשים לציין יש אותו. בפתחי רעדו ידי פשוט קצת,

 לא מעולם היא, נחמדה מה כוחן! ישר לנצל, הן ידעו - אנו עשינו שלא

 רב מה זכות, לכף להעמידני - מנסה רק תמיד עלי, אשמה כל הטילה

 מעולם בעטיי, לה שבאו התלאות כל למרות הסבל, למרות בה. אושרי

 שהקרה לאל ומודה בה מתגאה אני שפתיה, על תלונה של צל ראיתי לא

תודות. אלף בחיים בדרכי אותה

 למאסר - מהתליה ירד מתי כולנו: את תקף שיגעון ודיצה, גילה בחדרנו

 את יותר ללבות עלול רק שזה כדאי, לא שהעסק הכלבים הבינו עולם.

 לכוח שדרותיו כל על העם את לקרב אליהם, השנאה את המרד, אש

 חזק כשהקרב כולו. בעולם שמנו את להנציח מזה פחות ולא המהפכה,

 לא - עבריים אסירים ובלי ההרוגים בלי התליות, בלי הקרבנות. רבים

 המלחמה אך התליה. מחבל ירד - לפלוני המזל שיחק עברית. מדינה תקום

 אין ולאלפים. למאות - תהינה עוד רבות ותליות עדיין, נמשכת הרי

 שיש הרי למות עלינו נגזר באם בתליה, למות נעים כך כל שלא להכחיש

 ולעמים אכזרי הגורל כרצון־כגורל, תמיד לא אך בקרב, להיהרג רצון

אדיש. אף
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תש״ד בתמוז כ״א ד/ יום

JV03 ’Jl’O’D’, בקצר חיכיתי הלילה כל מאומה. אין

 הבוקר האחרון. בזמן רע כה משחק המזל למה ולריק. השחר לעלית רוח

 תנאיה, ואודות אודותיה, אתמול־פרטים אותה שראה אחד מפי שמעתי

 סחרחר, עלי ראשי היום כל אהובתי. שלה...אוי התסרוקת לבושה, על

אחד. לרגע אפילו עיני מנגד משה אינך

 אליך, המשיכה תפחת ידועה תקופה עבור עם הזמן, בהמשך חשבתי, פעם

 רבה - הזמן עם יותר. כוח בי אין אהה, אך הסבל, יקטן הגעגועים, יפחתו

 כל את לעבור האוכל אעשה, מה לשיגעון! עד הכמיהה גדלה האהבה.

 בינתיים פתרונים. לאלוהים ובנפשי? בגופי שלם ולהישאר הזה הסבל

 חיי ובלעדייך חיי, כל את בדמי. פועמת כולך אחד: דבר רק אני יודע

 בבואי אני כצל כאבל, מתהלך אני לראותך... - שלי בובה חיים. אינם

 לרוחי, ולהבין להרגיש יכולה את רק חסרה... לי, חסרה את ובצאתי,

רחוקה... הנך אך

x3v Jld’ON X06 לחיי חדשים, לחיים יוצא 

 עמי. אינו לבי אך שר אני שמחים. צוהלים, שרים, כולם לדרור. חופש,

 צער גם יש לבי? הולם את לפעמים את השומעת חביבה. לך שר אני

 רצון יש לאנחות. אותנו עוזב יוצא. ולצער, לסבל שותפי טוב, חבר בלב.

 ורע חבר בעזיבת חלל יש יחד. ורק יחד אך לסבול, או לשמוח לפעמים

 לנו, מיצר רע. גורלנו ובודדים. ספורים כה כשהנם כאן, בייחוד נאמן.

בחלל... תקועה זו שאלה תשאר הלעולם לשמוח? גם פעם הנדע למה?
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

תש״ד בתמוז כ״ג ו/ יום

p’jei p'CtJe ntf oao,06 ,>)1cn ,9רח/
 התקופה כל העבר, וכל יש אולם לכאן. הובאתי מקרוב שזה לי ונדמה יש

 משתקף הכל הרחוק. כבעבר ומשתקפים נראים הזיכרונות כל המזהירה,

 עם לשוחח לי נזדמן היום עוד. ואיננו היה ונמוג, שהיה מתוק חלום כמו

 נזדמנו לא )מאז לכאן בהופיעי מיד בפני לבו את שהשיח אחד, אדם

 מפיו לשמוע היום והופתעתי חודש כארבעים מאחוריו לו היו אז, יחדיו(.

 עובדה. זוהי כן כן, אדירים! אלוהים "שבעים". המספר את עבר שכבר

 ואגב מסבלו, דעתו את הוא מסיח הוא. צרותיו את לשכוח האדם מטבע

 מוצא הוא אחד בהיר וביום ביעף, חולף הזמן, עובר בטוב עצמו השליית

 לשכוח רצה מסכן, הערווה, נגלית מתגלים. המערומים מרומה, עצמו את

מה? לשם בכלל, לספור רצה לא חשבונו, את

 למעלה זה בקבר קבור כבר אתה חביבי, כן זה?! לו יעזור מה מצחיק,

 חמס! ולצעוק: גרונך מתוך להתפרץ מנסה וצעקה יש חודש. משלושים

 אל דע. מיומיים? יום מה וכי נזעקת?" כי לך "מה מיד: אך חמס! חמס!

 קומה. לסבול. עליך הרבה עוד לשבת. עליך זמן הרבה עוד תשכח,

 כמות לקבלו צריך מתווכחים. אין הכרח ועל בדבר, הכרח יש התעורר

 כהפתעה. הטוב את לקבל יהיה נעים מה לטוב, וקווה רע ראה שהוא,

יבוא. בוא גם ולכן לדעתי, הכרח זה גס פעם. יהיה טוב גם
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תש״ד בתמוז כ״ח ד/ יום

בעצם לקבוע קשה (/.59P ^ל^דללה,

 לקבוע רק אפשר למוטב. מחזירו ומה רע רוח למצב אצלנו כאן גורם מה

לא. ותו עובדה

 דרישות לפעמים מקבל אני לחי. כה מהחופש, נהנה חברי ימים כשבוע זה

 הנכונים בחוץ, ידידים שיש ביודעך המחשבה נעימה מה ממנו, שלום

 ולשמוע פנים־אל־פנים, עמו לשוחח רוצה הייתי הראשונה. לקריאתך

 אצלו שנהפך החלום אודות החדשים, החיים החופש, אודות דווקא, מפיו

 מה סתם אדם יודע מה מאומה, לי לספר זולתו אדם בכוח אין למציאות.

 וכמה, מתגעגע אני למה יודע חברי אסיר? לנפש יבין מי וכי הוא, מבין

 רעהו, לנפש ולהרגיש להבין ייטיב אסיר פעם שהיה זה החושים. קץ עד

ייתן. מי אראהו... בטח בחג שכן, כל לא ולאסיר

 מוצא אתה ראשונה ובראיה יש ראשון. מבט לפי אדם לדון אין לעולם

 נהפכה שהקערה נוכח הוא הימים ברבות אך ולהיפך, ויש סימפטי, אותו

 התיאוריות וכל מיסודה משתנית דעתך יער, ולא דובים לא פיה, על

 הכל ונמוג. נעלם הרע, או הטוב הראשון, הרושם כל אליו, בקשר שבנית

 הנך לאחור, בהשקיפך ואז להבנות, מתחיל חדש ויחס צורתו, את משנה

לראשונה." - אז שפטתי מגוחך "מה ומשתאה: תמה עומד

 פעם לא אנשים, עשרות הרבה כאן הכלא תקופת במשך ועזבו הופיעו

 במעשי בלשוני אני נזהר אז ומני הראשון, הרושם בקביעת נכוויתי אחת

 רעהו את אדם להכיר אפשרות כל ואין יכולת אין שבחוץ נדמה ובשיפוטי.

 אומר: הפתגם ביותר. האמיצים ידידות בקשרי הנמצאים אלה ואפילו

 עשרים במערומיו. - מוסיף ואני ובכעסו", בכיסו בכוסו אדם מכיר ״הווה

 לי היה אמנם הצורך. די הכרתיו ולא מסוים אדם עם יחדיו חייתי חודש

 לומר אך שלו, את פעל שבי הבריא האינסטינקט אליו, בקשר ידוע רושם

 קשה. - מחשבותיו את ולקרוא נפשו עומק לתוך חדור להעמיק שהיטבתי

 להרהר מוכשר הייתי לא כך כדי עד ושפל רע מר, היה שהסוף העיקר

 פתרונים! לאלוהים - אדם ונפש יש שקרה, מה קרה אודותיו... אפילו
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 ואי להסתיר מה כשאין לעת, מעת בקרבתו נמצא כשאתה כאן קרה זה

 כזה דבר עלול אסון לאיזה - ובחוץ תרצה. באם גם כך לעשות אפשר

 עד - וכבדהו״ ״חשדהו תמיד, עיניים לפקוח צריך קרה( פעם )ולא לגרום

 ושעה יום־יוס למד אתה כאן. להמצאנו חיוב גם יש המושג. לקיצוניות

 ישנה רוב פי על כי זה, בכל להרגיש בחוץ אדם של ביכולתו אין שעה,

 אפשרות לו אין וזמנו, עתותיו רב את מבלה הוא בה הקבועה, חברתו לו

 כן, ובאם רוחו, לפי שאינם כאלה ובייחוד לבקרים חדשים אנשים להכיר

 לובש הכל מגוון, הכל כאן אצלנו; כן שאין מה במספר בודדים הם הרי

 חשבון את לחשבן אין ההווה חשבון את לחשב גם אין צורה. ופושט צורה

 ישנים להפך. הכל והנה ולמחרת כך, התנאים כך, החיים היום המחר,

 תוסס רותח הכל מהפכה, כאן הכל מקומם, את תופשים וחדשים עוזבים

 משהו קבע, משהו מוצא אתה רחוקות לפעמים ורק בלבד( זה )במובן

 או במוקדם הימים, ברבות עצמך. את תשלה אל לעולם אולם פרמננטי.

חדשה. צורה אחרת, צורה ילבש ישתנה, זה גם במאוחר,
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תש״ד באב א׳ ו/ יום

Cty fo JVC 006 ,jiJip /vJJVC’ .׳//?/ 

 גרוני את דמעות חנקו לא מעולם כזה. מכתב מהם קבלתי לא מעולם

 של הספורות בשורות כתבה. אחותי כתבה, אמא כתב, אבא כזו. במידה

 אהבה, עמוק. צער מורגש מרה. בכייה מורגשת תג ובכל מילה בכל אבא,

 והכל - סבלם רב מה יקרים, הורים בערבוביה. משמשים ותלאות סבל

 והצרות המרי כל את קלה. תלונה אף מפיהם שמעתי לא מעולם בעטיי.

 כל לא ולהביע במילים, זאת להגדיר אין בדומיה. וסובלים נושאים הם

 אדמות עלי וקדוש נעלה יקר דבר ישנו באם - אנוכי יודע אחד דבר שכן.

 בהוריו, להתחשב ידע לא שמעולם האיש אני האדם, אני הורים. זהו הרי

 רק תמיד עליהם. ולהקל בעזרם להיות כדי החשבון את עשה לא מעולם

 כבר ותלאות. פגעים צרות, ורק צרות עליהם הבאתי וצערתי, פגעתי

 עליהם הרובץ העול מכל הרב, עמלם מכל קצת ינוחו בו המועד הגיע

 משא כפול, סבל לשאת עליהם דווקא, זו, בשעה אך שנים. עשרות זה

 מקצה טיולים גם להם נוספו המשפחה ופתוס המשך מלבד כי משנה.

 בנים הכל למרות בניהם. את לבקר צריכים הם משנהו, אל האחד הארץ

 פרוסת את ואף וימחלו, יסלחו תמיד חשבונות, כל יעשו לא והורים אנו

בניהם. עבור ימסרו האחרונה, לחמם

 הימים. מן באחד מאשר יותר כיום להרגיש אני מיטיב אנוכי, יודע הכל את

 רחוק כאן ואני - ופסים הולכים וכלים, הולכים שכוחותיהם לי ידוע

 ולהבליג. - בסבלם לחזות ולהחשות, - לראות מוכרח פרסה. ת״ק מהם

 משה אינה ונאמנה קדושה אחת תפילה אחרת? דרך הישנה לעזאזל! אך

 נחת, לראות מוכרחים הם כגמולם. להם ואשלם יום יגיע שפתי. מעל

 יהיה האמנם הגידה, אתה אדירים! אלוהים למלא. זו חובה מוטלת ועלי

זו? קדושה חובה למלא לאל־ידי
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תש״ד באב י״ב ג/ יום

?PAZ J?./? SlDlf /׳< P70PJC/ולהגדיר לנתח שיכול אדם היש ״ 

 וכה הניתוחים רבים כה בתוכה? כוללת שהיא ומה זו, מילה מביכה מה

 לנסח, מנסה בדבר, מהרהר והנך יש אטום. לקיר עד - ההגדרות רבות

 שתרחיק כל הספקות, תרבנה כן - בזה שתרבה ככל אך לבאר, מנסה

 ואף לה, גבול אין - סופית אין נוסחה תקבל ממך. הגבול ירחק - לכת

 זו "אהבה" קורות לתאר משורר או סופר אדם, של ביכולתו אין. סייגים

 בתוך ולכבלה הנ״ל את לציין אך ובכי. באהבה מתובלת עלילה אחרת, או

 אבסטרקטי, אל־פרסונלי, דבר זה אהבה איש. יוכל לא - מסוימת מסגרת

 לקבוע קשה במילים. להביע קשה ורגשות בשכל, ולא שברגש עניין זה

 אחרת( מרגיש אדם וכל ) ולדמות להרגיש אפשר ומסמרות. סייגים להם

 הניר. על להעלותו שאפשר כדבר גשמי, כדבר לתארה אין לעולם אך

אותך... אוהב אני - שלי בובה

 אדם היכול אנוכי, ומהרהר יש "שלך־לעולם". בביטוי להשתמש רגילים

 מצוות זו האין מוסכם? שקר או אמת בזה היש אלה? במילים להשתמש

 אינו שהאדם אני בטוח אמנם לחוץ? השפה מן וביטוי מלומדה אנשים

 ברגעי הוא בטוח בכלל( חושד שאינו )או זאת בכתבו אחרת חושב

 אך מותו. יום עד - עתה אוהב לעולם. לו יעמדו אלו שרגשותיו הכתיבה

 להסיק מכאן האין זה? בעולמנו שמענו כאלה מקרים כמה אודות רבותי,

 ובגורל, האובייקטיביים בגורמים החיים, באורח בנסיבות, תלוי זה שכל

 יחסי. באופן רבתי תקופה ונמשך וקיים יציב זה מאוד נדירים במקרים ורק

תמיד־תמיד... ימשך שזה אשתוקק מה בזה. להרהר רצון כל לי אין

 זו ביקורת לשמוע אפשר פעם לא כזה" אופי לו יש קנאי, הוא זה "אדם

 בלבד. אשליה והנה דיה, מבוססת אינה כזו דעה לדעתי מסוים. אדם על

 מעובדות וקובעת לומדת אלא הנפש, חשבון את עושה אינה החברה

 ואף הרבה ומגידות מספרות ומסבות שעובדות להכחיש אין בלבד.

 חיים מתקופת או מהמקרה ללמוד אין אך רבים, במקרים קובעות

179



ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 זו עובדה על להחליט או האדם, של אופיו על דעה לקבוע כדי מסוימת

 לחדור מחובתנו הרי בעניין, לחקור כן ברצוננו יש באם אך אחרת. או

 האובייקטיביות הפרובלמות כל לתוך עמוק לחדור נשמתו, עמקי לתוך

 פלוני בעניין לקבוע יהיה ונכון אפשר אז ורק יחד גס והסובייקטיביות

 להופיע יכולה קנאה אין לדעתי בכלל. אחת" "קנאה אודות ולשוחח בפרט,

 "האהבה". - בממש שאינו השני למושג קשורה בהיותה אלא בכלל,

 רעותה בלעדי האחת קיום ולכן גומלין ביחס קשורות והקנאה האהבה

 הרגל לחדול. או לסבול אחת ברירה רק וישנה לחלוטין, אפשרית בלתי

 וכשישנה מהלב, לעקור אין אהבה גם לא. לעולם - טבע אך לשנות, אפשר

 קיימת היתה לא וגם אהבה, זו אין אחרת בצידה, קנאה גם ישנה אהבה

הרגל. או גרידא עיניים אחיזת אלא מעולם,
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תש״ד באב כ״ב ר/ יום

rtlp'd 7rw //£□,למפרע. הכינותי כבר הכל את ׳

 מצוחצחות הנעליים הבורש, בתוך בתוך מגוהצים המיוחדים הבגדים

 כתלים בין לאיטו זוחל זמננו כל לביקור. מביקור נמדדים חיינו כל וכר.

 מלאי משעממים, מונוטוניים, חיים החוץ. עם קשר כל מבלי אלו, ארוכים

 לחופש וכמיהה לנו, היקרות לנפשות וגעגועים דאגה של פרמננטי סבל

 מוסרים הכל שלם. מאורע זה הרי לביקור מתכונן מאיתנו כשאחד ולדרור.

 לחוץ־לארץ נסיעה אף למיניהם. סידורים שונות, בקשות שלום, דרישות

מזה. גדול רושם עושה אינה

 מתחילים ואחריו, זה למועד נספרים הימים כל בזה, תלוי חיינו לוח כל

 מעט קלועות שבחוליותיה בשרשרת המסובב חוזר גלגל זה מחדש. למנות

 וברובן ספורים, לרגעים החופש עם ההתראות שמחת הביקור אור אור:

 תהלוכות נלעגים, לחוקים ציות ואי ציות הגוף, עבדות מעין דיכאון,

 שצץ אזוב עם צחנה, שהעלו מאבנים בנויים גבוהים קירות בין צללים

 המשא נטל תחת במקצת, נכפפו שכאילו עתיקים קירות לבקעים, מבין

 והצער הסבל מרוב כפופים שנים. עשרות זה גבם על הרובץ הכבד

 את והמאבדים והנאנקים הנמקים אסיריהם שנות מאלפי עיניהם שראו

 עוברי כל אליכם "לא והשמחה. הגיל מיטב את שלהם, הנוער חיי מיטב

 ולטחון לשוב הכדאי ובכלל, אחדש... ומה אוסיף מה - יקירה ולך ,דרך!״

 להוסיף היש פצעים, ולגלות לשוב הכדאי להירדם, המנסות "רגשות"

ממילא? מלוח והוא מלח

12 פסוק א' פרק איכה, .1
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תש״ד באב כ״ד א/ יום

na ptjcv״jieppwj p,
)?6V59P/ JoC>) 'Jl. זורמים החיים באס

 האדם מצליח הרי משברים כל ובלי אחד, מונוטוני בקצב זורמים לאיטם,

 אך הרגש מן הרבה יש בהם - הזהב שביל את הביניים דרך את למצוא

 אובייקטיבית דרישה כל אין זה במצב השכל. לפי ומתוקן מחושב הכל

 פשוט כה הכל ידוע, הכל כי הנפש. חשבון את לחשב סובייקטיבית או

 באין הישן באפיקו דרכו את ממשיך לאטו, לזרום ממשיך הנחל וחלק.

 מתחיל והישן ובקעים פרצות כשמתגלים ברם, ומערער. מהרהר כל

 במפתיע נופלות והפרצות יש להרהר. גם הכרח שיש ברור הרי להתערער,

 קבוע דבר אתמול שהיה מה כל את בדרכן ומנפצות הורסות מכשילות, -

 באפיק הכל למרות להמשיך היש החדש, המצב לאור ועתה, מאליו. ומובן

 מחדש. ונסרג נרקם הכל ובסתר, בגלוי ביודעין, ושלא ביודעין לאו! הישן?

 את מבראשית ולחשב לחשוב ומתחיל העבר על ביקורת מותח האדם

 נפל לתוכה שהתהום ומה ורציני יותר חמור שהמשבר וכמה עתידו, דרך

 יותר ומסובך קפדני קשה, נעשה זה חשבון הרי יותר, ומסתורית עמוקה

 והשכל הרגש שבעתיים. ומסועפת אכזרית הפנימית המלחמה ויותר.

 לכאן המשיכה מתחילה משנהו, גבול את אחד משיגים גדר, פורצים

הסעיפים. שני על הפסיחה מתחילה ולכאן,

 נוכח אני בקרבי, הנטושה הפנימית המלחמה את ובוחן סוקר כשאני

 פנים בשום יכול אינו כללי באופן שעשיתי ניתוח שכל הרבה להפתעתי

 לכלול זו הגדרה בכוח אין כי אני נוכח הכלל. אל אותי להכניס ואופן

 המשיכות שתי אותן אמנם מהכלל. יוצא אני ובהכרח מסגרתה, בתוך אותי

בדמי. גם טבועות ההשפעות

 לא ברם בעתיד. בחיים דרכי על כבירה השפעה ־ לשכל וגם לרגש גם

בלבד. מסייעת אלא מכרעת, השפעה

 והנה שמאלה, בפנותי והמסוכנת. הקשה בדרכי נגף אבני רק אפילו ואולי

סדירים. משפחה חיי ומבוסס, יסודי באופן מסודרים בגילי אנשים לפני
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תש״ד באב כ״ב ו/ יום

Ip'd.*־( OJJK: ?(ty >)N,, למפרע. הכינותי כבר הכל את 

 מצוחצחות הנעליים הבורש, בתוך בתוך מגוהצים המיוחדים הבגדים

 כתלים בין לאיטו זוחל זמננו כל לביקור. מביקור נמדדים חיינו כל וכר.

 מלאי משעממים, מונוטוניים, חיים החוץ. עם קשר כל מבלי אלו, ארוכים

 לחופש וכמיהה לנו, היקרות לנפשות וגעגועים דאגה של פרמננטי סבל

 מוסרים הכל שלם. מאורע זה הרי לביקור מתכונן מאיתנו כשאחד ולדרור.

 לחוץ־לארץ נסיעה אף למיניהם. סידורים שונות, בקשות שלום, דרישות

מזה. גדול רושם עושה אינה

 מתחילים ואחריו, זה למועד נספרים הימים כל בזה, תלוי חיינו לוח כל

 מעט קלועות שבחוליותיה בשרשרת המסובב חוזר גלגל זה מחדש. למנות

 וברובן ספורים, לרגעים החופש עם ההתראות שמחת הביקור אור אור:

 תהלוכות נלעגים, לחוקים ציות ואי ציות הגוף, עבדות מעין דיכאון,

 שצץ אזוב עם צחנה, שהעלו מאבנים בנויים גבוהים קירות בין צללים

 המשא נטל תחת במקצת, נכפפו שכאילו עתיקים קירות לבקעים, מבין

 והצער הסבל מרוב כפופים שנים. עשרות זה גבס על הרובץ הכבד

 את והמאבדים והנאנקים הנמקים אסיריהם שנות מאלפי עיניהם שראו

 עוברי כל אליכם "לא והשמחה. הגיל מיטב את שלהם, הנוער חיי מיטב

 ולטחון לשוב הכדאי ובכלל, אחדש... ומה אוסיף מה - יקירה ולך 1דרך!״

 להוסיף היש פצעים, ולגלות לשוב הכדאי להירדם, המנסות "רגשות"

ממילא? מלוח והוא מלח

12 פסוק א׳ פרק איכה, .1
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תש״ד באב כ״ד א/ יום

<<na p?jc606״w) fj!e j’ZDdjg p
JoCP :J1169CP ,J1C זורמים החיים באם

 האדם מצליח הרי משברים כל ובלי אחד, מונוטוני בקצב זורמים לאיטם,

 אך הרגש מן הרבה יש בהם - הזהב שביל את הביניים דרך את למצוא

 אובייקטיבית דרישה כל אין זה במצב השכל. לפי ומתוקן מחושב הכל

 פשוט כה הכל ידוע, הכל כי הנפש. חשבון את לחשב סובייקטיבית או

 באין הישן באפיקו דרכו את ממשיך לאטו, לזרום ממשיך הנחל וחלק.

 מתחיל והישן ובקעים פרצות כשמתגלים ברם, ומערער. מהרהר כל

 במפתיע נופלות והפרצות יש להרהר. גם הכרח שיש ברור הרי להתערער,

 קבוע דבר אתמול שהיה מה כל את בדרכן ומנפצות הורסות מכשילות, -

 באפיק הכל למרות להמשיך היש החדש, המצב לאור ועתה, מאליו. ומובן

 מחדש. ונסרג נרקם הכל ובסתר, בגלוי ביודעין, ושלא ביודעין לאו! הישן?

 את מבראשית ולחשב לחשוב ומתחיל העבר על ביקורת מותח האדם

 נפל לתוכה שהתהום ומה ורציני יותר חמור שהמשבר וכמה עתידו, דרך

 יותר ומסובך קפדני קשה, נעשה זה חשבון הרי יותר, ומסתורית עמוקה

 והשכל הרגש שבעתיים. ומסועפת אכזרית הפנימית המלחמה ויותר.

 לכאן המשיכה מתחילה משנהו, גבול את אחד משיגים גדר, פורצים

הסעיפים. שני על הפסיחה מתחילה ולכאן,

 נוכח אני בקרבי, הנטושה הפנימית המלחמה את ובוחן סוקר כשאני

 פנים בשום יכול אינו כללי באופן שעשיתי ניתוח שכל הרבה להפתעתי

 לכלול זו הגדרה בכוח אין כי אני נוכח הכלל. אל אותי להכניס ואופן

 המשיכות שתי אותן אמנם מהכלל. יוצא אני ובהכרח מסגרתה, בתוך אותי

בדמי. גם טבועות ההשפעות

 לא ברם בעתיד. בחיים דרכי על כבירה השפעה ־ לשכל וגם לרגש גם

בלבד. מסייעת אלא מכרעת, השפעה

 והנה שמאלה, בפנותי והמסוכנת. הקשה בדרכי נגף אבני רק אפילו ואולי

 סדירים. משפחה חיי ומבוסס, יסודי באופן מסודרים בגילי אנשים לפני
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 תראה ימינה ובהציצי ונחת. אשר בכל וילדים אישה ונעם, שלוה חיי

 אויר לקצת כמיהה געגועים, צער, סבל, - במאסר ואחי אשתי את עיני

 מגפי תחת הכפופים זקנים הורים באבו. בעודנו שנגזל אושר לקצת צח,

 בגיל להם המגיעים ונחת אושר שבמקום בניהם, אסון תחת הפרנסה,

 שומע ־ומחשה. זאת כל שרואה האדם אנוכי ויגון. צער רק רואים - זה

 קורטוב בי האין בקרבי, רגש האין למה? משמוע. אזני את ואוטם -

 אוסיף זאת כל למרות למה ולהרגיש? רגש של לניצוץ להבין שכל של

 דיכאון יגון מלווים שלי ושעל צעד כל ומרירות. צער להסב אוסיף להרע,

 לכאן מחייב שהשכל למרות אנוכי, מרגיש אנוכי, יודע אכן! ומרורים?!

 כוח ישנו פנימי, כוח ישנו לא! לעולם דרכי. זוהי אין לכאן, מושך והרגש

 ודברים אומר כל ובלי והמכריע. המשכנע המשבר על. אל המתמר נסתר

 מצווה לך! ומסוכנת. קש וטהורה, קדושה מטרה לקראת ונדחף מובל אני

 ולשבט. לחסד בידו נתונים חייך לחייך. אחד גורל לך. אחת דרך הכוח,

 משפיעים, עדיין בקרבי, פועלים עדיין והרגש השכל כוחות גם אמנם

 על שומר והשכל הנפש. את ומטהר מזקק הרגש מסייע. באופן רק אך

 השתדל הראשית. על מראה האחרית בגאון. צעד לך! הקו. על הדרך,

תוכל. גם תרצה ואם להתמיד,
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תש״ד באב כ״ז ד/ יום

(PUT זה קיבתו על שסובל ש. ידידי של

 די זו מחלה בחוץ גם "אולקוס". במקצת. זעזעוני הפרטים משנה. למעלה

 שכן כל ולא וכו׳ מיוחדים תנאים דיאטה, מיוחד: טיפול ודורשת רצינית,

 אין מיוחדים תנאים שבעתיים, רציני זה כאן הזה. הארור הקבר בתוך

 כלומר, להכניס, אפשר ואי כמעט מהחוץ אוכל להשיגם. קשה וגס כאן

 ידועה, קומבינציה ידי על הטכני, במובן אותו ולסדר להכניס אפשר

 החוץ מן לאדם ואף לאמצעינו, ביחס תועפות כסף דרוש זה, לשם ברם

 ואח ידידי את לראות לי מר לי. מר ובאמת קבוע, באופן בזה שיטפל

 והמיוחד הכלכלי במובן בו שהטיפול למפרע וביודעי לצרה שנפל צעיר

 ידי לאל שיהיה מה כל את אעשה מצידי אני מספיק. ובלתי גרוע יהיה

 יש ברם, ההכרחי, המינימום את לפחות לו ולספק עליו להקל לעשות,

 וכשאין מאיין. יש יוצרים אין כסף כי בי תלוי איננו שהעיקר להצטער

 די לעתים ואף שלעתים דברים, הרבה עוד ואין אוכל גם אין כסף

 שחיים איש שנים־עשר כאן אנו קובעים. ואפילו הכרחיים הנם קרובות

 לזה מחוץ מאליהן.( מובנות לכך )הסיבות מוחלט. באופן קומונה חיי

 אחד וצער אחת שמחה אחד, רעיון בכל. אחים הרינו לצרה, אחים שאנו

 הקרובים מן באות ההכנסות אחת. לקופה אחים שגם מאליו וברור לנו,

 שגם לזה ובנוסף בן־אמידיס, אינו מאיתנו אחד ואף והיות ההורים, או

 ויש טוב, בכי אינו החומרי מצבנו הרי בכלל, קרובים אין מאיתנו לרבים

 בכמה הנמדד התקציב את לכסות מניין הבעיה צצה קרובות די ולעתים

 לו אמנם, רב. די זמן זה ונמשך כיום, מצבנו זהו לחודש. מזופתות לירות

 בודאי החסר את למלא כדי הכל עושים היו זה, מצבנו על קרובנו ידעו

 שומרים אנו טמון: הכלב וכאן צרכינו, את למלא כדי מפיהם חוסכים היו

 ושהכל טובות בידיעות קרובינו את ומפטמים משמר, מכל זה סוד על

 לי, ובייחוד לנו, היש מצפון: שאלת מוסר, שאלת כאן יש גמור. בסדר

 מספיק להם, גרמתי צרות מספיק והורי? מקרובי משהו לדרוש הזכות

 אמנם הכספי? בשטח גם עליהם ולהעיק להוסיף אני הצריך ומרירות. צער

184



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 ואינו אובייקיטיבי דבר זה מהם. ליטול יכול איני ודאגה סבל יגון, צער,

 מאומה, מהם לבקש לא נשבעתי בי, ואך בי, התלויים דברים אך בי. תלוי

 ביותר. המינימליים החיים צרכי שהם עבורי הכרחיים שהנם לדברים פרט

 מבית מקבלים שאנו האוכל כאן: מחיינו אופייני קוריוז לך ואספר הבה

 משהו יום בכל להוסיף, מה אין ובאם הצורך. די מספיק אינו הסוהר

 צרכנו די שבעים אין הגזמה, קצת רעבים. נשארים אנו הרי פרטי, משלנו

 האוכל את לאכול ובמקום יש ושבועות. ימים זה סיפוק בחוסר ומתהלכים

 נמאס שכבר באמת ולא, לשכוח. כדי בשינה בוחרים אנו הסוהר מבית

 זה וגם יש אך בשפע( רוב פי על יש )זה ובצהריים בבוקר ריבה לאכול

 ומוזר טרי. ושמן בבצל להסתפק וצריך בנמצא אין זה גס ולפעמים נעדר.

 נוספת החופש ולפרובלמת יש משונה, באופן יצלצלו דברי לשמוע יהיה

 נעים לא מדברים, ואין כמעט השנייה שאודות ברור הקיבה. שאלת גם

 זו שיחה מעלה מישהו לפעמים נמאס. וגם כאלה, בעיות על להתווכח

 רק רציני, באופן זה אודות לדבר יעיז לא לעולם ברם, שפתיים, דל על

 רושם כל משאיר זה אין חוץ כלפי אמנם לא. ותו גיחוך הלצה, בדרך

 דברים במה יודעים אנו אך שנפלטו, מלים או הברות רק אלו מיוחד.

 שפה. ונשיכת שן בחריקת נאמר זה שכל להבחין יודעים אנו רק אמורים.

 משתדלים הרגיל. היום לסדר עוברים אנו ומיד ומצחיק, מצחיק זה כן

 סוף כל סוף אך... המוח. את לבלבל שיפסיק לדובר מעירים או לשכוח

מעלשו ריקה. הקיבה

 מעשה הקוריוז; לעצם ועתה ולהבליג. להתגבר צריך ברירה. כל אין

 יום ובכל האחרון, הביקור מיום לפליטה שנשארה קטנה סרדינים בקופסת

 עלובה קופסא אל כל עיני נישאות לשלחן מסביב יחדיו ביושבנו בערב

 גדר פורץ מאיתנו אחד באם לפתחה. להציע מעיז אינו אחד אף אולם זו

 נשמרת היא לחלוטין. שבולמו לאוכל האחראי עיני בו ננעצות מיד הרי

 אתה כוחה אין עלובה, קופסא המלכים. יום לכבוד השבת, יום לכבוד

 הקופסא, עלובה מה וצחוק. וויכוחים ולעורר התיאבון את לגרות מאשר

עלוב... עלוב, מסביב... שהכל נדמה ולפעמים עלובים אנו אף

 מפחידני זה שתאור לציין נאלץ ואני שוב הכתוב את סקרתי עתה זה
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 נמלכתי אך לחלוטין, הכתוב את להשמיד ידוע חשק לי היה במקצת.

 דברים ולפעמים יש בצידו. זו הערה עם אותו להשאיר והחלטתי בדעתי

 משפיע הרוח ומצב יש הדעת. ובהיסח צינית משונה, בצורה נאמרים

 יש הכתוב( )מערך להפחית או להגזים למעט, או להרבות הכתיבה על

 מחדש ולכתוב נכתב כבר הכתוב הרי לעצמי, לסלוח נאלץ ואני ויש.

 ההומוריסטי מצדם כאן חיינו על לספר התכוונתי כך. יישאר חשק. אין

 לעצמי סולח ואני ואיום, רציני כה לעטי מתחת יצא הכל הצלחתי. ולא

סולחת. עצלותי יותר, נכון או שוב,
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תש״ד באב כ״ט ו,׳ יום

O/6 /,)C/ כדי נוולותו בכל "הרע" את להכיר יש )&<?/. ס/׳

 זה מה להבין כדי הכיעור את להרגיש יש "הטוב". את ולהבחין לדעת

 שיהיה הכרחי אך שונה, הוא ואדם אדם כל של הקריטריון אמנם יופי.

 יכולים היינו שלא ברור הרי בלבד, ונעלה יפה הכל בעולם היה לו כזה.

 ולמובן. לחול נהפך היה הכל כי טוב, זה ומה יופי זה מה בכלל להעריך

 זה, את זה משלימים כלומר ביחסי־גומלין, קשורים והטוב שהרע היות

 הטוב את מרגיש אדם וכל והיות משנהו, את אחד ומבארים מגדירים

 הפרטי, הרע בתוך נשקף הטוב הקריטריון. הוא שהרע היינו, הרע, מתוך

 שהטוב הכרחי הרי לו. יקרים לאובייקטים שרע וממה עבורו שהרע ממה

 אחד עבור שטוב מה הדבר, וברי אבסולוטיים, ולא יחסיים יהיו והרע

 אנשים, קיבוץ פרט, הוא האחד אם בין ולהיפך, משנהו עבור רע הוא

 קודח, מפכה, הכל קיים, הכל זה רקע על העולם. טבע זהו עם. או שבט

 לחיינו, היה טעם ומה העולם פני נראים היו איך ואמנם, ומתפתח. פורה

 ולשמירה לטוב המלחמה לולא הקיום, מלחמת לולא זאת, כל לולא

 שתופיע והכרחית היא, יחסית שטובתם הכלל או הפרט מלחמת עליו.

זולתו. חשבון על אחר, מישהו של "טוב" חשבון על

 אסתפק אך וכמיהה, געגועים וסבל, צרות רק רע, רק אני רואה עתה

 על שחיתותו, כל על העול ואת הרע, כל את לראות ברצוני יש בזה.

 פעם שאדע כדי בזה רוצה אני אותו. להרגיש - מזה ויתר נוולותו, כל

 הרי מושחת יותר שהרע מה כי והנשגב. היפה את לחוש הימים באחד

 עוד ימשך זמן כמה כיום יודע איני אמנם נשא. רם הינו, נעלה הטוב

 מכל ליקירי בכמיהה ואתענה בגעגועים אתפתל עוד זמן כמה זה, סבל

 רמ״ח בכל זאת חש אני פחות ולא לדעת. אני מיטיב אחת אך בחיים.

 ומרומם. נעלה נשגב יפה הטוב - אכזרי הרע באם רב, הסבל באם אברי,

להופיע. סופו - שיהיה מתי יהיה בעתיד. הטוב ירבה
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תש״ד באלול א׳ ,,א יום

בכל היומן את ולמלא רו ?(’

 מהושיע, קצרה וידי לעשות מה לריק. הכל אך נפשי. ובכל רגשותי

 ידיעה כל הניר? על זאת כל להעלות ידי לאל שאין האשם בי והאם

 ואין דמי, את מסעירים ישיר, באופן או בעקיפין סיפור כל שהיא, כל

 הקרובים בימים להשתחרר עומד שאחי לי נודע דמי. להם לתת בכוחי

 להורים. ברכות לפחות - הוא בזכותו לא ואס יהיה, וכך ייתן מי אח!

 בזמנים דווקא אלה, נוראים בימים ודווקא בכך. להאמין קשה ייתן, מי

 כבר שבנו אומרים ומסתעפת. הולכת וגדלה הולכת כשלטרון כאלה

 סואנים שם שהחיים רביעי, גם להבנות עומד ושבקרוב שלישי, קמפ

 ויש איש, 230ל־ כבר הגיע כיום הכללי שהסכום נצורה, כעיר וגועשים

 לא אשתחרר? זה ברגע הדווקא מאות, כמה לעוד שיגיע הסיכויים כל

 אומר הפשוט שהשכל למרות מקווה ואף רוצה - בכך אני רוצה מה יתכן.

ואולי?! אשליה, הבלים. הבל זה

 והופסקו כמעט בהנדסה הסדירים לימודי הרי ביומני נזכר שכבר כפי

 חיצוניים הנם הגורמים הסובייקטיבית. אשמתי בזה אין לחלוטין.

 ואני, שותפי למדנו עתה ועד הפסח חג מלפני בהחלט. אובייקטיביים

 להכחיש אין בערבוביה. שמשו ובטלה לימוד כלומר וקטע פסח לימוד

 חופשי זמן על הצטערנו מעט. לא וצער רב, כליות מוסר לנו גרם שזה

 שנצליח במבלי שגז ולאבוד לטמיון שיורד ולהתפתחות ללמוד ונוח

 לאחיו, איש מוסר הטפנו רעהו על איש ללחוץ ניסינו עליו. להשתלט

 רוח מצב אין לשוא. היה הכל אך הלימוד, את עצמנו על לכפות ניסינו

 טנקים להזעיק מצליחים היינו באם אפילו לעשות, מה אין זה ונגד וחסל.

 עד בכל, שררה העצלות רוח במאומה. מועילים הינו לא לעזרה וצבא

 לאחור בהשקיפי עתה רב. חשק היה לא יפה לספרות שאפילו כך, כדי

 המונוטוניים. בחיינו אז שחל "מהשינוי" נבע זה שכל לקבוע ביכולתי יש

 עזרו לא אחרת, ברירה לנו הייתה ואל "מהכל" היינו נשכחים אז עד

 זה יחס לקבל נאלצנו ולריק. לשוא היו ההתרגזויות גס שיניים, חריקות
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 הוכרחה האנרגיה שכל ברור מכאן הקיים. המצב עם ולהשלים כעובדה

 למשהו גם רצון היה ואם היה, לא אחר דבר כי ללימודים, להתבזבז

 הדבר הזמן שבמשך כך ובפטפוטים בויכוחי־סרק התבטא זה הרי "אחר"

 להסתירו, השתדל אחד שכל פצע פנימי, פצע רק ונשאר ונמאס הלך

 כפיצויים אצלי היו הלימודים בקיצור, הימנו, דעתו את להסיח השתדל

 כולי ועשתונותי, מאודי בכל בהם השקעתי והכללי. הפרטי כל עבור

 עולם שכחתי ובהם ולילה יומם הוגה הייתי בהם בהם. רק היו ורובי

 השחורים החיים בתוך ואושר חדווה קצת אור, קצת היה באם ומלואו.

 הייתי מה במוחי, מחשבה צצה והייתה יש לימודי. אלה היו הרי כאן,

 הייתי במה ללמוד. האפשרות אלמלא בכלל, מתקיים הייתי איך עושה

 אותי המתקיפים והכמיהה הגעגועים את קצת משכיח הייתי במה עסוק,

 שוב והתחלנו הרגיל למסלול חזרנו לאל תודה חסך?! ובלי הפוגות בלי

 זה, ברגע בדיוק לקבוע קשה שוב לכך? הסיבה מה בלימודים. להתמיד

 לקדם יש אחרת או כך ברם, אחרת, גם ויתכן כבר נמאסה שהבטלה יתכן

לכך. ניתן שעודנו עת כל הזמן את ולנצל בשמחה זו עובדה
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תש״ד באלול ד׳ ד/ יום

Jc 2J1DN /da מורגש בכל הלך־הרוח. אותו ונשנה הולך

 כל עם ועדינה יפה נאה, שבחורה מוזר זה האין רב. וצער מה ייאוש

 נוכח תמה עומד אני צעיר? כה ובגיל מהחיים מיואשת תהיה המעלות

 לראותה צערי רב מה אני. מודאג מה לתרצה. לי וקשה זו, מצערת עובדה

 לאחר אך זה, וייאושה סבלה לכל הגורמים שאנו לי ונדמה יש זה. במצב

 להיות יכולה דרכנו כי מסולפת. הרגשה שזו מסקנה לידי הגעתי רב עיון

 והגורם הסיבה מה ובעצם הקובעת. לא ואופן פנים בשום אך מסייעת רק

 לענות שתחדל עליה ולהשפיע אותה לשכנע תמיד משתדל אני זה? לכל

 יותר חייה לתוך להכניס שתשתדל מתאימה, חברה שתמצא נפשה, את

 פחות להבין אני יכול זאת את לשוא. אך - ואושר שמחה וחיים, תוכן

 שיהיה או מצב־רוחו את שישנה אדם על להשפיע אפשר אי הרי יותר או

 לבבו כאב, עם גדוש שהוא ותמרורים צער מלא שלבו בזמן בו מאושר,

 דווקא ולמה כך, יהיה שהמצב אלוהים רצה למה אך מתום. בו ואין דווי

 חייה אודות קצת לי לספר ובקשתיה בסבלה עליה להקל רציתי אצלה?

 יותר. קל נעשה הכאב הרי לשוחח משהו עם שכשיש אנוכי יודע ומעשיה.

ואושר... שמחות רק כבר שתראה רציתי מה

בלה של אחותה רות, של כינויה - שושנה .1
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תש״ד אלול ח׳ א/ ירם

יש ולכך ,7׳r׳ C(A/7W? J1 ?7 יח3י>/)^13ר2 6’

 יאיר ובין החבר, הידיד, האדם, - יאיר מושגים: שני בין להבדיל צורך

 בפי מאוהדיו, רבים בפי מכונה שהוא כפי והמנהיג המהולל המפקד -

הדיוטות. וסתם אזרחים

 יקר, אדם גרידא, סובייקטיבית להיות יכולה הראשון המושג אל גישתי

 לכל להקשיב מיטיב השני, דעות לכבד יודע הידיעה, ב׳הא׳ נימוסין בעל

 ומתחלק במועט, מצטמצם ממנו, גבוה ומעלה משכמו היותו למרות אדם

 עז, זיכרון למופת, נפשי שקט האחרונה. לפרוטה עד לרעיון, חבריו עם

 לא מעולם לכל. ורע ידיד הנכון. באורם ולהבהירם עניינים לנתח כישרון

 הודה שגיאותיו ועל בקורת לשמוע אהב יוהרה, של ניצוץ כל בו נמצא

 עונד כחולה, או שחורה חליפה ללבוש רגיל - אלגנטי אדם שלם, בלב

 אהבה עצב מלאות וחודרות, אפורות עיניים לבנה. חולצה על עניבה

 גבוה מצח העתיד. על ובשלווה בביטחון משקיפות כאילו - ופקחות

 מוארכים פנים מעלה, כלפי ומסורק מתולתל, - שחור שער ומחודד,

 היחסים מבינוני. גבוה קצת במקצת, וכפוף רזה גוף על הנשענים ורזים

 דבריו את רבו, את תלמיד כאהוב וכיבדתיו אהבתיו אמיצים. היו בינינו

 ומלא אופטימי היה תמיד ברוחו, נפל לא מעולם בצמא. ובלעתי שמעתי

 אמר: תמיד עיניו. את העלים לא המוות מאפשרות גם לעתיד. תקוות

 נלך, הכל למרות וחתחתים מוקשים פחים מלאת ומסובכת, קשה "דרכנו

 יבואו אחרינו הרי למות, נחרץ גורלנו ובאם אין ביניים דרך דרכנו, זוהי

 מלאי - מכתבים כמה ממנו קבלתי במאסר בהיותי אחרים״ אלפי עוד

 לכתוב, היטיב מה נחמדים. מכתבים ותושייה. עידוד מלאי והבנה נחמה

 תפילה, נשאתי ולילה יומם מגורלו. מאד מודאג הייתי 1"דיזנגוף" אחרי

 זקוק העם לו, זקוקים אנו האומה. נכס על לשמור שידע להיזהר, שיידע

יתומים... נהיה בלעדיו הכל־הכל. לו,

'יאיר' רצח לפני אחדים שבועות דיונגוף, ברחוב המשטרה בתחנת המעצר .1
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2תש״ב. שבט כ״ה אחרת: רצה הגורל

1942 בפברואר 12 ׳יאיר', של הרצחו יום .2

 ובעיקר שונות, מסיבות בפרוטרוט כאן להגדיר אין השני המושג את

 אלה. בימים ומתגורר נמצא אני בהם האובייקטיביים התנאים מסיבת

 העברית השחרור תנועת מחולל היה - מפקד. לא ואף מנהיג היה לא יאיר

 וההיסטוריה בפרט, השחרור בתולדות לנצח יישאר שמו זאת ובזכות

 ועיני יקיריו לבות את האיר המרד, אש את ליבה הוא בכלל. העברית

 בהיסח לו שבחר הקונספירטיבי השם אף ולסבל. למלחמה חבריו

 שהיה יתכן הדעת, בהיסח נעשה לא שזה וייתכן הרבה, מספר הדעת,

 שמו "יאיר" - בחיים תפקידו שזהו מיוחדת הרגשה ידוע, אינסטינקט בו

בעתיד. העם כל ובפי בהווה הלוחמים בפי כל, בפי ירון
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תש״־ר אלול ,ט ב', יום

שבלסת השנים כל הוצאו שלאחי לי נודע אתמול PJ׳?׳

 אך שיניו, על סובל שהוא תמיד ידעתי בתחתונה. - וכמה העליונה,

 הצרות לכל נוסף מאוד. עליו לי צר מעולם, פיללתי לא שכוה לאסון

 חדשות... - והנה וכו׳( המאסר )החטיפות, האחרונות בשנים עליו שחלו

ומכאובו? סבלו לכל סוף פעם היהיה מתי? ועד

 מאומה חברי בדברי היו שלא כמעט הרי אתמול, נפגעתי בעצם למה

 הפגיעה מתוך רגעית, התרגזות מתוך שאמר מה אמר בי, לפגוע כדי

 אך תחילה, כוונה כל ובלי בהיסח־הדעת בו פגעתי אמנם בו, שפגעתי

 מידה באמת בי יש אולי בדבריו? צדק ואולי בו, פגעתי למעשה הרי

 באחרים, התחשבות כל ומבלי אגואיסטית התנהגות אנוכיות, של רבה

 שהוא במי פוגע זה באם מראש ולחזות לראות מבלי - יותר נכון או

 זו, מכאיבה פרובלמה על חושב ואני יש אולי? ברגשותיו, או בפועל

 לתקן לי קשה פעמים כמה שניסיתי למרות בדיבור, לנתחה לי וקשה

 זה כל בהכרה, הרע המעשה את עושה איני כי זה, במובן חולשותי את

 מצד הגבה במקרה רק בזה נוכח אני בדבר, שארגיש מבלי ובא נובע

 אלו רוב על־פי כי קרובות. לעתים מופיעה אינה כזו והגבה הנפגעים,

 לתקן איך ובכן בגללן. אתי יריב שחבר ביחס ערך, קלות פגיעות הן

 כל על אזני את שיאיר )ש.( לי קרוב חבר בקשתי פעם כאלה? חולשות

 רוצה אני כשורה, שלא מפי שאוציא מלה כל ועל שאעשה, שגיאה

 בראשונה כן לעשות מחובתי ולכן ומעשי, דברי רעיונותי, את שיכבדו

 הדעת, בהסח ממעשים אפילו להשמר ולהכניס, לפגוע לא לאחרים, ביחס

 להבליג השני, את להבין בסבלנות, להתאזר מחושב, להיות צריך הכל

 רק לא הרי - אחרת בצורה המלים אותן את חברי העיר לו ולסלוח.

 בפה לו מודה הייתי על־כך. תודה אסיר - אפילו אלא, נפגע הייתי שלא

 לפגוע אדם כל של בכוחו אין זה. בריא במוסר להתמיד ומבקשו מלא.

 בכוונה מעליבים ואפילו פועלים או אומרים סתם ואנשים יש ברגשותי,

 מכוון, היה אלי לא כאילו זה כל לגמרי, נפגע ואני - להכעיסני לתחילה
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 ומעריכו, מכבדו שאני ממור טוב כשחבר אך עבורי, השום כקליפת זה

 המתאים הטון את מצא לא אך הנם, צודקים שבעצם דברים האומר

 אסור לחבר - אדם לכל שאפשר מה כי נפשי, עמקי עד נפגע הריני -

נאמן. לחבר כך שאין מה תמיד אסלח אדם לכל בהחלט,
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תש״ז־ באלול י/ ג/ ירם

<(Ji 7kw .729□ 09 pne f?N, ץ?kJ " ח r ,
 ממנו לשנות מבלי וכלשונו, ככתבו ליומני להעתיקו החלטתי ברם

 הצדק ספונטני, באופן הנכתבים מכתבים לקרא אוהבת הנך במאומה,

 כל יותר, עמוק משהו בהם יש אחרים. מאשר יותר מביעים הם אתך,

בהם. משתקפת הכותב ישות

 ישנה עתה מהשני, אחת משהו לקבל זכינו שלא רב זמן זה יקרה. בובה

 ספורות מלים אליך לשלוח מזלי את מנסה והנני פתאומית הזדמנות לי

 היוצאת חג וכברכת בשמחה, האלה המעטות השורות את קבלי ובחטיפה.

 פרטים שמעתי מ״הקטנה״י בחיים. מכל אותה האוהב אדם של מגרונו

 להתראות האפשרות לכם שהיתה לשמוע שמחתי אצלך, הביקורים אודות

 מרוב אשתגע סוף סוף אנחנו? נתראה כבר מתי בובה, פנים. אל פנים

 כל לי אין שלפעמים בלעדיך טפלים כך כל לי נראים החיים געגועים,

 שהטוב ובטוח עדיין, אופטימי הנני פנים כל על לחיות, להמשיך חשק

 אפשרי ואיך ואהובה נחמדה כך כל את במהרה, שיבוא והכרחי קרוב הנו

 הרי שמחה וקצת אושר קצת לי מגיע באם ואושר. טוב לך יהיה שלא

את. בזכותך רק זה

 מי ודאגותי, עשתונותי כל את ומאודי, חיי כל את לא? שלי. כולך את

מאושרה. ותהי ייתן

 בגלל בגללי, - ברוחך ליפול לך אסור חזקה, היי שלי, יקרה ילדונת

 הנחמדות שפתיך על לראות רוצה הנני כולנו, בגלל ואחיך, אחותך

 שפתיך ואל בכלל אליך אנוכי כמה מה עלומים. וצחוק חיוך רק והעדינות

 שם תמונתך, לי ישנה הכל על כפיצויים סבלנות. כל כבר לי אין בפרט.

 זה תמיד שלא לציין מוכרח הנני ברם ישותך, כל את ומרגיש רואה הנני

אלוהים רצה למה לעזאזל! אומלל, אומלל... אני לפעמים אותי, מספק

 בלה של אחותה רות, .1
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 תשובה לכל בינתיים מקווה אינני הרבה, כך כל חזק, כך כל אותך שאוהב

 לטובה, ישתנה המצב בקרוב אולי זאת, מאפשרים אינם התנאים ממך,

 נשקי החדשה, לשנה וברכות האומללות, נשיקותיי את קבלי הלוואי!

כולי. את קבלי בשמי, תמיד מקבלת שהנך הפרחים את

.2מולי - הקולי

 בפני זטלר עצמו כינה וכך בסין, ה״ריקשה" למושך כינוי הוא "קולי" - מולי קולי .2
שלך... המרכבה מושך אהובתו:
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

תש״ד באלול י״א ד', יום

Tw^, '57 ססי/W77
V? /S 77r, הקטן, בראשי והצטבר עלה דמי כל 

 כמוס, סוד - שם ראיתי מה לך האספר להתפוצץ, עמד מקום שמחוסר

 שלא מה זו, וקדושה יקרה תופעה פשוטות במלים לך לספר לי קשה

 רגע היה זה רגע. באותו שצצו ליבי רגשי את להביע אצליח לא אכתוב

מושג? לך היש בקרבי, המו קרבי כל אושר, של

 פרועות שערותייך מחייכת, כשהנך אותך ראיתי ראיתיך, יקרה, בובה

 הנך כך, זעיר - כך זעיר בשיער מכוסות כשפניך ברוח, ומתנפנפות

 נדמה שלי, אהובה אוי ביותר, עלי האהובה שלך הפוזה שזו לדעת מטיבה

 להבחין כבר לי קשה תמיד, וחולם הוזה אני לחיות, חדלתי שכבר לי

 שיניים - וחריקת ימים היו ולילה. יום ובין להזיה, חלום בין ולהבדיל

 גם עוזר, לא זה גם עתה במקצת. ולהשקיט להתגבר לי עוזרת היתה

 מוכרחה, את לנשוך, אחר משהו לי תשלחי אולי לא, שפתים נשיכת

כולך. את רוצה אני די, אומר לא לעולם אסתפק, לא לעולם
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

תש״ד באלול י״ד שבת, מוצאי

 נפול - נפלת ״באשר למציאות: הפתגם מתאים מה/£?׳ ס/

 אוכל לא שיותר נדמה עצמותיה. למח עד עלי נעכרה רוחי תיפול",

 ביכולתי אין יכול. איני זו, עובדה עם להשלים קשה קוליהי, עם להתכתב

 ששוחחתי אחרי יותר לי קל אמנם על־ידי. הנכתבות אלה במלים להסתפק

 כמה ייתן מי אך... דאגותי, את מסיח במקצת, אותי מספק זה יומני, עם

 ההדיוטית, השאלה אותה ונשנית הולכת שוב מתי? ידה. בכתב שורות

 אצלך, לבקר עומד אחד שאדם לי נודע יומיים לפני מתי?! עד ובאמת

 ואודותיך, אודותי האסירים, מצבי על ארוכות אתו ושוחחתי אליו נגשתי

 להיום. נועד הדבר אלי. - וממך דברי, את אליך להביא לי הבטיח ולבסוף

 ובהתאמצות רוח בקוצר בסוגר, כאריה והשתוללתי הסתובבתי היום כל

 כשרוצים כ״הזמן" ואכזרי נבזי דבר הכרתי לא מעולם הזמן. עלי חלף רבה

 מה ובאמת ממהר, הוא והנה להיפך וכשרוצים מפגר, הוא והרי שימהר

 יותר העניין בקיצור, שטויות! המבקש, רצון את ממלא היה לו מפסיד היה

 של ניצוץ כל עתה בי כשאין ובייחוד עליו. שאתלוצץ ורציני מרגיז מדי

 מתברר ממך. ד״ש ומסר אחר אדם משם חזר עתה זה דעת. לקלות רצון

 איזה האחרון, בזה האחרונים ברגעים ושהוחלף בכלל, נסע לא שהנ״ל

 שוב בי. נלחמים השמים מן פשוט למפרע, לפחות ידעתי לו ביש, מזל

 פרט, ברירה כל לי נשארה לא ולשוא, לריק כתבתי שוב סרק, מכתב

המלחמה? כאן התועיל שערה, מלחמה לגורלי מלהחזיר

"קולי" משקל על "קוליוז" .1
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

תש״ד באלול י״ז ג/ יום

djc״(, 3hjch׳Dj’ice jv)H?b>> ,P’m p
JVC >rf)p oJip ,6&J3 >/)?’, כרגיל, גדא, ביש ואני

 עבורי, אותה למסור הצליחה שהיא למרות חבילתה את לקבל זכיתי לא

 העובדה ביש. מקרה סתם או הלשנה כאן היתה באס עדיין ידוע לא

 כמה בצמא לבלוע אושר, לקצת זכיתי שלא רק לא במקצת. מכאיבה

 המנהל - מפסיד יצא המוכ״ז גם בחיים, מכל עלי מהאהובה מלים

 יחס לראות פיללתי לא יפה, זה את קבל הוא נוספים. יום 14 ב חייבו

 פעולה בזה ורואה מצבנו את מבין במעשהו, מתגאה הוא "מגנב", כזה

 מסוג מצווה מעשי על חוזר היה דבריו לפי ראשונה, ממדרגה מוסרית

 בפה לו הודיתי ומכפלת, כפולה במנה לו עולה היה שהדבר ואפילו זה,

 אשתדל בחג זאת, לו אשכח לא ליבי. מעומק שיצאו ובמלים מלא,

 והפעם מזל, אין פעם שוב לעשות. לאל־ידי שיהיה כפי כאבו. את לפצות

 הסוף יהיה שהפעם לחשוש יש ואכזרי. העסק־ביש מזה, למעשה אפילו

 בכתב ולחזות לראות יותר אזכה לא הדבר, מכאיב מה ל״הזדמנות",

 עוד נוספו הגדול לפצע איכפת. ומה בעצם, חשוב מה מעלש! ידך. -

 לכל השתחררי, יקירה, צאי הצעקה... ומה בצדו, קטנים פצעים כמה

אין. אחרת דרך סבלת, מספיק המועד, הגיע כבר הדעות
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

תש״ד באלול כ״ב א/ יום

 הם הרי השונה למוצאם מחוץ יהודי. והשני מוסלמי־מצרי, אחד

 והתנהגותם. באופיים והן החיצונית בצורתם הן הפוכים, טיפוסים שני גם

 בינוני. גובה לבגדיו. מבעד בולטות עצמות עם מאוד ורזה צנום הראשון

 האוויר ממזג בהרבה שונה אינו האסיר אל יחסו כנחש, ערום אמיץ־לב.

 עבורו. קיים שאינך כאילו ולמחרת ידידך, הוא לך בהזדקקו הארצישראלי,

 בכל ידו החוק. הפרת ע״י ואפילו ג׳סטות לעשות אוהב שוחד, לוקח

 שמן גבוה. השני קצין. בתור והן אדם בתור הן כבודו, על לשמור מיטיב

 מבעד בולטים קיפולים ויוצר גדותיו על ועובר נשפך שהשומן עד מאוד

 מאשר הבמה על שחקן להיות מיטיב היה הדעות שלכל - פטפטן לבגדיו.

 זו מסיבה גם ואולי פחד. מתוך חוק שומר מוג־לב, קצין. בתורת לכהן

 לעשות וחושש יהודי בהיותו נחיתות רגש לו יש שוחד. לקחת מעיז אינו

 משכיל אדם השליט. - הגוי חמת את יעורר שמא היהודים, לטובת משהו

 יודע ואינו רוצה חפשי. באופן שפות, בחמש־שש שולט יותר, או פחות

 מאחורי לו מלעגים הכל גיחוך, כדי עד - שלו ״הקצין" כבוד על לשמור

 כל כאילו הרי אוכל רואה וכשהוא "הקיבה" היא דאגתו עיקר כי גבו

 עולה ואינו לאסירים שייך כשהאוכל וביחוד מקרבו. ועפה פרחה נשמתו

 עגבניה לבקש עלול הוא בושה. של קורטוב בו אין לזה בקשר בכסף.

 תוך נעשות שבקשותיו ברור הפתחים, על החוזר כעני נקניק, חתיכת או

 עגבניות, סלט לאכול עכשיו היה טוב כמה "אך כגון: נאות והצגות משחק

 המלא השולחן אל תאווה מלא מבט העיפו אגב זה"? כל ילקח מנין אך

 יעבור גם ועבורה מיצרים בלי בו שולטת הקיבה מטוגן. ונקניק עגבניות

 המקנה חוק כל אין והרי פחד, זה מה שוכח מיד רעב כשהוא החוק. על

 ובין בקשה בצורת בין מאסירים אוכל לסחוט או לקבל הזכות את לקצין

 המנהל זה. "יהודי" ובין ביני קל אינצידנט נפל מספר ימים לפני בדרישה.

 הסוציאלית מהעזרה הגברת לפני להופיע היהודים האסירים על אסר

 שלפיו מסוים סדר קבע הס. רצונם לפי בשבוע( פעמיים כאן )המבקרת
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 סידוריה את תגמור וכשהקבוצה במספר. שש בת קבוצה־קבוצה, יוצאת

 באחרת זו קבוצה תוחלף ענייניו את יחסל אחד כל דהיינו, ובקשותיה,

 הרבה בעלי אנשים יש כי אבסורד הנו זה שסידור ברור חלילה. וחוזר

 רק - הגברת אצל והביקור היציאה שכל אחרים, ויש וסידורים, בקשות

 ישנו ובאם מאסר, שנות כמה אחרי אישה בפני לחזות או, סרק, ביקור

 המבקרים בתור נמצא ואינו בחוץ, לסדר דחוף, דבר אליה לו שיש אדם

 כאמור אחרת. דרך שיחפש או מצוא, לעת ענינו את יידחה בהכרח -

 אוכל שאלת כאן אין )והרי זו פקודה על מקפיד "היהודי" הרי למעלה,

 הקבועה. הרשימה לפי רק אליה ומוציא יוד, של קוצו כעל ממתקים( או

 בנו מתחשב הפקודה שלמרות "הערבי", של שרותו בזמן כן שאין מה

 דחוף דבר אליה לי היה שעבר השבוע בסוף הצורך. לפי אדם כל ומוציא

 ומשחקים הצטדקות תוך סרב. - לראותה לי שירשה וביקשתיו לסדור,

 עליהם, לעבור ידו לאל ואין ופקודה חוק שיש באמרו הרשימה על הצביע

 נלעגים חוקים על שומר אינו "הערבי" למה ושאלתיו מאד לי חרה זה

 הדין, לשורת מחוץ או לפנים לנהוג יוכל ירצה, באם הוא ואף אלה,

 דברי ובייחוד קשה, בו פגעו דברי וכו׳. היבש החוק לפי לנהוג ולא

 שיש אמר, בתפקיד. ומתחרהו בנפש שונאו - ה״ערבי״ כלפי שלי השבח

 ואינו ממנו, יותר פרו־יהודי הוא שהשני וכנראה אלה, דברי על להצטער

 רוגז: בקצת לו ואמר חברי את פגש הגברת אצל במאומה, לעזור יכול

 וכעס צער הביעו ופניו לא"?! ואני פרו־יהודי הוא "הערבי" "השמעת

 גדול" ב״שלוס בבקר לברכנו פסק ומאז ימים, כמה עברו מאז יחד. גם

 ביד אחרת, דרך כל אין מעלש! ימימה, מימים לעשות רגיל שהיה כפי

 זה שאין למדנו מהעבר ולהכאיב. קצת לשבור ובשניה ללטף צריך אחת

במקצת. מועיל ואפילו, בכלל מזיק
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

תש״ד באלול כ״ט א/ יום

6(2 D>) ,/)CD //?)& OC9)* של שלי

 ובלי סוף בלי נצחי, נראה הוא שלפעמים זה, ארור כלא בתוך התגוררות

 הלימודים העבודה, המונוטוניים, החיים אחריו?... יבואו עוד כמה קצה.

 כל ואת הכאב את מה במידת משכיחות למיניהן, השונות וההתעמקויות

 עם בעקיפין או בהכרח משלים האדם מסביב. אותך האופפת הזוהמה

 לא היותה דעתו. את ולהסיח בה להתקל שלא משתדל הכאובה. העובדה

 אינו בה, מהרהר לא אפילו אלא שפתיו דל על אותה מעלה שאינה רק

 אודות להרהר מתחיל והנך יש לחשוב. לא אף אודותיה, לחשוב מעיז

 נאצלה, כה בפרספקטיבה עיניך לנגד המשתקף העתיד אודות העבר,

 והומה, גואה והוא יש מכאב, מתכווץ והלב יש וטהורה. אידיאלית כה

 משחק והכל דוי. ומתייפח נאנח צועק הכל כמסמרות, דוקרים הפצעים

 כאב, אחרי כאב שליחים". "כמרוץ וצער שמחה וחושך, אור בערבוביה.

 גדול! קהל - ומצטבר מתאסף נזעק והכל יש אך משנהו, בעקבות צער

 להתעמק רוצה אינך לחשוב מעיז אינך גווך, מאחורי זורק אתה זה כל את

 מסיר הפצעים, את ומגלה החג בא והנה מנשוא... גדול חזק. הכאב יותר,

 יוצא הנך שבעתיים. מכאיב החבורות, על מלח זורה התחבושות, את

 שכבר החיצוני העולם פרובלמות לתוך בהכרח נכנס המבקרים, לקראת

 אינם לבקר שגס ביקרים נזכר לך, היקרים את פוגש שוב כמעט. נשכחו

 למרות החג ובצדק. ומזכך מטהר הוא, מתוק שהכאב אומרים יש יכולים...

 אנו הנהו. מתוק הכאב ערוות את ערותו למרות פיה, על הקערה את הפכו

 רעבים, אליו, צמאים נפשנו. נימי בכל להופעתו מצפים אליו, נמשכים

 החופש חיי את להריח אוירו, את לנשום אברינו, רמ״ח בכל אותו לחוש

ובריח... סורג סוגר, מאחורי ולו והדרור.

 יש להפך. ולפעמים וזר רחוק לי נראה לפעמים משחק, הוא אף החופש

 אתהלך יוסף, את הכיר שלא דור זר, עולם אמצא שלכשאצא לי ונדמה

 ואני חייו את חי העולם כן. אונים, וחסר דל ודומם, ערירי ברחובות

 בלעדיך גם ידידתי, את, רואה המטרה". ב״חצר בבור, במחשכים, נרקב
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 את מחניק כביר ורצון יש ומתפתח. פועל תוסס רותח, ומפרה, קייס הכל

 זו מכאיבה עובדה עס להשלים יכול אינך לחיות. רוצה אתה גם גרונך.

 כל בקרבך, פועמת חיים רוח עוד כל לא. ואופן פנים בשום לא. ולהחשות.

 בו רק תחשוב, עליו רק תשכח, לא תשלים, לא בעורקיך, זורם הדס עוד

ובעקבותיה?... - חדשה שנה והנה חופש. ורק חופש הימים: כל תהגה
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

>1945 ־ תש״ה שנת
תש״ה בתשרי ג׳ ,ד, יום

Pulp'd Jc p”NP. מתרוצץ עדיין הכל 

 וחברים. קרובים ידידים חדשות, המון ידיעות, המון בערבוביה, במוחי

 זורם, הדם פועם, הלב יחדיו, וקלוע משזר עדיין הכל להתרכז, קשה

 בין אינך את למה אהובה, את היכן שלומית יחד. גם וריק מלא והראש

 הגסה העובדה עם להשלים לי קשה שאתפקע, רוצה ההנך הבאים?

 למעלה זה ועומדת קיימת זו שעובדה למרות לראותך, שלא והפראית

 רחוק באזיקים גופי בנחושתיים, שידי ולמרות חודש, וארבעה משלושים

 כי לעולם. תהיה וכזו ובת־חורין, חופשייה עדיין רוחי הכל, למרות ממך,

 נשמתך, את ונושמת ריחך את מריחה אהובה, בקרבתך נשמתי וכל רוחי

 יתנני מי הווייתך, כל את מנשקת מבינה, אותך, מלווה עלייך, שומרת

צווארך... שעל הכתם ואת ושפתיך, עיניך את לנשק על־ידך

 קשה אותה. בראותי נבהלתי מתחילה במקצת, רזתה רע. נראית הקטנה

 ,הילד לאושר?... תזכה כבר מתי סוף, לבלי וכואבת סובלת לראותה לי

 עליו להשפיע ניסיתי בזמנו מהמידה. למעלה השמין אך טוב. נראה

 למרות הועיל, שלא היה שזה כנראה אך וכו׳ ספורט שיעשה שילמד

 תוך גם אודותיו ודבר קשה, רושם עליו עשה שמכתבי ספרה שהקטנה

 ללמוד והגופני החינוכי במובן כלומר דרכו. את לתקן הבטיח הוא שינה,

 השמינה. מצוין, נראית ביקרה. 2אנני גם לטוב. נקווה ולהתפתח. יותר

 על וקופצת בחור עדיין מצאה לא טוב, די ומבלה כפקידה עובדת היא

 אחר, לגמרי טיפוס זו. למשפחה מתאימה אינה בכלל היא חתונות. עשר

ושאלתני קצת התלוצצה ואופייה. בהתנהגותה והן החיצונית בצורתה הן

בלה של אחיה שמואל, ו.
בלה של הבכירה אחותה אנני .2
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 ממושך כה זמן אחרי בכלל אפשרי זה ובאם אשתי, את זוכר עודני באם

 אלה. כגון בדברים מבינה היא מה אידיוטית! ולהתגעגע... לאהוב עדיין

 המחריפה העמוקה, אהבתי מעיין של המעט מן קורטוב לפחות ידעה לו

 להרגישני שיוכל בעולם אדם אין והמכאיבה. המעמיקה תילים. ומגבירה

 גס שלומית... לרפואה... זקוק אני אנוש. מסוכן. חולה אני ולהבינני.

 את אחד לראות התרגשנו במקצת, חיוור רע, נראה 3בקרני הטוב ידידי

 אודות בביתי. ביקורו אודות סיפר להתחיל. במה ידענו לא השני, פני

 נפש איזו להזכיר. שכח לא ההיסטורית העז את אף ההורים, הילדים,

 היטבנו מה הבטיח. - קבוע באופן להתכתב לו הצעתי ורגישה, עדינה

 הלזמן נפרדנו. ועתה יחדיו, בהיותנו השני לנפש אחד ולהרגיש להבין

 ובייחוד אודותיה, רבות ספרה אשתי. של חברתה נ. גס בקרה ארוך?!

 הגמרתי" "הפלפול על ולריק, לשוא חייה את הממררים מכתבי אודות

 יודע איני לדבריה עובדתי. מידע כל ובחוסר והצדקה, סבה כל בלי שם

 בלי וגבולות, סייגים בלי לי המסורה והאהובה, היקרה הנפש את להעריך

 מאושר ובלתי מאושר, אני מאודה. ובכל לבה בכל ותנאים, דרישות כל

.^Kag^/'ness and release X uuisfiyau to new

 הורי לחלוטין... משוגע הזמן... רחוק מה ממני, היא רחוקה מה יחד, גם

 יוסי את גם אתם יביאו חברי דברי לפי הסוכות. בחג יבואו בקרוני, לא

 האהובות המלים את כבוש כה ועידן זמן לאחר אשמע, שוב אח! הקטן.

 האזכה קטנים, ילדים אני אוהב מה שלי" "הדוד באהבה: מפיו והנחתכות

 אחרי השארתי שלא טפשותי על התלוצצה השאר בין אני אני? גם לזה

אחרנו? הבאמת אהובתי, את דעתך מה ילד,

 הרחצה, כלי את בו להחזיק ונאה קטן שקיק מאשתי: זעירה מתנה קבלתי

אליו: מודבקת היתה קטנה פתקה

cjecir love 3
 חג בעיני... עמדו דמעות ידיה, מעשה את נשקתי ידה, כתב את נשקתי

 לי צר בתוכם, המצטברות הרגשות את מהכיל צר לבי יקירה, שמח

שנינו. על לי צר עליו,

 הקצין מאת בקשתי הביקורים באחד החג: בימי שקרו קוריוזים כמה ועתה

 סל. בתוך ארוזות שהיו הריקות הקופסאות את לקטנה שימסור היהודי
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ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 לפקודתך, אדוני. לפקודתך ז. מר עלי, מצווה "אתה ואמר: הסל את לקח

 הבינותי עיני, לתוך הסתכלות תוך והשתחווה ראשו את הרכין לפקודתך"

 ימים לפני שהעלבתיו העלבון אחרי כלומר: אמורים הדברים במה מיד

 משרתני הכל למרות האדיב והוא בקשות, ממנו לבקש מעיז אני מספר,

 מאומה, הבין ולא התבלבל מקום, בקרבת שעמד השוטר לפקודתי. ועמד

 הכירו למרות עלוב, אסיר בפני ראשו את ירכין וקצין קרה איך הבין לא

 יום, בכל ביקורים כשנים־עשר לנו היו הצגותיו. ואת אותו היטב, אותו

 כיתות לשתי האנשים את וחילקו היות במחציתם רק בקרתי אני אך

 הצהרים אחרי חלילה. וחוזר חוזרת השנייה - יוצאת כשאחת )פוסטות(,

 רצוף באופן אלא, לסירוגין לא המניין, לפי שלא בקשתי, לפי יצאתי

 עדיין מאוד!" טוב פה? "ז. ושואל רם בקול מכריז היה הקצין פעם ובכל

להזדמנות. מחכה אני עמו, התפייסתי לא

 בעלך"? הוא ז. "האם ושאלה: הקטנה את המנהל עצר הצהרים לפני

 בסוף נשיקות לו שולחת הנך ולמה שאל: שלילית תשובה וכשקבל

 על־ יודעת "ואשתו שוב: שאל בינינו הקירבה לו וכשהובררה הביקור?"

 פה "גם התשובה: ולאחר אותה"? ולא בחג אותו מבקרת את למה כך?

 צרודה, כבר את תראי בלבד, אחד ולאדם לחודש, אחד בקור להנהיג כדאי

 כוונת היתה מה אל־נכון להחליט יכול איני תופיעי"? הצהרים אחרי הגם

 קצת לפטפט ורצה נאה בחורה ראה פטפוט, סתם זה היה באם שאלותיו

 הבנות בזה. וכיוצא שנתפס המכתב עקב כלומר, בגו. דברים שיש או,

ימים. חודש למשך כתיבה איסור - המכתבים הוצאת על עונש קבלו

 כנופיות( מנהיגי כמה )ביניהם ערבים אסירים מספר ע״י הוזמנו אתמול

 טוב, מכל כיבדונו אחד( ביום חל וחגנו )חגם צהרים ארוחת אצלם לאכול

 הקבועים, המנהגים כל ולפי זאת, דרש הנימוס לחדרנו, הזמנוס היום

ארוכה. שעה בחברתם בילינו ללמוד. הספקנו שכבר
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

תש״ה בתשרי ,ט ג/ יום

PJ//OJC כדי עד עצבנו נרעש, כולי מחשבות. של יום ע/ד/׳י׳ 

 עד כליות מוסר רגשותי, על להשתלט ואפשרות יכולת כל בי אין רעדה,

 ולמרות למפרע, שחששתי למרות בעטיי? משהו קרה השוב פיסי, לכאב

 נתפתיתי נמשכתי, ועולי, שכמי על ומשא אבנים להוסיף רציתי שלא

 נתקל אני שוב להשקיט. יכול איני אך! סכנתי, הטוב, במזל להאמין

 להשקיט כבר ואוכל שעות בכמה זקן יתנני מי הישן. אויבי - ב״זמן"

 מציק יותר דבר לך אין אוכלני, הספק אל־נכון. לפחות לדעת במקצת,

 ופסימיות אופטימיות שהרגשות להרשות מאשר בספק, לחיות מאשר ומר

 וכך ייתן מי אך! הנהו? לריק זה שסבלי הייתכן לסירוגין. עליך ישתלטו

 צרכו, די עמוק אינו כאבי האמנם פניה? באור לחזות מחר האזכה יהיה,

 לפרוק ולתמיד אחת פעם כבר האוכל לעזאזל! מזה? יותר לי מגיע האמנם

 המכביד. - המגדל את ולהרוס שבדרכי, הסלעים את לנפץ העול, את

 ידידי אצלה ביקר אתמול והמדכא? המעמיס המקשה, המעיק, התמיר,

 תיכף שוב, לגשת הבטיח היום ולשוא, - בערב ובקר חזר מצאה, ולא

אשתגע! - שלילית תהיה ולא ייתן מי תשובה... אדע

 סובב סחרחר, עלי, ראשי כבד מה שוב. מצאה לא אין, - חזר הנה

 בגרות, אי של אחריות, חוסר של תוצאות לך הא לקח. לך הא כסביבון,

לקח? מהם האלמד יצרים אחרי בסך הליכה של

 מונוגרמות שלוש עשיתי השבוע, אותי תקף מתנות עשיית של בולמוס

 שם את הפרטי לשמה צרפתי "ב.ז." אשתי עבור הראשונה מנחושת,

 עבור והשלישית הקטנה. עבור השנייה זו? להעזה התשמח משפחתי,

 אשתי, עבור קטנים וסלים יוסי, עבור צפצפה הכינותי היום חברי. אשת

 למחצה, המשותק גופי לתוך חדשים חיים מכניס זה ספוק, לי נותן זה

אחרת? בצורה רגשותי את להביע אפשרות לי והישנה
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תש״ה בתשרי י״א ה/ יום

5? J1NJVC׳/> 57 ׳X - .מתוך - יש צמו, לחדר חברי כל צמתי

 אי מתוך סולידריות, מתוך ואחרים מסורת, של הרגל מתוך יש אמונה,

 אף דרכו. לפי אחד כל זו, עמדה להעריך יש השני, ברגשות לפגוע רצון

 שפתיך מוצא אהובתי, נפשך. את שמח למען אעשה לא מה וכי כן. אני

 בזכרונות עלי עבר היום כל אנוכי. צם ומאז בקשתיני, פעם אשמור.

 רבו מה הוויתך. והכל בך הרהרתי המשותפים. חיינו ימי זכרתי והרהורים,

 כריתה הכורת. בא ואחריהם ביחד, לצום זכינו כיפורים ימי שני געגועי.

 שלוש להתראות. נוכל לא הרחיקונו. שתו. ולא הכונו זו הייתה אכזרית

 אל הביתה. טובות" "שנות שלחתי חרב? נאכל הלנצח תמימות... שנים

 טובה" "שנה שולח בעל המזל! מוזר מה אחיה. ואל "הקטנה" אל אשתי,

 השיטין, בין ה״״לקרוא ידעו לעשות. אפשר זאת שלפחות טוב אשתו. אל

 אינו מזה שיותר השולח הוא כשאסיר ובייחוד יותר, ומביע מספר וזה יש

היחידה. שמחתה שזוהי המקבלת, היא לאסירה, לעשות, יכול

 תבקר בקרוב שמעתי, לא הרבה חדשות וחברה. הקטנה בקרוני אתמול

 "חתימה אהובות, מלים כמה לשמוע האפשרות לי תהיה ושוב אשתי אצל

 לתחינותי, שמע אלוהים לשחרורך. נשאתי תפילה הרבה יקירתי, טובה"

 אוהב. כה לב מקרב היוצאת זכה כה לתפילה לבו ייטה ולא איך כי

נאמנות. דמעות והנוטפת בדם, השטופה תפילה
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תש״ה בתשרי י״ב ו/ יום

zw/p — pxT^ejic ,pp6M2 pee! nrwe ״WS57״ 
 בית פתח בהיבקעו. הרעם קול את אפילו שמענו חוצות, כל בראש

 ייצר אחד קבורתו. בהכנת יד ישנה כאן לאנשינו שדוד. נפל מלאכתנו

 לקבר עד - בצלחת ידנו טמנו לא בכתובת גס מצבה. - ואחר וצלב ארון

 הנוולות. דברי את מהכיל המקום צר כחבריו! וכמוהו ייתן מי בו. היו ידינו

 השמחה אלה. שורות נחקקות לכבודו לא אכן, ראוי. אינו לציון אף נבל!

 יאבדו כן ואמץ! חזק הדם. שופכות הידיים תבורכנה גדולה־שאחשה.

 נקמה! המעשי. והערך התועלת על לדבר שלא נקמה! ישראל! אויביך כל

 הדס המעצר. ומן הסוהר מן האדמה, מן אלינו צועק ויקרים חברים דם

נקמה! תוסס. רותח.

שומרון ודוד כהן יהושע בידי להורג הוצא ווילקין, טוס הבריטית הבולשת קצין .1
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תש״ה בתשרי כ״ג ג/ יום

JVO1O>) tfn לפליטה. נשארו זיכרונות רק

 תקווה כולנו היינו. מתוחים בראשונה והולכת. גדלה כאילו הריקנות

 נשמע חדשות יבקרונו, יקרים ונצורות, חדשות נשמע נראה הנה כיסופים,

 ובהשתוקקות רוח. בקוצר לרגעים היינו ומצפים נפעמים מכל מהאהובים

 אנו מתחילים הרבה. השתנה השתנה. משהו? ההשתנה הכל... אחרי והנה

 אהובה, כן ושלך?" ביקור, יום עשרים עוד "לי "לוח־חדש": מחדש. למנות

 מניינים כמה ועוד שישים, ועוד יום ששים לביקור מביקור נמנה עתה

 ושוב והלאה. מאחורינו נזרקם פעם שוב חדשים, חגים יגיעו שוב דומים...

 יעברו וברשמים... שוא בפטפוטי ניר קצת נלכלך שוב הריקנות, אותה

 שהימים אומרים יש בעקבותיהם... ייסעו השנים גם למו ייסעו הימים,

 החולפים... אנו העוברים, אנחנו - יותר צודקים יש אך ובצדק, חולפים

 פצעים על מלח ולזרות בכתיבה להמשיך הכדאי אנוכי, חושב לפעמים

מתום? בו שאין במקום חבורות ולהוסיף לגרד הכדאי פתוחים.

 האחרונים עם וחברה. הקטנה הורי, ביקרתי הסוכות חג של הראשון ביום

 עבור הביקור כל את להקדיש החלטתי מלה. להחליף יכולתי שלא כמעט

 והתלוצצה צחקה הזמן כל נחמדה, הייתה אמא פעלתי. גם וכך הורי

 במצב היה אבא גם לעלומיה. חוזרת לראותה שמחתי מה צעירה, כנערה

 אותנו מבכה עודנה באם אמא את שאלתי מהרגיל. למעלה מרומם רוח

 רצה שהגורל ייתכן הרבה. להצטער עתה "אין לי, ענתה "לא", בלילות.

 חלק אבא בחוץ". מאשר בפנים עתה מוטב אפילו ואולי לטובתנו, כזאת

 ביני נפל אז העניין". את אסדר כבר ואני יצאו רק "שהם דבריה. על

 להשקיטו - טוב הכל לו הבטחתי מצדי אני פוליטי. דו־שיח אבי ובין

 שינויים בפני עומד שהעולם הסברתי מזהיר. עתיד לו הבטחתי ולהרגיעו.

 טוב שיהיה לשער יש אך יום, ילד למה לדעת ואין כבירים פוליטיים

 "ההנכם בפשטות: ושאל כפשטותו דברי את הבין הוא ובקרוב. לנו גס

 חושבים אתם מה סמך על אז לא־כן, ואם הפעולות? את להפסיק חושבים

 במקצת, קשה למצב והכניסני שאלני מציאותית שאלה להשתחרר?"

210



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 תפקידנו הגולה, אודות שוחחנו להרגיעו. והצלחתי מוצא מצאתי שבקושי

 אולם צודקים אתה "טוב הישנה: טענתו את הפליט ושוב וכו', בארץ

 פשוט זה הלא המעשית? מהתועלת זה בכל היש לזה ונוסף מתי־מספר,

 מלחמה, דורשים המציאות וחיוב שכבודנו לו הסברתי לדעת"! איבוד

 עבדות. חיי ולא מוות" או "חירות המטרה. להשגת עד נפסיקנה ולא

 נסכים לא האלפיים. בת עבדותנו מפסיקה גולה, שנות אלפיים מספיק

 אנו לנו. - ארצנו ודרור. חופש איצטלת תחת בארצנו עבדים להיות יותר

 קבלתי. לא תשובה ברם, בדיוק, יודע איני לאו, או הסכים בה. נשלוט

 הם ותצליחו". ייתן מי צודקים, ותהיו "הלוואי והוסיף: בראשו נענע

 כמו פלירטים מנהלים ביניהם, שוררת קדושה אהבה איזו צעיר. זוג כמו

 צעירות שנשמות זקנים גופות בכך, זקנים הורים לראות נהדר כמה נערים,

 שפתיה, על ניצחון וארשת אמא הופיע האחרון לביקור בקרבם, פועמות

 הביתה ללכת כבר רצה הוא אבא, את "נצחוני הודיעתני צהלה ותוך

 לחזור, נסיעה כרטיסי וקנה הלך פנאי, לו אין תמיד הסכמתי, לא ואני

 היא לפניך." הוא הנה יקירי, לך הא ומתחטא. נבוך שבא כלעומת וחזר

 כל את לראות הייתי מאושר כמה חשבונו, על קצת וצחקה בו התגרתה

 מרוב להמוג בבור, להרקב צריכים הצעירים אנו מאושר! כן בעיני, זאת

 כתובה מלה אף אכן! מרחוק, שלום בדרישות להסתפק וכמיהה, געגועים

 שלהורי לפחות אך כדבריך. יהיה - בכך רצונך, אדירים! אלוהים אין,

איננו... זה אושר גם מחברי לאחדים אשרי! יהיה, ושלום טוב

 התחכמנו בקרתני, מ.ש.* גם וחברה, אחיה הקטנה, בקרוני אתמול

 היא, נחמדה מה אשתי, אצל מהביקור פרטים שמעתי התלוצצנו, קצת,

 יחד. גם ובכתה שמחה היתה, נבוכה והמתנות, הפרחים לקראת שמחה

 הבוכה נשמתי את הרואה הוא רק כאבי, גודל את היודע אלוהים רק

 הרבה העוד ובמצוקתי, בעניי רואה האינך שלי, אלוהים במחשכים.

המשחק? ימשך

 ללב, מרגיש לב ידיה, מעשה מעטפה עם תנ״ך מאשתי, מתנה קבלתי

 פרקים כמה ערב־ערב לקרוא החלטתי פעם חסר, שאני למה בדיוק ידעה

 היה פרטי תנ״ך חוסר וגס העניין, הופסק שונות מסיבות ברם, בתנ״ך,
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 בהתמדה, אמשיך בעזרי יהיה תנ״כך אהובתי, לך תודה גורמים. יתר בין

 תהיה ודמותך אלמד תנ״ך זו. חיובית החלטה יותר אזניח לא בעטייך

 ודמותך כזאת, אהגה ערב־ערב תפילותי, וגם יהיו לימודי עיני, לנוכח

הימים. כל מקרבי תמוש לא

 לא וכמחאה בנו התעלל המנהל ביקורים. התקיימו לא הצהרים אחר

 כלעומת הלכו ולבסוף רוח, בקוצר בחוץ חכו המבקרים לביקור, יצאנו

 העניין את הסברנו החלונות, סורגי דרך שיחה אתם החלפנו שבאו,

 בזה נשקוט. לא אנו גם מתאימה. בצורה ולפעול לשקוט לא מהם ודרשנו

 אחריה, שתבאנה ואלה זו, שהגבתנו הכל את נעשה העניין. נגמר לא

 אחד אדם בידי משחק כלי יותר נהיה שלא יעיל. באופן פירות תשאנה

שלהם. כבתוך בנו לעשות אחדים, או
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

תש״ה בחשון ,ג ר/ ירם

P'rvfe) P’fallJ JVW 

km pje>e ,waoM pmd ,pm׳ 
P/OPJC, וגעגועים, תפילה ברכה לי לוחשים וצעירים זקנים עצים 

 הארץ את תראה מנגד "כי אולם... וידידי במשפחתי אנוכי מאושר אכן!

 עמקיה לתפארת, נשאים הריה ועשירה, יפה הארץ כן. תבוא". לא ושמה

 אני מכתבים אך... לקראתי, שלוחות זרועותיה אמנם זיו, ומלאי דשנים

 חברי, גיסתי, אחותי, אמא, אבא, והשתתפות, הבנה מלאי מכלם, מקבל

 אנוכי שמח אני, מאושר קריאתם ברגעי בהם אנוכי מאושר מה כולם.

 גמר עם אך והנאמנה. העזה ובדאגתם בי בהזכרם אנוכי שמח בהם,

 מין נשאר מזה, יותר אפילו ואולי כמקודם, משעמם הכל נשאר הקריאה

 בעבר, אנוכי נזכר והולכת, המעמיקה המכה עמוקה. תהום בלב, חלל

 פועם הלב אחרית, ובלי סוף בלי ומתענה סובלת שעודנה האהובה באשתי

 העוד נקמצים. אגרופים חורקות. שיניים מנשוא, קשים הגעגועים והומה,

 נהפכה וצרה, הולכת ומתפתלת, הולכת ארוכה, הדרך הדרך? רחוקה

 שלי, יקרה הוי כליל, העלמה עד האופק בחלל המתנועעת זעירה לנקודה

 כל לא אך יפה. מסרט מעלילה, להתרגש או, מרתק רומן לקרוא נעים

 ומושך, מרתק בהיותו וביחוד קטעים־קטעים - בסרט להסתכל נעים כך

יגמר? במה לפתע... ונפסק מתמיד לסירוגין, ונפסק נמשך
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תש״ה בחשון ט״ז ה/ יום

N JcfpJV,( במלים, זה את להגדיר קשה , 7///צ

 בערבוביה. משמשים מזופת רוח מצב וסתם אדישות עצבנות אומר: הייתי

 מכריח שאני ימים כמה זה ומרגיז, מעצבן שומע או רואה שאני דבר כל

 בחדר, הרעש להתרכז. קשה לשוא. אך ליומני חובתי את למלא עצמי את

 אני כותב אמנם מהרגיל. גדול לי, נדמה רק ואולי מה, מסיבת יודע איני

 הכל הכתוב, את משמיד הייתי מיד ברם, הרבה, אפילו ואולי לפעמים,

 טעם וחסרי עלובים כה נראים והסגנון התוכן גם ומוזר, תפל לי נראה

 יש ההתבודדות. שיגעון אותי תקף בזה, להתחיל חשק כל אין שפשוט,

 קצת להתרכז חיה, נפש מכל רחוק ומבודד, נסתר במקום להמצא רצון

 ובשלוה, בשקט הכל אודות להרהר הנפש, חשבון את לעשות עצמי, בתוך

 במצב־ בבוקר מתעורר ואני יש זאת. לבצע אפשרות כל שאין כמעט אך

 יוצא אני הדבר, מהות את שתסביר סיבה כל שתהיה מבלי נורא, רוח

 מיני בכל וגדוש מלא כשראשי לבדי ולשוטט מתהלך, ומתחיל החצר אל

 כאילו ונדמה ושחורים, אפורים בצבעים משתקף היקום כל חנק. הרהורי

 בחבר אנוכי נפגש אלה וברגעים יש העולם, כל את תקפה שחורה מרה

 וברגעים הייתכן אז. אני תמה ומה ושלוה, עליזה בוקר בברכת המברכני

 ברגעים אני מסוכן מה בכלל? בכך חשים שאינם אנשים ימצאו כאלה

 בהטיבי אך ידידי. מיטב בין יהיה ולו בשני לפגוע עלול אני אלה, מוזרים

 חס או להתווכח, לא מהחברה, לברוח אני משתדל מיד זו, עובדה לדעת

פרובוקציות. מיני לכל לעצמי לגרום וחלילה

 ומחשבותי, געגועי רגשותי את ולהביע לכתוב נתבקשתי אחת פעם לא

 פועל או עושה הייתי לא ומה בחיים מכל לי היקר אדם זאת מבקש

 להכיר מאשר יותר אותו מעניין מה וכי זו, בקשה להבין אני יכול עבורו,

 של אפשרות כל כשאין ובייחוד הווייתי, וכל מחשבותי חיי, תנאי את

 ולהכיר פנים, אל פנים השני עם אחת להשיח נוכל שבה קרובה פגישה

 שקשה מהסיבה לא בכי. או התרגזות צחוק, חיוך, הבעה, מתוך הכל את

 או רגשות, חוסר מפאת לא אף כותב, איני - רגשותי את להביע לי
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 ספור. לאין ושורות שלמים עמודים ממלא הייתי חלילה. עצלות מתוך

 לשממה, ברכה הופך ממקומם, הרים עוקר בדמי, זאת כותב הייתי

 ישנה ואהבה רגשות מלא ולבי אכתוב איך אך ופריחה. נוי לגני ושממה

 כן? לעשות אפשרות הישנה אך לחדול. או לכתוב ויחידה, אחת אפשרות

 ויצחק יגחך, יקראם, זד שכל ויקרים קדושים דברים הנייר על להעלות

 הנתון אדם מרגשות קפיטל לעשות למנווליס להרשות משבתינו?! על

 מחשבה קטעי לכתוב כדאי אולי - במוחך רעיון וצץ יש בנחושתיים?!

 מהאהבה לשיטין, מבין מאליו, השאר את יסיק הקרוב ושהאדם ורעיונות

 בוער כה והכל למחצה לדבר אפשר איך זול, רעיון איזה המשותפת!?

 לכתוב לא אנוכי מחליט לפעמים מסביב, הכל את ומשבר מתפרץ וקודח,

 בכלל. כתובות שאינן השורות בין יקרא הזה היקר שהאדם ולבחור לגמרי,

 שלהבות זורקות אותו, מאירות בינינו, המפריד החלל בתוך הנמצאות

 כבות אונים, באפס שבאו, כלעומת ונופלות על אל העפות ודם, אש

 לבי אהובתי הפוגה. ובלי הרף בלי בעקבותיהן, באות לחדשות הישנות

 ורצוני אהבתי כל עם יקירתי, לי סלחי התמיד. בשלהבת באש. בוער

 הניר, על זאת כל להעלות לי יהיה קשה - בקשותיך אחרי למלא העז

שכן. כל לא שבקשת ובצורה
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תש״ה בחשון י״ט א/ יום

pg p חpsvotf jv'dJ jr
Jj3'MCP, מצחצח וכל פרחח כל של מגפו תחת למרמס נתונים להיות 

 לטרון אסירי 251 אחרת, או כך ומושל. שליט להיות לארצנו שבא נעלים

 כך לחבש. - ויש לאריתריאה, אומרים יש בעולם. לאי־שם הובלו ועכו

 ויושר. צדק על אתן מתרברבות רבות עלובות, "דמוקרטיות" לכן יאה

 הכוס, תבוא עליכן גם הוא. גלגל העולם מקיימות" ויפה דורשות "יפה

 פי מרשיעות ואתן וחבריו, היטלר מעשי תגנו למה וכי הכלח, יאבד

 הגולה בארצות או, בארצו הורג הוא, מארצו מגלה הוא ושבעה. שבעים

 לגלות אותם מגלים בארצם, יהודים הורגות "העדינות" ואתן הן. לנו לא -

 היסטורי. והכרח עולם השקפות אלימות בכוח להשתיק רוצות חדשה.

 שמתאכזרים ומה יותר שמכים שמה הם יודעים אינם קטנים, מדינאים

 הולכת לחופש והדרישה השאיפה להופיע. ממהר הנקמה רגש יותר,

 לאותו ואוי - מתחשלת והמרד הקרב רוח ומעמיקה. הולכת ואדירה,

באחריתו. גוי

 מודדים שהם כפי לעמים מודד "אלוהים ביקונספילדי: לורד אמר יפה

 אל בנקמה לא אף בזה, נתנחם לא ביותר, חשוב זה אין אך לישראל".

 דם לקדמותו, העברי הכוח שב שערה. מלחמה נשיב אנו הפעם נסתפק,

 תהיה שהמלחמה ידענו ייגלו. והם - נלחם אנו מדמנו. אזל לא המכבים

 במאסר בתליה בקרב, יפלו קרבנות שהרבה אף ידענו ואכזרית, קשה

 מה. במידת הפתיעתנו זו גלות לכך, מוכנים שהיינו למרות אך ובגלות,

 בחנופה לא אף בכסף, נקנה אינו החופש הרי וברור, מובן זה - בקרב למות

 הדמוקרטיים שהמנוולים גלות?! אבל דם. פעם ועוד דם והתרפסות.

 נקם יום יגיע אך! אנו? ומבתינו מארצנו להגלותנו יעיזו האלה הנלוזים

שיגיע. בהכרח והפדות, הגאולה יום יגיע ושילם,

 של החוץ כשר שכיהן יהודי, ממוצא בריטי אציל (1881-1804) ד׳יזראלי בנימין .1
 ליהודים מלא זכויות שוויון תבע ויקטוריה, המלכה של שלטונה בימי בריטניה
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 אהבתי אותו, אהבתי בחוץ במאסר. הרביעי החורף. אתא שוב גשם.

 ראשי. על ודולפות מכות הגשם כשטיפות ובשדות ברחובות לטייל

 חיים מכניסה זו. היתה חג הרגשת אחריו, ההרגשה היתה נעימה מה

 תכלית עלי הוא שנוא להפך, הכל כאן נעימים. וחלומות תקוות ומרץ,

 את מקפיא פנימה. נשמתך לתוך מתגנב היאוש כפור כאילו קר! שנאה.

 נובעת זו שהרגשה יתכן התקוות... את מאכזב הנפש, את מקפיא הגוף,

 והבלתי הדל מהלבוש הרצפה, על מהשכיבה כאן, הקשים מתנאינו גם

 שאינם וכסות לבוש מיני ועוד וסוודר מעיל לבישת מאיסור מספיק.

 האירופיים" "החוקים בכוח ברשותך, שימצאו אסורים ואף לך, ניתנים

והמתקדמת. הנאורה השליטה, המעצמה של
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תש״ה בחשון כ״ח ג/ יום

?JC !jlffe atf? עצורים־ לא ואף"

 בדיבור. להאריך כאן יש מה לעכו. הבוקר הועברו מחברי ששה פוליטיים".

 מתי יודע מי לה, נסעה נשלחה, משפחתנו מחצית החבילה, נתפרדה

 אחרת, אף ויתכן ומסורבלות, ארוכות שנים, שכעבור יתכן שוב. נתראה

הנדחות. העולם מפינות באחת הקרובים בימים אפילו ואולי

 יקרים אנשים עם ינתק בל קשר קשור שאני כמה עד ידעתי לא מעולם

 כל יום־יוס, בחיי להופיע שרגילים הקלים הסכסוכים כל אלה. ואהובים

 מעולם. היו לא כאילו נמוגו, גזו, - ושם פה שנפלו וההתרעמויות המינות

 מקרי כמה קורים והיו צר המקום היו, שלא כמעט קשות פגיעות אמנם

 רגע התרגזויות מיני כל נופלות גם היו השני. עקב על אחד של דריכה

 לבטח זו, תהום בתוך זה, עולם בתוך פעם שחי מי וכל בכך, מה של

 מוכיח זה הכל. נשכח נסיעתם אחרי עתה אמורים. הדברים במה שישיג

 ובמעוף המים, פני על כקצף היו גוון וחסרי פעוטים שהמקרים כמה עד

ונמוג. נמס הכל אחת יד

 ואני בכל, מורגשים ושממון יתמות בלב. נשאר עמוק חלל למו, נסעו

 וסבלתי חייתי חודש וחמישה שלושים שבעתיים, ויתום שכול לכשעצמי

 ולרדיפה, לסבל חברים כאבם. את וכאבתי בשמחתם שמחתי יחד. אתם

 הגורל רצה ריק... העולם כל ריק. הלב ריק, החדר ולתקוות. לרעיון

 כבר, לנסוע באס מטונף! מצב ביותר, האינטימיים חברי דווקא שיסעו

 ולהאנח לסבול נמשיך יחד. כולנו אך לעזאזל, לאן, איכפת לא כולנו. הרי

יחדיו. ואך יחדיו,

218



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

תש״ה בכסלו ט״ו ו/ יום

<(wfellC>)1 P^rV’N>) 23n משפיעים

 זר השפעה להדמות ואפשר ,רסיפרוקלית, השפעה שלהם האובייקטים על

 האפטיה החושך, את האור השלילה, את מושך שהחיוב המגנט, לפעולת

ולהיפך. והתלהבות, רוח קוצר -

 כדברים הכל יראה חיצוני ולמשקיף כך, לא הדברים נראים לכאורה

 וגופות צללים וקלוע המשזר יוניפורמי, כגוון נכון, יותר או חסרי־גוון,

 עין שלמראית ואחיד, אחד קצב לפי יומית היום פעולתם את הפועלים

 כל מבלי הכללית המסגרת את הגדול, הגוף את להשלים הנו תפקידם

 הס הרי כי במאומה. משלהם להשפיע או להחדיר יכולת או אפשרות

 חדור נעמיק באם אך זאת? ולכל להם רמה בלבד. מכונה חלקם רק הנם

 את נוכח זה וחשוך אפל עולם בחלק בעצמנו נחיה באם או בהתמדה,

 המכשולים בכל הנתקלים פוליטיים. לאסירים בקשר אמור )הכל ההפך

 למרות היא, חד־גונית שהחיצוניות למרות עליהם.( ומתגברים - והפתחים

 אחידה יותר או פחות בצורה כל פני על ודאגה סבל הוא, אחיד שהקנקן

 .׳יז לא צלם את המשאירים שורשיה והמעמיקה המרחיבה והולכת הגדלה

 המתבטאים הגוף, על אף אלא במסתרים, הכלואות והנפש הנשמה על

 היא הרסנית השפעתם אין נורמליות. ובלתי הרסניות צורות מיני בכל

 היתה צריכה טבעי שבאופן לשער אמנם יש לפגוע. מבלי ועוברת חולפת

 להפוך אמותיה, בדל״ת הכל פני על חותמה את להציב הכללית המסגרת

 הכלל. בחיי ובין הפרט בחיי בין ויוניפורמיים מונוטוניים לחיים הכל את

 ואובייקט אובייקט בכל וגוף גוף בכל אצלנו. להפך הכל למעשה אך

 זר, הרסנית השפעה נגד הלוחמים נגדיים כוחות לבקרים, מצטברים,

 כוחות הרי אכזריים, והריקבון ההרס שכוחות למרות כי לה, ויכולים

 נחושה רצוננו ערד כל פגה, לא האמונה עוד כל כפליים. חזקים הנגד

נוכל. אף נלחם, נתגבר,

חליפי זרם הדדיות, - רסיפרוקלית .1
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 בנחושתיים, רשמוהו זה עולם לקחו עצמו, כלפי עולם הנו אדם כל

 זר חיי לחיות וצווהו בכבלים כבלוהו פעולתו, חופש את עליו אסרו

 בתוך החי כרצונו, גורלו את לחרוץ ואפשרות יכולת כל מבלי וכפיה,

 יכולת מכל ידיו הכופתים ומסורגים. מסוממים חיים אלה ארורים כתלים

 עתיק נוסח לפי בהכרח המתגורר 2אינציאטיבה, כל להפגין או להגיע

 האנושי, המין לחיי מאשר חיות - לגן יותר המתאימים ובתנאים יומין.

 הצטברה פעולה. לחפש שואפים הזו 3האקומרלציה כל הזה, הכוח כל

 משהו ולהקדיש לתת השואפת גדותיה, על העוברת פוטנציאלית אנרגיה

 נשמתך דלתי על מתדפק הזה הרצון הזה, והכרח יש וטבעי. עצמאי משלה,

 הביאתני "למה ומתייפח: צועק ומנוסה, מנוח לך נותן אינו וכמשוגע

 זר, מציאות עם אשלים לא לעולם ושאיפותי ידי את כבלת למה לכאן,

 האסירים אנו לעולם... לעולם מפני, ומפלט מנוס לך יהיה לא לעולם

 "עצבים" ותופעות "עצבנות" "עצבים", במונח: זה רוח מצב לכנות רגילים

 עצבני "הוא - חוץ כלפי חוץ. כלפי וגס פנים כלפי גם משתקפים אלה

 חוסר וכרכורים, התבלטויות מיני בכל פנים, וכלפי לנפשו." עזבוהו עתה

 ואפשרות יכולת כל ומבלי לעניין, מעניין טקטיות בלתי וקפיצות מנוחה,

 והמרץ ולערבים, לבקרים חדש הרצון אחד. רצון ולפי אחד בדבר להתמיד

האוויר. ומזג האינסטינקט לפי אותה ופושט צורה לובש

יוזמה - אינציאטיבה .2
הצטברות - אקומולציה .3

 אפשרות כל לבלי עד מעיינותי כל ואת לבי את מושכים והלימודים יש

 יש תנ״ך. לקריאת משיכה אותי ותוקפת יש לצדדין. עיני את להמיש

 כל אין לעולם אך דברים, ושאר מתנות להכנת ונמשך נתון מרצי וכל

 מסוים עניין היום קיימא. ובת פרמננטית אחת משיכה ידי על מתבטא זה

 שנדמה עד וכוחי, הוריתי בכל אליו המשכי עד ללבי קרוב כה נראה

 פיה, על הקערה נהפכה והנה לפתע אך לעולם, להבא גם ימשך שכך

 מסתבכות ושוב בראשית, סדר מתחיל ושוב חלילה חתר התהליך רכל

 בלי רמתנגחים המכים והתנגשויות, נפתולים מיני כל בתוכך ומתפרצות

יחדלו. לא ולילה יומם הפוגה, ובלי הרף
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תש״ה בטבת ג׳ ג/ יום

P’M&af/'e'e a>j7;»c pjca !mucha e^nic jcf

rv~) £)3n לכאן לחדור יכולה אורה ואיזו שמחות אלו וכי

 אלו. בימים עמי קרה מה יודע איני ולדאגה?! לסבל לשעמום מחוץ

 פרמננטי הוא ועתה מיד, חולף רע מצב־רוח של מקרה היה בעבר לפעמים

 מלים שלוש לשוחח לא ואף להתרכז, יכולת כל אין תיאור. לבלי עד

 המכבידה נשמתך על שוכנת כבדה ומועקה יש להתרגז. ומבלי במנוחה

 סיפוקן, את מוצאות שאינן לאלפים ושאלות דרישות ישנן והולכת,

 החד־גוונית, בצורתן שיטתי באופן החיים את עליך ומקשות הממררות

 המתחמקות המים טיפות כדליפת או השעון, כדפיקת ונשנות ההולכות

 לשגע כדי בכוחה יש זו דליפה ריק. פח על ומכות שבחבית חור מתוך

 לסבלו. שהקץ אדם יעשה מה אך יחסי. באופן קצרה בתקופה אף אדם

 אך מהמערב. המזרח כרחוק הריהו ישנו, באם או בכלל. אופק לו אין

 בהחלט. ונורמלי פשוט - שבהרגל דבר כבר זה כל כי הכל, עדיין זה אין

 שאין כביכול, זמנם עבר שכבר להיסטוריה, כבר השייכים טבעיים דברים

 בבלית בהם נתקל והנך יש זאת, למרות אך במיוחד. עליהם חושבים

 וגם לכל מסתגל אדם אך עצמותיך. בכל חולפת עצבנות ורעדה כונה

 כטור ונשנית מופיעה והיא יש מאליה. ומובנת טבעית נעשית זו רעדה

 ריתמוס כל בלא מופיעה והנה יש אך גיאומטרי. כטור ויש, אריתמטי

 להיות מחובתנו תמיד לא לעזאזל! הרי ומחושב. רגיל קצב כל בלי ידוע,

מוסיקליים?!

 בסבל וגדוש מלא יחד. גם ו״ריק" "מלא" כאן שעולמנו לומר אפשר

 ושם: כינוי להם שאין אחרים סבל מיני ובכל קץ, לאין ותמרורים יגון

 תכופות אך היא, אחת מורעלות או יבשות המינים, מכל חרב בדקירות

 המושג את המוות. וכהכרח החיים כאכזריות ואכזריות הקיטור, כקצב

 מעושה אינה והיא ריקנות להיות יכולה בכלל וכי לבאר. קשה "ריק"

 שאין חלול, גוף על כך להתבטא רגילים מלאכותי? באופן ומבויימת

 למרות כך וגומרים. ריק, כלי בתור אנוש לעין הנראה משהו בתוכו
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 זר האין - ואצלנו? לכל. ידוע החיובי שערכו צח, אויר בתוכו שנמצא

 נפש ושאט צרות אמנם המדעי? במובנה ריקנות זו האין טבעית, ריקנות

 להם גוף לא הם. אבסטרקטיים דברים אלה כל הרי אך למכביר, כאן יש

 כמעט, בנמצא אינו הנשמה לצורך גם הרי ואוויר? הגרף, דמות לא ואף

 להזכיר.( צורך בכלל אין האבסטרקטי מובנו )את זעומה במידה לנו וניתן

 כאן ארבעה־עשר. אף והיינו ויש במספר, עשרה אנו ואפל. צר החדר

 המטבח והקריאה, הלימודים מקום גם המנוחה, חדר כאן השינה, חדר

 שהנר "מקרם־הכבוד" גם כאן למיניהן, הירקות מיני ושאר והאמבטיה,

 הוא ולפעמים לציין גם יש אך לו, המגיעה מהמידה למעלה וזולל חצוף

 לספר ארבה לא בצלו. קצת לחסרת הביישן למטבח ומניח במקצת, אדיב

 שאין הנורמליים החיים בגדר זה כל חדש, כל בזה אין הרי כי ולתאר

 רוח מצב על להשפיע בכוחם ואין ומובן ברור הכל עליהם. מדברים

 את והשפיל הוריד מכבר, זה עשה כבר השפעתו את מיוחד. באופן רע

levels אסיר" אומר באס אך וחסל. - יותר נמוך מטר באלפי הטבעי" 

 בגר, דברים שיש הרי רע, מצב־ררח מסריים ברגע לו שיש אופן, בכל

 מצב־רוח האחרון בזמן לי יש כן, לדבר. מיוחדת סיבה שתהיה ומוכרחה

 חודש ושמונה שלושים כבר קשב, ואין קול אין משלומית מאוד. מזופת

 הורחקו נסער ללבי קרובים חברים מתי? ועד לאחרונה, ראיתיה מאז עברו

 עוד ישנם בקרוב. עוזב הוא גם הרי אחד ידיד נשאר עוד ובאם מעלי,

 מסביב, הכל את והמכרסמים המכרכרים וגדולים קטנים דברים הרבה

 כל מספיקה הלא בכלל? להזכירם הכדאי מנוח, לך נותנים ושאינם

 שלא אינטימי, חבר כל ובלי ערירי להישאר עלי הניטל הנ״ל, הטינופת

 אף אחד, ליום לא וזה שבלב. המועקה את קצת להשיח מישהו עם יהיה

 פרובלמה עוד ישנה לכל ונוסף בכלל? לספור הכדאי ימים, לחודש לא

 בחוץ לי אמרו לו המינית". "השאלה ביותר החשובה ואפילו חשובה,

 אך מזה. לך בכלך למדבר לו נד הייתי - זה בלעדי להתקיים שאפשר

 אף אחד, יום לא ואף כן. הכל, למרות ומתקיימים חיים אנשים אהובתי,

 אך מתקיימים, אנו, חיים אמנם שניס־שנים... אחת.. שנה לא אף חודש, לא

 בלב, לשכרן כבר פסקה הכבדה האבן מדוכאים. מתנוונים, צורה... באיזו
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 והמוח יש משותקים, השרירים לפעמים, מאובן הגוף כל בכל. מקומה

 אך החיים, הכרח את לעצמו ויוצר מהדמיון ניזון והגוף יש לפעול, חדל

מנשוא... קשה קשה, וסייגים, גבולות יש לדמיון גם אהה!
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תש״ה בטבת כ״ב א/ יום

tDDYTerpr32 9/tT f3)CCj, מתוחים קרבי כל

 אוכל לא בערבוביה. משתתפים ודיכאון שמחה האפשרות, לקצה עד

 אף ארוכה. כה תקופה אחרי לראותה אני משתוקק מה יותר. הכיל

 לאמר מספיק לא האס השמחה? את לתאר האפשר ממנה. קצרה הגלות

 אכחיש לא בובה, בובה, אך שנים?... משלוש למעלה זה ראיתיה שלא

 והרעיון לפעמים ההתראות. לי תגרום וכאב צער הרבה שגם ואומר לך

 נפשי ובריח... גדר מאחורי ואנוכי אראך איך מוות. עד מדכאני לראותך

 לעצם משתגע אני כאחת. ולנפשך לגופך כמה אני כולך. אל אליך, כלתה

 להסתכל אהבתי שכה שלי הילדונת את ומקסימה. יפה לראותך הרעיון

מרחוק... הגדר, מאחורי אהובה, איך אך ולחבקה. לנשקה בה,

 חפשתיך הכרתיך... לא זה. היה בלהות חלום איזה אהובה. ראיתיך הלילה

 ומוזרה. זרה - מאומה לי ספרה שלא בחורה ישבה על־ידי מצאתיך. ולא

 התעוררתי קפצתי, הזדעזעתי. אחזוני, ורעדה קור אתי. אינו ולבי נשקתיך

 מחשבות מרוב אשתגע הרי לעזאזל! אך חלום! רק לאל, תודה חלום. והנה

 חדש שבעוד אומרים יותר. מהמתין כוחותי כלו ודמיונות, הרהורים

 והלילות כמבול, חולפים הימים שוב? אתאכזב לא האמנם אראך. ימים

יותר... לכתוב מוכשר איני קדים, כבלהות
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תש״ה בשבט ,ז א/ יום

m p’& jvaenM onfcf /ת\6)>ח
זו אין כי זר. החלטה במקצת מוזרה ובעצם,

 דרכי את נקטתי ולפיהן בהן והתנהגויות מחשבותי מהלכי סטייה אלא

 חולה בהיותי אשתקד הכללי. והן הפרטי במובן הן הנה. עד והתנהגותי

 קרובי, ע״י שהוצעה זו, הצעה דחיתי והארץ השמים בין תלוי מסוכן

 איך ובעיקר, רבות היו לכך הסיבות מאליו. המובן וכדבר נפש בשאט

 ולרעיון לסבל חברי בעוד הקשים תנאי את אקל מיטה, על לשכב אבחר

 מאחורי השלכתיו שאני סבל לסבול ממשיכים הארץ. על לשכב ממשיכים

 לא להעיז גס הרי למטה. מלמעלה חברי על ואשקיף מטה על אשכב גווי,

 הפרטיים? תנאי להטבת אדאג שאני במוחי. כזה רעיון להעלות העזתי

 ושעל, צעד כל על והנדכאת הסובלת זו הקטנה, למשפחתנו אני יחיד הבן

ממני. וחלשים צעירים רבים ישנם הרי

 של התנהגויות הממשית, והמציאות הקיים המצב הרב, לדאבוני אך

 לי הוכיחה כיום, מסביבי הנמצאים אלה של וביחוד הזו, לבעיה אחרים

 בסבל יום־יום, וביחוד כזה. מחשבות בהלך בהתמידי אהיה סכל שרק

 בעוד אתחשב איך כזאת, אחשוב למה והמעיק. החודר ובצער המתמיד

 אחד כל כן. לחשוב מתעתדים אינם ואף בזאת? מרגישים אינם אחרים

 ולהיטיב לתקן משתדל עצמו. בבואת את רק רואה הוא. חשבונו את עושה

 ואולי מעט, לא נבע זה הרי זו, הצעה דחיתי בעבר באם לעצמו... רק

 אתי, יחד שחיו בנפש מידידים נתון, הייתי בה מהסביבה בעיקר אפילו

 למענם. אנוכי מאשר פחות לא למעני לפעול מוכנים שהיו כמוני, שחשבו

 זה שפתיים. דל על זו בעיה עלתה לא מעולם אף בדברים, נאמר לא זה

 בלב שנעשו ההדדית ועזרה התנהגות של לשיטין מבין מהיחס, הורגש

 בקרבתי. עתה אינם אלה ידידי ג׳סטות. ידי על או ולחוץ. משפה ולא שלם,

 הסבל כי והלאה. פרסה ת״ק ממני הרחק ימצאו הם שדווקא הגורל רצה

 בנמצא. שיהיו אסורים בנפש חברים גס מקסימלי. מלא, להיות צריך הרי

 באופן וקלים טובים בתנאים נמצאים רובם חדשות, פנים הופיעו מסביבי
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תנאי־חיי? להטבת משהו אני אף אעשה לא ולמה יחסי

 הדורשות תכופות, בהיותן הקטנות ב״גדולות" ולא ב״קטנות" נמדד האדם

 הן עדיפות ושעה־שעה. יום־יום פרמננטי. באופן והקרבה מרץ הרבה

 אופי יותר המקבלות חד־פעמית, בהתאמצות המתבטאות השניות על

 עשויות אפילו ולפעמים מאומה, מספרות שאינן והפגנות. ג׳סטות של

 ואחד בפה אחד יושר. לחוסר אני רגיש מה והמחשבה. העין את לרמות

 לא לו ואף מושחת, רעה מעשה פני על מונים עשרת עלי שנואים בלב

 "המשחקים את אני שונא תחילה. בכוונה אלא הדעת, בהיסח נעשה

 ומעלה, משכמם עצמם את החושבים אלה גם אצלי מוזרים הכפולים".

 מעלימים עין שלמראית אפסים( אפס בעצמם )והם מחבריהם גבוהים

 אלה אף וכדומה, ביקורת להטפת רק שנוצרו מסביבם. הנעשה את מעצמם

 בהעמדת להם, לא בעניינים להתערב לעצמם המרשים - עלי שנואים

 חברה לחיי מאשר ל״גליציה" יותר המתאימה מזוייפת חשיבות של פנים

 אזלת־יד אנגלי, שוטר בריח, מנעול, רק שמסביבה ומצומצמת, קטנה

אונים. וחוסר
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תש״ה באדר ם׳ חמישי, יום

H ,Jim?<( נמר אר ארי עם ולשחק לבקר נעים 

 "הנה חברה. או חבר בלורית כזה, בגן טיילת בטח פעם לא בסוגר. הנתונים

 התפעלות מלאת החיות אחת על הצבעת בטח פעם לא נחש," קוף, ארי,

 אדם אצל כרגיל בלבך, רחמים מעוררת והחיה יש והתנהגותה. למעשיה

 הקשים, בחייו ובהבחינו בראותו לרש הנד ואושר. רוחה חיי החי עשיר

 חוט גם רההיעלמות ההתהוות רווח שבתוך הנס, חלוף בני אלה רחמים

 חיוך של צל מעין יחלוף ההכרה לסף שמתחת גם טבעי יעבור. לא השני

 לעג ולנדכא? לסובל לעג אס זה, הוא לרש הלעג לשפתייך. מבין לעגני

 המין ולעג שמחת ריברנותך. על שמחה חיוך מעין זהו דווקא, לאו -

 השמחה, גם מתבטאת ההכרה לסף שמתחת ויתכן השדה. לחיית האנושי

 הסובלת, את שלא בנחושתיים. הנתונה את שלא האסירה. הנך את שלא

 מנוח? בלי ומכרכרים הקופצים קופים פעם הראית ותשכחי... - תצאי

 בלבם דאגה שמחוסר הנך החושדת היו. בחופש כאילו ועליזים הצוהלים

 הנס?" "המאושרים בנפשך: פעם השאלת זו, התנהגותם כל נובעת

 עלה לא שמעולם ואתוודה ארדה אך כזה. בגן פעם לא בקרתי אני גם

 לי נראה הכל בסבלם. לראות לא ואפילו בצערם, להשתתף בדעתי

 בכלל, במציאות כזה גן היה לא הרי אחרת והמציאות, החיים כהכרח

 עד חברך את תדון "אל נאמר: יפה בו. לבקר זוכה הייתי לא אני ואף

 רק אדם ודנים הרבה. מספר הפסוק אין לכאורה למקומו." תגיע אשר

 באם אך משובח. או טוב ומביש, מחפיר רע, מסויים, מעשה בעשותו

 תוכנו עמוק מה נוכח שבר, והכוונה הכתוב לחקר נעמיק יותר, קצת נעיין

 יותר בו האין יותר, גם מגיד הזה המשפט האין כוונתו. ואדירה רבה ומה

 של ובשרו לעורו מתחת מלחדור משהו בו האין ולהרגיש, להבין מאשר

 ואף קלה, לשעה ולו תוכנו, את ולהבין חייו את לחיות לנסות השני,

 אך ולמדוהו, קראו אף רבים נאמר. אומנם המשפט מספר. לרגעי לא

 וגס לו, שכדאי וכפי לו שנוח כפי ופועל עושה אחד כל האין בכך? מה

 הוא: ממעשיו עיניו את ומעלים השני, על בקורת למתוח לעצמו מרשה
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 לחקר ויבין ירגיש אחד שאדם האפשרי כלל ובדרך והיפים" "הזכים

השני? של נשמתו נבכי

 העולם מזיו ונהנה בחופש הנמצא לכזה ולא ל״קוף", ונהפכתי הגורל רצה

 מלך הוא הנהו. באריות ארי נקרא. קוף אינו כזה כי וחלילה. חס ויופיו,

 גם התרגלתי והרשת, הסורג מאחורי קופים לראות הסכנתי במלכים.

 כל ובלי לאטם זורמים החיים באס אלי. ביחס כזאת יעשו שאחרים

 את כופה המציאות כי מצבי, את במקצת שוכח ואני יש הרי משברים,

 הנהו, קוף הוא שאף הימים ברבות שוכח, קופים בין החי וקוף ישותה

 לנסות הנלכדת חיה יכולה זמן כמה וכי מצבו. עם במידת־מה משלים או

 בלי מת לבכות האפשר - בשנים?! נאכל הסורג האם מצבה, את לשנות

 הצחוק כל את הקופים שואבים מאין תביני )ומכאן קץ?! ולאין הפוגות

 ויבכו שישבו רצית ומה הביקור, ביום בהם אותו שמצאת והמשחקים

 יפסק הדממה, את מישהו יפריע אחד בהיר ביום אם אך ולילה?( יומם

 אשאר הלעד דווי: ולצעוק לגאות מתחיל הנשמה עושק וכל הצחוק, כל

 ולא בידיים. עלינו מצביעים אישים וחסרי זדים הגורל! צחוק אך! קוף?

 חיות, כעל פנים אל פנים הממשית, בנוכחותנו אלא גבינו, מאחורי

 כל בלי בכלל או היוצר. ביד כחומר בידם הנתונים מסכנים יצורים כעל

 בביקורינו בעבר אנו כמונו הטבע. כדרך - מיוחד באופן ומחשבה הרהורים

את? הזוכרת שבסוגר. העלובים היצורים על ובהצביענו בגן־החיות
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תש״ה באדר כ״ד ר/ יום

 /9ע׳5^׳ x>'x׳/7cw jy&WJCH >>mo V’3fy!30a e׳
Ji >>$ Jd jtc j13pM2 

£<€'<( <JJ'Ji כלל ובדרך החטיפות, בישוב, העשתונות איבוד 

 על ניכרת די במידה משפיעה בישוב, וההנהגה המוסדות התנהגות כל

 סגורים היותנו למרות השמאל, אנשי עם יחסינו על וביחוד כאן, חיינו

מכל. ומנותקים

 בתחילה רב. בי בר לכל וגלויות וודאיות והחטיפות ההלשנות ענייני היום

 מעשי אלו שאין כשחשבו עדיין, ברור היה לא הזה הרוח הלך כל בעוד

 השמאל מחברי רבים הסתייגו יחידים, ידי מעשה אלא מסויימת תנועה

 רצו לא עצמם, בפני נקוטו כאילו הללו. הנלוזים המעשים מכל במקום

 לתאר, האפשר נורא, זה הרי ובאמת המציאותית. העובדה עם להשלים

 מלשינים, לחבר הימים מן ביום תיהפך שלמה שתנועה בלבד, בדמיון ולו

 הצעיר" מ״השומר וביחוד כאלה, גם היו השלטונות?! עם פעולה ולמשתפי

 ובמילות טעם. חסרות סתומות, במלים אלה מעשים להצדיק שניסו

 גדול עם הזמן במשך אך "המשמר". לקוראי וביחוד, הידועות הפרזה

 כל את מבהירה החלה כשהעיתונות "העבודה", אימוץ ועם ה״שיתוף"

 מבצעיה, על לחצאין גלויה או גלויה בצורה וכשרמזה דפיה, מעל הבעיה

 כאן, הוכרחו פתוח, כספר ברור נעשה כשהכל נתגלתה, הערווה כשכל

 להעמיד לפחות או הכללית, למשמעת להכנע רוצים ובלא ברוצים

 בינינו היחסים על גם והשפיע גרס זה שכל ברור חוץ. כלפי כאלה פנים

 לשלום ברכותיהם על להשיב פסקנו גמור. שיתוק לידי שהגיעו ובינם,

 הפעולות לכל פסיביים היותם שלמרות היטב ידענו נפש. ובשאט בבוז

 מאלה פחות לא אשמים הריהם המיוחדים( מתנאיהם רק נובע )וזה בחוץ

 מכניסים זה, מסוג שפלים למעשים המוסרית ההסכמה עצם כי המבצעים.

 בהיסטוריה הנחרטת המסגרת לאותה אותם ומצרפים הכלל, אל אותם

 אינצידנט קרה השבתות באחת בשר. לכל ולדיראון השפלות, כשיא שלנו

 להם שרחשנו מה וכל אליהם, יחסינו כל ונשתקפו שבו ובינם. בינינו
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ביניים. ובקריאות במלים צורה ולבש התגלם בלבנו

 אצלנו, כאן מבקר הגזמה, כל ומבלי שנה, עשרה - משבע למעלה זה

 ובשלג, בגשם בקור, להחסיר מבלי ומועד חג בכל בשבתו, שבת מידי

 בגורלו הוא מתעניין בדורנו. הצדיקים מל״ו אחד נפלא, אדם תמיד.

 בחור גנב, זה שיהיה והסתייגות, הבחנה כל מבלי ואחד, אחד שלכל

 כדי וממרצו מכוחו חוסך ואינו לכל, עוזר משמאל, או מימין פוליטי,

 שמח מה הידיעה. ב״ה״א" לאומי אדם ולהושיע. להועיל השני, על להקל

 מאסר כאב, של ביום וכואב מיצר ומה כללית, "שמחה" של ביום הוא

 עד עליו השפיעו ומתי, בקר על לתלייה פסקי־הדין הצלחה. חוסר או

 הפרומילי החלק את לספר אצליח לא - אכתוב שלא )מה תיאור לבלי

 אל מהאחד רץ רגע, אף נח לא עין. עצם לא ולילות ימים שבמעשיו(

 ורק ובעטיו שכמעט אומר באס אגזים ולא בכה. הטיף, השפיע, משנהו,

 התנהגותו הרי אנוכי, וחושב יש מהתלייה. השנים ירדו וטיפולו, בעטיו

 לו להשיב לאל־ידינו פעם היהיה ובעיקר, בפז. תסולא לא הוויתו וכל

 בהופיעו, שבת מדי למעננו... ויפעל פועל, שפעל, מה כל וחלף כגמולו?

 יד ולחיצות ברכות חילופי ואחרי הותיקים, במצב הוא מתעניין מיד

 הופיעו. מקרוב שזה החדשים, בשלום להתעניין מיד עובר הוא נאמנות

 בהיותו דווקא קרה עתה, לתאר ברצוני שיש הנ״ל שהאינצידנט לציין, וצר

 פרטיות, שבשיחות למרות במקצת, ציערו האינצידנט עצם ובנוכחותו.

 ולמרות וההלשנות, החטיפות מעשה כל את אחת לא גינה ובינו שביני

שקרה. מה וקרה יכולתי לא - ודיבורי מילותי על להשתלט שרציתי

 קבוצת על הכנסת( בית )גבאי חברי את שאל בהופיעו, השבתות באחת

 מהצד קבוצה זו היתה במקרה מתמול־שלשום. ראם שלא חדשים אנשים

 בדרך שנתפשו "חוטפים" קבוצת זו היתה אצלנו. נפרץ חזון וזה שכנגד.

 לא הם ואילו לסודן, והוגלה עדיין אסור קרבנם )אגב, קרבנם עם יחד

 פעולתם המשכת לקראת כנראה ששוחררו. רב זמן זה חלילה. אסירים

 במונח והתבטא חוטפים הנם שאלה לו וספר הסביר חברי והגאה"( "היפה

 המפורסם "מנהיגם", כזה. מסוג פעולה המגדירה "איצלס" האידישיאי:
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 בחסד, טיפש בעצם )והוא עליון בחסד למנהיג עצמו את והחשוב בישוב

 מעיז הנך "איך בהתבטאו: בחברי ונזף צעק מאוד( מעט מבין ובפוליטיקה

 הסאה את הגדישו אלה, מיליו וגו׳. שלנו" בחורים על הרבי בפני להלשין

 לגנות העיז זונה. אשה של נחושה מצח איזו מהכלים. שהוציאוני וכמעט

 והאפשר להם. מוכשרים הם שרק שפלים, במעשים אחרים ולהאשים

 אופן בשום לא. ואופן פנים בשום ולהחשות? בשקט על־כך לעבור היה

 אתה יכול "איך קשות: במלים שהודגמו ברגשותי לשלוט יכולתי לא

 הרבי והאם הלשנה. בשם זה מעשה ולכנות נחושה מצח בעל ולהיות

 ופלא. הפלא הכל? לו לספר מחובתנו זה האין השלטונות? את מייצג

 וביחוד לכל, ידוע חבריך של זה מקרה האין הלשנה. דברי המגנים אתם

 ייתכן נגדנו. פעולה משתפים אתם שאיתם אלה לכאן. שהביאום "לאלה"

 ובאם ומסירות. הלשנה על קונצסיהי ישנה לכס - במקצת אתה שצודק גם

 צודק אתה הרי גבולכם את ישיגו שאחרים מהפחד נובעת התמרמרותך

 בדרך זה. בשטח גבולכם את נשיג לא לעולם תחשוש, אל אך מעט. לא

 משותף בכרוז נא נצא אדרבא, למיניהן. הלשנות מיני כל מגנים אנו כלל

 עם שיתוף וכל ההלשנה, מעשי כל את מגנים ירושלים שאסירי ונכריז

 הכנסת( בבית קרה )זה הזה הבית היה פריצים המערת וכדומה. השלטון

 בדם מגואלות ידכם בעוד הזה הקדוש למקום להופיע מעיזים אתם איך

 אף במאומה. השיב לא אלה דברי על ואבדון. הלשנה מלאות אחיכם,

 ישבו ראש וחפויי אבלים ושתקו. מים פיהם מלאו במקום הנוכחים חבריו

לחדרם. אחד־אחד הסתננו ובסיומה התפילה, כלות עד בפינה

 מופיעים חדשים בא. וזה יוצא זה במסעדה. לתנועה דומה אצלנו התנועה

 נערים, המינים. מכל מופיעים לעשרות. לפעמים מגיע ומספרם לבקרים,

 מטופלות משפחות בעלי הרבה ישנם ביניהם יחד. גס ובוגרים ילדים

 מדי מופיעות חדשות פנים וכר. לחם מטה כל בלי שהשאירום בתינוקות

באים ועוזבים, באים שם. זעיר פה זעיר ישנים, ידידים אף ביומו. יום

זיכיון - קונצסיה *
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 ואחד 2ז׳ברטינסקי ערי בקרונו האחרונים בין לסודן. - הלאה ונוסעים

 חיינו את קצת והנעימו מספר ימים בחדרנו שהו הם הותיקים. מטייסנו

 והשני מכאן שוחרר הראשון החדשה. ובחברתם הרחב מהעולם בידיעות

 היילמדו ולהווכח חדשים בכמה זקן להיות הרצון בי ומתגבר יש בלטרון.

"מעשיהם־היפיס"... את פעם היפסיקו לקח, אחינו

ז׳בוטינסקי. זאב של בנו ה״העפלה", מראשי ז׳בוטינסקי, ערי *
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תש״ה באדר כ"זז ג/ יום
jaa pfa y>> jcJo>> jra

o P’Ji/o ,e&1n>)) jvc p’Jiioo77 9 ׳//׳ 

7>V6JD JVC >)V, החיוב ואת האמביציות, את הרצון, את 

 בהרבה שונה אינו זה עולם ולהקריב. להקדיש יכול שאדם שבמעשה

 ודומה הגמדיים, במימדיו החוץ של הסקיצה הנו הוא שבחוץ, מזה

 היפה והרע, הטוב וההגינות, השחיתות כאן מאבריו. רמ״ח בכל לו

 עד בזה, זה מתערבבים יותר, וסמוכים יותר קרובים מהיותם והמכוער,

 הנך נוכח הזמן במשך ורק ביניהם, להבדיל עליך יקשה ולפעמים שיש

 כלל בדרך אחר. או זה מסויים מקרה היה וטהור. יפה או מכוער מה

 הפרספקטיבה אז כי יותר, ומגבוה מרחוק עניינים על לשפוט יותר קל

 ומלואו. עולם ומחבק זרועותיו את ופושט רחב האופק נרחבת, יותר

 את ומרגיע נח הקבוע, מושבך ממקום קצת מתרחק והנך יש בחוץ

 ובודק שופט הנפש חשבון את לעשות לעצמך ומניח מרשה עצביך,

 תהיינה. באשר תהיינה - והמסקנות מחדש, ומחשבותיך מעשיך כל את

 בכלל לך הישנה וכאן? ואובייקטיביות. טהורות ומדודות, שקולות הנן

 פרט קט. לרגע ולו יכול, אינך להתבודד אפילו הרי להתרחק? האפשרות

 של ולפעמיהס חבריך, נחירות ולקצב לקול הדוממות, הלילה לשעות

 והשוממים, הקודרים במסדרונות משמרתם על הסובבים הזקיפים נעלי

שם. זעיר שם זעיר קטנים. חשמל בפנסי והמוארים

 אחד כל של האמיתיים וטבעו אופיו את להכיר אתה יכול כאן רק

 הכללי האופי אל להכירם עליך, יכבד לא הם. ומה - אותך מהסובבים

 ובודקת הבוחנת שבעולם, המדוייקת המבחנה נמצאת כאן האדם. של

 כאן קהל. ודעת מקודמות דעות כל ובכל הפליה, כל בלי ולב כליות

 לחפות המאמנים לשחק, המיטיבים כאלה ישנם במערומיו. האדם מתגלה

 אובד עליהם גם אהה! אך לחלוטין, אחרות פנים ולהעמיד רגשותיהם על

 וקירות, מחסומים כל בלי ובהיר. ברור הכל כאן מפלט. אין - הכלח כאן

 לעמקי החודרות "הרנטגן" כקרני ונלמד נקרא הכל פתוח, כספר הכל
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 דומה? המצב למה ולבקררת. לראווה ומציגתם העין מן הסמויים הגוף

 בקרבה משקפת מהן אחת שכל מראות, כולו הבנוי חדר בתוך להמצאך

 מכל אותך הן מגלות מפניהן, נסתר אינו דבר ששום חברתה. דמות את

 ואז לשלילה. או לחיוב לחסד, אם לשבט רצונך, ובאי ברצונך צדדיך,

 והיכול הסתלק... מזה, לך כלך ויחידה: אחת אלטרנטיבה רק לך נשארת

 שנותרו והנעימים" "הנחמדים החודש 84 לזה יגידו ומה כן? לעשות אתה

?120ה־ של הכללי מהסכום לפליטה לך

 רבים אצל השני כחוט וחולפות העוברות עובדות כמה לציין רציתי

 לפי שופטים רוב פי על בחברתם. נמצא אני ושבהכרח כאן, מהנמצאים

 לאמר, נכון - לנשיכה שבקשר מה נושך״. אינו נובח ״כלב הרגיל הנוסח

 נשיכה כי נשיכה. על מונים עשרת ולהרגיש להכאיב בכוחה ונביחה יש אך

 אין ולהתרברבות לפטפוט בחוץ ולילה. יום - ונביחה הנה, נפרץ חזון

 בעניניו. ובייחוד מעשה" ויותר דיבור "פחות זה לדובר יגידו רב, ערך

 והיוצאות המקיימות הבונות הן פיך. ולא תהילתך, תספרנה העובדות רק

 או טפל, בנין הבונה שלילי ערך רק יש ולהתרברבות לפטפוט בלתן. ואין

 ומאומצת. רבה עבודה תוך שהקימום בניינים מהיסוד הורס הוא: נהפוך

 מעשים. מהמדבר שידרוש מי גם אין לקיים, אפשר אי עובדות הרי כאן

 ומה בתועלת. מאשר פחות לא נזק, כל אין בפטפוטים גם שני מצד

 ידברו בכלל, לי איכפת לא יקרה, לא גירה... מעלים אם בעצם איכפת

 גבעות יהפכו כרצונם, והנשגב הגדול שמם את ינציחו למו. ויתרברבו

 מה חשבוני. על לא רק לעזאזל! אך ולהפך. לגיאיות הרים לעמקים,

 פעם ואחת אלף וערב, השכם לשמוע, נעים הכה אהובתי, את חושבת

 של נופך הרבה עם והתהילה, הגבורה אותה את המעשייה, אותה את

 חזון הבלים, הבל זה שכל אפסותם, את למפרע ביודעך ובייחוד, המספר,

 הם מיטיבים מה לזה, שנוסף לב אל ושימי שוא. והתהללות וטיפשות

 נקי, ובמצפון הם, מיטיבים מה ואחרים, חבריהם פני על ואפר בוץ לזרוק

 וידידיהם. חבריהם על אחר, או זה כשלון עבור האשמה כל את להטיל

 הצלחה ומכל והמוצלחים. הטובים המעשים את רק ייחסו - לעצמם אך

 זאת. כל לשמוע לי למה אך להם, יבוסס ומלואה. תבל ייבנו שלהם קטנה
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 משמוע... אוזניים לאטום לפחות או נדוד, להרחיק אפשרות כל אין למה

 קטן. לא אף גדול, דבר לא מאומה. יפעלו לא שבעצמם כאלה גם ישנם

 כאילו עצמם והם מחבריהם, ידרשו - לעשות נעל. שרוך עד לא ואף

 כלפי הבוהן עם לנענע ביקורת, למתיחת רק גדולים. לדברים רק נוצרו

נאה... תפקיד זה גם לא!", או "כן מעלה, או מטה

 חלילה, מזה להסיק ואין השלילה, על הדיבור את במקצת הרביתי

 ויתכן ויש! יש להיפך, מועיל. וכל חיוב כל כמעט אין זה שבעולמנו

 מהטוב הדיבור. את להרבות אין ב״טוב" אך הנו, עדיף שהאחרון אפילו

 ומהיותו תמיד, בו להפגש רוצה ממנו. נהנה אתה הוא, נהפוך סובל. אינך

קרבך. אל שבא בכלל תרגיש ולא בו, שתפגש גס יקרה ועדין חלק
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תש״ה בעומר( )ל״ג באייר י״ח ג/ יום

p״w 7 p77 — רז1>>כ (jiiwkn,)
 ולכן וכהפתעה, כחתף עלי באו שתיהן לחופש. ידיד ויציאת ,

 לאושרו ותפילה לאחת, ואהבה בהערצה השלוב אור שבעתיים. אושרי רב

 היום, בעומר ל״ג גם הנהו, משולש הששון בעצם השני. של ולהצלחתו

והאושר. השמחה חג

 חברי בחברת בחצר פרקדן שכבתי הצהרים, שלאחר בשעות זה היה

 הידידים כל את מהכיל היתה צרה הפרושה השמיכה בשמש, והשתזפתי

 הרבה שכיבה. או ישיבה כדי מתאים מקום ובקשו מסביבה. שהתגודדו

 קצת לטייל לשוכבים ייעצו לעמוד, ונאלצו מקופחים שהיו "פציינטים"

 וכדומה. שיפחת" צריך השומן וגם היום, כל לשכב בריא לא "הרי בחצר:

 לחכימא די הרי דחד־יומא. בר־בי־רב לכל וגלויה ברורה הייתה כוונתם

 שמסדרים המקרים גם רבים להם. ימחל אלוהים - הכנה ולדאגתם ברמיזא.

 יקרא התורני שהשוטר מסדרים ונבון, מוצלח יותר "בסידור" זאת את

 רק לא שבא, כלעומת שבחוזרו וברור )למשרד( "מקטב" - ל״מסודר"

 אף שהוא אלא דוקרני, צחוק של קרה מקלחת מהנמצאים מקבל שהוא

 קוראים והנה "העומדת". לאופוזיציה לעבור הטוב רצונו למרות נאלץ

 נראה העניין דחוף, באופן למשרד ללכת בי ומאיצים בקול שמי את

 הקריאות כל מכוונות היו אלי לא כאילו לשכב והמשכתי במקצת, חשוד

 המדורה על שמן להוסיף ומתמיד, מאז שמטבעם כאלה, גם היו הללו.

 וכו׳. זולות פרובוקציות אחרי להגרר לא לי באומרם קצת שהתלוצצו

 לבסוף להחליט מה ידעתי לא ביש. די במצב שנמצאתי אבוש ולא אודה

 ולגשת. לקום הכל למרות החלטתי רצינות, מביעים השוטר שפני בראותי

 בהר־סיני כתוב והאם להם, יבוסס אותי ""מתחו" "באם בלבי: אמרתי

 והנה לשער בהגיעי "מזבח־המתיחות"? על קרבן ליפול אסור שעלי

 שלחה "קח־זאת נאה. ירק וענף שושנה השוטר לי מגיש הרבה להפתעתי

 דבריו שלך" זה לך, קרה "מה מעשה, ובאפס נדהם עמדתי אשתך". לך

 בגודל להאמין לי היה קשה במקצת. התעורר המסכן לבי אף העירוני,
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 אופן בכל אם ומה שלו, את פעל הספק וגם חששתי שני ומצד הבשורה.

 פנים בשום לעזאזל, אך מסכים, אני לכל נגדי? אחת קנוניה החברה עשו

 איך ולראות תם פני להעמיד החלטתי רגשותי... חשבון על לא ואופן

 של עינו רפרוף לי היה ומספיק ביד. הפרח עם לחצר ירדתי דבר ייפול

 אלי, זאת להעביר הצלחת איך אהובתי! אך לשוא... שחששתי שאדע חבר

 כאשר ושמחה, אורה לזרוע בכוחם אין מכתבים אלף נהדר. פשוט זה הרי

 לב בתשומת אלי השלוחים ניחוח, ריח נותני עלים מספר לעשות הצליחו

 מכבר זה נתראה. כבר מתי שלי, ילדונת שלי, ילדונת ובאהבה. רבה כה

 כל על ממארת חרב ארור, מזל וגעגועי. רגשותי כל את מהכיל כוחי כשל

 הפרח את האמנם?... לראותך, לפחות ואין. - רוצים אושר קצת ושעל. צעד

 אדירים אלוהים ידייך! בעצם השלוח פרח למזכרת. ומניחו מייבש אני

 עד ולחצאין. מקוטע לעטי מתחת יוצא הכל הרי יותר. לכתוב בכוחי אין

 יקרה אפלטונית אהבה בלבד. הכתיבה בשמחת להסתפק תאלצני מתי

הלעולס? מתי, עד אך טהורה, אף הנה

 על מתנפלים אנו כרגיל הרי בחצר( הטיול )זמן "הפוסחה" מועד ככלות

 מנסים אנו ובעזרתם החצר, מפנות באחת המשתרעים הברזים מספר

 זה ההשתזפות. תוך לגופינו שנדבקו והלכלוך האבק כל את להסיר

 השם, ובעזרת הגב, את לסבן לחברו עוזר השלישי צורח, השני מסתבן,

 ומודיעים באס לתומי, ובהתרחצי ביושבי וכך אז. שמח די ואלחמדללה,

 להתלבש מיהרתי באמצע, הפסקתי .2 1"פרג׳" יוצא 1המהנדס שחברי לי

 כשהמון החדר באמצע עומד מצאתיו אאחר. שמא למעלה, עפתי קל וחיש

 סידור את כלותו עד צפיתי מסביבו. צובאים סקרנים וסתם ידידים של רב

 בלחיצת נפרדנו ושם לשער עד ליוויתיו ממנו. להיפרד ונגשתי עינייניו,

 אמר, צפוי." בלתי באופן בחוץ לראותך תפילותי כל " ונאמנה חזקה יד

הלך... תשכח." אל "כתוב אנוכי, אמרתי צלחה" "דרך

 ליהושע סייע במקצועו מהנדס המחתרת, מן שלא יהודי, אסיר - ״המהנדס״ .1
בלימודיו

לחופשי יצא - פרג׳ .2
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תש״ה באייר כ״ח ר/ יום

<y/exT?e/JJ jyn? Pje.! רגיל שמטבעו האדם

 הימים ברבות מסתגל מסביבו, המתרחש כל עם במידת־מה להשלים

 ישלים לא לעולם כי מסתגל, ורק אך אותו, המקיפים והצרות הרע לכל

 יותר טוב בעתיד ויהגה יחלום תמיד וקבוע. סופי באופן המציאות עם

 מיני כל לעצמו יוצר הוא כאלה ותקוות חלומות ומרוב יש יותר. ומזהיר

 השאיפה מרוב בהם, הגותו שמרוב עיניים, מרהיבות ותמונות אילוזיות

 דרכיו, בכל המלווהו החזק רצונו ועקב הקשה, מצבו לשיפור והנטייה

 מכל להשתחרר והעצמה הכוח את לו הנותן ברוחו, ליפול לו נותן שאינו

 שהמציאות בעצמו להאמין מתחיל הוא קשים. נפש ומפחי מצבי־רוח מיני

 תקוותיו כל את וטבעי מוחשי באופן ולקיים וגידים בשר ללבוש יכולה

 מהרהר מחשבותיו, למעיינות שרעפיו ברוב שוקע והנו יש וחלומותיו.

 ואיננו שהיה הנעלה, היופי בכל נזכר ממנו. קטעים או העבר, כל אודות

 אטרקטיבי, מזוקק, כה מזהיר, כה ונשקף נראה הוא זה שברגע עוד.

 וחולפות באות צורתן, את ופושטות לובשות אלה מרהיבות תמונות

 היקום כל דמו. זרימת את לעתים מפסיקות לבו, את מושכות לסירוגין,

 אף החושים לפקודה, להשמע חדלו האברים כל כאלו להתקיים חדל

 בכל סימניה את החורטת נוראה אנרכיה מעין מתחילה עצמאיים, הם

 יקום יותר אין עולם, יותר אין מטשטשים... המושגים כל נשמתו, אברי

 החלום!! - ויחידה אחת מציאות רק ישנה ונמוג. גז כאילו הכל ומלואו,

 בזה להתמיד רוצה ולהרהר, לחשוב ממשיך עודך אז... נהדר מה אך,

 ומה היה. כלא והיה הכל עף ונמוג, גז - לפתע והנה הקיצין, כלות עד

 הסתלקותן עם עתה כן יותר ונעלות מתוקות בתוכו והאשליות שהחלום

 יותר בפרספקטיבה ומשתקפת נראית המציאות שבעתיים, הריקנות גדלה

 דוחה זר מאוס, כה נראה הכל יותר, ואפלים יותר שחורים ובקווים צרה,

 ומשתדל וכוחותיך, חושיך כל את מרכז עורג, מתאמץ והנך יש ומעציב,

 לעולם חביבי, העניין בידך לא לשוא, אך לקדמותה, התמונה את להחזיר

 ומפרפרים, מכים אברייך כל ומוחך, לבך עודך, לך, אולי תחזור, לא

המציאות... אך המציאות... ולריק. דפניו על מתדפק הכל
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תש״ה בסיון ב׳ ב/ יום

216 ’1c3 בעזרו. יהיה אלוהים

 כאילו ניתק הפוגות, בלי רעהו יד את איש לחצנו התנשקנו, נפרדנו,

 חיינו היה, ולריק למיותר הכל דבר. הרבינו לא גרונותינו. בתוך הדיבור

 ותמיד קיווינו, יחדיו הגינו, נצורות שוחחנו, רבות סבלנו, הרבה יחדיו,

 היטבנו הלך... גרונותינו. מתוך מתפרצת הייתה ומשותפת אחת תפילה

 ודברים. אומר כל בלי גס השני של לבו מהרהורי איש ולקרוא להבין

 לקלקל רק היה יכול עתה, שהדיבור עד וגלוי, נאצל יקר כה היה הכל

 דבר. יכולנו לא רצינו׳ לו גם רוח. לכל הרגשות את להפיץ האווירה, את

 האין סתם? במלים העמוקים רגשותיו את להביע שיכול בעולם אדם היש

 כי אנוכי יודע יותר? הרבה ומגידה מספרת והיא האין עדיפה, והשתיקה

יקר... חבר ללבי, הוא אף ללבו,
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תש״ה בתמוז י״ח ו/ יום

jvc /,au /,סן p/mcr> , ,oipc ae>rv ׳?(
PH/□/ JVK~)N r/’6 JVC P’JitJ Wirt DC. שעל ונדמה יש 

 מספרות העובדות הרי היתכן? אך ופחדנות. לב ממוגות אצלו נובע זה

 שהיא, מלחמה לכל כי מאוד, מוזרה בתופעה נווכח לב נשים אם אחרת.

 בנינו יודעים כולה, האנושות לטובת שהיא כל פעולה או הגויים, מלחמת

 רבתי דוגמה הקרבה, הרבה להפגין שם הם מיטיבים בראש. תמיד להלוך

 ומבין טוב נוער באם ועתה ומידה, גבול כל לבלי אף ולעתים וכדומה,

 דחיפה וכל נטייה כל בו אין באם הוא, ממלחמתו עיניו את מעלים זה

 בגו?! דברים שישנם הרי ארצו, ושיחרור עמו למען חייו את להקריב

 בישוב, השוררת האפטיה עובדת כואבת מזה ויותר לראות, מאד מוזר

 שוויון תוך המרמה כל ואת הגזרות כל את המקבלים בנוער. וביחוד

 עובדה, אמנם מעציבה, עובדה לבם. אל זה כל נוגע לא כאילו נפש,

 הגלותית מסורתם עם גלותיים. מנהיגים על־ידי הנוער מוטעה ועדיין

 ובכל נקודה כשבכל כיוס, הגם מתי?! עד לעזאזל! אך והבזויה. העבדותית

 חלילה מחכים ואינם לחירותם, ושבטים עמים נלחמים שבעולם מקום

 מנגד לעמוד העברי הנוער יכול - ריבם את ויריבו שיבואו וליושר לצדק

 ואחיותיו? הוריו אחיו דם על לעמוד יותר, נכון או אל, לחסדי ולצפות

 זו הרי אך בנאצים, במלחמה ואונו כוחות כל את הנוער מסר )אמנם

 מאומה פעל לא בכך הרי בלבד? זמנית הצלה זו הרי פורתא, הכללה

 מאורעות למנוע ובכוחה היא שרק העברית המדינה למען העתיד, למען

 מוכן שאינו או תפקידו, את גמר שבזה הוא חושב ובאם בעתיד. כאלה

 העומדים כל ונגד בארץ השליט נגד גם הנשק באותו לאחוז להמשיך

 שעוד הדם אותו על אחיו. דם על עומד שהוא הרי - זו בדרכנו לשטן

 יודעם שלמרות כאלה אף ישנם כן. לעשות ושהכרחי להצילו אפשר

 המטרה. להשגת אחרת דרך כל שאין ובטוחים דרכנו, בצדקת והכירם

 עוולם על לכפר כדי לרוב ימצאו תירוצים מנגד, ועומדים מסתייגים

 עבד הקרבה. לכל כדאי אינו שהישוב יגידו יצדקו.( אף מה )ובמידת זה
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 שלמענו חוקו, שלחם פרט מאומה, מרגיש ואינו רואה שאינו בעבדים

 סגי, לא אלה בתירוצים אך לרשות... אחיו את ימסור ואף הכל את יעשה

 אותו הוא מי בקרבו: ואחד אחד כל ישאל כן. לחשוב פשע שאף ויתכן

 הורינו הם האין זו, בארץ והמתגוררים החיים היהודים כל הם מי ישוב,

 היינו עבדים אמנם מדמנו? ודם מעצמנו, עצם הם האין ואחיותינו? אחינו

 נשחטים, אינם עבדים אף )הר מזה למעלה ואפילו האלפיים, שנות במשך

 שיח, וכל שקץ כל ירווה שמדמם חוצות, כל בראש וככלביס כצפרים

 זוהי אמנם השופכין.( לבית ישר - לא זאת גם לרוב, ואולי ולפעמים,

 למה אך כיום, עודנו ועבדים היינו עבדים אמנם וכואבת, מרה עובדה

 הנוער ועדים. רואים ואנו - נבליג מבינים, ואנו - נחשה בכך? נשלים

 האלפיים, תרדמת את הגלות, תרדמת את לישון ממשיך עודנו והישוב

 דם עתיק. - חדש דם בו להזרים לחנכו, להקיצו, לעוררו מחובתנו

 הסוברנית... בארצו השליט הקדמון העברי הדם את ואחיהם, המכבים

 לשורות הצטרפו מנגד. ולעמוד להבין פשע תסתייגו. לא המבינים ואתם

אין. ביניים דרך הלוחמות,

 פוצה כל ואין בניו. ממיטב אלף משלושים למעלה היישוב שלח לצבא

 שאין השפוך הדם את לנקום כדי הכך זאת? עשה למה ומצפצף. פה

 בעולם מדינאי ששום עילאיים פוליטיים שיקולים מתוך או יותר, להחזירו

 בו שבהטילך העלוב הכלב לאותו דומה הדבר האין לחקרם. יבין לא

 אך מאומה, יפעל לא זעקתו לתעמולת שמחוץ ברוח. יברח רגלך את

 אף ולו מסכן, במישהו המתעללת גדולה, כלבים להקת בתוך בהיותו

 זה, גיוס אודות דבר נרבה לא יהיה. למכים וראש ראשו את ירים חזק,

 במאוחר, או במוקדם "השולחים" אף זה, בנידון גירה העלו כבר רבים

 הצדקה שישנה קט לרגע נניח אך בזמנה. "ההבלגה" כדוגמת חטא על יכו

 נניח נוספת. דמים שפיכת היתה מוצדקת הנקמה שלמען ונניח זה, לגיוס

 גם נניח מצוא, לעת העיקרית הבעיה את להזניח היה שמוצדק כן, כמו

 עתה הרי זה, גיוס אחרי במעלה הייתה שנייה העברית המדינה שבעיית

 למה העתיד? את להזניח נמשיך למה הגיוס. פסק המלחמה. כבר נגמרה

 עצמאותנו, למען )נניח־כך( במעלה השני התפקיד למען כיוס נלחם לא
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 למען שלפניה, אחרות אלף ועוד המעציבה העובדה תחזור לא למען

 הנחשה? הנשקוט? חוצות... כל בראש כמים ניגר להיות דמנו יחזור לא

לא?! החיים ולמען כן! - המתים למען

 הנעשית שיחרור פעולת ולכל מלחמה לכל היהודי של גישתו מאוד מוזרה

 כל על המחתרת פעולות כל את נס על מעלה ואף מצדיק זר. עם ידי על

 האחרונות. סוריה לפעולות תעמולה, אפילו ועושה הוא, מצדיק סוגיה.

 גאולה להביא בכוחו שיש מקום, יש שלכוח בטוח ואף חושב הוא שם

 על להבליג הייתכן וכי מוצדק. אף וזה לקרבנות מקום יש שם ופידיון.

 את קצת נטה באם זה לעומת אך מבניה? הנגזלת ארץ ועל שנעשה עוול

 האם ותפישה בינה וחסרי נדהמים פה. פעורי נעמוד אנו, לענייננו עינינו

 המצפון לשלטון ולחכות טהורים להיות צריכים אנו זה? כל אסור לנו

 המובנים, בכל בגרות מחוסר אצלנו נובע זה שכל הרושם, לי יש בעולם?

 הטילו האלפיים שנות ייפלא. ולא ויאוש, אמונה חוסר אחריה הגוררת

 פעולתנו כל את ההופך נחיתות רגש מעין שורר הכל. על חותמן את

 בני של הקרבתם הדבר, מוזר מה טבעי. ובלתי רציני בלתי ערך לבעלת

 רעיוננו ולמען אנו, שלנו ואילו בעינינו, היא וטבעית מובנת אחרים עמים

 בצורה לא מתקבלות אך שניראות, או לישוב. ניראות אינן דווקא ותקוותנו

 ומפוקפק: ספקני באופן אלא מאליה, והמתקבלת המופשטת הרגילה,

 הכוח, דרך היא דרכנו האם מה? ועבור מה לשם אך יפה. נכון, "אמנם

 על חבל והנביאים? הספר מוסר עם ומה בעייתנו, את יפתור הנשק האם

 בך של תלייתו עשתה רעש איזה וכדומה. שיתלה." עברי נער על בחור,

 שמולביץ. של משפטו עשה עז רושם איזה נוראה! סנטימנטליות 1יוסף,

 פלא! ראו בעצם? כאן קרה מה לשלומו. התפללו בכו, וטף נשים אנשים

 כל עשו לא ובקרבות במלחמה שנפלו הצעירים הקרבנות עשרות כל

 וכאן קרבנות. ונופלים מלחמה ישנה בר־בי־רב. לכל ברור היה זה רושם,

 סיבת מהי בנפשכם פעם השאלתם למה? כזו. סערה מעורר אחד אדם

 ומאות עשרות נגד אהוב, או שקול, הזה שהאחד אתם החושבים הדבר?

זה דבר נכון, יותר או הישוב, לדעת כי וחלילה! חס אחרים? יהודים

 1938 ביוני 29 הראשון המלכות הרוג - יוסף בן שלמה של עכו בכלא תלייתו ו.
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 טובת שם העולם, כל לוחם שם רצינות, ישנה שם בקרבו, עמוק נטוע

 לו ומה אנו" מה אנו "מי מבהיל: נחיתות רגש - ומכאן כולה. האנושיות

נזעק? כי צעיר לבחור

 אין ושקופים, גלויים כה היותם שלמרות בעולם מוסכמים דברים ישנם

 קט לרגע היה יכול לו בפניו נקוט היישוב היה לא האם לב. אליהם שמים

 כל על ולהסתכל קצת, להימוג הקטנוניים, עסקיו מכל עיניו את להעלים

 ובפרספקטיבה אובייקטיבית יותר גישה מתוך והשקפותיו דרכו מעשיו,

 של חלילו לפי ולרקוד חינוכיים להיות אנו מיטיבים מה נרחבת. יותר

 להשתיקנו, מוכרח שהגוי עד ומוגזם, נעלה כה טוב, כה והריקוד זד, כל

ומידה. גבול יש המצר לץ של להלצותיו שגם לנו, ולהזכיר

 מראות עיניו וגס משמוע אוזניו את היהודי העולם וכל הישוב אטם

 העולם אומות שכל בשעה בה וההקרבה, המלחמה תכלית את נכוחה

 אנו עשינו ומחושב, קר חשבון ומתוך שלהם, אינטרסים מתוך נלחמו

 למען מצוא לעת בעייתנו פתרון את ודחינו שלנו, על ויתרנו ההפך, את

כולה. האנושות ולמען הגדול האידיאל

 חדל שבעולם העובדה לנוכח תרדמה, כמתוך התעוררנו כיום פתאום,

 להג להרבות הטיבו ושכה בהיטלר הלוחמות שהאומות הצדק, לשלוט

 למען לא אף הומאנית, דחיפה מתוך חלילה, כן עשו לא ויושר, צדק על

 יהודים מיליוני אחר. נרדף סוג או היהודים, הצלת והמוסר, הצדק שמירת

 ישאל לא למה ומה? כליל, הושמדה אירופה יהדות כל ונטבחו, נשחטו

 אנו, מאמינים האמנם המסקנות. את ויסיק בסופנו יהיה מה בישוב הנוער

 )או והפצרות? בקשות דיבורים תוך רק משהו שנקבל ותמים, שלם בלב

 כשכדאי ואף לטוב, לקוות מזה פחות ולא כלל, בדרך לחשוב שנעים

 סבל האנושי שהצלם אחרי דם, הרבה כה שנשפך אחרי עתה לחשוב

 לפתור מזה פחות ועוד אודותינו, בכלל חושבים אין ישוער, בל סבל

 דורות מיליוני דם הרוויה שאלה כאובה, כה שאלה שהיא שאלתנו, את

בעתיד. הרבה לרוות תוסיף ועוד בעבר, רבים

 וטובה. חסד לעשות נוטה אינו מטבעו האדם כי הימנה? מתעלמים למה

 בצער השתתפות אף דיה. אינה והבנה לעשות, נאלץ שהוא מה פועל הוא
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 להבא גס להזניח אולי ושפשע עוול, לנו שנעשה מבינים רבים אמנם לא.

 לכף מנוח כמתן ארץ כברת ובלי מולדת, בלי העלובים היהודים את

 אף ויש זו, בהגנתם הנשארים כאלה יש סגי. לא זו בהבנה אך רגליהם,

 שנואמים, מה נואמים מצפונם. על לחפות כדי משהו עושים שגס כאלה

ההומאני. ולרגש לצדק לאנושות, חובתם ידי ויוצאים

 שבה והצדק. המצפון שלט בה אחת היסטורית תקופה האנושות הזוכרת

 ארץ וכיבוש בכוח? ושימוש דמים שפיכת מבלי ארצו את עם קבל

 בכוח אז הלכנו אמנם מושתת? היה צדק העל בזמנו, יהושע ע״י ישראל

 בא וצדק? היגיון של הנימה אז היתה איפה אך אל, הבטחת הבטחה,

 הורג חמלה, כל ובלי וכלה, השמד הארץ, תושבי את ומשמיד חדש עם

 בריתות כורת אינו הנכנעים, את לחון אפילו מסכים ואינו וטף, נשים

 הגיבעונים הרי היסוד. עד הקיימים התושבים את להשמיד החליט כי -

 הומאני לרגש לחכות יהושע היה צריך ולו במרמה. חייהם את הצילו

 הגרמנים פלשו לו כי אנוכי בטוח מה? מטרתו, את משיג היה וכדומה

 צעדיו, בהצרת מסתפקים או הישוב, את להשמיד לא ומחליטים לארצנו

 הפרזה, מלות אותן בכל משתמש הישוב היה בלבד, ורדיפות בדיכוי

 לכל כיום מאשר פחות לא ומתנגד אידיאולוגיות, מיני כל לעצמו יוצר

 יוכלו איך ועתה הקיים. הזר השלטון נגד מהפכנית או פרטיזנית פעולה

 אמונה, כל אין עצמנו - בתוכנו אם מלחמתנו, ואת אותנו להעריך הגויים

 אך הספר, עם אנו אמנם עצמנו. בכוחות להאמין שהוא כל ניסיון וכל

 ומה הכוח? את גם להעמיד הצדק ולצד השלח? החזקת גם לנו האסורה

 הניסיתם, רחמנות? מתוך או, במתנה, ארצנו את הנקבל אנו, חושבים

 ולהציג כנו. על הפתחים, על מחזר או עני להעמיד כך, החושבים אתם

 העני בבוא כן! הוגנת? כלכלית הכנסה ועל מוצק, בסיס על עולמו את

 ידי יצאתם ובזה פרוטה, השווה משהו או פרוטה לו תעניקו מפתנכם על

 בחיי - ואתם בסבלו ימשיך - הוא והמוסרית. הפילנטרופית חובתכם

 מפרנסתכם חלק לו להעניק בדעתכם פעם העלה שלכם. המותרות

 אוטמים ואף דלתם את הנועלים כאלה גם יש כראוי? רגליו על ולהעמידו

 שאנגליה אתם החושבים זאת? ולכל להם מה כי משמוע. אוזניהם את
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 פילנטרופית השקפה מתוך וכר׳ הודו עירק, במצרים, או בארץ נמצאת

 שליט להיות יכול ההודי העם האין אחרות? דרמות כוונות מתוך או

 סוברניות?! מדינות להיות יכולות ודומיהן עירק מצרים האין בארצו,

 רע שיהיה מבלי לאחד טוב זה, בעולמנו כלל בדרך להיות, יכול וכי

 אף נפעל לא ולמה הטבע? חרק זה האין חשבונו, על או השני, עבור

 ורק אך משנהו את ובולע אוכל אחד גזע האין דורש? שהטבע כפי אנו

 מוסכם? שקר או תמימות, בה האין - בלפור והצהרת הוא? קיומו למען

 ולהכינם להם עזור למען ארצה בא שבלפור חשבו בתמימותם היהודים

 ועד היינו תמימים שנה 25 ותמימות! אשליה )איזו עצמאותם לקראת

 באנשיה, רב הרג העושים הודו, את המנצלים האנגלים אותם כן! מתי?(

 לפתע יהפכו בה, היאחז למען רק עצמותיה, לשד עד אותה העושקים

 זאת, מצדיק שהרגש מכוון רק ארצנו את ויעזבו היהודי, העם לאוהבי

לכך? אותם תדחוף מצפונם ושחובת
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תש״ה באב ט׳ ה/ יום

9 S') >>N’'77־/7 $!>־ ?P.A, קשה מסרים בדבר וההתרכזות

 מאוד שנחלש שלי ומהאורגניזם גופנית, מחולשה לי בא זה למאוד. עד

 הקשה זו מחלתי מאז בי שדבקו המחדשים שאר ועקב הטיפוס, עקב

 ספרות ובקריאת לגמרי, שהפסקתי כמעט בהנדסה לימודי את והממארת.

 בי ואין כלל, רציפה אינה הקריאה סעיפים. עשרה על מקפץ אני יפה

 משונה, מצב אחת. שטופה בקריאה עמודים עשרה על לעבור יכולת כל

 השררות על עוברות הקוראות הן עיני כלומר, וקורא, קורא והנני יש

 שלא אנוכי נוכח ולפתע מאומה, לתפוש מוכשר אינו מוחי אך הכתובות,

 עתה עסוק הנני מחדש. ולקרוא לחזור ונאלץ מהכתוב, כלום הבינותי

 מצב־הרוח לפי ומחליפם בהם מעיין יחד, גם ספרים ארבעה בקריאת

 ועוד "בדד" קירי", "מאדאם )אוטוביוגרפיה( "ניהרר" והטמפרטורה.

וכדומה. חברי "בוו־שי" על מוצאם שאני שונים ספרים

 בדרך מעניין ספר בידר. של "בדד" הספר את לקרוא הפסקתי עתה זה

 ברשותי. הנמצא החומר משאר רבה במידה השונה בתוכנו ומיוחד כלל,

 או בפוליטיקה העוסקים הספרים לשאר ובין יבשים לימוד לספרי בין

 וביחרד מאוד מעניין בקטע בו נפגשתי והרגילות. הקיימות העולם בחוויות

 כשהוא וביחוד הכותב רגשות את להביע מצליח כה זה קטע כי עבורי,

 מרגיש שאני מה את בדיוק ומביע לו אופייני זו. בשעה למצבי דומה כה

 בו. הניזכרים "המספרים" שגם לב לשים יש הדומה לתוכן מחוץ וסובל.

 ימים שאצלו שמה הוא היחידי ההפרש שלי, לאלה בדיוק מתאימים

 והנה המונחים את החלף שנים. אצלי - חדשים אצלו חדשים, אצלי -

 ערירי הוא בהרבה. שונה אינה ולחביב ליקר הכמיהה גם לפניך. מצבי

 לערמת כך?! זה אין רהאצלי חיה, נפש מכל ורחוק יחיד בודד, במקום

 הוא עומד אמנם והנפשי. הכוחני שלי, זה מתייצב והגשמי הגופני סבלו

 לעמוד יצליח ובחודשים, בימים נמדד דינו גזר אך פחת, פי עברי על

 אחרת, מיידי. באופן המאזניים כף על לא אמנם - ואצלי ינצל. - במבחן

הס והיכן סוף... לאין שנים, שנים, של מאזניים כף על היסוד, עד אחרת
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 הבודד, אותו אני האין ויתרם, ערירי אני האין בחיים? מכל לי היקרים כל

 ימים להשוות הייתכן כי וטהורה, חזקה יותר הנה כמיהתי אפילו ואולי

 (:135 )עמוד זה קטע לכאן מצרף אני ושנים?! בחדשים - וחדשים

 שאוכל מדי הם גדולים חיים סימני והעדר והחושך שהשממון "אפשר

 משוס רק ולו עובדה, כעם כך עם להשלים אוכל לא אחת. בבת להכילם

 זו( בשעה שלי החדשים מספר )בדיוק ימים 43 הכל בסך כאן שוהה שאני

 שונים יהיו שלא רבות( שנים )ואצלי רבים חדשים עוד כאן להיות ועלי

 שווי על לשמור לפחות או, בחיים להשאר אני רוצה אם הראשונים. מן

 יכבד לא הדבר אותן. ולכוון מחשבתי, על להשגיח עלי הרוחני, המשקל

עצמו." בתוך קיום מקורות לגלות חייב תרבותי אדם כל ביותר...
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 שכתוצאה בגדי. את לכבס אפשרות כל לי שאין ברור ידי. במו לעשותם

 הלך לי שהיה הזעיר ה״מילוי" ורבתה. הלכה המלוכלכת הכביסה מכך

 לבושי את להחליף אפשרות כל ובלי "לפת־לחם", הגיעי עד וכלה, הלוך

 לראשונה עבורי. לכבס התנדב מידידי אחד הרחצה. לאחר נקי באחר

 ביותר. והדחוף ההכרחי את לו לתת הסכמתי ברירה בלית אך סירבתי,

 דברים אודות ומספר הרבה כה מקשקש שהנני למה אהובה, בטח תשאלי

 בלבשי בערב ושמעי. הסכיתי בסבלנות, התאזרי אך כאלה, בטלים

 הטיב באם שאלני בשלישית, לו שהודיתי ואחרי הנקיה, הפיג׳מה את

 נקיים בגדים ללבוש אהבתי את בגלוי הבעתי שיחה תוך וכדומה, לכבס

 הכביסה מלאכת את שונא בעצמי שאני )למרות לכביסתם סמוך ובייחוד,

 המשותפים חיינו כל תיכף אחרת?!( ברירה הישנה אך שנאה, תכלית

 אך!... בחשאי. מפי נתמלטה ומסותרת קשה ואנחה עיני לנגד כחיים נצבו

 זה, לחברי ספרתי ישותך... כל ואת אותך לי מזכיר פשוט דבר כל הרי

 היית כועסת ומה והגיהוץ, הכביסה אחרי הארון את לסדר אהבת מה

 פיו, על הסדר כל את והופך אחר, בגד או חולצה מתוכו בהוציאי עלי

 פיך, למוצא שאחכה בעצמי, ולקחת לגשת להעיז לא עלי פקדת אף

 כל כושר אני נעדר מה בטח, נוכחת את אהובתי, העדינה. ידך ולמתת

 רגשותי של הפרומילי החלק את להביע מצליח איני והבעה, ביטוי

 זאת לקבל ומחובתך הוא, טוב רצוני העיקר. זה לא אך בך. והרהורי

 אחד מקרה מיליון. מני אחד רק לך לספר ברצוני היה ובסליחה. באהבה

 למנותם שאין געגועים שעה. ושעה יום־יוס ונשנים ההולכים אלף, מני

אין. סייגים אף סוף, להם שאין בכל המשתקפים

 ארור! תאריך איזה החולף. השבוע עלי עבר מתיחות ומלא קשה שבוע

 ואכזרי עלוב כל להיות בחר בעצם למה מקודמיו. טוב שאינו תאריך

 במונחים קל שינוי הרי זאת. לתפוש מוכשרה אינה השגתי אף מבין, איני -
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 תאריך הרי ומשבחו. ־מקלסו רלגדפו לקללו במקום והייתי, ובעובדות

 האינך נתפלל, שרב, בסבלנות נתאזר הפעם. גם יצאתי לא מילא עלוב...

 לי מה בתאריך. אתעמר כי לי מה לעזאזל להופיע?... פעם שסופו חושבת

 והיצרים, הרשעה עבדי חוטא, עם הרי האשם. בו ולא ואקרב אקצוף כי

 רעל ותשפכו תתנו כי הגברים בנר וההרס... הניבול מלאי המצפון, חסרי

 מצפון, דימוקרטיה, בנשים!? אך ולארפייכם( לכם יאה כך )כי נבין - וקלון

 חודש ושניים ארבעים מלים! ומשחק גורל צחוק איזה מה? צדק... מוסר,

 זאת לכנות האפשר אכזריות? במאסר. חברותיה ועל עליה עברו כבר

 מהמלים באחת זו, מרעישה עובדה לבטא אני ומתקשה יש בכלל? כך

 המו אחרת... גס יתכן אך זאת. תופשת אינה שהשגתי גם ויתכן הנ״ל,

יקירתי... ארחילה בקרבי, רגשרתי
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תש״ה באלול ז׳ ה/ יום
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 עתונים שני מופיעים לזה נוסף לערבים. - ו״אז־יפע״ ליהודים - ״הארץ״

 בעברית. ו״הגלגל" באנגלית "הפורום" הממשלה: בהוצאת שבועיים

 כן יומי, תקציב בתור אסיר לכל סיגריות שתי גם יחלו שבקרוב מדברים

 הנעשים חידושים מודרניים בתי־סוהר להקים שעומדים שמועות נפוצות

 עזרה־ עבורנו בהיותם כי העין, את לרמות רק ועשויים יתרה, בפקחות

 הומאני שם יוצר זה לממשלה כמעט, פרקטי ערך כל וחסרת פורתא

אחרים. פשעים על במקצת ולכסות לסנוור המצליח יותר, ואנושי

 בירושלים בביה״ס קטטה "תוך האומרת: קטנה פסקה בעתון קראתי היום

 של רושם עושה זה לכאורה החולים." לבית והועברו אסירים שני נפצעו

 מיוחדת. לב תשומת כל בלי הכתוב על עובר והקורא ורגיל פעוט מקרה

בפרטיו: המקרה את ואציין הבה

 ובקש הפנימי הבגדים למחסן ערבי עולם" - "אסיר נגש מספר ימים לפני

 בחדשים. הישנים בגדיו את לו שיחליף ערבי שוטר" - ״סרג׳נט מהאחראי

 כלפיו, אדיב הבלתי מהיחס נפגע האסיר מצוא. לעת ודחקו דחפו האחרון

 וכיאה כיאות הגדולים" "השפוטים אל מתייחס שאינו לסרג׳נט באומרו

 שזה קטנים"( )"שפוטים "הסווביקים" אל מאשר פחות ואפילו להם,

 על הסרג׳נט לו סטר דברם חילופי תוך וכדומה. ביוקר לו יעלה עוד

 עליה עוברים הערבים, מושגי לפי נשים( )או מוגי־לב שרק עובדה לחיו,

 הסרג׳נט האסיר. הסתלק ושמו כבודו את שיינקוס איומים תוך בשתיקה,

לאיומיו. לב תשומת כל הקדיש ולא ובדבריו באסיר זלזל

 נמצאים ושם הבורשים( )תעשית "הנול" בבית־המלאכה אחראי זה אסיר

 כגון: מאוד, מסוכנים נשק לכלי להיהפך הניתנים שונים עבודה כלי

 אחרי האסיר עקב אתמול יום בבוקר וכר. ארוכים מספרים חדים, סכינים

 החד סכינו את תקע מאחוריו עליו בא בדיוק חדרנו ומול הנ״ל, הסג׳נט

 לחפש היהודים מחדרי לאחד וברח פעמים, כמה ובצווארו בפניו בגבו,

 התאים וסגירת פתיחת בתפקיד המכהן השוטר שריקות לשמע מחסה.
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 רבמצאם ובריטיים, ארצישראליים שוטרים למקום הוזעקו זה, במסדרון

 התעלפותו עד עליהם, הטובה אלוהים כיד בו מרביצים החלו האסיר את

 מחוסר הרצפה על שכבו אחרי אף והמקלות. האלות מכות כובד תחת

 העשויות באלותיהם בשרו את לדוש חדלו לא למכביר, דם ושותת הכרה,

 בו בזה. וכיוצא המסומרות, ובנעליהם ברגליהם כבדות, טוריות מידיות

 כי חדש, לכיוון תגבורת בהזעיקו השוטרים מאחד צעקות נשמעו ברגע

 המאיים גדולות מספריים ובידיו שני אסיר נמצא הסמוכים החדרים באחד

 דלת על צבאו השוטרים עשרות יומת. מות אליו לגשת שיעיז מי שכל

 מחמת - פנימה לחדור העיזו לא אך הדלת, את פתחו ואף ניסו תאו,

 מסביב. ואימה פחד הטילו לבלי־חת, הנחנים האסיר ופני המספריים,

 החלו יפצע, מהם שאחד מבלי להכניעו יצליחו שלא בראותם השוטרים

 יעברו. ולא ייהרג בשלו הוא אך וכדומה, חביות ברזל. מטילי בו מטילים

 אוחזת הימנית וכשידו האלות, בפני כמגן שמאלו ביד חבית תפש האסיר

 עד נפש ובחירוף שפוכה בחימה נפשו על מלהגן פסק לא במספריים

 לבואו מיד הבריטי. המנהל סגן שהופיע עד מעמד החזיק כך לשיגעון.

 עצמו בידי במות שייבחר באומרו התאבדות, נסיון בפניו האסיר הפגין

 ידו את נופף - זאת וכדברו השוטרים. של באלותיהם להיהרג מאשר

 להפגין, רק התכוון שהוא כנראה חזו. לתוך המספריים את ותקע המזויינת

 )בעומק בבשרו עמוק חדר המספריים חוד כי הסאה. את הגדיש אך

 המנהל סגן של האישית הבטחתו אחרי ריאותיו. את ופצע ס״מ( 3 של

 בבוא אך לצינוק. והועבר נשקו את לידיו מסר רע, כל לו יאונה שלא

 החולים. לבית הועבר הוא וגס מסוכן, מצבו כי מצא הסוהר בית רופא

 רציני הנדקר הסרג׳נט ומצב רע, בכי הוא האסירים של שמצבם נודע

 אחרי לי שהוברר כפי לביתו. נשלח היחבשו אחרי כי מסוכן, בלתי אך

 את שתכננו ולמרות בנפש ידידים הם הנ״ל האסירים ששני הרי המקרה

 ולא אחרת צורה הפעולה קבלה ההדדית, לעזרה יחדיו הפעולה תכנית

 של לחדרו לסגת הדוקר על היה ההתנקשות אחרי המתוקן: הניסוח לפי

 לשוטרים ירשו ולא חייהם, על יגנו שכם־אל־שכם שניהם ששם השני,

 ונסוג עשתונותיו את אבד הראשון הגדול, לדאבונם אך בהם, להתעלל
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התכנית. לפי שלא

 לעתים כאן קורים גדולים יותר הרבה בממדים ואפילו אלה מעין מקרים

 שבין יהיה מאוד ונדיר עצמם, לבין האסירים שבין הם הרוב קרובות, די

 בערך שנתיים לפני קרה לנ״ל דומה מקרה השלטון, למשרתי האסיר

 גילוח. בסכין וצווארו פניו את בריטי לסרג׳נט חתך יהודי־פלילי כשאסיר

 באלותיהם בשרו את דשו דם, זוב עד הוכה כהלכה, בו נקמו השוטרים

 החוצה. נשפך כשמוחו הכרה מחוסר שנפל עד שעה, מרבע למעלה

 דין בית בפני להופיע נקרא במקצת לכשהבריא חודשים כמה כעבור

נוספות. שנים לחמש ונשפט מחוזי

 ירושלים, מפלגת הגדולות: הערים לפי כאן מתחלקות הערביות הכיתות

 הן התואנות ביניהן, פורצות קטטות והרבה וכדומה. רמאללה חברון,

 זה שלטון הפנימי. השלטון עבור הריבונות על ובעיקר ומסובכות. רבות

 כאן יש למתאימה. אותה מוצאת שההנהלה האסירים מפלגת לפיקוח ניתן

 פחחיה, מסגריה, נגריה, נול, דפוס, חייטים, סנדלריה, מלאכה: בתי הרבה

 מזרונים, תעשית מקלחת, תנור, מטבח, מכבסה, ,,"בחורה" מגהצה,

 בעבודה ובהצטיינו אסיר ממונה מהן אחת כל בראש ועוד. בית־חולים

 קורפורליס נקראים הסרטים שני בעלי וסרטים. יתר זכויות לו מעניקים

 ולעשן ליום, שעה החיצונית בחצר טיול הגילוח, היתר הן: וזכויותיהם

 פנים, אל פנים הם ביקוריהם לזה, נוסף חשבונם. על סיגריות חמש שם

 שלושה בעלי מבקריהם. ובין ביניהם מפריד ברזל שער של רשת כשרק

 חדר להם יש הנ״ל, על נוסף יותר, רבות שזכויותיהם )סרג׳נטים( סרטים

 לקבל ורשאים פרימוס, להחזקת רישיון מזרונים, על שוכבים מיוחד,

 ביתר ואפילו בחודש פעם אך כנ״ל ביקוריהם קבוע. באופן מהחוץ אוכל

 כלומר ליגליות". "בלתי זכויות גם להם יש זאת לכל מחוץ תכיפות,

 מכירת עבודתו: ומקום אפשרויותיו לפי אחד כל ומותרות, כספים רווחים

 גם להם מאפר המיוחד מצבם וכדומה. אוכל מציתות, נייר, בגדים, לחם,

ביוצאם כאלה וסרג׳נטים יש אסורים. דברים ובשאר בסיגריות לסחור

חימום דוד בחורה .1
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 הזמן במשך שהוציאום )רווחים כסף של הון בחוץ להם מחכה לחופשי

 תאבה מה להבין אפשר מכאן לירות. מאות לכמה לפעמים שמגיע החוצה(

 לבעליו מעניק זה ששלטון ברור בשלטון. להימצא ומפלגה מפלגה כל

 תעשה שמפלגה ייפלא ולא הערבים־האסירים, בקרב והערצה כבוד גס

 שברצונה ההנהלה דם. ובשפך בקרבנות ואפילו להשיגו, כדי הכל את

 לעולם כאן אין אך החזקה, למפלגה הנ״ל כל את מעניקה רשמי בשקט

 ולמחרת רוב מהווה זו מפלגה שהיום כך ובאים יוצאים אנשים קבע.

 תקציב תועפות, כסף משלמת שבשלטון המפלגה לכך, נוסף אחרת.

 שוחד תשלום ובהפסקתם והשוטרים, הפקידים ולשאר לקצינים חודשי,

 יריבה מפלגה עם בדברים באים בדבר, המעוניינים הקצינים, הרי זה,

 שונים ובתכסיסים הנ״ל( )ובעזרת הגונה קטטה ואחרי הפרק על העומדת

 הלשנות )על ופרמננטי טקטי באופן השנייה המפלגה מתחילה ושפלים,

 זכויות מקום, אחרי מקום לרשת ממשרותיהם( ומורדים הישנים נתפשים

 התהליך וכל היום, ירחק לא אך מלא. לשלטון הגיעם עד זכויות, אחרי

חלילה. חוזר

 להכאות וגורמת מביאה בה, הכרוך וכל הסקסואלית השאלה על גם

ומצפצף. פה פוצה כל ואין נפרץ, חזון אין סכינים, ולדקירות
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תש״ה באלול י״ד ה/ יום

pfna w&j)c״Joe/JD״

רמשתובבים

 רכב מיני וכל אוטובוס דאגה. נימת כל החסר והער, הקולני צחוקם עם

 משתקף הכל לדורשיהן, פתוחות החנויות ביעף. הרחוב את חוצים אחרים

 וזה הולך זה ותנועה. עבודה מרוב וגועשת ההומה נמלים כמאורת ונראה

 באופן כרגיל, נוהג... כמנהגו עולם ויוצאים, נכנסים רצים, אצים בא.

 חייו את לחיות ממשיך שהעולם הייתכן הייתכן?! ימימה... כבימים טבעי,

 למרות ובאנחותיו, בשמחתו בתסיסתו, ממשיך קרה? לא כלום כאילו

 חייו ודפיקת פעולתו את שעוני הפסקת שעד לי ונדמה יש מוזר! הכל!

 אינה השגתי פשוט מוזר, שזה רק לא נח... מת, עמו. היקום כל גם פסק -

 הזר, הקיים, המצב עם להשלים קשה אף יתכן, שלא באמת הרי תופשת,

מאומה?! קרה לא האומנם והמשגע... הקשה
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תש״ה באלול כ״ט ו/ יום

m >r>) wca 63 ry,1c ,’S)’dr> ,,svjJn ׳/yr/□ 
P//7X) St. עמדך ואשיח הבה לי, דומי אין מנוח, לי נותן לא זה 

 אלה אין הרי ברצינות. הדבר את תקבלי אל אך לי... יקל אולי אהובה,

 לשבט לפיקוח. נתון הדבר בי ולא בלבד, רגשות הן אלו מחושבים. דברים

 החלום תמצית את הרגשתי, תמצית את לך להביע אנסה לחסד. או

 הרהורים איזה הרהורים, - יותר נכון או זה, היה מוזר חלום וההזיה.

מוזרים...

 הדבר? תלוי בנו וכי מזרום, חדל והדם יש מדפוק, פוסק והלב יש ...

 שליט האדם האין לשיגעון? הגורמות הסיבות הן מה אנוכי וחושב יש

 שלא חודש 75 עוד בובה. למפרע... בכך מרגיש הוא האין רגשותיו, על

 מוטב הרי ביודעין, שאשתגע חוששני אשתגע? לא האמנם לראותך,

 אך שאראך, אף ויתכן רחוקה... ואת ונורמלי, שקט מלהלוך להשתגע

ותיל... לגדר ומעבר לעתים, מרחוק, זו: תהיה ראיה איזו

 לראות הס וכמיהתו תקוותיו ושכל בחושך, מהלך אדם מעודך הראית

 שאף וייתכן הוא.. כוסף מה לכך, הוא מצפה ומה אור, בקצת ולחזות

 לאור תקווה גם אין אור, אין הרי לו, טוב פרמננטי החושך באם לו. טוב

 כשאין וגם ונעים, טוב כה לא באם וגם כך, הדבר באין וגם טוב! מה -

 מנסים או נרדמים, וקהים. הולכים ורגילים, הולכים וחושיו אחרת... ברירה

 לאפיקים חדשים, לאפיקים מופנה - מוצא המחפש והמרץ להירדם,

 ראי אך ההרגל... אפיקי המה, חושך אפיקי החדש, למצבו המתאימים

 רק מאיר. אינו האור אהה! אך אור. והנה לפתע - הדבר נורא מה נא,

 מגרה הוא, מגרה אף מנוח. נותן אינו ומבהיק, מבריק הוא הנו, מזהיר

 חדלה יותר. להשפיע ההרגל חדל ואז... החושים... התעלפות עד ומגרה

 נזרקים האפורה, האדרת כל ההרגל, כל ישותה, את לכפות המציאות

 השקט יוכל לא יותר. יוכל לא - בחושך ללכת והלאה. לאחור ונהדפים

 יתחיל ואז... ודרך... מוצא כל שאין ולמרות ברירה, שאין למרות והכל עוד,

 קצת להתחמם ירצה האור, אל להתקרב ינסה חלקים, קירות על לטפס
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 האשם. בו ולא חשבתיו, על יגחך אף בו. משחק האור אולי... אך בצלו,

 וישתעשע ישחק לסירוגין, ויחשיך יאיר באפלה, למצמץ ימשיך הוא

 נורא, תחומים ערבוב יהיה יום. לא אף אז, יהיה לילה לא בערבוביה.

 האדם הישלוט יקרה, את נא הגידי ועתה הקיץ... לא ואף תהיה שינה לא

 בו, האדם מאושר מה זה. אור יקר מה גיסא, מאידך אך השיגעון? על

 לבו, את כרסמו לאלפים וספקות באפלה, גישש בחושך, הלך העת כל

 ורעיון יש לעתים. עליו שלטו וטמטום חושים איבוד קרביו. את אכלו

 נימי בכל אז קננה וממארת נוראה הרגשה בקרבו, אז חולף היה מחריד

 שאיני מכיוון שחושך "ויתכן מנוח: נותנת ואינה ומדכאה אוכלת נפשו,

 הבריק זו, אור קרן באה אנוכי?". עיוור האמנם האמנם, בכלל. רואה

 חושים, איבוד יותר אין רוח, לכל האשליות את והפיץ בשמים הכוכב

 למרות האור, אך אין... אין, ספקות גם העשתונות, טמטום יותר אין

 פעם למדתי אנוכי, נזכר עתה רחוקה... כה הדרך ואף רחוק, עודנו הכל,

 ומזלות כוכבים היה. מוזר מה הדבר. אז הפליאני מה "שנות־אור", על

 במציאות... הכל זה ועתה שנה... ואלפי מאות אחרי רק לעינינו נגלים

 הן ארוכות מה צלמוות. שנות חושך, שנות כמה עלי עברו עתה עד

 פחות ולא חשבון, כל ובלי המחשבות, כל ובלי וזוחלות מתמהמהות

 שנות תהיינה, באשר ותהיינה תעבורנה, שנים הרבה שעוד אנוכי יודע

 כל לדעת, אני מיטיב אחת אך אחרת! ברירה והישנה אור, שנות חושך,

 אור, שנות אלה ותהיינה ייתן מי - לזה ישאף לבי תאמרנה, עצמותי

 והרי בהן. אבחר - שבצדן והכאב הקושי כל למרות אורי... שנות אך

 יישאר לא זרוע. לאור ייהפך שהכוכב יתכן הרי יגדל, אף שהאור יתכן

 לפחות, כבר, אשתוקק מה במפתיע, והכל לפתע, והכל יותר, אבסטרקטי

 פעם הכרתיו והרי בלבד, מרחוק זה יהיה ולו זה, בכוכב להשתעשע

 למה ממני, תרחקי למה היקר, "כוכבי" אך מזה... יותר ואף ראיתיו, אף

וחדש?! אכזרי כה נשאר הגורל

 לקצת תפילה אשא זו? תהייה חושך השנת ולעזאזל! חדשה, שנה ושוב

 לראותך, - אהובתי אך מרחוק... וזורח מאיר כוכב בגדר זה יהי ולו אור,

מתי?...
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JVC JVlC^f^VCV d’JCCVJ כלו, הישוב ואת

 באירופה הענקיים והטבח השחיטה ולאור כיום, הקריטי שבמצבנו

 כבודו כל ואת יישותו את עצמו, את משכיח בארץ, הקלושים וסיכוינו

 בתי זולים, בבילויים תענוגות, אחרי ברדיפה בתעלולים, ודאגותיו

 ומדגים מבטא ישעיהו הנביא של פסוקו האין קרה? מה ונשפים... קולנוע

 את שתקף הייאוש את המרה, המציאות את והנוראה המוחשית בצורה

 זאת: לבצע להם ניתן עוד כל לחיות ורוצים ראשם את המאבדים הכל.

 ישראל?! לנצח יהיה ומה תקווה, כל האפסה נמות" מחר כי ושתה "אכול

 עבדות נפשי. נימי כל את אוחזת ופלצות תוקפתני, שיגעונית ורוח יש

 עפר. עד נפש שחיחות ודוקר, אופף ייאוש ושעל. צעד כל על נרצעת

 רואים ומיואשים גלותיים אומללים, מנהיגים ומצפצף. פה פוצה כל ואין

 ממשיכים וראש, קומה להרכין ממשיכים בלבד, זאת ולא ומחשים. -

 במרומי שבת להוסיף וכדי המצב, את לשנות מהם נבצר ובנוהג, בישן

 אף כך כדי ותוך צאנם את ומפטמים יוצאים - המדומה ה״אולימפוס״

 אליהן אבד מזמן שזה "חדשות־ישנות", סיסמאות מיני בכל עצמם, את

 ומה אלה. שוא השליות אחרי להמשך ממשיך המסכן" ו״הצאן הכלח.

 חיים עודנו - והנה והתפללנו, קווינו שנה אלפיים כך? כל נורא בעצם

 כיום שדווקא קבע זה מי וכי במטר־מטר. בדונם־דונם, נמשיך וקיימים.

 כל נורא זה והאם חדשות גס יחלפו חלפו, שנה אלפיים הגאולה, תבוא

 את נדחוק ולמה ולהתפלל לקוות נמשיך ישקר" לא ישראל "נצח כך?

הקץ...

 ומיליוני רבבות דם הלשמוח? לנו, היא עלוז העת עולם! של ריבונו

 ההווה דם האתמול, דם האדמה. מן אלינו צועקים ואחיותינו אחינו
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 אירופה, מדינות בשאר גם חיילים ומגביר וההולך בפולין, עדיין הניגר

 ואמריקה "הנאורה" בריטניה שמי את אף ומקדירים הולכים רעלו שסימניו

 במונח: להשתמש היו רגילים בעבר פעם בעתיד?... והדם "הדמוקרטית".

 להביע יותר יוסיף לא זה לחלוטין. זמנו עבר כיום כמיס" ניגר "דם

 לרמוז ברצוננו שיש הנכונה התמונה את יותר יצייר לא זה מאומה,

 אנרגיה, הוא, חיובי דבר מים הרי כי לא! ואופן. פנים בשום לא! עליה.

 יספר זה אולי אחר. בנוזל מים המונח את נחליף ואולי ואור... חשמל,

 האנושות תרשה לא ולעולם הם, יקרים הנוזלים שאר אף לא! שוב משהו?

 בשם? לכנותו האפשר ודמנו? בכך. מה של דברים על לבזבז לעצמה

 ממנו. הפיקו לא תועלת וכל שימוש כל הרי במלים? בו השימוש ותיאור

 ניגר, להיות וסופו ומטנף, מלכלך חוצות. כל בראש שטפונו מלבד

 בעולם ביטויים היש אדירים! אלוהים השופכין, לבור ודומן סחי כדבר

 בכל זו? זוועה ומלאת אכזרית, נוראה. תופעה ולהגדיר להביע שיוכלו

 חדל שדמי כאילו ושעשועים, תענוגות אודות קורא או פוגש שאני עת

 להרוס מסביבי. הכל את ולהרוס לנפץ הרצון בי מתגבר בעורקי, לזרום

 שמאל ועל ימין על להכות חרמה, עד למיניהם השעשועים בתי את

הארץ... מן השמחה את ולהשבית

 ויבכו שחורים, ולבושי אבלים ישבו שהכל חלילה, בעצמי אחשוד לא

 החושים. את ולטנף לנאוף לא אך ולעלוז, לשמוח צריך לא... המתים, את

 הבניין, שמחת המלחמה, שמחת יצירה. מתוך רק להיות יכולה שמחתנו

 ואת עצמנו את לשכוח כדי רק לא פנים בשום אך וההצלה, העלייה

 ולחזות. להציג הרבה לשורר, הרבה לעזאזל! וניאוף. שיכרה תוך סבלותינו

 את נשתית והקרבה, חיים רוח מלא מוצק, בסיס על מסדנו את נציב

 בלבד. ולמענה אחת, במטרה ורק אך וכאבנו, צערנו שמחתנו, חינוכנו,

 ולהעלים לנוח לשקוט, יהיה פשע אך והבניין, המלחמה ברוח יעשה הכל

מהמציאות. עין
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תש״ו בתשרי י״ח ,,ג יום

ICNICJcfa £>(? >)N די בריאותם מצב

 שזה לשער ויש באוזניה במקצת סובלת אמא לאל. תודה רצון, משביע

 ובריאותם, לשלומם תפילה תמיד אני זה. בגיל נשים אצל להופיע רגיל

 ובבריאות טוב בכל וברכתים בקול תפילה נשאתי הביקור ביום ואף

 ואחי אשתי הילדים, המשק, הבית, הכל: אודות נסובו שיחותינו שלמה.

 אף אבא יום. באותו לנו שהיו הביקורים כל במשך ביקרוני הם וכר.

 ברכות שונים, אוכל צרכי לה להביא אשתי, אל נסיעה "לחטוף" הספיק

 נחמד! זה כמה ממנה. שלום דרישת ובצדו לחזור ואף ומהם, ממני החג

 לחיות להמשיך נמאס כבר שלי. יקרה ילדונת דרישת־שלוס, לפחות

 ימים כשבועיים לפני פעם? לבקרני חשק כל לך האין זו. יבשה בצורה

 השאלה, בכל התעניין הוא לראותך. רישיון מהמנהל בקשתי בערך,

 בדבר לחקור והבטיח ומאסרי, מעצרך תקופת אודות פרטים שאל

 תוצאות בכל האמנתי שלא למרות זאת עשיתי יכולתו. כמיטב ולעזור

 ולמה להפסיד, מה אין וכה כה בין "הרי בנפשי: אמרתי אפקטיביות,

 פעלתי ולא לראותה ידי לאל שהיה כליותי, מוסר פעם יכני למה לא"?

 המבקרים יד על המנהל ניגש זה בחג הביקורים אחד בשעת מאומה.

 יהיה טוב שאולי במוחי, רעיון צץ ברגע בו מעשיהם, את ובחן שלי

 העמיד מתחילה אשתי. אצל לביקור בקשר אשאלהו זו בשעה שדווקא

 ובערבית: בגסות ענה לבסוף אך שאלתי, את הבין לא וכאילו תם פני

 דמי, כל את הרתיחה זו תשובתו והסתלק. )בלתי־אפשרי( מומקן" "מוש

 אך מראש, מוכן הייתי לכך שבתשובתו. השלילה מפאת ושלום חס לא

 הוציאני ושפלה נבזית ובצורה שיניים, בחריקת שנאמר הביטוי אופן

 באותו לבצע מוכשר שהייתי פשע מעשה לאיזה יודע ואיני מהכלים.

 את להטיב בקשני אבא לראותך?... פעם האזכה יקירתי, אופן ובכל מעמד.

 מתחרט שאני הפוליטיקה, מכל שהתרחקתי כאילו תמיד ולהפגין דרכי,

 יחשוש! ואל שוא, באשליות עצמו את ישלה שלא לו הסברתי וכדומה.

 ורק אך יבוא שזה הרי פעם, אשתחרר ובאם הקרובים, בימים אשתחרר
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 הורי, סבל את מבין אני בזה. וכיוצא עצמאית יהודית ממדינה כתוצאה

 בשמעה אמא ואכן במאומה. אאשימם לא ולעולם נפשם מצוקות כל ואת

 ודאגתה: נפשה עמקי מתוך שיצאו כאב בקריאות התפרצה דברי את

 ותוך לכך". כדאי ואינו ראוי אינו הישוב מי? עבור לוחמים, אתם "למה

 היהודים ישחטו אז כי יהודית, מדינה שתקום "אסור הגזימה: אף דברים

 מוחי. לרקות עד צף דמי וכל מאוד, בי פגעו דבריה וכו׳." אחיו את איש

 העדיין הגויים. מאשר לעצמם זאת יעשו שהיהודים שמוטב לה השבתי

 הרי כך? להתבטא אפשר איך באירופה? המיליונים רצח לנו מספיק לא

 ונשרפו... נהרגו נשחטו הכל וגואל, מודה כל ובלי ערירים נשארו חברי כל

 "ובכן, לגאולה. ראויים ואיננו המדבר, דור הננו אנו שכנראה גס התבטאתי

 זו תשובתה בקול. קראה מה?" להסתלק, הזקנים שעלינו חושבים אתם

 טוב הרי אדבר, ומה אומר מה נתכוונתי, לכך לא והרי ממש, הרעידתני

 אף - כך כדי עד בי לחשוד היתה יכלה איך בלעדיהם. - מחיי מותי

 יקרה. אמא אך נפשי... נימי כל את אוחזת רעדה - בכך בהיזכרי כיום

 הייתה שלא וודאי לה, ואיחולי מחשבותי מכל קורטוב לפחות ידעה לו

 אך נכון, התבטאתי לא אני גם שני, שמצד אף יתכן שאמרה. מה אומרת

 לכף ולדונני להאשימני ולא וכוונותי, דברי לחקר להבין היה עליה הרי

כאלה. אפלות ולכוונות חובה

 את להסביר לך מאפשרת אינה הביקור, שביום הנוחה האפשרות חוסר

 הנאמר את אכלת לא עדיין ומדוייק. ברור באופן ורעיונותיך מחשבותיך

 וסבל רבות הבנות אי שנופלות יקרה פעם לא ואיננו. הביקור חלף וכבר

 תמיד לעשות מה אך הצדדים, לשני בינתיים נגרם יסוד כל ובלי רב׳

 דברי את אנוכי מסביר בו מכתב, וכותב אנוכי יושב כזה, מקרה אחרי

 מנוולת מציאות איזו הוי, ההדורים, את ולהחליק ליישב ומשתדל מחדש,

ואווילית...
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תש״ו בחשון ,ח ב/ יום

57// JMC9M tor J’)C ,PJirC”)]"’!)”?) )CM 3 >)O. הרגשתים 

 לפני ולריק. - אלי להביאם בקשתי תמיד מגופי. - מהוויתי כחלק

 את יקרה. בובה בה, הייתי מאושר ומה משניהם תמונה קבלתי כשנתיים

 מטבעי, אנוכי ילדים אוהב אמנם אנוכי, ושואל יש לרוחי. תביני וודאי

 כיום? ובמצבי אלה בימים ודווקא אליהם, ומשתוקק אני כמה כה למה אך

 היה ממולי. לראותם ההפתעה לי היתה קשה חוויה איזו מושג לך אין

 הארורה, הגדר אך! לנשקם. בזרועותי, להחזיקם לחבקם, נורא רצון לי

 הזו? המוזרה התופעה כל בגו דברים שיש חושבת האינך האופל... יקחנה

 אך הזו. התשוקה לי היתה זרה כזאת, הרגשתי לא מעולם חביבה, כן

 הכמיהה רבה ומה רצוני עז מה היטב, יודעים אברי כל אני, יודע עתה

 מה? הבלים שנינו... של שלך, הילד את שלי, הילד את כבר לחבק שבי

 כרצונו, לו יכתוב עטי. על יותר שולט איני אלה, פטפוטי על נא סלחי

 מייחלת מה הדם, עורג מה בכלל... הכותב הוא שלא ונדמה גם יש אך

הנפש...

 יש חיוך איזה התפתח. ואף נשאר, הבנדיט אותו מיד. הכרתי יוסי את

 עתה ומצאתי בחיתוליה בעודנה השארתי נילי את נהדר! קטן. גבר לו!

והתום. השלוה סמל המקסים חיוכה עם חמד, ילדונת

 בכל. שררה סנטימנטליות עצמי. את הכרתי לא יום. באותו לי היה מוזר

 לעתים החניקו דמעות לבבי... רך, עדין, כה לי ונשקף נראה היקום כל

 הוודאות הזו. ההרגשה לי היתה צרה בתחילה. הכירני לא יוסי גרוני. את

 פורח עולם חדש, עולם למצוא לי היה קשה מוות. עד לי כאבה הזו

יקירה.... בלעדייך גם בלעדי, והכל - ותוסס

 בן, לנו שאין טוב בלבי: חשבתי יכולתי. לא ולחבקם ראיתים היום כל

ואולי.... להשתגע, היה אפשר הרי

 והחד־ המלנכולייס הימים יחזרו שוב פורתא. שמחה החגים. עברו שוב

נוהג. כמנהגו והעולם גוניים,
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 היום בתמונות, ומדפדף הקטן אלבומי את פותח שאני הפעמים רבות מה

 להיזכר שוב ניסיתי פניך, באור בתמונותיך, הסתכלתי בו. הצצתי שוב

 בכך, אני מצליח תמיד לא לך, אכחש לא אהבתי. שכה המתוק בחיוכך

מאז... חלף ארוך שזמן חושבת האינך

 מרץ כמה אושר! איזה מאישתי. סוודר החדשה: לשנה מתנה קבלתי

 מיששו וקשר קשר וכל חוט כל נהדר, פשוט זה הרי בזה. השקיעה ואון

 חיפשתי ריחו, את לקרבי שאפתי בו. התעטפתי חדווה מלא אצבעותיה...

 געש... המה בקרבי, סער דמי כל נשמתה, את ריחה, את - משלה משהו

טוב! מה הפעם... השגתיך

שלו המצווה בר במסיבת חבריו בידי נישא יהושע, של אחיינו רבקה. של בנה שידלובסקי יוסי
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תש״ו בחשון י״ז ד/ ום

 אני והיום ,996VP ץ 79

 שמכתבי ידוע חשש יש ברם, עצמה. הדרך באותה תשובתי את לה שולח

 צורך הרגשתי לכן לתעודתו, יימסר ולא הביקורת, את יעבור לא זה

 במאוחר. אפילו זה ויהיה לקראו, לה לאפשר כדי לכאן, להעתיקו

 תודות רב והמפורט. המלבב מכתבך את קראתי ואושר שמחה "מלא

 מוטב כדבריך אך יום, 25 של באיחור אלי הגיע מכתבך אף יקירה, לך

 יפוג לא לעולם גם כן, שמעולם וכמו יהיה וחשוב יקר תמיד במאוחר...

 אפשרות לי ישנה ועידוד. ברכה אושר בקרבו ישא ותמיד וטעמו, ריחו

 היש מזכיר: אני חטאי ואת חודשיים, מדי אחד מכתב ולשלוח לקבל

 לנו שהיו הרבות האפשרויות על אנוכי מצטער לאחור, משקיף כשאני

 חיוביים היותם למרות פרינציפים, כי אנוכי, נוכח לכתיבה. ניצלנום ושלא

 השונים אחרים, לדברים מקומם את ולפנות להסתלק עליהם והגיוניים

 אנוכי, תקווה אך עליהם, ישותה את הכופה המציאות עקב בעיקרם,

 יתכן לא כי בהקדם, הכלח יאבד עליה גם באיחור, הבאה זו הצעה שגס

שיופיע. מוכרח שחרורך - אחרת

 השפה על ובשליטה בידיעות, בהתקדמותך כי להעיד אנוכי מאושר

 המרץ את לעצמי אנוכי מתאר מימדים, ורב גדול הישג השגת העברית,

 לשטן שעמדו המכשולים כל את עקרת בהם הענקיים, וההתמדה הסבלנות

 שיודע האדם כי ואושר, גאווה הרבה בי מעוררת זו עובדה זו, בדרכך

 לאפיקים רצונות את לכוון היודע קשים, משברי־נפש על להתגבר ומצליח

 והשתלמות, ללימודים ועתותיו זמנו את המנצל מראש. ובקבועים רצויים

 כשהכל הללו, הארורים הכתלים בין דווקא אמורים, הדברים ובמה

 אף וסופו בכל, יצליח לעולם - ומדכא זר מאוס כה לעתים ונראה נשקף

 הרבי ושאיפותיו. תפילותיו רגשותיו כל מפנות אליו האושר את להשיג

 לאלפי ומרפא מחבוא ומקום הימנו, יקר שאין מטמון זהו אהובה, ללמוד

 כשורה מתנהלים נוכח, שאני כפי לימודיך קשים. ומצבי־רוח מכאובים

 בהחלט, רוחי ולפי כחיובית, לי הנראית תכנית מראש, קבועה ובתוכנית
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 מצטרף והערצה התפעלות ומלא בך. מלהתגאות פוסק איני אשרייך!

 סקרן אגב, האוניברסיטה־הבית־לחמית! תחי השתיים: קריאתכן אל אני

 לאלמונית מסרי פנים, כל על ללמודים. חברתך את להכיר במקצת אני

 צריך תרבותי אדם כל והצלחה. התקדמות להתמדה איחולי את זו יקרה

 כל על להתגבר כדי והעצמה הכוח את עצמו, מקורות מתוך לשאוב

 השיתוק התפתחותו. ותנאי חייו בשלבי לו הנקרים והפחתים המכשולים

 קשים אף הבחינות ומכל נורמליים, הבלתי תנאינו עקב הנוצר המלאכותי

 שבאופן לשער יש ופרמננטית. איתנה בהתנגדות להתקל צריך וקהים.

 את להציב המאסר( )תנאי הכללית המסגרת הייתה צריכה ונורמלי טבעי

 מונוטוניים לחיים הכל את להפוך אמותיה. בדל״ת כל פני על חותמה

 ובמידת והגשמי, הנפשי במובן ובין והכלל, הפרט בחיי בין ויוניפורמיים,

 להיהפך הימים ברבות עלול ההרגל אם ייפלא לא בזה. היא מצליחה מה

 שלסבלו נחושה, שאמונתו ההכרה, בעל התרבותי האדם אך לטבע. גם

 כוחות בכל ילחם פיה, על הקערה את יהפוך זה, לכל יבוז תכלית, יש

 כוחות לבקרים בקרבו ומצטברים הצטברו - הדבר עליו יכבד ולא ומאודו,

 על המתבטאים זו, הרסנית השפעה נגד הלוחמים אנושיים, אל נגדיים,

 יחד. גם והגשמיים הנפשיים השטחים: ובכל יום יום בחיי ושעל צעד כל

 לתת השואפת גדותיה, על העוברת פוטנציאלית אנרגיה ומצטברת הולכת

 כי כבולה להיות יכולה אינה היא וטבעי. עצמאי משלה: משהו ולהקדיש

 אפשר והרגליים הידיים את אוסרים, הגוף את בכלל. להכבל ניתנת אינה

 אין שלעולם, כאלה ערכים לנו שיש אנו מאושרים ומה הם, אף לכבול

והנפש... הנשמה, התקוות, הרצון, עליהם: שליטה זולתנו לאיש

 לאור כן, על ויתר זה סבלנו לכל תגמול יש יקרה, ובריאה חזקה היי

ומזוקק. טהור זך, כה בעתיד הטוב יראה המציאותי, הרע

 לא מגלב- ומשבר. מגלב עלינו: חותמם את הטילו והתנאים שהזמן צדקת

 יהיה שהשינוי נשתדל - משבר אך לחסד. אם לשבט תלוי הדבר, בנו

 לצעוד ניטיב בעתיד. לנו יועיל זה שכל כמוך, תקווה אני לטובה.

 רוחנו מצב כלל בדרך ומחושבים. בוטחים ובצעדים פקוחות, בעיניים

 באם אגזים אמנם הרגיל. מכפי במקצת מרומם ואף טוב, די הוא הכללי
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 מציאותי אינו זה דבר כי הידיעה, בה״א מאושרים כאן שחיינו אכתוב

 הכל יקירה, לך אומר אחד דבר אך בפרט. כאן ואצלנו בכלל, בחיים

 אופן מזה, פחות ולא ואובייקט, אובייקט כל על ההסתכלות בצורת תלוי

 יחסי באופן ופעוטים ערך קלי שדברים כאלה, ישנם הדברים. קבלת

 ביותר ומסובכים קשים דברים שאף ואחרים לרעה, עליהם משפיעים

 היו לא כאילו ידם, על יחלפו או עליהם, יפסחו כלל. להם יפריעו לא

 משקלנו שווי על לשמור כה, עד לנו אפשרו העז ורצוננו אמונתנו מעולם.

בעתיד. גם נוכל נרצה ובאם והגופני, הנפשי

 מני אחד אודות אני אף לך ואספר הנה קוריוזים. הרבה קרו אצלנו גם

 את ובהרגליו, באדם התחשבות אי את המאה בפעם המוכיחים רבים,

 רק אלא ולתקן, לחנך לא - הנלוזות והכוונות והגס, האדיש היחס

 פלילי, פשע על הירדן מעבר בדואי נשפט פעם ולהשפיל. לדכא להכביד

 כשהביקורת בלילה, פלא, וראי מיוחד. יחס עם ימים שנתיים לתקופת

 בחדרם אחת שמיטה כשנוכחה נבהלה בתאים, הנוכחים את ומנתה ערכה

 הצחוק היה רב ומה מבעליה, ריקה היתה המיוחד" "היחס בעלי של

 ייפול שמא מפחד הרצפה על לשכב בחר זה שבדואי כשנוכחו והגיחוך,

 העדיף החולים שאחד אחת, לא קרה החולים בבית גם אסון. לו ויקרה

 ואחרים ומתמיד. מאז רגיל הוא שכך בטענו הרצפה, על השכיבה את

 מכך שכתוצאה ערוך, לאין הרצפה על מהשכיבה הסובלים אירופאים,

 מתחשבים אין וכרוניות, קשות ומחלות תחלואים מיני כל לעצמם מסגלים

 מיוחד, באופן על־כך להתמרמר אין ומצפצף. פה פוצה ואין בכלל בהם

 אחרת, תנהג העברית המדינה כי מובטחני ולנוד. ללעוג לגחך רק אפשר

 לזכות סופם וההומאניות המוסר בעלי רק כי יהיה, כך כי הדבר וברי

 דרך אחרת, והנוהגים המושג, של המלא במובן ומבוסס, חיובי במשהו

 שונות, מסבות שכיום אלה שאצל וברור, אובד. עדי - בפניהם אחת

 ייהפך וזה היום, ירחק לא בלבד. והעילאי הרוחני בשטח מתבטא זה

 אותם הם והיכן רוח, בלי חומר אין כי וחומרי, גשמי ריאלי לדבר גם

 נוכחנו בלבד? החומר על שנשענו למיניהן, והארצות העמים האלמנטים,

 יקר זה לימודנו הרווח. על רק להשען שאסור "האלפיים" שנות במשך

265



ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

 בעתיד נשלב כראוי. המסקנות את להסיק איפוא, לכן וניטיב למדי, היה

 עמנו. של החיוניות כל ומקורות יסוד יהיה ומכאן החומר, עס הרוח את

ההיסטורי. ייעודו לקראת ובבטחה בגאון שיצעד סגולה, עם

 מאשר יותר הדהימתני לא למעצרך החדשה שההוספה ואגיד ישר אהיה

 טביעה, למנוע כדי בקש - בים להיאחז שאין כמו כי לה. שקדמו אלה

 לא הרבה, נתפלסף ולא ודיכוי. עוול של בים ויושר צדק לחפש אין כן

 הימנו, ונתרגש נתפעל מזה, פחות ולא ותחומים, סייגים לעול נקבע אנו

 סוגי על להתווכח יהיה מגוחך הרי החוק, גם הוא שהכוח בשעה כי

 כי והחוק. המשפט המוסר מבחינת מוצדקת" בלתי או "מצודקת ישיבה

 כל הרי הצדק, ולא היחידים השופטים הנם והאלימות שהכוח במקום

 להתעלם אין כי בהתמרמרותך, צודקת את מאליה. לחוק נהפכת עובדה

 לך נגרם שמעצרך ובייחוד למעצרך, הגיונית הצדקה כל שאין מהעובדה

 שעקב מסוייס, אדם של אשתו ותהי הגורל שרצה בחייך, מקרה בגלל

 אפורים, כתלים בין ומתגורר פוליטי, אסיר כיום הוא משונים, חוקים

 חוק לחפש שאין ולתמיד, אחת לנו ידוע להווי ובריח. סורג ומאחורי

והחלטי. וודאי כה הוא ושנישולס בכלל, אינם במקום ומשפט

 הרי מתארת שאת וכפי אצלכן, שנעשו הרבים השיפורים על אני שמח

 לדעת אני מיטיב לי, לגלות צריכה אינך סודות אך כמעט. אידיאליים הם

 שבעולם והיקר מחיר וכל בפז, תסולא לא - ״חופש״ המלה משמעות את

 בהרבה מקלים ונוחים, קלים תנאים כי ספק, אין אך בפניה. עמדו לא

 ועל הבריאות, על לשמור לנו מאפשרים שלנו, סופית האין הישיבה על

 ביס ההתרחצות עניין ולנפש. לגוף הדרושים המינימליים הדברים יתר

 בחרתן אוקיינוס באיזה לדעת אני סקרן פנים, כל על ממש, מפתיעה

 החוזרים לספורים שבקשר ולילה" לילה "האלף פרשת זו? למטרה לכן

 שונים אינם להפסקה הסימנים ואף אצלנו, גם נפרץ חזון אינה ונשנים

 תמיד נשאר וזה בטבעם, סלחנים הגברים הרבה לשמחתנו אך בהכרה,

 מיני כל נוצרו במקצת, ומוזרים רבים הם אמצעינו בלבד. צחוק בגדר

 וכדומה. מהחדר חתול של מדומה גירוש ברצפה, נעל דפיקות פזמונים:

התיאורטי הקורס את גמרי עם לפניך. התכנית הרי ללימודי, שבקשר ומה
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 מספר, שנים מדופלם, מהנדס אצל לעבוד עלי יהיה ״British institute״

 לנסוע האחרון, זה של המלצתו בלווית ואז פרקטיקה, קצת ולרכוש

 ועם המלכותית, המהנדסים חברת של בבחינות לעמוד כדי ללונדון

 המוכרות ראשוניות, זכויות בעלת מדופלמת תעודה אקבל זו הצלחה

 רבה עבודה עדיין למועד, חזון עוד אך הבריטית, האימפריה רחבי בכל

 לימודי את שהפסקתי ויותר ימים חדש לי זה ואצליח. ייתן ומי בפני. וקשה

 שאני שנים משלוש למעלה ולנופש. למנוחה צורך מעין הרגשתי בהנדסה,

 השואף רצון בקרבי והרגשתי לחלוטין. יבשות ובתיאוריות במספרים עוסק

 את יקירתי, חשש אל מחשבותי. והלך לימודי את מה לזמן להחליף

 לקריאת הקדשיו לריק, בזבזתי לא בהנדסה מלימודים החופשי זה זמני

 מרקם, של "הרכוש" בהם, חוסר שהרגשתי נושאים בעלי שונים. ספרים

 שבזמן ספק אין פנים כל על וכר. ספרי־מדיניות קרליל, של פילוסופיה

 כן, כמו להזניח לא החלטתי אך היום, לימודי אל אחזור ביותר, הקרוב

הבחינות. מכל לי והנחוצים הדרושים אחרים, לימוד סוגי גם

 לא - ווילדי אוסקר של !״he nightingale and the rose״ הוא: התרגום

 הראשון, לחציו רק מכוונת בעצם כוונתי באהבה. לך הקדשתיו טעית.

 לבך תשומת עבור לבי מעומק תודה מאליו. תסיקי זו כוונתי מסקנות ואת

 פוסק אינו הרואן שכל והחרוצות, העדינות ידיך עבודות ולרבות הרבה,

 תודה הסוודר, עבור תודה הספר, עבור תודה ולהללן. מהן מלהתפעל

 לך תודה אסיר ואני רבות, התפעלתי כאייס עומר של מספרו הכל. עבור

 לדבר מרבה הוא זה. ספר של לשיטין מבין שהסקתין לי איחולייך עבור

ההווה על לשמוח רצוני כל עם ולמחר, לאתמול לעג וכולו ההווה, אודות

יקרה. עתידנו - העתיד לקראת בשמחה אשיש אך לי, קשה -

זו לי ותהי ואמצי, חזקי אהובה. לך הן וכמיהתי תפילותי תקוותי, כל

נחמה. חצי -

 מופיע ווילד אוסקר מאת והשושנה" "הזמיר לסיפור זטלר יהושע של תרגומו .1
325 בעמוד
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תש״ו בחשון כ״א ,,א יום

Jljr3r> >)(}>)}>)>) >)J>»c3h JV)cJ}1MC לשכנע כדי 

 לא בארץ הזר השלטון נגד פעולה שכל כולו, הישוב ואת הנוער את
 כל יסודות את יערער רק הוא, נהפוך המטרה. להשגת במאומה תועיל

 אומרים, הם מטרתנו, יהיה. ולריק לבטלה כה עד שהשגנו מה וכל בניננו,

 מוסרית - מלחמתנו צורת אף להיות צריכה וכך היא, וטהורה קדושה

 מעטות לא לאל ותודה אחרת, או זו חדשה גזירה ובהופעת והוגנת.

 צום הכריזו הגלותי: לחינוכם אופיינית מלחמה בשיטת נגדה נקטו היו,

 ויצאו מספר, שעות של מלאכה שביתת והגזימו: אפילו ויש ותפילה,

ולמצפונם. לבם חובתם ידי בכך

 כל ואפילו מאבק, כל מלחמה, כל עצמם על אסרו המלחמה בתקופת

 הגזרות לביטול דרישתם את אף המצב. ולהטבת לשיפור קטגורית דרישה

 ואיך בנאצים למלחמה היו מעיינותיהם כל כי אחרת, לעת דחו הקיימות

 ידרשו לאלתר, יהודית מדינה וידרשו ושוטים מגוחכים עצמם את יעשו

 עסוק העולם וכר. והתיישבות עליה ידרשו לפחות, הלבן הספר את לבטל

 ואיך בראשו, הנאורה ובריטניה ונעלות חשובות כה בפרובלמות היה

 בבקשות העולמי, הכלל זה, מלחמתי מאמץ את "הקטנים" הם יפריעו

 תחלוף הכללית, הבעיה לפתרון יעזרו תחילה מה־בכך? של ובדרישות

 מעט ולא ההתנגדות, פרינציפ על ויתרו לא מעולם אמנם ואז... המלחמה

 "לעולם הריק החלל לתוך המסר וקריאת פרזות על שבוזבז הניר היה

 ואין עתה מלחמה אך נסלח", לא נבליג, "לא הלבן", בספר נכיר לא

 באחד בן־גוריון בעתם. ושלא מחושבים בלתי מעשים חלילה לעשות

 הלבן, הספר היה לא כאילו בהיטלר נלחם "אנו ואמר: התפלסף מנאומיו

 פרדוקס כאן האין רבותי, המלחמה". היתה לא כאילו הלבן בספר ונלחם

 כל על באש ויפתח העברי הנוער יצא שהנה הרושם ומתקבל יש נורא!

 קבל שניתנו התחייבויותיה מכאן. בריטניה ועל מכאן היטלר על החזית,

 תוך ושנאמרו בעלמא, דיבורים אחרי שנמלא אותנו מחייב מי ועדה. עם

 הבטחתו מחצית את אמנם דבריו? מפאתוס והתלהבות הרגע, השפעת
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 הספר ונגד בנינו, ממיטב אלף משלושים למעלה שלח היטלר נגד קייס,

ופטיציות. קריאות, נאומים, מאמרים, באלפי - הלבן

 באנגליה, להיערך עומדות בחירות הרי כי שוב. דחו הניצחון ולאחר

 וודאי המה, פועלים הלייבור החיפזון? ומה תנצח. ש״הלייבור" וודאי

 הצודקות: ובדרישותינו בנו התומכות הצהרותיהם את ישכחו שלא

 ולרבות ומוסר, יושר צדק, סוציאליזם, בעולם שישנם הרי נצפה, "נחכה,

 אחד מניצחון ממשלה, אחר ממשלה וכובשים הולכים כשהסוציאליסטים

 סבלניים..." נהייה הקץ, את ולדחוק לקרב ואין בעתו דבר כל למשנהו,

 יהודים! עמה. ניצחנו אנו אף - ניצחה ה״לייבור״ השמחה: רבה מה והנה

 ישנם האלפיים!... בני לסבלותינו הקץ הרבים!... סבלינו לכל הקץ

בימנו". "נביא האומרים:

 אך נצחה. ה״לייבור" - במלואה נתקיימה הנבואה מחצית פלא: זה וראה

 היתה הפתגם שכוונת מכאן להסיק )האין השנייה? המחצית יעוד מה

 ללונדון. ריצות של נוראה התחרות החלה השני?( חלקו על רק לרמוז

 יהיה ונדמה יש זוכה. המקדים כל וכידוע בראשונה, לזכות רצו הכל

 עבורנו שרק הציוני, במחנה הכללית השמחה לאור וביחוד בתחילה,

 המלך את לנו ושלח בעוניינו אלוהים ראה ה״לייבור". ניצחה ובעטיינו

 על שתעמוד הראשונה שהבעיה נכון ואל והגואל. המושיע את כורש.

 ואוהבי הדור מנהיגי כל שכחו אחת אך היהודים... בעיית היא הרי הפרק

 רצונם כל ועם סוציאליסטים, היותם למרות ה״לייבור" כי האנושי: הצלם

 שאנגלי וכידוע אנגלים. ורק אנגלים כל קודם הם ולהושיע, לעזור הטוב

 אך תמיד. וצריך אפשר אומר, הוא "ולהבטיח צורח הריהו לצעוק כשצריך

 נובע מניין וכי לחוד. ואימפריה לחוד השקפות אחרים!" יקיימו - לקיים

 יקר יפה, דבר זה שסוציאליזם להכחיש אין ועוצמתנו? כבודנו כוחנו כל

 שיהיה צריך מטבעו אדם הרי והנדכאים. הסובלים עבור ובייחוד ונעלה,

 ונעלה קדושה בתורה לדגול קשה לא גם ולהלכה בהשקפותיו, מתקדם

והמובנים. השטחים בכל כולה האנושות קדמת את הדורשת זו,

 פרשת הייתה אתמול רק והבטחות, בהצהרות נכווינו כבר אחת לא

 הופתענו ושוב לקח, למדנו לא ועדיין ואחרים. בלפור הצהרת רוזוולט,
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 הריהו לעזרתנו, זקוק שכשהפריץ נוכחנו אחת לא שוא. באשליות להאמין

 המסכנים ואנו, וחלקות, חמות מלים הצהרות, מיני בכל אותה קונה

 העבר כל את מיד שוכחים הרבים, בסבלותינו האוניברסליים הסלחנים

 תוגשמנה וודאי שעתה לקוות מנסים המעושה תמימותנו וברוב השחור,

 דא אך נוח. יותר ואף כך לחשוב כדאי כה כשזה וביחוד ההבטחות,

 אין שבור כבכלי בנו בועטים המקסימלי, ניצולינו אחרי כרגיל עקא,

 ישורון "וישמן ושנים דורות אלפי ושנינו למדנו פסוקים הרבה בו. חפץ

 הלהם לגויים? בקשר גם ונמדד נאמר זה האין אנו: חושבים ומה ויבעט"

 חכמינו, לימדונו לקח הרבה שובעם? אחרי וביחוד הבעיטה, אסורה

 נודה אך שכחתנו. את לחדש תמיד מנסים רבה, כי חכמתנו ברוב ואנו

 הארץ, על לאלפים פריצים וגם בשמים, עליונה השגחה שישנה לאל

 בשוטים לא אף הכרתנו את לנו מחזירים בלבד ובלשון בדיבורים שלא

 מאז לה דומה שאין כמכתנו, מכה תכונה איך וכי יסתפקו. ובעקרבים

האנושי? והצלם העולם בריאת

 בשיטות הציונית ההנהלה נקטה בלפור, הצהרת מאז מעטות לא שנים זה

 אלא ההתיישבותי, בשטח רק ולא דונם, ועוד מטר עוד של נלוזות

 אל בפניה ותחינות, בקשות של ובשיטות והמדיני. הפוליטי בשטח אף

 ערך לבעלת הבעיה כל את הפכו הכל" את יענה ו״בכסף והצדק המצפון

 בצורה לא בעייתנו, על ישקיפו שהכל גרם זה בלבד. ומסחרי ספסרי

 ההעזה הכבוד, כל עם בפניהם. אשר את היודעים אדם בני כאל נאותה,

 כך לא והתנאים, האמצעים בכל המטרה את ולקדש למלחמה והנכונות

 )באם היתה גישתם מסביב. העמים כל ראונו כן ולא אנו, עצמנו את ראינו

 זה ונשחט נרדף לעס עזרה גרידא. פילנטרופית בכלל( גישה להם היתה

 להקים ירצה שעם לראות מוזר כי האשמה. בהם ולא וכר. שנים אלפי

 המצפון, אל בקריאות ומתנות, כסף ידי על וכיבושה ארצו הריסות את

 אחרי עתה מאסף. באין כמים וניגר נשפך ושעודנו שנשפך, הדם ובכוח

 אותן ומפרים בריתות כורתים לחירותם, נלחמים העמים כשכל המלחמה,

 שיואילו אחרים, בידי זו חירות חלילה, יזניחו ואל והשעה, הצורך לפי

 עתה עושים מה וכי בעיתם. את ויפתרו מעסקיהם יתפנו טובם, ברוב
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 ובמה ודומיהם? היגוסלבים היוונים בעירק, הכורדים ביאווה, האינודנזים

 על שלנו השאלה כל את ומציגים בנדבות, עוסקים אנו אנו. עוסקים

 מאה־אלף של להצלתם ומתחננים מבקשים העולמית. היהודית הצרה

 מה כי יודעים, אנו אין נדבות לבקש ואפילו והיטלר. אירופה משרידי

 שריפה חרב, פליטי והנדכאים, האומללים כל לעומת כזה למסר ערך

 שלולא הרושם ומתקבל יש ומידה? גבול לאין ובסבל ביגון הנמקים וחנק.

 עצמנו עבור משהו לבקש בכלל מעיזים היינו לא זו, אכזרית שחיטה

 אומר איני ליצלן! רחמנא להלחם? שלא. וודאי וודאי לדרוש וארצנו.

 וחלילה, חס עליה, לדבר ושאסור חשובה אינה הפליטה שארית שהצלת

 חרב שרידי ובייחוד יהודי, ובייחוד שלם. עולם הצלת - אחד אדם הצלת

 לשחק צריך ואף אפשר אמנם ובשרנו. עצמנו כשהוא ובייחוד וחנק, שריפה

 אומרים הרי בלבד. ובסביבו בו לשחק אין לעולם אך זה, קלף על גם

 ראשונה חובה ויציב, אמת נכון, העולם: ומתקני המצפון אנשי כל ויאמרו

 לארץ־ישראל? דווקא למה רבותי, אך אלה, לשרידים לדאוג לאנושות

 באירופה שוב ויתבסס יישאר וחלק אחרים, למקומות חלק לארץ, - חלק

 ומושתת ודיכוי, עול משולל מוצק, בסיס על מחדש, לתקומתה ויעזור

 המחשבה, חופש הדיבור חופש יושר, צדק, - אבסולוטיות חירויות על

 לאלפים: סיבות ויוסיפו מוסיפים עוד בלבד, זו ולא .,וכו מפחד חופש

 רדיקאלי באופן לתקן אסור ואף אפשרות אין לערבים. עוול לעשות אין

וכדומה. שני גוף כלפי הדין עיוות חשבון על

 ממפלגת גס סופי באופן שהתאכזבנו אחרי ,בווין, הצהרת אחרי ועתה

 להמשיך מצדנו תהיה ואווילות טיפשות שרק סוף־סוף נוכחנו ה״לייבור",

 בדרך לבחור הגלות, יהודי לנו, וקשה כה. עד נהגנו בה המדיניות באותה

 אלא איננו כיום במצבנו בריא. עם כל נוקט היה בה והמעשית, הפשוטה

 זו. אשליה עקב שנוצר הסבך מכל מוצא ומחפשים באפלה, מחטטים

 המדינית הדרך על לסמוך שאין למסקנה הגענו סוף־סוף לאל, תודה

 עקא, דא אך הנשק. כוח את גם להעמיד והכרחי צריך ושלצדה בלבד,

 אלא העמים, כשאר מלחמה לגרוס מוכשרים אנו אין הרבה, לשמחתנו

 ליהודים עויין שהיה ה״לייבור", ממשלת מטעם הבריטי החוץ שר - בווין ארנסט ו.
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 הבעיה את כרגיל, מעמידים, ושוב חדשים. מונחים ומוצאים מחפשים

 לא ואף בחלד, אדם לשום וברור מובן אינו ששוב חדש, מוקיוני רקע על

 כי בהתנגדות." לחץ במעשי "נתחיל סנה: ד״ר מצהיר עתה עצמו. ליוצר

 להכיר מוכשרים מזה, פחות ולא להבין, מוכשרים הבריטים אין כנראה

 היו צריכות שנה 25 אנוכי, וחושב יש וכו׳. אחרים לחץ צורות בכל

 ושואל ומשתומם תמה אני יושב ועתה זו. מסקנה לידי שנגיע עד לחלוף

 הדרך? אינה זו שגם שנווכח עד שוב לחכות נצטרך שנים כמה עצמי: את

 פנים בשום אך הנשק, בכוח גם להשתמש שהכרחי לפקפק אין אמנם

 יועילו לא שכנוע מיני כל כי לחץ. ומעשי כוח להפגין כדי לא ואופן

 הפוליטיקה כל ההתנגדות. לא ואף הבניין לא הדיבור, לא במאומה.

 בכוח, מלווים שאינם אינטרסים ואין אינטרסים על מושתתת העולמית

 מוכשרים היהודים אנו רק נשמה. בלי כגוף זהו כוח בלי אינטרסים כי

 מוסר, מעין ושטויות אידיאולוגיות מיני כל מלחמה למושג להכניס

 לגרום בכוח, להשתמש מוזר הדבר האין וכדומה. התנגדות "דם־קדוש",

 כל נגד להתגונן שנוכל הזר לשליט להפגין כדי רק ולקרבנות, למוות

ותעלוליו? גזירותיו

 ברית בני בתוכם חפשנו ב״לייבוריסטים", האמנו השמרנים בשלוט פעם

 להאמין משתטים אנו עדיין אלה, גם כשהכזיבונו ועתה לענייננו, ותומכים

 אני השליט. העם אותו בתוך רבים בני־ברית לענייננו ימצאו שעוד

 בלי מלחמתנו את וננהל אלה הרגלינו מכל כבר נחדל בו לרגע מצפה

 שליט שהוא עם אותו בתוך ברית בני נחפש אל לרבות סנטימנטים, כל

 ואולי פרינציפיוני, באופן בנו יתמכו אינדיבידואליים רבים כי בארצנו.

 במסיבות ינאמו לטובתנו, אחדים או אחד מאמר יכתבו משהו, יפעלו אף

 להתחייב לדבר, לכתוב, רבותי. לא, מאומה - יותר אך וכו', שונות

 והוא העסק, את מנהל אחר כשמישהו ובייחוד הוא, קל עניין - ולהבטיח

 כך באופוזיציה, בהיותו צ׳רציל עשה כך לתוצאות. האחראי בלתו ואין

 הגבוהה( ומדברי המבטיחים )כל החדשים בעלות אך וכו׳. השמרנים עשו

חלילה. וחוזר שוב, הגלגל יסתובב - לשלטון

 אלה, ויהיו ברית, לבני אנו זקוקים ובמאבקנו שבמלחמתנו להכחיש אין
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 הזר השליט עם מנוגדים אינטרסים לה שיש הסוברניות המעצמות אחת

 נאנקים זר, שליט של לשלטונו הכפופות והארצות העממים או בארץ,

 בשטח יהיו לא וההתקוממות שהמרד כדי עזרה והמחפשים שלטונו, תחת

 יעילה מלחמה השליטה. האימפריה רחבי בכל אלא, ומצומצם, לוקאלי

 מלחמתנו תנוהל באם יותר. טובים סיכויים ובעלת יותר, תוקפנית יותר,

 כמות לקבלה - ויחידה אחת אפשרות וישנה להגדיר, צורך אין )מלחמה

 ולחפש כלל, בה להשתמש לא או, שבה, והשלילה החיוב כל עם שהיא

 רק אלה ולמהתלותינו( למשחקנו יותר המתאימים אחרים, מונחים

 לוחמים בנו יראו כשהכל וסיכויינו. מלחמתנו ותוצאות ערך את מורידות

 בני יימצאו - וכו׳ עליהם לסמוך שאפשר ותקיפים אמיצים עקשנים,

ימצאונו. ואף ידרשונו, יחפשונו, כן: על ויתר בריתנו,
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תש״ו באדר ,ה ד/ יום

jiJiy Jwjdc׳9׳ ׳p<r
jy?!pc) Ji לגמר כזה, ומועד מועד שבכל למרות . 9/9/96׳

 משלה שתמיד ולמרות רב, עיניים בכיליון לשחרורך מצפה אני מעצרך,

 שידיעה אכחיש לא הרי תשתחררי, בטח זו בפעם שהנה עצמי את אני

 עיין, עצמתי לא הלילה כל ברוח. נידף כעלה והייתי הרעישתני, זו ודאית

 מפאת יודע איני פניך. את לקבל איך תכניות מיני כל לעצמי ותכננתי

 כראוי. מעמד אחזיק הראשון ביקורנו שברגעי תמיד הייתי בטוח מה,

 כל למרות אך ושלו. שקט ושאהיה ועצבי, עצמי על אשלוט אתרגש, לא

 ועל שקט על לעצמי ומשנן הולך שאני ולמרות הללו, הנפשיות הכנותי

 מתהלך הריני - למיניהן הירקות שאר מיני כל ועל עצבים, על שליטה

 כדורות, השעות כשנים, נמשכים הרגעים והוזה... חולם שרעפי, ברוב

כמבול... והזמן סוף, אין לימים

 ספורים רגעים לפני רק עמי שקרה מאורע לך ואספר אבוש לא ועתה

 סלחי, טרגדיה. קומדיה, קוריוז, זה! מקרה לכנות איך יודע איני בלבד.

נוראה! אשליה איזו האשם, בי והאם בעיני, חינם את אבדו המונחים נא,

 עתה רק שזה הראשון הרושם תחת אנוכי נמצא עדיין חודר!... כאב איזה

 אס עתה "יום תשאליני: כי אנוכי. חולם עדיין מטושטש, שהכל כך חלף,

 ולכן עיני, למול ורוקדות מטשטשות השורות גם ברורות, אדע לא לילה"

 למציאות נא האמיני ללבי. גם הביני אך אלה. לפטפוטי יקירה, סלחי

 כותבת היד עודנו, דם שותת לבי הרי עתה, הכותב אני לא הרי עובדתית,

 המוכשרה אלה. ולמעשי לדברי אנוכי אדון לא ומענות, טענות כל בלי

אך! גרוני... את מחניקות עדיין דמעות ללבי? קצת להבין את

אני... מסכן מה שטעיתי, אני שבטוח אחרי עתה

 )רק חברי עם משוחח בהיותי רגעים כמה לפני העניין. לעצם ועתה

 קפצתי רגע בין לחלוננו. סמוך נשים שתי חלפו בחדר( היינו שניים

 האחת ברורות. להבחין הספקתי לא הרב לדאבוני אך החלון, על ועליתי

 העלמה לפני האחרון בצעדה שהשגתיה השנייה אך כשוטרת, לי נראתה
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 זוהי "הרי מגרוני, פרצה נוראה וקריאה לך... דומה כה בעיני נראתה

 מלכת. פסק - יותר נכון או בקרבי, ועלה צף שדמי הרגשתי בלה!!!״

 בקרבן, דם טיפת באין ועלובות, חיוורות פנים לי הראה שממולי הראי

 שאלו הגיוניים בדברים ולהרגיעני להשקיטני ניסה חברי לא. מים אף

 אנוכי אך וכר. בכלל כאן עוברות אינן ושאסירות ערביות־שוטרות, היו

 כה ושערה שחור, מעיל לבושה היתה זו אישה וחסל! היא זוהי בשלי

 ביקור מיד לבקש שתנסי שיערתי השבץ... שאחזני כמעט לשלך, דומה

 היית )הרי הגילוח מכונת את כהרף־עיין, ותפשתי, לראותני, כדי מיוחד

 מרוב מגולח. והייתי - הבזק וכחתף מגולח( בהיותי רק אותי אוהבת

 ברגעים לזה ערך מה אך במקצת, פני את חתכתי אף והתרגשות מהירות

 חזר... והנה זו, השערתי אמיתות את לברר החוצה מיד רץ חברי אלה...

 אלוהים לעזאזל! ערביות... שוטרות שתי היו אלו יער. ולא דובים לא

 ראוי איני האמנם לראותה? ולתמיד אחת עלי אסרת האמנם אדירים.

 מה ראיתיה... שלא חודש ואחד חמישים אחרי ובייחוד זה, אושר לקצת

ואכזרי... ארוך כה הזמן, ארוך

 ידיד קול והנה אלה שורות כותב עודני בעזרי, אלוהים היה הפעם אך!

 שעניתי, מה לתומי עניתי עושה?" אתה מה "יהושע החלון: אל לי קורא

 הדיבר שותק שוב מזל־טוב!" בבית, כבר נמצאת "אשתך הקול: שוב והנה

 שוב והנה החולם?... אנוכי ההוזה אונים. באפס לצידיהן נפלו וידי בפי

 עיני, במו ראיתיה אנוכי, זהו הראשון, המבשר הוא לא "שוע, אחר: אדם

 בקשה בכתה, והיא פרידה, שירי לה שרו הבנות כל ידה, את לחצתי אף

 רק אזכור עמדי, הנעשה את בדיוק זוכר איני צאתה." על לך להודיע

 אנוכי, מאושר מה אדירים, אלוהים אך, והודיה. תודה דברי מלמלו ששפתי

 בטח... אראך, בטח מחר סוף־סוף... כולה? התבל בכל אדם לי היידמה

 הזמן" "הזמן אך בצדי. כצנינים הוא רק תמיד בעוכרי. הזמן שוב והנה

אתה... משעמם מה

תפקידו! תם יותר. יומן אנהל שלא לי נדמה שלי, יקרה ילדונת
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צנזורה לאחר בלה של ממכתבה קטע
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 בית־לחם מכלא
 ירושלים לכלא

 ועכו

 ממכתביהם
 של

 זטלר ויהושע בלה
4946-4942
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זטלר ובלה יהושע
הכלא בימי בלה של ברשותה שהייתה היחידה התמונה

278



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

1942 במאי 13

 יגיע שמכתבי רוצה מארד ואני הכלל מן יוצאת היא ההזדמנות היום

 עוד יודעת אני אין זה מכתבי את כותבת שאני זה ברגע אמנם אליך.

 יודעת אינני הזדמנות. כל אני מנצלת אבל הזו, האפשרות לי תהיה אם

 תשובה פנים כל על בשבילך. שהוצאתי המכתבים את קיבלת כבר אם

 מכתב, עבורי תשלח הראשונה שבהזדמנות בטוחה אני קיבלתי. לא ערד

 למספר מאוד מתגעגעת כבר אני אקבל. בקרוב מתייאשת. אינני זה בגלל

 הרגשות כל את ותביע והכל הרבה תכתוב כותבת. לי היקרה שידך מלים

 אינני עכשיו אבל להתפנק אוהבת שאני לי אומר היית תמיד בכתב. שלך

אותי. אתה שתפנק נעים לי היה אז כי מתפנקת

 היחס את במכתבו מדגיש הוא שבפרט מאוד יפה מכתב קיבלת מאביך

 אחיך גם מאוד. שמחתי וכר׳. לביתם עצמי את שאחשוב אלי, להם שיש

 למספר ועלינו התרבינו פה אנו טוב. מרגיש הוא בחזרה לי כתב אפרים

 הרגילות השאלות מוזר. מצב צעירות, לא נשים שתי גם לכאן הביאו .16

 זה ביותר, החשוב הדבר עבורי אופן בכל אבל אותך משעממות בודאי

 שלום דרישת לישקה תמסור טוב. רוח ובמצב שלם בריא, אתה אם

 במצב כבר היא מעמד. מאוד יפה מחזיקה שאשתו ולמשה, מיוחדת,

 בפגישתם נוכח שהוא כפי טוב נראית והיא יפה. די התקדמה בריאותה

 חודשים וחצי 7 עברו כבר והנה הזה, המזל אפילו היה לא לנו האחרונה.

 וגם התמונה תמיד לפני ממש. חולף והזמן ארוכה תקופה התראינו. שלא

 משהו קיים עוד אם נכון עוד הכל אס ולראות אותך לבקר לבוא שאיפה

שהיה. זה מכל

 לדעת רוצה אני כזה. חישוק בי מעורר לראותך יכולה שאינני הזה הדבר

 בי. תאמין לא עוד הכל שאחרי יתכן זה האס כך חושב באמת אתה אם

 אחד להכיר ביותר הטובה ההזדמנות לנו, דווקא שהייתה אני חושבת

 בי. לבטוח צריך אתה גם בך בוטחת שאני כמו חושבת ואני השני את

 עצמי על ולרחם לגמור מוכרחה אני יקירי קצת. שהשתנית חושבת אני
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 וממשיכה מנוחה בלי עליך חושבת אני בקרוב. יסתדר שאולי בקשר

 פוצי היתה שפעם תשכח ואל בזה בטוח תהיה גבול, אין עד לאהובך,

רבות. נשיקות אחת.

 אחרת. אפשרות אין אבל ברור לא המכתב מרות. שלום דרישת הערה:

להצטמצם. מוכרחה אני
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1942 באפריל 21

׳/9י?״
 פה מונח ובינתיים מכתבי את להוציא שאצליח חושבת אני לפעם מפעם

מלים. כמה להוסיף לי ומזדמן

 אני קצת. בי ותזכר ברצון האלה השטויות כל את שתקרא חושבת אני

 אומרת, זאת לתמיד. הזה הקשר את לסדר נצטרך מקרה, שבכל חושבת

 הייתה גרטה השבוע בסדר. אצלנו הכל עתה לעת בחודש. פעם לפחות

 מקווה אני פתקה. איזו לי לשלוח לך הזדמן שלא מאוד וחבל בירושלים,

 אצלך. תמונתי את שראתה אמרה היא קיבלת. שלי השלום דרישת שאת

 החנינה. את קבל כשבקר אצלכם הייתה שמחה איזו לעצמי מתארת אני

 תספר להשתגע. הולכות שכולנו שחשבו פה וצעקנו השתגענו, ממש אנחנו

 הרוח? מצב איך יחד? אתכם הוא בקר. עושה ומה חייכם על קצת לי

לקבל נוכל איזושהי, השתדלות ידי שעל חושב אתה האין

 דעתך. מה תכתוב ויקום? נעמי כמו לזמן, מזמן פעם, להתראות רשות

 אבל רוצה. לא שאני תחשוב אל שלם. יומן למשה באמת כתבה טובה

 ילדה, יש להם לך. וכותבת מתיישבת אני ורצון חשק לי שיש מתי האמת,

היום.... כל שוכבת היא מזה, חוץ רב. תוכן נותן וזה

* * *

jiaetn
 עברתי אביב, לתל שבאתי אחרי נאסרתי. איך לגמרי יודע לא ודאי אתה

 אותי הביאו ולבסוף, למקום ממקום התגלגלתי מאוד. קשה תקופה

 ונחמדה טובה בחורה היא 2אברהם. של מכרה ,1פרידה ששמה לבחורה

 אצל להמצא זה מה בדיוק יודע אתה, אבל יפה, מאוד אותי וקיבלה מאוד

אצלה מבקרים שהיו זרים אנשים ולפני משותף, עבר כל לי שאין אנשים

ילין־מור .1
שטרן יאיר .2
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 חודש אלה הייתי שם. אותי ביקר אביך גם ולשחק. לשקר צריכה הייתי

 וחייתי עתונים, שלושה קניתי יוס־יום התחיל, שלך כשהמשפט וחצי.

 הלכתי שלא לאן גדולה. התרגשות בשבילי היו ההם הימים בחלום. כמו

 יכולה אני ואין אותך, ושחוקרים עומד, שאתה איך ראיתי אותך. ראיתי

 יום באותו אצלי היה אביך דינך. פסק הגיע לבסוף, אותך. לראות לבוא

 את קיבלת שאתה לי סיפר מאוד. רע רוח במצב והיה בכה הוא .3 בשעה

 כשאביך מכירה. שאני והאמיץ החזק האדם אותו שאתה ידעתי טוב. זה

 מספיק. לבכות הספקתי לא אבל קצת, שבכיתי כמובן התפרצתי. הלך,

 באותו להמצא צריכה והייתי הזו, הבחורה אל אנשים כמה באו בערב

 שעה לי הייתי כך לישון.. הלכתי 11 ב־ נורא. מצב אנשים. עם הערב

 אז שבאו האנשים אותם באו אותי! לאסור באו 12 ב־ כי עצמי, עם לבד

 הבחורה את גם אותי. לראות מאוד ושמחו הקיימת הקרן בשדרות לדירה

 היום שעד לומר מוכרחה אני ליפו. 1:30 בשעה באנו ליפו. הועברנו לקחו.

 באירוניה והתנהגתי שלי החוצפה לי הייתה , הזה שביום שמחה אני

 לי היו לחם. לבית אותי ושלחו וחצי שבועיים הייתי מאוד.ביפו גדולה

 ה״מאכער" שהיה היהודי עם והשנייה בלונדיני עם אחת־ חקירות: שתי

 מאוד, מעניינת שהייתה השנייה ובפרט האלה, החקירות על במשפטך.

 להודות מוכרחה ואני ליפו אוכל לי הביא אביך הבאה. בפעם אכתוב

 ומהרגע פתוחות בזרועות לי חיכו כבר לחם בבית היחס. עבור היטב לו

 מיתר וגס מטובה גם מצויין יחס קיבלתי בטוב. עצמי הרגשתי הראשון

 בנות יש שם התחתונה, לקומה אותי יעבירו שבקרוב טוענות הן הבנות.

 מסכים שאתה סבורה אני כך. לי אומרים פראית. ממש אני לרוחי. יותר

. לתשובה מחכה אני הפעם זה. עם

op/r??׳
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מאהלחיפה
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בערב 1944 בנובמבר 23

 חברך עם שיחד מפיו לנו ונודע המרכזי הסוהר בית מנהל פה היה אתמול

 שאתה עוד מפקפקת אינני מחדרו. בחורים 7-6 עוד הועברו המורה,

 רעות לבשר עלול שהלב תמיד אמרה ואמי זאת לי מנבא הלב ביניהם.

 אבל לחשוב, מה יודעת אינני וקרובים. יקרים לאנשים בקשר טובות או

אותי. מדאיג מאיתנו, כך כל רחוק שתהיה הדבר עצם

 מצפות רוח בקוצר לצנזור. נשלחו אבל מאריתריאה מכתבים 7 הגיעו היום

 מזה סובלת בודאי אמך, על לי צר אחיך? עם בקשר מה לחדשות. כולן

 קבלתי לא מה זמן זה מהוריך וכעת? לראותו, יכלה כבר לבסוף מאוד,

הכתיבה. עליהם שקשה אני יודעת מכתב. כל

 לי יש מעצמי, תמונה לך שולחת ברצון הייתי האפשרות לי היתה לו

 מצולמים ששנינו התמונה את שרואה אחת כל הרבה. שהמתנתי הרושם

 הולכת כבר צורתי האם מוחלט. שינוי בי שחל טוענים לנו( שיש )היחידה

שנתראה. הימים באחד אותך שתאכזב או בזכרונך? ומטשטשת

 פה היתה נו ירושלמית בחורה השתחררה אתמול בנות. 32 עכשיו אנו

 ונחמדת. בערך 25 בת בחורה אורלנד. הסופר אשת היא יומיים. בלבד

 ישבה אחד? אדם בבן צריך עוד מה ואינטלקטואלית. ביישנית יפה,

 הצלחנו גם כלל אותם מכירים אנו שאין חדשים שירים לנו ושרה עמנו

 אוירה המרשימה בהופעתה הכניסה היא ממה. שירים מספר ללמוד

 היתה וחלילה, חס נשארת היתה שלו בטוחה אני כלל. לנו זרה חדשה,

 בטוחה והיתה היות אבל במהרה, משתנה חיינו־הייתה למסלול נכנסת

 כה ראיתי, לא מזמן החוץ, של ומנהגיה חייה את פה המשיכה שתלך,

 והשאירה חיש שחלפה נעימה הופעה בקיצור חיים. רוח ומלאת עליזה

וקצרים. נעימים זכרונות

 כזאת בצורה יביאו באם יעשו עוד מה יודעת ואינני מלאים כבר החדרים

לבוא. שצריכות בנות מספר יש שביפו לנו נודע חדשות.
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1944 בנובמבר 24

 כמה לך לתאר יכולה אינני בירושלים. שנשארת הקטנה מן לי נודע היום

 נשאר? וחלק הועבר שחלק הסיבה פשר מה לנשמתי. אור הכניסה זו ידיעה

 אי ובוכה. נרגשת כך כל היא צעירה לא ירושלמית, בחורה כעת הביאו

נורא. המצב שבחוץ אומרים עליה. לרחם שלא אפשר

בריא. שהנך ומקווה הרבה אותך מנשקת אני
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

1944 בדצמבר 24

zO/pr ?fpjJe׳

 המילים את לחבר תוכל לפידים..." נושאים "אנו השיר את מכיר הנך האם

חוברו: אליה כי זו מנגינה לפי

מרדנים עברים אנו

 ורוקמים חולמים וימים, בלילות

 ודרור חירות חלום ליבינו, בסתר

 למרוד אלינו שיבוא חיים את להקריב עוז, בו ואשר

ויבוא!

לנו ינץ עוד "נס

נתנו כבר נסך דם

 עינונו סגפונו, כלאונו, בכלא

 ינחילונו. נצחון קרבות, להבות,

 נתנו כבר נסך דם

 נפרוץ עוד שאננות חומות

מרוד!" ונצו:

וטווים אורגים אנו

נקם, מסכת את

בעולם יהודה

כפינו ובמועל

נדרוך העם של בדם כי נשבענו

 נמרוד אלינו, הגאולה תבוא בו יום עד

ותבוא!

לנו.... ינץ עוד "נס
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1944 באפריל 14 תש״ד, ניסן, כ״א

7(? pzO/zO
 בזרועותי אחבקך כבר מתי משוגע, חצי כבר הנני ומתגעגע, מתגעגע הנני

 וביחוד בהתרגשות קראתי מכתבך את אותך? כמוני אותי חסרה ההנך

 ותשתחרר ייתן מי כל לילדונת יש ביש מזל בתימניה העוסקים מהחלקים

 ובכיר מטתך אל ברחת הסדר שלפני ספרת בה לפיסקה כשהגעתי בקרוב.

 היה ומשתפכת. גואה החלה אליך ואהבתי מאוד נפעם הייתי רב בכי

 זה רעב לפעמים רעב, אליך, צמא הנני דמעותיך. את לנגב רב חשק לי

אותי!... הצילי החושים לאיבוד עד תוקפני

 שלום דרישת לה מסרי א.א. בשם מחיפה חדשה בחורה ישנה אצלכן

 החדרים האם שם, חייכן על פרטים יותר לי ספרי אפרים, בשם ממני

 כרצונכן, שעה בכל לחצר לצאת יכולות והנכן היום כל במשך פתוחים

 שהיא מי היתה לו שמח הייתי מפורט, יותר באופן הבית את לי תארי

ה״ב"? את הקבלת אנו, חדרינו כמו חדרכן ציור את מצירת מכן

כח! בכל ומחבקך מנשקך הנני

.7w

* * *

 בקש בעיניו ובדמעות שלנו הרבי הופיע בערך שעה 30 של צום אחרי

 חייו את נעמיד זו לדרישתו נשמע לא שבאם לנו אמר בשביתה, שנפסיק

 שהיה ספר צדיקים( מל״ו פשוט הוא, יקר אדם איזה מושג לך )אין בסכנה

 בקר הרצוג הרב לזה, בקשר הכל את עושה ושהרבנות הרצוג הרב אצל

 יחזור לא זה מעין שדבר ומקווים קשות אתו ודיבר הראשי המזכיר אצל

 נעתרנו רב עיון לאחר בקיצור בחזרה, הגולים יוחזרו אפילו ואולי יותר

 לשבות( הפסקתן שאתן גם הודיע )הוא בשביתה והפסקנו לבקשותיו

 ורק אך כבודנו על מותרים הננו הפעם אולם הנימה כמלא מהחלטתנו

הסוהר בית את עזב ואתו בערב 5 בשעה עזבנו הרבי ולכבודו. למענו
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זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 לנו להביא דאג לא השביתה הפסקת על לו שהודענו ולמרות המנהל גם

 אין שעה 44 שבתנו שלמעשה כך בבוקר, למחרת עד והרעיבנו אוכל

 לרבנות תזכיר מחר שולחים הננו בשתיקה, כך על לעבור חושבים אנו

 החוק נגד התנהג שהמנהל מזה חוץ ידועים, אישים ולעוד הראשית

 השביתה להפסקת סמוך להאכילנו היה חייב הנו שלפיו שלו המזופט

 בנו, פוגעת אינה זו הרעבה כי הראשית, הרבנות בכבוד גס פגע אלא

לכך. מוכנים היינו אנו

 ואין מהתמונות בטח לכן ידוע הנו "יהושע־כהן", לכאן הובא שלשום

 מאוד, טוב ששלומו השני ל״בית" מסרי בדבור, להרבות צורך כל לי

ולבבית. חמה שלום דרישת להן מוסר ושהוא

 אני אחרת, בצורה להגיב יכולתן איך וכי נכון, נהגתן השביתה בעניין

 על כפיצוי היתה שלנו והשביתה להגיב, פנימית דחיפה הרגשתי מצדי

 לכשעצמי אני הרי חוץ כלפי הפגנה היתה שזו לזה מחוץ אלה, רגשות

 מוסרית, שאלה אצלי היתה זו ונפשי, רוחני סיפוק מעין בזה הרגשתי

 אנפין( בזעיר )ברור בכאב השתתפות אף אלא בצער השתתפות רק לא

 בשינים לחרוק לפעמים מספיק לא פיסי, כאב קצת להרגיש רציתי

 אין, אחרת ברירה ברם, אונים, וחסרת טפשית הגבה זו אמנם ולהחשות,

 בזה... לעסוק המקום כאן לא אך אחר מסוג הפגנה למין אנוכי מתגעגע

 מיני כל אודות לכתוב ומרבה לחלוטין, ללמוד שהפסקת כותבת הנך

 אין תביני, לא זה מכל יקרה, בובה ישראל, כלל של ופרובלמות דאגות

 היקר, זמנך על חבל פשוט הפרטית, ולא הכללית מהתועלת לא בזה

 אולם מתנות בהכנת הרבה עסוקה שהנך אנוכי שמח לאיבוד. שהולך

 משהו חשבון על לא פנים כל על ומדה, גבול להיות צריך לזה גס

 שאין בטח תגידי לימודים, חשבון על לא וביחוד אחר, פרודוקטיבי

 חושב אינני כמוך. מבוגרת לבחורה יאה לא זה ללמודים מצב־רוח לך

 זאת עשי שלי, בובה לי, כואב זה פשוט אלא אלה. בדברי מנה לך לתת

 שאינם המכתבים את משמידה הנך למה בקשתיך! ראי למעני, לפחות

 ספרה הקטנה הכושר? שעת עד מתאים מחבוא מקום לכן האין נשלחים.

 שכחה היא הרב לצערי אולם עבור ממך ליגלי מכתב גם אצלה שיש לי
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לחבילה. אותו לצרף

 שהנך חושב אינו ביותר לך אדאג שלא כותבת הנך שלי, יקרה בובה

 ברוחך, ליפול לך אסור שבעתיים. מודאג הנני מכתביך אחרי בזה, צודקת

 תקוות ישנן אמנם לעתיד, יותר וקווי המרה המציאות על פחות חשבי

 יותר אופטימיות להיות צורך אין אולם לשחרורך רבים הסיכויים ואף

 שמלה בלי אותך אקבל לחשוב, צורך אין מיוחדות שמלות על גם מדי.

 ידעתי זהב, ידי מעשי־ידיך, את הרבה מהללים הורי מצב. ובכל שהיא,

 נופלים טוב, ביזנס עשית לא שאת הצרה אולם לבחור, אישה באיזו

 האין קרחת, גם שלך, לבחור לו, יש הצרות כל על מה? לפעמים בפח

שלך? האסטטי בחוש פוגע זה

ypwn ,?JJ3 jvc pejM jj>)

.vie !?Je ?/p Ji j!3p ,pen/ 7>p$n ״>>
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telegram מברק

No Charge for Delivery.

הטסירה. עבור לשלם «ין

א1ז  ucjisc! mu udmu ucsucu zw.1I uazud mu״
*t* י^״^״ד |P «r״r3| '■״־*7

uiBjSap} siq! Suipsdsaj Xjinbua Xub XuedcuoooB ]snai uijoj s;qj_

*f* SOH03131 □cud

SHdVH03n31 qnv sisod do iNswiHVdsa־
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תאריך( )ללא

 ידך על הכתוב את לקרוא יכולה הייתי לו נותנת הייתי מה יומן. כותב

 אחדים קטעים לפעמים לי תכתוב מיוחד. רוח מצב לך יש אם לעתים.

 שונים. רוח במצבי בלבך הנעשה את לראות כך אוכל המכתבים. בתוך

 מאותן קבים דברים לי יודעו ואז ביחד ביומנך נקרא בחוץ היותנו פעם

 בקשר חלומותיך הימים? לאותם נגיע כבר מתי ביחד. היינו שלא השנים

 בשאלה לדון היום שאין אני ויודעת שלי, מאשר אחרים בודאי לעתיד

 לגורלנו נחכה ולא לנו ידועים נפגש שבהם התנאים ולא העת לא כי זו

 עלינו שהגיע מרוסית המתורגם שיר פה לך לכתוב ברצוני לעתיד.... גם

 והשיר המנגינה את גם אותנו לימדה חדשה בחורה עכשיו אבל מזמן,

 השיר, לך ידוע במקרה אם לי תסלח לחם. בבית ביותר פופולרי הוא הזה

סימונוב: ק. של

ואחזור..." לי חכי "את

 של לפעמים שירים, קוראות אנו שבת יום שבכל נזכרת אני במקרה

 של יופיים את להבין עוד לי שקשה כן כמו שניאור. או טשרניחובסקי

 לצלצול מתרגלת אני אבל מדי דל בעברית המלים ואוצר היות אלה שירים

 הייתה ענוגה, )יד "מתנה" למשל שירים. הרבה די כבר ומבינה המלים

 להתקדמותי דעתך מה מאד. ונהניתי מאוד יפה הבנתי שניאור של לה...(

 ללמדני רצונם את ניצלתי שלא שהפסדתי כמה עד רואה אני היום רק זו?

 שכל לי נדמה כי תרצה, רק אם ללמדני תוכל עוד אבל בשעתו עברית

 ומפורש ארוך שמכתבי מחדש להצטער עלי אדע.... לא עברית חיי ימי

 זה במכתב שתסתפק תקווה והנני האשם בי לא אבל לשרוף נאלצתי

 בהופעתך קצת שהשתנית למרות מלאהבך יחדל ואל ליבה, מעומק

בלה. שלך לעתיד בדמיונה אותך ומחבקת מנשקת החיצונית,

 להפוך אוכל לא שמחתנו את מתיתיהו. של חנינתו אודות לנו נודע בשבת

 לנו שאין למרות השני, הבניין של הבנות עם שמחה שיתפנו גם למלים.

 ואז חדרן חלונות את לראות יכולות אנו שלנו מהחלון איתן. קשר כל

 "שבוע ביחד שרות אנו שישי ליל בכל מטושטשות. דמויות רואות אנו
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 לבשרן כדי המנגינה באותה להן שרנו חדרנו בנות אנו, ולבסוף טוב..."

 קבל מתיתיהו ששרנו המלים ואלה החנינה. אודות המשמחת הידיעה את

 כאשר מטורפות, כמו לקפוץ התחילו הן הצלחה... ציפורה ולך חנינה,

 ספר שהוא... אזה קשר אבל עלוב קשר אומנם שבנינו. הקשר וזהו הבינו

 אסיר של רגילים הבגדים שעלה אחר הערב עליכם עבר איך פרטים, לי

האדומים. הבגדים במקום

 לך. הידוע את לי ותכתוב להבא, כך תעשה הדבר, עליך יקשה לא אם

 בשלום דורשות חדרי בנות ונשיקות. טוב הכל ולך חברך לכל ד״ש

הבחורים.
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1944 תש״ד ניסן,

 האחרון מכתבך על אחת, מלה אפילו ממך לקבל זכיתי שלא רב זמן זה

 אולם ימים( מחדש למעלה )לפני הקטנה אל והוצאתיו ברחבות עניתי

 נקוה בידיה, עדיין שוהה והנו אליך להכניסו יכלה לא הרב לדאבוני

 בתחילה, לכתוב חשבתי אהובתי, לך אומר מה בידה. הענין יצליח שהפעם

 את זו? בדרך לך אכתוב מה כי תועלת, כל ללא שזה נוכחתי מיד אולם

 שאצהיר ועדינות יקרות מדי יותר הן בהם, להביע אוכל לא רגשותי

מעניך חומר יהיה 1של״מנוולים" וביחוד ברבים, עליהן

 במובן לתת, מאשר לקבל יותר ואוהב קטן לא אגואיסט הנני לך כידוע

 תסלחי ובטח כבר, השלמת מחולשותי הרבה עם בהרבה, השתנתי לא זה

 עליך וחולם חושב יומני, באמצעות אתך משוחח והנני יש זו. על גם לי

 להבין מטיבה שהנך מקווה הנני וכדומה, מתנות עושה כבחלום, בהקיץ

 משהו? לך מספרות מתנותי האם לפעמים, ישותי את להרגיש ואף לרוחי

 בתוך יותר להועיל ידי לאל יש מה וכי הערך קלות מתנותי על לי סלחי

 לעומת אני ומה אני מה אדירים, אלוהים לי מאמינה אלה? ארורים כתלים

 היה אתמול לה. נותן ומלואו עולם הייתי יכול לו זו, ויקרה עדינה נפש

 האנגלי( )את המיוחדת בקשתי לפי ואבא, אחותך בקרוני, ביקור, לי

 2אחי גלות רע רוח מצב היה לאבא שעה, מחצי למעלה הביקור נמשך

אודותיו. דברנו הזמן רוב כולנו, על העיקה לחוץ־לארץ

 על עמדת שאת לי נודע כלליים, בקווים שמעתי אצלכן "השביתה" על

 על מחאה לאות שבתנו, אנו אף יקרה, בך מתגאה הנני הדרוש, הגובה

 לעתונות כך, על הודענו שעה, 48 של שביתת־רעב על הכרזנו לטרון. עניין

 המנהל הופיע לרוקח, הראשית, לרבנות מועד־הלאומי, לסוכנות, כולה,

 מיד להפסיקה דורש הנו הסוהר בית חוקי נגד זה ושביתה שהיות והודיע,

והספסלים, השולחן בהחרמת הגיב סירובנו על כרגיל, לעבודה ולרדת

הבריטים הצנזורים .1
לאריתריאה הוגלה יהושע של אחיו אפרים, .2
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 שבוע למשך הספרים לקיחת היום, שעות למשך החוצה הבורשיס הוצאת

 עוד להזמין יש ואולי לעכו, נישלח נפסיק לא שבאם עלינו איים ימים,

 אומרים באווירוניס, לחוץ־לארץ נשלחו ה״לטרונים" אווירונים... כמה

 כל השתתפו בשביתה צבאי, בקמפ באריתריאה עתה נמצאים שהם

 על לי )סלחי גדר. פורצי כל היו לא הגנבים, אפילו השפוטים. האסירים

 ובשכיבה הבורש על לכתוב אנוכי ונאלץ יותר, אין שולחן ידי, כתב

בטני( על

׳”׳ק

M-7־ '*/)J?' •

ft
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תש״ד ניסן ו,כ״ג 944 באפריל 16

!pile

 5.4.44 מתאריכים היקרים מכתביך על לך לענות יושבת הנני

.9.4.44ו־

 לחג. לי ששלחת )האות( הנחמדה מתנתך עבור לך להודות עלי ראשית

 יותר ערך בעלת מתנה אלי להעביר בידך עלה שלא על מצטדק הינך

 הנני לכן ליבך מעומק זאת שעשית כמה עד יודעת אינני האם גדול.

 ששמחת כותב אתה גם הרי השני. המין על זה מסוג מתנות מעדיפה

 בעיני חן מאוד מצאה האות אצלי. כמובן הרגש ואותו ידי, בעבודת

 יקירי לך חן־חן לכן, חן. ובעלת ביותר עדינה צורתה הבנות. כל ובעיני

הרבה. לבך תשומת עבור

 שאינך חושבת הנני להרגיעני. כדי מספיקות כבר ממך שורות מספר רק

 בין הטהורה שאני תמים, בלב כותב הינך אס אלי, בקשר אובייקטיבי

 אבל אותי, שמחו מפיך אלה מלים אומנם איתי. הצדק ושתמיד שנינו,

הפרזה? של מה מידת בזה אין

 את ורק, אך ממכתבך שואבת הנני שתמיד חושב הינך אם צודק, אינך

 היא, ואשמתי שבמכתבך החיובי הצד את היטב אני מכירה השלילה.

 לא ובלעדיהם חיי תוכן הם מכתבך הרי אצלך. נוצר ההפוך הרושם אם

בכלל. להתקיים יכולה הייתי

 הכל היקר, מכתבך קבלת אחר אבל הסדר בליל מיוחד רוח מצב לי היה

 עוד אסור אחותי. אצל הצלחתך אודות אותך לברך צריכה הנני השתנה.

חתונתם. את לדחות

 במכתבה לי כותבת היא 1הקטן. יאיר" "אברהם עבור שעשינו למתנה

 האם משערת. ורק החליפה את לשלוח למי בטוחה אינה שעדיין האחרון

 שבמכתבינו בודאי תבין העניין? את לה לבאר הראשונה בהזדמנות תוכל

 לאחר שנולד שטרן, אברהם של בנו לאברהם־יאיר, בהירה חליפה בכלא תפרה בלה .1
 ליהושע, הוראות ושלחה החליפה, את לה מסרה אחותה, כשהשתחררה אביו. שנרצח

אליו. להעבירה
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 לה שכתבתי השני הדבר לזה. בקשר בהסברים לבוא רוצה אינני הרגילים

 מבקש הנך מהחוץ. לסדרו צריכה ושהיא מציעה שאני קשר. צורת היה בו,

 פעם אף אין כי לזה, בקשר זהירה כך כל אני כך. אודות לך לכתוב ממני

 אותם. שולחות שאנו לפני יתפסו, לא שלנו שבמכתבים הביטחון

בלבד. אחת דקה לפעמים למוסרה ההזדמנויות

 הלך, ההוא שמכתבי תבין הרי לחג. אותך לברך ששכחתי כותב הנך

 למסור צריכה הייתי הכתיבה באמצע לסיימו. האפשרות לי שתהא בלי

 הלואי זאת, ובכל החירות. לחג אותך לברך יכולתי לא גם ולכן אותו

תתגשמנה. בליבי אותך מברכת שהינני הברכות שכל

 שאוכל דומה, צמר או הצמר, מאותו אותן שתשלח לקטנה שתודיע רצוי

 יהיה שלא כך החורף עד נוספות גרבים לך אסרוג עוד חדש, עקב לסרוג

בהן. חוסר לך

 לנו לשלוח בבקשות הלאומי ולועד y.m.c.a^ מכתבים כתבנו אנו

 לא — יום. כל מתעמלת אני עתה לעת ומשחקים. התעמלות מכשירי

 הבנין מסביב שהסתובבו לי נודע פה. כשהיו הוריך את לראות יכולתי

 להם. והודתי מאוד כך על מצטערת אני אותם, גירשו השומרים אבל

 הבנין. על שומרים 4 שומרים קבוע באופן הרבה דאגתם עבור במכתב

 כהלכה. סדר לכם היה שלא אותי ציער שהדבר כמה עד מושג לך אין

 בודאי לי ותסלח מנוולים, מאשר אחר בשם אותם לכנות אפשר אי הרי

הגס. הביטוי אודות

 מכירה ואני יכול אינך ואם הפצוע? הבחור שם את לכתוב יכול אינך האם

 האסורים הבחורים בין יש האם להכירו. אוכל שלפיהם סימנים תן אותו,

 הבחור. אותו אודות שורותיך את לקרוא נזדעזעתי ממש מכרים? החדשים

 של החומר אותו לי ידוע כי ממש. כגיבור שהתנהגותו לעצמי מתארת הנני

 בכי יגמר הכל השם שבעזרת רק נקוה אחד־אחד. גיבורים ושהם בחורים

 חולפות" והשנים מסתובבים, "הגלגלים האומר פתגם יש באידיש טוב.

 בבית יושבים שבניהם רצון שבעי שהינם הוריך, של לדעותיהם בקשר

 יכולים כזה במצב שאפילו הזמן הגיע בהחלט. מתאים זה פתגם הסוהר,
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 ושמצאו רצונך את השביעו ־,שמתנות לשמוע מאוד שמחתי להשלים.

 ושהינך למתנות בקשר ההמצאות אותן לנו שיש רואה אני בעיניך. חן

 אודות — בזה. מסתפקים אנו אחרת, ברירה באין כמוני. אותן מנשק

 בחרנו אנו רגילים. הם בנינים היחסים . להוסיף הרבה אין פה מצבינו

ההנהלה. בפני אותנו המייצגות והן כוח באות בשתי

 את אני דבר. ממני תעלים ואל הכל אודות מפורשת בצורה תכתוב יקירי

לך. כתבתי דעתי על העולות החדשות כל

גבול. בלי אליך ומתגעגעת ליבי בכל שלך הנני
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(1944) תש״ד סיון, כ"ב

. ,le >w>»c

 מי בכיליון־עיניס, מחכה הנני לתשובתך נחמה, חצי אליך הגיע מכתבי

אקבלנה, מתי יודע

 שהיא ידעתי ואושר. שמחות לה מאחל הנני חברתך, נ. שחרור על שמעתי

 מה מתחברת? הנך מי עם ועכשיו? רחל, אחרי היחידה חברתך נשארה

 כל כשאין שבעתים הם וקשים אלה, ארורים כתלים בין כאן חיינו קשים

 שיחך, מרי את לפעמים לשפוך אפשר שלפניו ללב קרוב חבר או מודע

 רבה בשמחה קבלתי הליגאלי מכתבך את אחר. או זה בעניין להיוועץ או

 זה וביחוד הרבה לי ספר הוא מעט( לא אותו אהבת את שגם )כנראה

 ואפילו פרטים יותר מפיך לשמוע רוצה הייתי לשורות. מבין שנאמר מה

 שונים מצבים או חיינו, את מדמה הנך שאליהם המשפטים הם מה לציין

 הספר את שתקראי מעוניין שהייתי לך ציינתי כבר שנכתבו... ודומים

 לפשר יותר תביני אף אולי ואז פרנס, אנטול של האדומה" "השושנה

 ספורים, לרגעים ולו להפגש נוכל כבר מתי והכל. קנאותי, התנהגותי

 צעקה בזרועותי, לחבקך מרחוק, לנשקך להציץ, להסתכל, לראותך, רק

 המיובשים גינתך פרחי עבור מתי?!... מפי, ומתפרצת בוקעת ואיומה מרה

 אלי־ אותס שלחך לפני בבת־עיני, כעל עליהם אשמור למפרע, לך מודה

 שפתי כאילו לי וידמה כזאת אעשה אותם בקבלי אני אף אותם, נשקי

נגעו. בשפתיך

 את נשים להבא עצתך, את בזה מקבל והנני חדשה דרך לחפש נצטרך

 )עם מפח. קופסה של במכסה או הצנצנת של המכסה בתוך מכתבינו

 של. הפח בין המפריד )הפקונג( לקרטון מתחת מונח יהיה המכתב הברגה(

 מזכוכית צנצנת או פח קופסת לכל לב תשימי להבא והזכוכית. המכסה

 צריך הצורה, באותה סדרו לנו תשובתכן את אוכל, עם אלייך שתובא

 ללכלך צריך הסגירה אחרי חשד, כל שיעורר ומבלי בזהירות זה את לסדר

 צריך הזו הקופסה את הקופסה, בפנים שנמצא החומר באותו המכסה את

 כן גם שונים ממינים אחרות כמה עוד עם ביחד ומלוכלכת ריקה להוציא
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קשר. בינינו יוצר השם( ירצה )באם ובכך מלוכלכות.

 זה עניין על לשפוט ושתוכלי עלי, מלאה אינפורמציה לך שתהיה בכדי

 שאינן הקטנה של מרגיעות, כוזבות, ידיעות על לסמוך ולא קלות ביתר

 את שמעי בבקשה, במאומה" השתנתי לא "שאני למציאות מתאימות

עצמי: את מנתח שהנני שלי הניתוח

 למנות אפשר השערות מספר ואת והולכת גדלה אלחמדללה, הקרחת, א.

במספר.

 משאיר כשהנני אותם )ורואים זקני בלחי צצו שיבה שערות כמה ב.

זקן(.

בינוני. לא, רזה אף אינני, שמן ג.

לבקרים. משתנים רוח מצבי ועם קצת, עצבני ד.

 את לשנות עלול זה האין זו? לבקרות תאמרי מה ועתה, הכל, בערך זה

 בכל רבה, ברצינות בדבר ולעיין לחשוב כדאי באמת הקודמת, החלטתך

כך. לעשות לך מציע אני אופן

 ללטרון, שישלח מאוד חושבים הננו יום, 30 בעוד אותנו עוזב ס. חברי

 רע, לא זה ללטרון. הוחזרו ביניהם ואחי איש 20

כלום. ולא לומדים אנו שאין כמעט הפסח מחג

ואמצי. חזקי עוז, בכל ומנשקך בזה, מסיים הנני
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1944 ביולי 9 תש״ד, תמוז י״ח א/ יום

 כך ע״ד ולהסביר )אתמול( שבת במוצאי פה שקרה מקרה לספר עלי

 מכתביך על התשובות אומרת זאת המכתבים, פה שאינם הסיבה, את

 ולא שבועיים כבר זה עבורך מוכנה חבילה היתה אצלי הקודמים.

 ביום לעיל. להזכרתי התשובות היו זו חבילה בתוך להעבירה. הצלחתי

 תמוז י״ד ש.ז., תמוז י״א מתאריכים מכתביך את קבלתי זה שבוע "ה"

 לחבילה לצרפם כדי לך לענות אתמול ישבתי אלה מכתבים על ש.ז.

 בשעה זה נפתח, החיצוני שהשער שמענו פתאום כבר. זה אצלי המונחת

 המנהל את וראינו השער, את לראות אפשר חדרנו מחלון בערב. עשר

 שראינו הראשונה בפעם זה פנימה. לבנין נכנסים שוטרים 4 עוד עם

 הם אסור. כלל בדרך זה הבניין לתוך מאוחרת כה בשערה נכנסים גברים

 חיפוש פה לעשות ובדעתם היחידי הפרוש עלה דעתנו ועל מזוינים היו

 הניירות כל את להדליק אלא ברירה, עוד לי היתה לא מפטירה. בצורה

 רבות למכתבי צרפת שפעם הפתקא נתפסה שבוע לפני ברשותי. שהיו

 לא אליה המכתב את להעביר הנסיון השני, בבנין היושבות הבנות אחת

 שתשתמש לי אמרה היא המנהלת עם ובשיחה המנהלת. לידי ונפל הצליח

 להבא. המכתבים הברחת את מאיתנו למנוע כדי הזהירות אמצעי בכל

לחיפוש. תיכף חששתי זה ממקרה כתוצאה

 האחרונים. מכתביך גם וביניהם אצלי שהיו הניירות כל את שרפתי

 הגג, על שמירה הם השוטרים שאותם וזמן, עניינים הרבה אחר התברר

הגג. על משמר קבוע באופן לנו יש לילה ומאותו

 מצויין. היה האחרון הביקור הביקורים. על לך מספרת בודאי הקטנה

 ייתכן מעצור. כל מבלי בינינו רגיל דיבור לשטף שהגענו הראשונה בפעם

 ליד וישבנו פנים אל פנים בחצר, היינו הרבה: שינתה הביקור שיטת כי

 ואני הקודמות, הפעמים מן טוב יותר הרבה נראיית היא ושחחנו. שולחן

 יהיו מתי במוחי: מחשבות עולות שוב הביקור. מן רצון שבעת הייתי
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 ואתבלבל. חושי כל את שאאבד בטרחה אני בינינו? הראשונים הביקורים

המצב? את להציל תוכל האם

לעד״״ק. שלך רבות ונשיקות לך העזה אהבתי
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1945 ינואר 25 תש״ה, שבט י"א חמישי, יום

 לא תשובה ברם ימים, כחודש לפני קבלתי 21.11.44 מיום. מכתבך את

"העברה". של אפשרות כל היתה לא כי כתבתי

 מטיבה הנך וברור, פשוט רב, בטעם כתובים האחרון זה וביחוד מכתביך

 הנני כתיב, או סגנון שגיאות כל בלי וכמעט יפה שפה ולתאר, להביע

שלי. יקרה בובה שבעתיים, ואוהבך יקרה בך מתגאה

 וקצה, גבול יש לסבלנות גס ולחששותיך, לרוחך להבין מיטיב הנני

 שנים? 10 נקרא זה מה ואילוזיות( אשליות )בלי החשבון פעם העשית

 המלחמה תום עם לשחרור בקשר השערותי את לך שאביע הנך מבקשת

 המלחמה שבסוף רוצה כה "אני אלה: מלים כותבת הנך זה עם ויחד

 הזה: הסבל בכל להמשיך אוכל איך לעצמי לתאר יכולה ואיני תשתחרר,

דבריך. כאן עד כאלה". סיכויים יהיו לא אם

 את מערות הן האין הכל, את מספרות אלה ספורות מילים אין ועתה,

 על לבוא שעלולה הטרגדיה השואה כל את הנ״ל? חששותי עומק כל

 יקרה בובה ומנוולת?! מרה להיות יכולה המציאות באם שינו, ראשינו,

 העולמית במלחמה תלוי אחרים של או שלי השיחרור אין לדעתי שלי,

 בשנויים "הפרטית", במלחמתנו בעיקר תלוי זה בסיומה, לא ואף את הרי

 באירופה שלום לא״י(, בקשר )כלומר הלוקליים מדיניים הפוליטיים

 במה הנך המבינה שלנו, אינו העמים לכל חופש עבורנו, שלום אינו

 בפני שינויים מיני כל יבואו המלחמה סיום עם אמנם אמורים? דברים

 יהיו באם לחדול, או אפשרויות, שתי לפנינו ישנן ואז ובחלוקתו העולם

 למעלה ואפילו לשיחרורנו הסיכויים כל שאותם הרי לטובה השינויים

 קרבנות הרבה ועוד תמשך, "מלחמתנו" הרי מכולנו, המשחק אך מזה,

נזעק? כי אנו ומה ייפלו.

 אחרת במציאות לבחור או הקיים המצב עם להשלים ברירות: שתי יש

 מעין החלטה להעריך יודע כמוני מי מר, לנו מר מיסודה. מחברתה שונה
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 איזהו המאושר, האדם איזהו ופחים, חתחתים מלאת הדרך, רבה עוד זו,

 היודע המציאות, עם המשלים להפתיעו עלול אינו דבר ששום האדם

 החשבון את לעשות צריך כך" רק הכל "למרות נחושה: החלטה וקבוע

לניסים. לחכות ולא המקסימלי

 אהבתנו באם : אני יודע אחת ברוח, ליפול ולא עוז להתאזר צריכים

 חושבת האינך מבטחים. לסוף להגיע וסופנו יהיה טוב הנה נצחית

כמוני?

 אינן שנים וחצי 3 האמנם סוף, לדבר פעם שיהיה צריך הרי בובה,

 לך תהיה לא שהמתנה מושתף, יהיה ואושרנו יתן מי מספיקות?

 איתן בסיס על אלא רצוץ, קנה על לא להשען ושתוכלי אכזב, מעין

ומבוסס.

 והגורמים הסיבות יומן, לנהל שהפסקתי ימים מחדש למעלה זה אהובתי,

 ולחטט להרהר צריך להתרכז, צריך לכתוב כדי ובעיקר: הנם רבים

עמוק.

 וקווי וחזקה בריאה היי הולדתך, ליום אליך שלוחים ואחולי ברכותי כל

 פנים כל על בחוץ, להיות כבר תזכי הפסח שלחג תקוה הנני לטוב,

 חופש, חופש, : היא אמת ברכתי הפיכם יזיקו לא לעולם למפרע ברכות

 צמא הנני אהובתי, לחשבון( )מחוץ וחיבוקים. נשיקות הרבה גם חופש!

מתי? בקרוב? להן האזכה לשפתיך,

יקירה. להתראות

בטח!!! לראותך, פעם כבר לי מגיע הרי

כחי. בכל מנשקך הנני

טוב. וכל שלום היי

m/7 ?Je?׳ .
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1945 במרץ 4 תש״ה, באדר י״ט א׳ יום

 לא שבוע, לפני היפה, מתנתך את לי שהביאו בזמן כמו נעימה, כה הפתעה

 התפעלתי ממש בעיני. חן מאוד מוצאת המתנה כל, ראשית מזמן. לי היתה

 לא בראשונה עיני. את ממנה להוריד מסוגלת הייתי ולא הפרזה, בלי

 לפתע ראתה הבנות כשאחת מחדש, והתפעלתי נפתח, שהדבר הבינותי

 ואני ־ כישרונותיך על ושיבחוך היללוך הבנות כל הזה. החידוש את

 ידך. על הדבר הוכן לב ותשומת אהבה בכמה לי מתארת אני הראשונה.

 קודש. כלי כמו ממש בקופסה אום שומרת אני היקר. אהובי לך תודות רב

 ממתנתך חוץ בעולם. שהוא איזה ערך בעל דבר או מזהב לי הם יקרים

 בשום הצליחו. ובאמת אותי לשמח מוכן הכל מתנות. המון קיבלתי זו

 כך כל שנעים מפני אלא כך, כל יפות מתנות לי ששלחו מפני לא אופן

עליך. חושבים שעדיין ולדעת בידידים להיזכר

 וכולנו הצעירות מן בנות, שתי השתחררו ומיוחד. שמח יום פה היה היום

לשיחרוריס. המיוחד לחמאי" הבית ב״מרש אותן ליווינו

 לבוא! שאיחר מתורגמן והוזמן חלתה שבמקום, היחידה היהודיה השוטרת

 היו המבקרים .9 בשעה במקום וחצי, 10 בשעה הביקורים התחילו לכן

 שכבר כמובן בצהרים. 12 עד שחיכו כאלה ויש בחוץ, לחכות צריכים

 את לקצר והחליט הרעש בגלל רגז הוא המנהל. ובעיקר עצבניים היינו

 והתחילו כך על רגזנו כולנו רגעים. 10 רק רגע 15 במקום הביקורים.

 זה שיח בדו נוכחים היו וההורים חדשים ויכוחים וביקור ביקור בכל

 את לבקר אם באה האחרונים הביקורים באחת התנהלה. שהשיחה ובטון

 לה הודיעה שהמזכירה יותר רגעים. 15 לקבל שלה על עמדה וזו ביתה,

 למרות התנשקה הביקור בסוף רגעים. 5 ורק אך יארך שהביקור כלל,

 וסטרה ביניהן הפרידה היא מכליה. ממש יצאה והמזכירה אמה, עם האסור

יכלו. ולא בה לאחוז השוטרות התחילו לחי. סטירת לבחורה

 בחורה, אותה של התנהגותה למרות והחלטנו התכנסנו שמיד כמובן,

 הביקור, כל במשך ומתאימה נכונה התנהגות היתה לא הרוב דעת שלפי
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 שערביה זה, מקרה על בשקט לעבור ולא העצורות כל כבוד על להגן

 בואו לדרוש המזכירה, את להחרים הוחלט סטירה. שלנו לבחורה סטרה

 תתבע בת ואותה זה, מקרה על להתאונן שנוכל כדי יותר גבוה מנהל של

 אם המקרה. אחר ימים 4 זה בתוקפו. עדיין החרם למשפט. המזכירה את

 בו המשרד מן דבר שום לקבל לא החלטנו רבים. קושיים לנו עושים גם

במשרד. פה נמצאת המזכירה שהיא בזמן

 פה היתה מדריכה מאוד לי היה וצר זה, ביקורך אחר אביך, בא למשל כך

 מאומה הבין לא שאביך אני בטוחה החבילות. של החיפוש הולך ודרכה

 הדבר. הוא כך אבל ההורים. אשמים בעצם מה לבאר. גם יכולתי ולא

 החבילה, עם לחזור צריך היה שאביך על כזאת, במידה מצטערת הנני

 קרה מה יבין לא ממש הוא אחר. דבר על לחשוב מסוגלת שאינני עד

להסביר. אוכל לא ואני פה,

 אבל ביניהם, יהיה שאחיך התפללתי מסודן בחורים 18 שהוחזרו קראתי

 עליו עברה איך אודותיו מספרים מה תפילתי. נשמעה לא לדאבוננו

ביותר? נחלש האם השביתה,

 בבתי כלואים עדיין ואנו פסח שוב והנה הדבר, היה שאתמול לי נדמה

 שחופשתנו איפה, נדמה אבל הפסח, חג הוא והחופש החירות חג הסוהר.

זמנה. עוד הגיע לא

 זה פסוק ובו לפסח שחיברו ההיתולי העיתון את לי מזכיר זה דבר

אודותי:

הסומקות: הלחיים "לבעלת

בשופרות! תקעו יהושע: ויאמר ההוספה אחר ויהי

" השערים!!!! ויפתחו בית־לחם, חומות ותיפולנה העצורות, ובמחנה

כתבו: טובה ואודות

 נביא הבא לך, איכפת לא אס לאשתו, משה ואמר פוסק: הבלתי "למעיין

לעם!" חירות
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המון!!! צחקנו אלה? פסוקים בעיניס חן מוצאים איך

 אני ולשנינו ולכולנו. הנזקק לעם חרות יביא זה חרות שחג השם ויתן

 שעברו בימים ולהזכר בביתנו להיות נוכל הבא בפסח שלפחות מאחלת

לזו. זה קרוב להיות נשמותינו יצאה שבהם עלינו

 ובריאות שמח חג פעם שוב

 עד וגעגועים נשיקות באלפי מלווה זה כל שלך, האהובה לך מאחלת

שיגעון.

* * *

 לך וסיפרתי פה, שהיה המקרה אודות לך להוסיף לנכון מוצאת הינני

 מהעזרה אחת גברת לנו שלחו כזאת. בצורה נקמה העניין הקודמים. בדפים

 הכל. את לסדר ותשתדל העניין את שתחקור הממשלתית הסוציאלית

 בחדר. המזכירה באם ביקור לקבל סרבנו שלנו, בחרס שהמשכנו וכמובן

 את קבלה ולא העניין, מה להוריה והודיעה לביקור נכנסה בת כל וכך

 עונש לפחות שתקבל עד להמשיך רצינו הרב. אל פנו לבסוף הביקור.

 הודעתו הראשית. הרבנות השפעת את נקבל שלא יתכן לא אבל סימבולי,

 שינו הן זאת ובכל עליהן. להשפיע לי היה קשה היתה: למנהל הרב של

וכר. ידועות מסיבות האמיצה החלטתן את

 רב. בכבוד יצאנו דעתי ולפי בכוונותינו. יפה והכירו כבודנו על הגנו

.....שלך נשיקות
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24.3.1945 לחם בית

 לחם, בבית אצלנו הסדר ליל אודות שכתבתיך היה זה אתמול לא האם

 הרחק נמצאים כאשר החג, לימי המיותר הרוח מצב אודות תש״ד? בשנת

וכר. וכר בקירבתס? להמצא הרצון דווקא שיש אלה מכל הרחק

 כל הסדר. ליל גם רצוני ולשביעות תמימה שנה עברה עין כהרף ושוב

 הרגשה זו היתה ומדוכא. עגום רוח במצב כרוך היה זה ללילה שקדם היום

 אנוסה שוב שהינך הרביעי הפסח שהינה העובדה בפני לעמוד מוזרה כה

 הכרח אמר ולבי הרגשתי, פנימי קור מעין הזה. הבית חומות בין לבלותו

 לא מאומה אבל הזו. האווירה את לשנות שעלול מה דבר שיתרחש הוא

 בנות, 32 הסדר. ליל את להתחיל השולחנות, ליד ישבנו ערב ולפנות קרה

 עיניהן, של העליון הברק ומאחורי לחים. ורצון מרץ מלאות נחמדות,

 שדה, בפרחי מקושט היה האולם וגעגועים. מצער המספר מיסתורי, דבר

 לי נדמה הסדר. לעריכת הנחוץ וכל היה יין לבנות. במפות והשולחנות

 ממש להבין שרוצים כאילו הפעם, באגדה ועיינו קראו התעניינות שביתר

 את הרצון בכוח למשוך שבשנים. אלפים לפני זה לעמנו, שקרה הנס את

ויגאלנו!!! שיקרה אנו לימינו הזה, הנס

 על הראשונות הכוסות השפיעו יין לשתות רגילים לא שכבר מאחר

 השנה, היה אפשר איך הזמן.... לפני קצת להרעיש, והתחילו בנות מספר

 אפשרי היה ואיך ולהתגבר? לשמוח הקודמות, השנים יתר מכל יותר

 בהעדרם זה סדר ליל שמבלות המשפחות אותם בכל להזכר לא הדבר

 אלה שכל והבטחון הוריהם? של בהעדרם הילדים או בנות, בנים, של

 נורא תגיע השמחה שעם אפילו ביחד, איתם ולשמוח לבא עוד יכלו לא

 מן אבל התקווה. ושירת הגונה" "הורה ברקוד סיימנו וכך הדבר. הוא

 וגנבה הקושיות את ששאלה 17 בת ילדה היתה שבנינו לספר, עוד הראוי

 ישראל עם כל לשחרור הראשונה הכוס את שהרימה היא האפיקומן. את

 "בידי בפומבי: הודיעה הסדר עורכת לאסתר ועצוריו. אסיריו את וכמובן

 תמורתו, לי תבטיחי שלא עד אתננו שלא לכן, ואגלה האפיקומן, הוא
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העברית." המדינה את

 עוד שאינך לי והודיע בא שאביך בבוקר, למחרת בהרבה לי הוקל ...

החולים. בבית

 נעימה הרגשה זו אין וחולה? סובל שאתה מפני מסתיר הנך זה למה ...

חולה.... שהינך לי נודע שפתאום

 בחושבי מאוד דאגתי הכל. את לי ותגלה בחשיכה עוד אותי תשאיר אל

 ואיך הסדר? אצלכם עבר ואיך החולים. בבית הסדר ליל את לבלות שעליך

 המיובשת הסיגלית בצרוף ברכותי את הקבלת בחג? הביקורים ימי היו

 אבל וכלל, כלל כותב שאינך על אותך מאשימה אינני לך? ששלחתי

 אותי לכבד נכון או לנחוץ מוצא אינך כך כל ארוך שזמן בעיני הוא מוזר

דבר. שום בפני תסתירו אל פעם, לזמן״״עוד מלים,מזמן במספר

 בלי מלהיות עייפתי ממך, תשובה אקבל שלא עד לכתוב, עוד אוסיף לא

כמוני. לענות צריך והנך אתך קשר כל

 שאין אחר ביטוי לגעגועי לתת אפילו מנסה ולא אותך מנשקת הנני

 מאחלת הנני זאת בכל מרגישה. הינני אשר את לבטא שתוכלנה מלים

כצורך. עצמך על שומר שאתה ומקווה לך

.57/0 .?Je
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1945 באפריל 4

 בעד מאוד מפריע לתעודתו, להגיע לא עלול זה שמכתבי העובדה, עצם

 בעולמנו לא חיה ואני כאילו לפעמים, לי שנדמה החופשית.... הכתיבה

 או קרו, חדש לפני שרק בדברים ולהזכר לחזור לפעמים לי קשה כה זה.

 קבוע, קשר אחרי לעקוב מאוד עד לי קשה גם העבר. של אחרים בדברים

 אלה, שנים המבלה אדם כל ושלא זו, שאשמתי יתכן וכו. ידידותי עם

 כך, מתוך זה עניין שנובע יתכן כמוני. מרגיש החיצוני, העולם מן מורחק

 מדי. יותר מסתגלת שהנני עד שונים, למצבים להסתגל באמת נוטה שאני

 שהקטנה רק לי וצר מאוד.... קרובות לעתים חושבת אני מפה, יציאתי על

 לסבול, עלינו גבר נגזר שביום הגורל רצה זה, למה בגללי... כה סובלת

 הנה בא אביך אותי.... מגעת זו ומחשבה הקרובים?.. אף בגללנו וסבלו

 לילדים... סריגה דברי עושה אני בפעם פעם חבילה... לי ומביא לעתים

 צריך החדש שעוד לי אמרו עיניים. בכיליון מצפה אני מצבך לשינוי

 אלה, מהקלות שתהנה רציתי, מה לא. או תתקבל, בקשתך להתברר,

 דאגתי כה שעבר בחורף בתנאיכם. מהם להנות עוד שאפשר היחידות

 אי האם החורף? לקראת זה, לעניין בקשר מה הרטוב. חדרכם בגלל

 באפן התנאים פה בריא? יותר לחדר אופן בשום החדר את להחליף אפשר

 למחלתי וחיוניים. יסודיים דברים כמה שחסרים למרות רעים, לא כללי

 ומבריאה הולכת שאני לומר אפשר ההררי, האוויר מאוד עזר הישנה,

 מה תישאל, בודאי מפליא, מאוד... שהשתניתי לי נדמה ופעמים ממש....

 מתחולל מה להגיד קשה מאוד. שבגרתי ההרגשה בך? שחל הזה השינוי

 של ולאימתו זקנה, ממש בוגרת כה עצמי את מרגישה אני לפעמים בי.

 הם האלה, שהתנאים היטב לי ידוע עוד. ילדה אינה 25 בת בחורה דבר,

 שאני החיים צורת לכל טעם עוד ואין נדמה בעיקר. לכך גורמים אשר הם

 חושבת שאני עד ומפליא משונה כה הכל שלי,... העבר מן אותה זוכרת

 הזרות הרגשת גם ולכן אלה... חיים דרך באמת שעברה הייתי אני זו אם

 מצאתי. לא חיי תכלית שאת לי ידוע כעת רק בחוץ. המתרחש כל כלפי
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 תכלית למצוא שצריך חשבתי לא פה היותי מזמן חוץ פעם, אף נכון, יותר

 אעבור שאם יתכן בתכליתו ומכיר יודע האדם תמיד לא בחיים... מיוחדת

 האל ישמרני ממני,.. הוא נסתר בינתיים יתגלה נורמליים חיים לסדר

 שכל חלקו תכלית,... לו למצא מסוגל שאינו יצור, בתור חיי את מלעבור

 תקופות שישנן כמובן החיים. האנושות״״לכל לכלל לתת חיב ואדם אדם

 להיות יתכן לא אך מועיל. פחות שהינך כאלה וישנם יותר, מצליח ואתה

 שהכל עצמי בתוך מרגישה שאני מאחר יתכן לא בעיקר רגיל. אורח עובר

 אני נחרדת המתאים. הפעולה שדה את רק למצוא ושדרוש ופועל, תוסס

 מיוחד, תוכן ללא יחלפו ושימי מפה... שאצא האפשרות, מעצם ממש

 שהינך מאושרת ממש לרוחי?....אני מבין הינך האם מיוחדת. תועלת וללא

 לך בעתיד. לך לשמש מקווה אני שיוכל ידוע במקצוע ומשתלם לומד

 שקשה עד עזים כה אליך וגעגועי ימים ויש אהבתי, וכל מחשבותי כל

 אדם להישאר שצריך אני יודעת אך עלינו.... הנגזר על להתגבר עוד

 שאפשר הרושם לי יל הזו. הישיבה אחר גם בנפש, והן בגוף הן שלם,

 כבירים לשינויים לקוות רק צריך קלה"... "ישיבה זו, ישיבתי את לכנות

 אלה ששינויים להאמין ביותר, המובהק לאופטימיסט רק אפשר שעדיין

היהדות. כל מצב בדבר שינויים כוונתי לטובתנו. יהיו

 מאוד. ונחמדה צעירה, ילדונת חדרי, מבת היא הזו המצורפת הפתקה

 שיש ולראות להסתכל תענוג מרץ. ומלאת לאומי בבית חונכה זו ילדה

 את פה לבלות שעליה חבל רק בריאה, הופעה בעלי טובים כה ילדים

 מתוך קטעים אלה אי בפניה מקריאה הייתי לעתים היפות. שנותיה

ביותר. נהנתה והיא מכתבך
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1946 תש"ו, שבט, ט״ר

jijnf ׳?/לק ?J• .
 שלפחות לאלוהים ואתפלל מלים, כמה אליך שלחתי מספר ימים לפני

 למה מבין איני שלי. שורות לכמה את אף ושתזכי העניין, יצליח הפעם

 מספקת סיבה שישנה אני בטוח אך זו. הזדמנות את אף ניצלת שלא

 בין להבחין שכחתי ובהקיץ, בחלום עליך חולם אני יקרה, בובה לדבר,

 אשכח לא וזאת אבטיחך, אחד דבר אך לחושך, אור ובין ללילה, יום

 בך ורק אחסה בך לרגלי, נר תהי את את ורק את הס וחיי ימי לעולם,

 אשמור ולזהרה שלאורה אהבתנו, תהיה מצודתי סלעי הימים. כל אהבה

חיי. את בלבד ועבורה דרכי,

 הכזיבך העבר בעטיי, לך נגרם סבל שהרבה אנוכי יודע שלי, בובה

 לבי בכל אליו אתפלל ירחק, אם וגם והעתיד, ומדכה. מכאיב ההווה

 ראיתי לא מעולם שנינו... אושרנו אושרי, אושרך, עתידנו, בובה ומאודי.

 זאת להעריך ידעתי ולא זמנים היו העדינות. שפתייך על תלונה של צל

 אנוכי ומהרהר יש גיסא, מאידך אך כלפיך, חטאתי הרבה חטאתי בכלל,

 גורל יהיה, בידינו לא וגורלנו הגורל רצה האשם, לא בי שגם לי ונדמה

 שלי, מותק אומללה... לאומה אומללים בנים הגורל הפרט גורל אומלל,

 יהיה לא והמתקומם למכים, גבנו יותר ניתן לא יותר, נהיה אומללים לא

 לעמלק יותר נרשה לא ובנפש, בגוף חורין כבני נחיה לעולם, מסכן

 לא "המכבי" דמנו , לנו מולדתנו לנו חיינו שלו, כבתוך בנו לעשות

 חופש אפשרויות: שתי כיום לנו יש ולריק, עולם במות על יותר ישפך

 זה יהיה לא ובאם בחופש נבחר בחיים, נבחר מות. או חיים עבדו, או

 ובנפשי בגופי שלך אני וארצנו. עמנו נחלת יהיה לפחות הפרטי שני

חיי.... כל אשאר וכזה
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 חיו היא היחידה שבקשתנו בשמי להן מסרי הבנות... לכל שלום מסרי

חצי זו לנו ותהיי רעותה על אחת שמורנה ובידידות. בהבנה בשלום,

נחמה.

Jaa ?peju j 1c 9/// כחי/r.׳ 
. .pile

 , Jau jraaJ7>»jn ?׳€

e!1c ,jincna-< €0ורה.
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גרוש 30 למוכ״ז לתת נא

1946 בפברואר 11 תש״ו, שני, אדר י׳ ב׳ יום

 והנה מלראותך. התייאשתי כבר הביקור, ביום נפשי פיזור על נא סלחי

 מוזר לי נראה הכל בתחילה דעתי, על העבירני האושר לפתע... הופעת

 יכולתי ואיך מסביבי, הנעשה את לעכל ידי לאל היה לא ומטושטש,

 מקסימה, כה עיני, לנגד שנגלתה התמונה היתה יפה כה הרי כן. לעשות

 אותה את למצוא עלצתי מה הדבר? היה בהקיץ האמנם מושכת, כמה

 והמתוקה, הרצינית הקוליה־מוליה, את הבובה, אותה את שלי, הילדונת

 וכל בקרבי, הדיבר נחנק לך, לומר מה ידעתי לא היית... רצינית מה הוי

 את לשמח רציתי מה ונמוג. גז מועד בעוד לעצמי ושיננתי שתכנתי מה

 הנך את שוב עתידנו, דרך את לך להסביר ניסיתי הצלחתי. ולא נפשך

 חופשית בלבד. ובעטיי עיוורת, בצורה להלוך יותר רוצה אינך הצודקת,

 שתהיי ארצה לא לעולם עתידך, דרך ואת אושרך, את לעצמך לקבוע את

 בלבד, בעטיי והכל בעבר, פעם שהיית כפי ומיואשת, מאושרת בלתי

 את עליך לכפות רציתי לא בכך. ומאושר שמח להיות אני ומחובתי

 האמת, את ממך אכחד לא אך כן. לעשות ארצה לא לעולם אף רצוני,

 היה כי אבטיחך, אחת אך שלי. בזו שלובה תהיה והחלטתך אהיה מאושר

 להאשימך, אפילו אנסה לא כן, לעשות את ועצמאית אחרת ותחליטי

ובשקט. באהבה הדין את עלי אקבל

 רמ״ח בכל אותך אני אוהב זו. בהגדרתי קצת מדייק שאיני אף ויתכן

 את רוצה אני שלך, ביותר הקטן החלק על גס לוותר מוכשר איני אברי,

מחיר. ובכל כלך

 חיים, גורל היא קובעת וקובעת, קשה זו שהחלטה היטב אני יודע

 עצמאי באופן זה ויהיה חדור, העמיקי הרבה, חשבי ולכן אושר, גורל

 דרך כל רואה איני אחד. אלמנטרי דבר לך להסביר רק מחובתי ומוחלט.

 את תקבע שהחלטתך לך אמרתי הביקור. ביום לך שהצעתי מזו אחרת
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 דעתי, לסוף ירדת שלא כנראה הדבר, תלוי בך ושרק המשותף, עתידנו

 הנכון כפיה. או לחץ לשם נאמרו לא אף בעלמא, דברים אלה היו לא

 רצוני כל שנינו, עבור משותפים לחיים אחרת דרך כל מוצא שאיני הוא,

יחד. שנהיה

 מורגשת תג ובכל מלה בכל לבי, אל מאוד נגע רגש והמלא הנחמד מכתבך

 אאלץ מתי עד יקירתי, אך! והתמה, הנאמנה ומסירותך העמוקה, אהבתך

 מה והנאמן, הנחמד מפיך במלים ב״ה ומעתה כתובות במלים להסתפק

 העדין, צווארך את לנשוק החלק, עורך את ללטף אליך, אנוכי נחשק

.....לשונך את שניים את

 שלך, את כולך. את גופך, את ישותך את תמימותך, את לחוש רציתי

 וכותבת, כותבת וידי בגופי. לדפוק חדל הלב יקירתי, אך! שלך... את רק

אליך. אני מתגעגע מה נורא, חלל ובראשי מתכווץ לבי

 וטבעך, מזגך את אני מכיר ובאהבתך, בך אני בוטח בובה מתי?! עד

 למרות אך ובדמעות, בדם נכתב את שכותבת מה שכל היטב אני יודע

שלו. איני הכל

 לך להציע בדעתי היה הורי. אצל לבקר עומדת שהנך לשמוע שמחתי

 להם, כבת הרי לקראתך, הם ישמחו מה ימים. כחודש אצלם שתנוחי

 והבריח. הסורג מאחורי הנמצאים בניהם שני חלף מזה, יותר ואפילו

 בעבודת אחותך אל התצטרפי הקרוב, בעתיד לעשות את חושבת מה

התפירה?

 במיוחד לו שתצטלמי, אבקשך תמונתך, את לי לשלוח לבקשך ברצוני יש

 אני תמונתך... את לפחות האפשרי, בהקדם אלי ולהעבירה זו, למטרה

 "בבית עוד בהיותך פעם להצליח. השתדלי ומוצלחת, טובה בתמונה רוצה

 הקבלת הורי, אצל כנראה נמצא הוא מחרוזים, ארנק אליך שלחתי הישן"

 עם עושה היית מה הורי, אל להעביר הצלחתי אלי מכתביך כל את אותו?

 שהם חשבתי משמר, מכל שמרתים אני אותם? משמידה ההיית מכתבי

כך? זה האין הימים, ברבות אושר הרבה לנו לגרום יהיו עלולים

315



ירושלים חרות לוחם זטלר יהושע

17.1.1946 לחם. בית

9/35 stn&eM 

!xn vie

 מחשבותי את לקשר והצליח נעימה כהפתעה לי בא הגדוש מכתבכם

 את אצלכם. הנעשה אודות ולהרהר אתם, חייכם עם מספר לשעות

 אבא הרי רצון, שביעות מתוך כתמיד קבלתי בריאים שהינכם הידיעה

 עמך. הצדק ובכן בחיים" הוא היקר הדבר "הבריאות אלי במכתבו כותב

הוטב?. האוזן מצב האם אמא. עם קרה זה מה אך

 כותבת הינך מריס בדאגה. שרויה ואני אודותיה לי נודע ממכתבכס רק

 אי אך כלפי, מרגישה היא אשר את בכתב להביע רוצה היתה שאמא

 הוא, ידוע אחד דבר זאת. לעשות ממנה מונעת בעברית המספקת ידיעתה

 ברורות, במלים לבטאם האפשרות ניתנת לא באם אף ידועים, רגשות

 ממש אותם "חשה" הנני לי. הם ידועים כלפי, אמא של רגשותיה ולכן

 את הוא ומדגיש מובהק אות לבכם תשומת וכל כך, לומר אפשר באם

 מרץ מוסיף זה יחסכם לכך, תודה זאת ועל וטהורה. הכנה כוונתכם

 מגיעים שאליה מסקנה האדם בני מכל להתאכזב שאסור ומלמד ועידוד

 מגבכם. עול חצי יורד היה שוחררתי, שלו כותב אבא במצבנו. לעיתים

 לכם להיות זה צורך ואין כזו, במידה עליכם תעיק שישיבתי צורך אין

 צעירה בריאה, הנני השם ברוך להערצה, דאגתכם ראויה גם באם לעול.

 כל על להתגבר היה שיכל חזק אופי על מעיד זה כל בנפש, וחזקה

 להבא גס ולכן עמם, הביאו האלה הקצרים שהחיים ומכשולים הקשיים

 בחופה להתראות ונוכל היום רחוק שלא תקווה הנני לדאוג. מה אין

 שנשלה אסור ליהושע בקשר הרי לעזר, לכס נהיה ואני אפרים ולפחות

 ושמבין ומלמד לומד שאפרים הדבר טוב נשפט. שהוא מאחר עצמנו את

 דבר בבדידות. אותה מבלים אנו שבאונס זו תקופה לנצל צורך שיש הוא

לעצמו. גמור חופש נותן לא שהוא מראה זה

 למדתי האחרונה השנה במשך פתאומית. הפסקה הינה ללימודי, באשר ...

316



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 וכתוצאה מפתיע באופן השבוע שוחררה אשר בחורה עוד עם קבוע באפן

 שבועות שלושה ובעוד זמנית הפסקה רק זו אך ללמוד, הפסקתי מכך

 בספרים לי לעזור הצעתך בעד לך מודה אני רב. במרץ אותם אחרוש

 ותקוותי הרגשתי את בפניך אסתיר לא אך ברצון זאת ומנצלת מתאימים

 לי שיוסיפו להאמין לי קשה הרי עמכם, אהיה הבא החודש שבהתחלת

 תתגשם לא זו תקוותי באס ובכן הרגילה. בפרוצדורה שנה, חצי שוב

 ללמוד כוונתי ספרות. ללימוד ספרים לי לספק תוכלי באם אשמח אזי

יסודי.... באופן ספרות

 ראיתיך לא ארוך שזמן למרות כי קולך, את מפתחת הינך באם לי כתבי

 ואף עוד חוזרים לא השנים אותם כי הערב... קולך את עדיין אני זוכרת

 לא הגורל בהן שנים, כמה בעוד מאשר לקלוט חופשי יותר כעת מותק

חלקו.... את אדם בן שכל ומחלק אחד אף על חס

 לך אליו. הבא במכתבך לאפרים ד״ש לי. דאגתכם עבור לכס ותודה

בלה. נשיקות.

 מדרך שהיא איזה תמונה לכם שתהיה ומקווה מכתבי את הפעם אסיים

 לעצמי מרשה לא אני מצפוני אך מדי, יותר עצמי את משלה אינני חיי.

 נוספת לישיבה גורלי לחרוץ להם יאפשר אחרים של שמצפונם לחשוב

בעתיד.

.p/G Cama anpa
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 אנוכי כותב אבל... כן, נעשה ואף שצריך. ובאמת לשמוח, צריך אביב,

מבעד חודרות האביב שמש וקרני

 ומה נאה מה בחוץ, אביב והכתוב. הניר על ומשתעשעות לסריגים

 לאושר, משוע ופורח. צוהל כה הכל דיצה, אורה, שמש, חמה נחמד,

 וצריך אביב ונעלת. נחייך אנו, אף נצהל נשמח, החיים. ולחדות לחיוך

 הסריגיס אך כוח. בכל ולוחץ מתדפק לכאן. אף חודר הוא ולרון. לעלוז

 תבאנה בצדם. החיים יפו ומה אלה, שמש קרני יפו מה הארורים...

 הטוב רצונן כל עם אהה! אך ורשת, סריג תפרוצנה תחדורנה. הקרניים,

 שבורות במקצת, מבויישות תבואנה אלינו ובהגיען בדרכן, הן נשברות

 תיפולנה ובלשדם, בדמם טבועים והרשת הסריגים כסימני ורצוצות

 טוב, יהיה יקירתי, פנים כל על מעשה. ובאפס אונים חסרות הנייר על

 ולאורם אתברך, בהם חיים, אלוהים דברי עבורי ודבריך כן, אמרת הרי

 הביקור אחרי עתה הנך!... נחמדה כמה הוי שמחריש, מצער את אשמח

 בקרב גועש עמדך. לשוחח מזה ופחות לראותך זכיתי מעט כה לי, צר

 ומתפתלת, גועשת הלבה וישותי, קרבי כל את כבצבת לוחץ הוא רגש...

 נוראה הרגשה איזו חרבות. לתל יקומי כל את והופכת הורסת שורפת,

 אני חסר מתמיד יותר עתה ולהרגע. להשקיט אוכל לא לה, אוכל לא

 תהום איזו וללטיפותיך, לנשיקותיך טובות, למלים ולבבי, חם למשהו

 צר מה והבחנה, התחשבות כה בחוסר כיקום,... לה זרועות אכזרית,

 את ויפעל הזמן יבוא ואדיש.... מדכה כך זר, כך הוא ונשקף יש העולם

 ויהי סבלנות כך שירפא, ודאי ירפא, והוא ומכאוב, דווי ירפא שלו,

 כשהיא ולרבות הרבה, מגידה היא שלנו לכאורה. סתמית מלה טוב! טוב.

 בהקרבה כרוכה בתמימות. ויקר, אהוב כה והוא הלב, מקרב נאמרת

 אשוע וכיסופי כוחי ובכל אליה. מצטרף אני אף האהבה. כלב ובסבל,

 טוב! יהיה שלי ילדונת הרף... בלי תדובבנה ושפתי תפילה, אשא לה,

 בהסח אולי נאמר אחד משפט מעט... לא רוצים ואנו כן, ויהי רוצים אנו

 הנך, יפה מה בובה, ודמי. קרבי כל את שמחה ומלא לבי את פעם הדעת
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 זאת, לספר צריך איני אולי זאת? את היודעת ומאושרת. מתוקה מה

 תשאינה תחרוטנה ובאשר וחורטות, מתפרצות מאליהן. יוצאות והמלים

 עד ורעב, צמא כך אוהבך, כך ואני ורחוקה, יפה את ודמע. דם עקבות

השגעון. יתקפנו באם יפלא לא כי

 וגס היית קמצנית מה ואת הניר... על ואף ונשיקותיך לחבוקיך צמאתי מה

 הייתי ותמיד שבקשתי אחרי כך ונשקת מעט, לא קמצת היום בבקורים

 צריך לנשקני הכדי מתבטא, זה במה הנך, ששכחנית אמרת להזכיר, צריך

 יקירה, מתאונן איני במטפחת? קשר או בפנקס לכתוב ואולי להזכר,

 אהבתי שהנך, כמות עלי את אהובה שטות, ועשיתי לבקש אין נשיקות

 שיחה לי דרושה עמדך. להשיח רק אני רוצה רבות, כה אהבתיך לא אולי

לעשות... מה אך מזה, למעלה ואף זו,

 שלנו )החברה אחד בחדר כולנו והתאספנו חברי, לבקשת הקצין נעתר

 את איש ברכנו יין( שיש היחיד החג )זה יין כוסות הרימונו במספר( 14

 לנאום, ציפו החברה לומר, מה ידעתי ולא בראשונה להרים בקשוני אחיו,

 חרות! אזכור לא משהו, לחשתי מאומה, הגיע ולא כבמסגר נסגר ופי

 החדשות, ולאחריהן הכוסות את הריקונו בתרועה אחרת! אומר ומה פרז׳!

 והקולות והתלוצצו, שמחו ביין האנשים וכטוב כוסות. ושוב ברכה ושוב

 להשתכר, רציתי שחשתי... האיפוק למרות אני, אף וקירות. שחקים בקעו

 היו העיניים כל בקשת... כך והרי לחייך לשמוח לשמוח... לשכוח, רציתי

 תחשוב אל בחור! הא משתגע, אינם למה שם, אינם למה אלי, מופנות

 ולפתע עמי... אינו ולבי אשתובב איך יכולתי, ולא ניסיתי הרבה... כה

 המתגבר... כמעין ואני והקשיבו. שתקו הכל בשירה, קולי ונתתי התפרצתי

 צעק בחור! הא שחורה. מרה לתוך נפלתי ושוב נשתתקתי, לפתע ושוב

 קצת להרהר להתבודד, שאפתי לעצמך... שמור שבלב את והתייפח דמי

 לחדר כולם הלכו כך ולאחר כך, בילינו תמימות כשעתיים אודותיך.

 נכנסתי ואני בחג. ולהתפלל לאכול היהודים כל מתאספים בו הכללי

 אינו דמי ואף במקצת, סחרחר ראשי מכתבי... המשך את ולכתוב לחדרי

יקירתי... סלחי אך ומטושטש, בודאי... נורא ידי כתב שקט,
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1946 תש״ו, בכסלו ,ו

•p/Je

 בקבלך פניך עוויות את הרב תמהונך את בדמיוני לי לתאר אנוכי מנסה

 תמונות לצייר מיטיב אינו כלל בדרך דמיוני אך חבל באמת זה. מכתב

 קרובות, כה לעתים לא. פעם אף ואולי בעתיד, אך להתהוות העלולות

 האם יהיה, הוא "כיצד עמנו, של עתידו את בדמיון לי לצייר אני מנסה

 ודאי משונות, מחשבות מי איזה מאושר?" עם פעם אנחנו גם נהיה

 מאמינה ורק מאמינה אני ואמונה"... תקנה מחוסרת צעירה "איזה תחשוב

 רצונך נגד לעתים נפשי. סבל כל על ההתגברות מקור היא האמונה והרי

 לרגע לך ונדמה נוגות מחשבות החומות מאחורי ודווקא בך מתעוררות

 להמשיך. כדאי לא באמת אך חידות, לך לחוד נתכוונתי לא אך קט...

 לא בוודאי כותבת" הנך פתאום זה "מה מישהי כעת אותי שאלה אילו

בפי... מענה היה

 מסוגל שנים ארבע של "מישיבה" אחד שאדם להאמין לי קשה לעתים

 למרות ושובבות... מרץ מלא עליז כה זה עם וגם ושלו. שקט כה להיות

 בתוך היחידי, האדם היא דווקא לי נדמה שבינינו, הגדול הגיל הבדל

 זאת אני ואומרת היחידה האדם לי, קרוב כה אשר בנות, 35 של קהל

 לכתוב כזאת הזדמנות ניתנת יום כל לא מעריכה... שאני גמורה, בכנות

 כשאתה אלא רוצים, כשאחרים אז ולא אוטומטית, כמכונה לא מכתב,

 את לשלוף ולא דעתך, על העולה מכל לכתב הנך הכל רוצה, עצמך

רב... שלום הנאמנות! הרגשות
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שלישי יום

׳>%?׳/
 אני וכעת האחרון הביקור אחרי שעה וחצי שלוש כלומר שש, השעה

 והייתי הביתה שבתי מלים. מספר לכתוב אני מסוגלת שכבר מרגישה

 הרגשתי. לא כלום בדרך, עדין הייתי כאשר הנפשי. במובן ורצוצה עייפה

 התראות אי של תקופה מתחילה שוב לדקרני.... יכולה והיא לי נשמה

 להרגל להיפך יכול לא הדבר ההכרחית, ההשפעה מופיעה זאת ולמרות

 חסר אתה איתה. להשלים אפשר ואי כזו לצרה להתרגל אפשר שאי כיון

 שהוא. איזה צביון אלה לחים לשוות אפשר ואי . חיי של רגע בכל לי

 נשארת ושבודאי הביקורים בעת משונה היתה שהתנהגותי יפה אני יודעת

 שלא לי האמין האחרון. בביקור כבר לך שהיה כמו מדוכא, רוח מצב עם

 ממשית, כה גדולה כה הצרה בגודל להתחשב מוכרח אתה האשם. בי

קט. לרגע אף לשכחה מצליחה אני שאין

 תחשוב אל להתנהגותי. הסיבה זו כך הס כניס אלה ודברי חוזרת אני שוב

 יכולה אינני אך ויש יש עמך דווקא עמך, לשוחח מה שאין וחלילה חס

 בימים סתם בי ואין לקשקש לספר סתם אוכל איך לתנאים. להכנע

 זוהי הדרוש. ברגע להתעלות מצליחה ואינני מכביד רציני, הכל אלה.

 רציתי מה ממנה. לסבול כיום צריך אתה רצוני שנגד מה, במידת חולשה

 מרגישה. אני מה היטב לך להסביר פנימית דחיפה מרגישה ואחרת״שאני

 אך אחרת הדברים את לפרש לכן ויכול מאוד רגיש שאתה יודעת אני

 לדבר וכר. לשתיקתי היום היתה לא אחרת סבה, ששום הרצינות בכל

 לעמוד מאשר לכתוב יותר קל ועוד, רגשותי על אנו, לעניינינו עליו

 וציני. תוקפני מעונה, היה רוחך מצב גם זרים... קהל ומסביבך ולצעוק

 קצת נפגע והאדם שיש כיון מקום, היה הערותיך לכל לא לך? היה מה

 צורך אין זדונית, בכוונה נאמרו שלא ביודעי הכל ולמרות רעהו מדברי

ולהזכירם... להגיב תמיד

■P
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ליקירתי

טובה שבה
יהווסע תש״ד ירושלים
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1946 זטלד ע1ע1יה בכלא: תדגם

 אדומות." שושנים לה אביא באם אתי שתרקוד אמרה יא

 אדומה." שושנה אין גני בכל "ברם הצעיר הסטודנט קרא

 מבין הציץ הזמיר, שמעהו האלון עץ בתוך אשר מקינו

 ועיניו הסטודנט קרא גני!" בכל אדומה שושנה אף "אין והשתומם. לעלים

 קראתי השמחה! תלויה פעוטים דברים באלו "ראה, דמעות. מלאו היפות

 נהירים הפילוסופיה מסתורי וכל החכמים האנשים כתבו אשר כל את

רצוצים." חיי נעשים אחת אדומה שושנה בגלל והנה לי,

 מזמר אני "לילה־לילה הזמיר אמר אמיתי!" אוהב נמצא סוף־סוף "כאן

 ועתה לכוכבים סיפורו את שחתי לילה־לילה להכירנו, מבלי אודותיו

 כשושנה אדומות שפתיו היקינטון, כפרח שחורות שיערותיו רואה! אני

 השנהב כצבע חיוורון פניו על נסכה התשוקה ברם תשוקתו, אליה -

גבותיו." על חותמה את הטילה והתוגה
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 תהיה "ואהובתי הסטודנט מלמל בביתו," נשף הנסיך עורך בערב "מחר

 השחר, עלות עד עמי תרקוד אדומה שושנה לה בהביאי הנוכחים בין

 ראשה את תשעין בזרועותי, אחזיקנה אחת אדומה שושנה לה בהביאי

 כך בגני, אדומה שושנה כל אין אך ידי. בתוך תלחץ וידה כתפי על

 ולבי ידי על תחלוף לב, תשומת כל אלי תפנה לא היא ערירי. שאשב

בקרבי." ישבר

 הוא לי אשר "את הזמיר אמר האמיתי!" האוהב נמצא נכון אל "כאן

 שנפלאה בוודאי כאב. לי־לו היא שמחה אשר את לו. הוא סבל שיר־

 ורימונים פנינים היפים. מהשמים ויקרה בברקות תסולא לא האהבה, היא

 לא הזהב ואף מקומה ימצא לא בשוק לסוחר, עוברת אינה יקנוה, לא

המאזניים." כף על יכריענה

 מיתרי על "יפרטו הצעיר הסטודנט אמר במתם" על ישבו "המוסיקאים

 בקלות, נישאות כשרגליה והכינור, הנבל לצלילי תרקוד ואהובתי כליהם

 סביבה, יצבאו החגיגיים במלבושיהם ומלוויה ברצפה, נוגעות־לא־נוגעות

 הדשא, על קרס לה." לתת אדומה שושנה בידי אין כי תרקוד, לא עמי אך

וייבך. בידיו פניו את כבש

 כשזנבה ידו על בחלפה ירוקה, קטנה לטאה שאלה בוכה?" הוא "למה

באוויר. נע

 קרן אחר ברדפו מסביב, מרחף בהיותו הפרפר אמר באמת?" "למה

שמש.

הזמיר. אמר בוכה." הוא אדומה שושנה "בגלל

 הקטנה והלטאה מוזר!" "מה כולם צעקו אחת?" אדומה שושנה "הבגלל

בצחוק. פרצה במקצת צינית בהיותה

 עץ בתוך בלאט ישב הסטודנט. של עצבונו סוד את הבין הזמיר אבל

 כנפיו את הזמיר פרש לפתע האהבה. מסתורי אודות והרהר האלון

 חלף וכצל בצל החורשה את עבר האוויר, את ויחץ המריא החומות,

 השיח ובהתגלות נהדר, שושנים שיח גדל דשא, כברת במרכז הגן. דרך

 לך "ואזמר קרא אדומה" שושנה לי "תן בד. על וינח לעומתו טס לעיניו

זמירותי". נעים את
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בראשו. נד השיח אך

 מהשלג וצחורות ים גלי כקצף צחורות "הן השיב צחורות" "שושנותי

 הוא ואולי הישן השמש סולם סביב הגדל אחי אל סורה ההרים, עלי

 סביב הגדל השושנים שיח לקראת הזמיר לו ויעף מבוקשך" את ימלא

הישן. השמש סולם

זמירותי." נעים את לך "ואזמר קרא אחת" אדומה שושנה לי "תנה

בראשו. נד השיח אך

 היושבות הים בתולות כשיער "צהובות השיב צהובות" הן "שושנותי

 באחו הפורח זהב( )נרקיס מהעירון וצהובות ענבר כולו מלכות כסא על

 הסטודנט של חלונו לרגלי הגדל אחי אל לך אך וחרמש, קוצר עלות לפני

מבוקשך." את ימלא הוא ואולי

סטודנט. חלון לרגלי הגדל השושנים שיח לקראת הזמיר ויעף

 זמירותי" נעים את לך "ואשמיע קרא אדומה" שושנה לי "תנה

בראשו. נד השיח אך

 ואדומות היונה כרגלי "אדומות השיח השיב אדומות" הן "שושנותי

 במצולות הפוגה בלי גלים המכות הגדולות האלמוגים כמניפות

 הסערה נבטי, את קצץ הכפור עורקי, את הגליד החורף ברם האוקיאנוס.

השנה." שושנים לי יהיו לא ולכן בדי את שברה

 כל האין אחת, שושנה "רק הזמיר, קרא אחת." שושנה רק היא "בקשתי

אשיגנה?" בה דרך

 לך לספר מעיז שאיני אכזרית כה היא "אך השיח השיב דרך" "ישנה

אודותיה."

הזמיר. אמר ירא" איני לי, "ספר

 להצמיחנה "עליך השיח אמר אחת" אדומה שושנה להשיג ברצונך יש "אם

 כשבחזך לי תזמר הלילה כל לבך. דם בעצם ולהאדימה ירח לאור בזמרתך

 ניצני לתוך חייך דם כל יזרום לבך, את ובפלחי מקוצי אחד נעוץ יהיה

לי." ויהיה

 הרי "והחיים זמיר קרא אחת" אדומה שושנה עבור יקר מחיר הוא "המוות

 ־במרכבת בשמש לחזות היער, בירק לשבת מאוד נעים לכל. מאד יקרים
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 הן ומתוקות האטד ריח הוא מתוק פניניו. במרכבת הירח ואת זהבה

 עתה גבעה. עלי המשגשג והאברש בעמק הנחבאות הכחולות הפעמוניות

 אדם." של לב לעומת ציפור ללב ערך ומה מחיים, עדיפה האהבה

 הגן מעל כצל חלף האוויר, לתוך המריא החומות, כנפיו את פרש הזמיר

החורשה. את חצה וכצל

 הזמיר אותו שעזב במקום הדשא על היה שוכב עודו הצעיר הסטודנט

היפות. בעיניו יבשו טרם והדמעות לאחרונה

 אצמיחנה אני האדומה! שושנתך את תשיג "עלוז, הזמיר קרא "שמח"

 זאת כל חלף היחידה ובקשתי לבי, דם במו אאדימנה הירח, לאור בזמרתי

 חכמה. היותה למרות מפילוסופיה חכמה האהבה כי אמיתי, אוהב שתהיה

 וכשלהבת השלהבת כצבע כנפיה אדיר, היותו למרות מכוח ואדירה

ניחוח." ריח - אפה וריח מתוקות כדבש שפתיה גופה, -

 הזמיר שפת את הבין לא ברם האזין, הדשא, מעל מבטו נשא הסטודנט

לו. נהיר היה בספריו הכתוב ורק היות

 הפעוט הזמיר את חיבב מאוד כי לבו אל והתעצב הבין האלון עץ אבל

עופאיו. בין קינו את שבנה

 האלון. לחש אהיה." מאוד בודד בלכתך אחרון, אחד זמר לי נא "זמר

 כד מתוך הניגרים המים כהמיית נשמע וקולו האלון לעץ הזמיר זימר

כסף.

ועפרון. הערות פנקס מכיסו והוציא הסטודנט קם השיר תום עם

 דרך חזרה בהתהלכו לנפשו דובב ממנה." לשלול אין יופיה עובדת "את

 כרוב הינה למעשה שלא, חוששני רגשות? לה היש "אולם החורשה

 עבור עצמה את תקריב לא לעולם כנות. ללא סגנון כולה האומנים,

 יש אולם אנוכית, היא האמנות וכידוע במוזיקה רק הגיגיה כל הזולת.

 מביעות שאינן מדאיב מה אך חן, נימות אילו אי מכיל שקולה להודות

בהן." אין חיוב שמץ כל גם מאומה,

 אודות מהרהר והחל הזעירה מיטתו על שכב לחדרו, נכנס הסטודנט

 שיח אל הזמיר עף ברקיע הירח ובעלות נרדם, מה זמן אחרי אהבתו.

 בחזהו נעוץ כשהקוץ זימר הלילה כל חזהו. מול הקוץ את ויכוון השושנים

328



זטלר יהושע של זכרונותיו ירושלים חרות לוחם

 מעמיק כשהקוץ הזמיר זימר הלילה כל והאזין. שח הצונן הבדולח וירח

הימנו. מתרוקן חייו ודם חזהו לתוך ומעמיק

 שבאמיר הניצנים אחד ועל ועלמה עלם בלב האהבה תולדות על זימר הוא

 הזמר. את זמר כרדוף עלה, רדף עלה קסם, שושנת משגשגת החלה השיח

 הבוקר כרגלי חיוורת נהר, עלי הרובץ כערפל הראשונה הייתה חיוורת

 שושנה וכצל כסף באספקלריית שושנה כצל השחר. ככנפי ומוכספת

השיח. צמרת על ששגשגה השושנה היתה כן אגם, במימי

 זמיר לחץ "הגבר הקוץ. אל להילחץ להוסיף הזמיר אל צעק השיח אבל

שלמה." טרם והשושנה היום יאיר "פן השיח צעק פעוט"

 והאךם, הלוך וגבור, הלוך הלכה שירתו הקוץ, את יותר הזמיר ויהדק

והאישה. הגבר בנפש התשוקה תולדות על זימר כי

 בנשקו החתן פני העולה כברק השושנה, בעלי עלה עדין ארגמן וברק

 נשאר השושנה לב ולכן הזמיר, ליד חדר טרם הקוץ אך כלתו, שפתי

שושנה. לב יאדים זמיר של לבו דם רק כי לבן,

 פעוט" זמיר לחץ "הגבר - הקוץ מול לחץ להוסיף לזמיר קרא והשיח

שלמה". טרם והשושנה היום יאיר "פן השיח צעק

 כאב בקרבו פלח לבו תוך את הקוץ ובגעת הקוץ אל יותר הזמיר וילחץ

 וסעור, הלוך ובעור, הלוך הלך שירו אך הכאב היה מר מר, ונורא. חריף

 את תדע לא בקבר שגס האהבה על במוות, הנבחנת האהבה על שר כי

מותה.

 אפודת היתה אדומה המזרח, בשמי כשושנה האדומה הפלא ושושנת

לבה. היה כזוהר ואדום העלים

 החל וקרום מפרפרות החלו הקטנות כנפיו וחלש. הלך הזמיר קול אך

בגרונו. מחנק מעין והרגיש ורפה הלוך הלך שירו עיניו. את מכסה

 שכח שמעהו, הלבן הירח שירה. של אחרונה התפרצות השמיע אז

 הזדעזע גופה כל זאת, שמעה השושנה אף ברקיע. וידם השחר את

 לבקתותיו זאת נשא ההד הצונן. הבוקר לאוויר עליה את ותפתח באקסטזה

 קני בינות צף זה מחלומותיהם. הרועים את והקיץ בגבעות המאודמות

הים. אל זו ידיעה נשאו והם בנחל אשר הסוף
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 מאומה השיב לא הזמיר אך השיח, קרא השושנה." בשלה הנה ראה "ראה,

בלבו. נעוץ והקוץ הגבוה העשב על מת נח כי

החוצה. וישקף חלונו את הסטודנט פתח צהרים לעת

 שושנה ראיתי לא "מעודי קרא, אדומה!" שושנה הנה המזל! רב מה "הו,

 ארוך" לטיני שם מעוטרת שהיא אנוכי ובטוח עד יפה. כה הנה כמוה

וקטפה. גחן

בידו. והשושנה הפרופסור לבית וירץ כובעו את חבש אז

 על כחול משי חוט מגוללת כשהיא הבית בפתח ישבה הפרופסור בת

לרגליה. רובץ הקטן וכלבה סליל

 "הנה הסטודנט קרא אדומה" שושנה לך בהביאי עמי שתרקדי "אמרת

 היא יחדיו וברקדנו לבך על הלילה תענדיה בעולם, השושנים אדומת

 אהבתי." גודל את לך תשיח

קדרות. לבשה הנערה אך

 נכדו זאת, "ומלבד השיבה שמלתי." את תהלום לא שהיא אנוכי "חוששת

 שערך יודע רב בי בר וכל אמיתיות מרגליות כמה לי שלח צ׳ברלין של

מפרחים." ערוך לאין גדול מרגליות

 את וישלך בכעס הסטודנט אמר הנך." תודה כפוית כי נשבעתי בי "אכן,

 ודרסה. עליה עבר עגלה ואופן האביך, במקום שם הרחוב. אל השושנה

 אתה? מי הכל ואחרי החצוף הוא אתה "הן הנערה השיבה תודה?" "כפוית

 כסף אבזמי אפילו להשיג ידך לאל שיש מאמינה אינני אכן, סטודנט. רק

 ונכנסה כסאה מעל קמה צ׳מברלין" של דודו לבן שישנם כאלה לנעליך

הביתה.

 אפילו בה "אין משם בלכתו הסטודנט אמר האהבה." היא אוילית "מה

 היא תמיד מאומה. מוכיחה אינה כי ההיגיון שבתורת התועלת מחצית

 שאינם בדברים אמונה ומשדלת להגשמה ניתן שאינו דבר אודות מספרת

 היא כשהמעשיות הנוכחי ובדור תועלתי לא בכלל זה למעשה, נכונים.

 מטפיזיקה." ואלמד הפילוסופיה אל אחזור העיקר,

לקרוא. והחל ומאובק גדול ספר הוציא חדרו, אל חזר
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דבד ף1ם
 לא הוא באלמוניות. לשקוע והעדיף לשפלה זטלר יהושע שב ברנדוט, הריגת עם

 להפיץ הרבה לא ואף ציבורית בעבודה עסק לא כלשהן, פוליטיות למסגרות הצטרף

 גם נאמן, מחתרת כאיש לעצמו, נצר עלילותיו מפרטי חלק זיכרונותיו. את ולספר

הדברים. התרחשו בה העת מן שנים עשרות חלפו כאשר

 בירושלים לח״י של הלחימה פרק זכה לא ומעורר, מתסיס גורם בהעדר כך, מתוך

 אוהדי עם נמנו שלא ומחנכים חוקרים הלאומי. בזכרון לו הראוי למעמד 1948 בשנת

 להתעלם העדיפו לח״י מורשת של מתעדיה רוב וגם העניין את לבחון טרחו לא לח״י

 התעמקות וללא אגב כבדרך זאת עשו אותו, שהזכירו אלו וגם לחלוטין הנושא מן

 יהושע בין החריף העימות כי ניכר המעשים. של והגורלית ההיסטורית במשמעות

שכך. טרם ,1947 בדצמבר לח״י מרכז ובין זטלר

 של פניה מראה כי מבהירה לעין הגלויות בעובדות ביותר שטחית התבוננות

 שניהל הקרבות מן דרמטי באופן הושפע ואחת העשרים המאה בראשית ירושלים

 על ענק ומחלף גשר כיום נמתח העיר במבואות בעיר. זטלר יהושע של בפיקודו לח״י

 דיר־יאסין, חורבות על בנוי חיים שוקק תעשייה אזור ליפתא, הכפר היה בו המקום

 היא הכותרת וגולת יהודיות, משפחות אלפי מתגוררות בה לשכונה הייתה קטמון

 בנויה זו הממשלה. וקריית המשפט בתי ישראל, כנסת את הכוללת הלאום קריית

באדר. שייח׳ בכפר לח״י מחנה היה בו במקום

 פניה מתווה את יצר ערביים שטחים לכבוש לח״י הצליח בהם הקרבות אתרי

 שאיפשרה עובדה היהודים, לשליטת נתון המערבי חלקה שכל כעיר ירושלים של

ישראל. כבירת העיר ביסוס את

 של להורג הוצאתו הייתה זטלר יהושע שקיבל ביותר המשמעותית ההחלטה

 את כללה זו תכנית תכניתו. את לקבל שעמדה האו״ם לעצרת צאתו ערב ברנדוט,

 להסכמת היהודית העליה הכפפת לבתיהם, הערבים הפליטים אלפי מאות שיבת

 הללו הפרטים כל לערבים. הנגב מסירת תוך היהודית המדינה שטח וצמצום הערבים

 בישראל. הפוליטית הקשת כל באזני עיוועים כחזון כיום נשמעים ברנדוט בתכנית

 הגורמים לכל קשורה הייתה לא מוות בן הוא ברנדוט כי זטלר החליט שבעטיה הסיבה

בינלאומית. כעיר ירושלים את לבסס המתווך של לכוונתו רק אלא הללו

 היו לו קורה היה מה ולשער חליפית מציאות לבחון מאפשרת איננה ההיסטוריה
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 המתווך תכניתו. גם נגוזה ברנדוט מות עם כי היא העובדה אחרת. מתרחשים הדברים

 בשטח נתון הנגב שבו, לא הערבים הפליטים וכך, אחרת גישה נקט אותו שהחליף

 בה הבירה עיר היא וירושלים חופשי באופן מתנהלת היהודית העליה ישראל, מדינת

 הזו המציאות כל אם ספק והמשפט. החוק הממשלה, של המוסדות מרכזי יושבים

התיכון. במזרח לשהות מוסיף ברנדוט היה לו כך, להתרחש עשויה היתה

 עם ברנדוט של הקשרים עומק על פרטים והתבררו הלכו שנים עשרות כעבור

 את מחדדות צרכן כל הובררו שטרם אלו עובדות הימלר. היינריך הנאצי הצורר

 הייתה להרגו, ההחלטה וכי טהורים בלתי מניעים על־ידי הונע ברנדוט כי התחושה

אויביה. כנגד להפעיל ישראל מדינת נוהגת אותו הסוג מן ממוקד׳ ׳סיכול בבחינת

 זה ובכלל זכרונותיו כתיבת את בידינו להפקיד זטלר יהושע ניאות 2006 בשנת

 בלה המחתרת ללוחמת אהבתו פרשת של ללב והנוגעים האינטימיים הפרקים את

 המובאים הדברים ובדם. באש הטובל ובמאבק בכלא נתונים שניהם שהיו בעת שכטר

 זטלר יהושע של וגרסתו עדותו הבאת אלא מדעי היסטורי מחקר בגדר אינם לפניכם

הסוערים. חייו לאירועי

 ד״ר הבת, המשפחה: בני של עזרתם ללא להתבצע יכולה הייתה לא העבודה

 בחדווה נרתמו אשר ואיתן ליאת והנכדים היימן, אהוד פרום׳ ובעלה היימן אפרת

 במהלך מומחיותו. בתחום אחד כל וכשרונם, יכולתם כמיטב לה ותרמו למלאכה

 של בתם ז״ל, אריאלה של היסודית עבודת בפירות נרחב שימוש עשינו הכתיבה

הוריה. אודות על ועדויות מסמכים בשקדנות ליקטה אשר ובלה, יהושע

 שנמזגה אנשים עם ובהיכרות במפגש עצומה זכות לידינו נתגלגלה כי חשים אנו

 אנשים חיים. מים כמעיין ואהבה אנושיות רגישות, עם כחלמיש ועוז נחישות בהם

 אנשים עצמאותו. ולכינון ישראל עם לתקומת קודש הייתה חייהם מלאכת שכל

זו. הוקרה לבטא נוכל לא ולעולם רבות כה להם חבים כישראלים, שאנו,

תחושותינו. מקצת את לבטא צנוע ניסיון הוא זה ספר

רגב ועופר הדס
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ירושלים חרות לוחם
 לחלוקת תכנית האו״ם עצרת קיבלה 1947 בנובמבר כ״ט יום3

בינלאומית. לעיר תהיה ירושלים כי נקבע בה ארץ־ישראל
 האפשרות את להם שהעניקה ההחלטה על שמחו ארץ־ישראל יהודי

 היה האחד לחוגגים. הצטרפו לא אנשים שני עצמאית. מדינה להקים

 בארץ, פעולותיה ומפקד לח״י מחתרת מראשוני וטלר, יהושע
 מריבונות ירושלים את שתעקור להצעה להסכים אין כי האמין יהושע

 לירושלים עלה בשפלה, לח״י ממרכז חבריו לדעת בניגוד יהודית.

 העצמאית. ישראל כבירת תוכרז אשר עד יעזבנה לא כי ונשבע
 באו״ם שהתקבלה ההצעה כי שהבין בן־גוריון, דוד היה השני האיש

מדם. ועקובה קשה למלחמה תוליך

 של בפיקודו בירושלים, לח״י מחתרת ביצעה 1948 שנת במהלך
 השאר, בין נכבשו בהם קרב ופעולות מבצעים שורת זטלר, יהושע

 הכנסת, הישראלית: הריבונות מוסדות כיום שוכנים בהם המקומות

הממשלה. וקריית העליון המשפט בית

 ההוצאה הייתה מחתרת כלוחם זטלר יהושע של האחרונה פעולתו
 כך אחר קצר זמן ברנדוט. פולקה הרוזן האו״ם, מתווך של להורג
 ירושלים על העולם, אומות כל לעמדת בניגוד בן־גוריון, דוד הכריז

ישראל. כבירת

 ההיסטורי, ייעודו את השלים כי חש זטלר יהושע

 החליט שנים עשרות כעבור באלמוניות. ושקע

 כפר־סבא, במושבה ילדותו חייו: סיפור את לגולל
 אהבתו את ללוז״י, והפרישה לאצ״ל הצטרפותו

מאסרו שכטר, בלה המחתרת ללוחמת העזה

 וסיפור נועזת בבריחה פרץ ממנו עכו בכלא
ירושלים. של חירותה על המאבק

פורת
לאור הוצאה פורת isbn: 965-05-7274-2 מסת״ב:


