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!חיי בדמייך

 כולה הפכה המכונית רצפת ממני. זב רב ודם שכבתי
 ושמעתי מדם רטוב היה הכל שקעתי. שלתוכה דם לשלולית

סביבי. אנחה קולות
 לפני אותנו ויוציאו מהר יגיעו שאנשינו קויתי נפסקה. האש
 מרחקם את נכון אמדתי לא הייתי שבו במצב האנגלים. שיבואו

 של ממדיו רחוקים. שעודם חשבתי מאתנו. הזרים הקולות של
להכרתי. חדרו לא עדיין האסון

 להתקרב חששו הם בקריאות. התקרבו הבריטים החיילים
 במעומעם, אלי הגיעו חברינו קולות באש. עליהם נפתח שמא

 אפשר אי עבה, חשכה שררה במכונית נפגעו. שרבים הסתבר
ולהרגיש. לשמוע רק לראות, היה

 הולכת אני כאילו ההרגשה את בי נתן ממני שניגר הרב הדם
 חשבתי ונעלמת... הולכת וקטנה, הולכת לרגע, מרגע ומצטמקת

 בתאונת הקטן אחי את שכלו שנתיים לפני רק המשפחה. על
 גופי כל הסוף. שזה בלבי ספק היה לא אני... ועכשיו דרכים,

 ואין והולך מתרוקן הגוף אבר. להניע מסוגלת הייתי ולא כאב
 שכזאת. בצורה מהחיים להפרד חבל כמה עזרה. לי מגישים
 בהיר, לילה סיוון, ירח של למעלה.שמיים ראשי את סובבתי
 ארצנו בשמי הכוכבים רבים מלא, כמעט והירח החודש מחצית
חבל. כמה יותר, אראה לא זאת וכל הקטנה,

זכרונותי. כל את שאאסוף הזמן הגיע לעצמי, אמרתי מלכה,
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 למיטה מרותקת להיות יותר נעים לידי, נח אור של ריבוע
 בהתחלה חשבתי בעצמותי. מכרסמת המחלה שמש. של ביום

 רגע באותו שמחתי כמה בגבי. נשארו שעדין הרסיסים שאלה
 עוד וחשובה. גדולה בפעולה אשתתף בקרוב כי לי, שנרמז
ההתרגשות. ברטט חשה אני עכשיו
 יושבת אני יותר. לדחות אסור הכל, על לכתוב צריך אכן,

 שעולה מה כל לכתוב מנסה ואני החלטה, של רגע במיטתי,
 הדורות למען מידידי, אחד אתמול שאמר כפי אולי, בדעתי.
 ידי שעל לי נדמה הרבה, חושבת אני למעני. רק ואולי הבאים,
המטרידות. המחשבות מעט ממני ירפו הכתיבה

 ובעליזות לב ביושר בהם מתחילים שאנחנו אחדים דברים
 דרכנו בצדקת האמונה אכזרית. בצורה פתאום נגמרים נעורים,
 להוריש רוצה הייתי דרכי, נקטעת ששוב עכשיו אותנו. מחזקת
 יום אותו על מצטערת שאינני להם לומר אחרי, לבאים זו אמונה

החרות. לוחמי ארגון לשורות הצטרפתי בו
 כמעט אז גם הבטחה. של חמימות בו יש הזכרונות, שטף

תקוותי. אבדה
 את עוטפת פרחונית כתונת מיטתנו. שליד בראי מביטה אני

 חושבים לפעמים כתפיו, עד רק מגיעה אני אישי, הקטן. גופי
 נתתי לא מלאים, פני הקטנה. קומתי בגלל יותר לצעירה אותי

 פגעי ובין ביני כריפוד הטובה משפחתי בהם; לחרוט לכאבים
 אף שלי; קטן ונצחון הממארת. המחלה ובין ביני ועתה הפציעה,

 שנים, יובל כמעט מאחרי שהינחתי למרות אחת, שיבה שערת
 העדפתי אני אך שאבהירו, ביקש אישי כתמיד. ערמוני שערי

שנה. 49 בת אני הרי שאני. כמות להישאר
 כואבות היום למרפסת. ולצאת הגלגלים כסא על לעלות אנסה

 בחוץ בעט. להחזיק יכולה עוד אני ללכת. יכולה שאינני כך רגלי
איזה המוצלת. במרפסת אני הנה בשמחה. מצפצפות הציפרים
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 נראים האבן בתי ירושלים. של השקופים מהימים יום!
 קרני תחת מתפנקים ורעננים, רחוצים מהאדמה כצומחים

 לשמיים משושים שולחות הגגות על הטלוויזיה אנטנות השמש.
 בעצם למה ולשיר, הכל את לחבק רצון לי יש הכחולים־כחולים.

 אבל ישן. כיין המתוקים המחתרת משירי אשיר לשיר? לא
 לא אך מסוכנת משימה שזו ידענו לכתוב. להמשיך החלטתי
כבד. כה יהיה שהמחיר שיערנו

 רגילה אינני אני הרהורים. בי עולים לאחור, מביטה כשאני
ונשמע. נעשה שנאמר, כמו לעשות, אלא להרהר

 שבו יעקב", "בית בסמינר הבנות פעילות, מלא היה האויר
 הטיולים בתיה". "בנות הנוער בתנועת להיות נהנו למדתי,

 :הימים באותם לרוחי היו לא עקרונות על והשיחות השקטים
 גועש, דמי כל העשרה, בגיל ואני הזו, למאה הארבעים שנות

 בעבורה? נתחנן למה ארצנו. זו לפעול, לשחרר, לבצע, רציתי
 בחיי לפגוע בלי שנוכל דרך בכל אותה לשחרר ועלינו היא, שלנו
 אחינו יוכלו כך אדמתנו. מעל הזר הכובש את לסלק עלינו אדם.

 בעניינם, עסוקים הבריטים כחפצם. לכאן לבוא האומללים
 הופצצו, לא המוות מחנות למעננו. אינה הגרמנים נגד מלחמתם

 מולדת ארץ להם שנכין אנחנו, לא אם ליהודים, ידאג מי
!חופשית?

 ואליה "ברית־חשמונאים", הנוער בתנועת הדריך אחי
 הנדרש. כל את עושה שאינני הרגשתי עדיין אך הצטרפתי,

 הלכתי בבוקר ושוב, שוב אותי חקרו פרגוד, מאחרי חשוך, בלילה
 עשרה שש לי מלאו לא עוד רגלי, לכפות כנפיים חיברו כאילו
 אין קיץ, של ריחות מדיפה אביב תל האצ״ל, חברת וכבר שנים

ממני. מאושרת

8



 ערב בחיי; פעמים ארבע עוד רק בי פיעמה דומה הרגשה
 ילדי, נולדו כאשר למנחם, נישואי ליל המדינה, הקמת

 בטיול ולבלות לחופשה לצאת החלטנו כאשר ולאחרונה,
 הדרך, באמצע החיים את לסכם כך מוזר בארצות־הברית. ארוך

 מועט שזמן אני יודעת לתת. הרבה בי ויש פורחים עוד הפרחים
 ואומרת תקווה פעם מדי מתמלאת אני לחיות, לי נשאר בלבד

 נס הייתי אחת פעם אתגבר, שאני יראה עוד שהוא למנחם
 במבטו, היסורים את רואה אני ואז הפעם!? לא למה רפואי,

 לשנות, יכולים שאיננו דברים הנושא. את שהעליתי ומצטערת
 ולנסות הדלת" את "לסגור צריך בהם. ולהפוך לחזור טעם אין
אליהם. לב לשים לא

מבצעית. פעולה

 בביה״ס ללמוד המשכתי במחתרת. שאני ידעו לא ואמא אבא
 במסגרת שניתנו בשיעורים השתתפתי הצהריים ואחר בבקרים,
 גיבשתי שכבר את בי חיזקו רק האידיאולוגיה שיעורי האצ״ל.
 מכל יותר אך מרתקים, היו "הקונספירציה" שעורי לעצמי,

 האם מסוכן, כלי באקדח. להשתמש כשלמדתי התרגשתי
 ולי בנות למספר שנתנו זוכרת אני ומתי? איך בו, אשתמש

 לקחת וניסו אלינו נטפלו זרים בחורים נשק, להעביר בתוכן
 מנסים שאם ידעו לא הם הרחוב. באמצע הנשק את מאתנו
 על המגינה כנמרה נאבקת אני שלי, שהוא דבר ממני לקחת
 לנו אמרו למחרת הסתלקו, והבחורים בידינו נשאר הנשק גוריה.
 מהארגון צעירים היו אותנו שהטרידו הבחורים תרגיל, זה שהיה
מיוחד. לשבח צוינו הבנות שלנו,

 "ברית של המדריך לנו הורה פנימיים סכסוכים בגלל
האצ״ל. ת1שור את לעזוב חשמונאים"
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 וקצת בבית, עזרה לימודים, יחסית; במנוחה עברו הימים
 חברים שהיו אחי עם יחד הערב, בשעות מחתרתית פעילות
 חרות "לוחמי על אמנה אני שגם החלטתי לח"י בארגון

ישראל",
 דרור ציפור בירושלים. חורף עדין השמש. את מכסים עננים

שלנו. המרפסת לגגון מתחת להחבא באה קטנה
 ושוב חלפו, העננים היגעות, ידי את משפשפת אני סגריר,

 מתנועעים הברושים לאויר, בגיל זינקה הקטנה הציפור אור,
 את להמשיך יוכלו ביתי שבני מקווה אני בתפילה. אברכים כמו

 עוד לי תן קט, מעט עוד פה. אהיה שלא לאחר גם כרגיל חייהם
הזכרונות. כן, קצת.

 נראו שלא שונים בתפקידים פעלתי ללח"י שהצטרפתי מאז
 מלאתי למקום, ממקום ונשק ידיעות העברתי בעיני. חשובים די

 בפעולה להשתתף בקשתי תמיד הבריטים. אחרי עיקוב משימות
 בקשתי לפי קרב. לפעולות בנות גם נלקחו מדי״פעם מבצעית.
 שלא לו הסברתי שלנו, המבצעים קצין "מזל", עם נפגשתי
להלחם. כדי אלא בלבד, ליווי תפקידי לבצע כדי ללח״י נכנסתי

בצעירותה מלכה



ממשית. בפעולה אשתתף אני הבשורה; הגיעה והנה
 לא כרי אביב. תל ברחובות יום מרי נעשה אנשינו בין הקשר
 להישמר היינו שצריכים יהודים או בריטים זרים, לעיני להיחשף
 הפגישה. במקום מסוים ברגע בדיוק להופיע עלינו היה מפניהם,

 צעדי. את האטתי לכן מעט, הקדמתי לפגישה, בדרכי יום, באותו
 נכנם הוא מדי; מוקדם הגיע הוא גם כנראה "מזל", את ראיתי

 שיצאו הרבות האמהות בין בנחת לו וטייל רוטשילד לשדרות
 זו באוירה בשדרה. ילדיהן את להאכיל החמימה הערב בשעת

 למשוך בלי דקות כמה לבטל היה ואפשר למהר צורך היה לא
 שאשתתף הפעולה על לראשונה לי נודע זה במקום לב. תשומת

 אך לטובה, מעט אולי חיי, את שינתה אשר פעולה בקרוב. בה
ולכאבים. לסבל הרבה הרבה

 שקיבלה קטנה כילדה ושמחה עליזה "מזל", את עזבתי
 אך בשמחתי, איש לשתף שלא האיסור לי היה קשה צעצוע.
 שמחה, לבד; הכל למדנול״בלוע" להתאפק, למדנו ימים באותם

עצמנו. לבין בינינו נשארו עצב, או כאב
 משימות כמה בעוד להשתתף צריכה הייתי הפעולה לפני

 וסידור ניקוי ראשונה, עזרה קורס כרוזים, הדבקת שגרתיות;
 להתרכז הצלחתי בקושי שאך עבודות מיני ועוד נשק מחסן

גדולה. היתה לפעולה הציפיה בעשייתן.
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 חבר עם ולהיפגש בחיפה מסוים ביום להיות שעלי לי הודיעו
 ברחוב לגן כשהגעתי שאפגוש. האיש מי ידעתי לא לפעולה.

 אשר ובנות, בחורים מספר ראיתי היעודה, בשעה בחיפה פבזנר
 כסימן נקבעה זו צורה מסוימת. בצורה עיתון בידם החזיקו כמוני
 אותנו. להדריך אמור שהיה החיפאי, החבר לבין בינינו היכר
 השזוף. אפו על שמש ומשקפי חקי, כולו לבוש בא, הוא והנה
 ויצאנו סיסמה. לפי בפנינו הזדהה הוא עצמי. בטחון ומלא נמרץ
 ופנינו ירדנו חיפה, למפרץ המגיע אוטובוס על עלינו לדרך.

 ביצוע דרך על לדברים הקשבנו העצים, בצל ישבנו צדדי. לשביל
 פרט כל הפעולה. לפני המפגש צורת ועל המקום על המשימה,

 צריך היה והכל דבר, לרשום היה אסור חשוב. היה בתדרוך
 עלולה היתה קלה סטיה הצעירים. בראשינו היטב להיחרט
 חזרנו משתתפיה. על אסון להביא או הפעולה את להכשיל
 לכל ומובן ברור היה שהכל עד ההוראות, על אחדות פעמים

 כדי אביב לתל חזרנו ואנחנו הסתיים, המפגש מאיתנו. אחד
 לחיפה שוב לצאת עלינו היה פיו שעל המוסכם לאות להמתין

הקרבית. המשימה את לבצע כדי
 האצ״ל, הקצב. במלוא המחתרת פעולות נמשכו בינתיים

 "תנועת שנקראה אחת במסגרת זמן אותו פעלו וההגנה הלח״י
 מבודדים, פחות הרגשנו אחרת, צורה לבשה המלחמה המרי".
 הנכונה. הדרך היא דרכנו כי להבין, התחיל שהישוב שמחנו

 לפי בוצעו פעולותינו הקונספירציה. חוקי על שמרנו זאת עם
האחרים. הארגונים עם תיאום תוך שלנו, וכללים תכנון

האות. הגיע
 שנקבע הריכוז למקום והגענו לחיפה אסתר עם נסעתי בבוקר

 דרוכים אנשים עשרה מסוים, בבית שלם יום חיכינו לנו.
 מנוח. בלי התרוצצו והמחשבות לאיטן, זחלו השעות ומתוחים.

במבחן? הנעמוד נצליח, האם
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 ערב לאותו שהפעולה לנו הודיעו שעות, של ציפיה לאחר
 הוקלה אחר במועד תערך הפעולה כי לנו כשהובטח התבטלה.

האכזבה. במקצת
 פגשנו למחרת. עד נשארנו שבה חיפה, לרחובות יצאנו

 גבוהות נעליים נועלת אותי לראות שהתפלאו ומכרים, ידידים
 הנוער. תנועת של במסע שאנחנו להם הסברתי בעיר. בטיול
 היה מה הבינו מאסרי, על להם נודע כאשר שבועיים, לאחר
ה״מסע". פשר

 עשויים יום ובכל קרובה שהפעולה ידענו במתח. חיכינו שוב
 יכולתי לא ובוודאי יום, יום בדברי לעסוק קשה היה אותנו. לזמן

בלימודים. להתרכז
 וגם למדו ולא עבדו לא הם במחתרת. ממש חיו אחדים חברים

 רק ועסקו למקום ממקום עברו הם משפחותיהם. עם גרו לא
 האחרון ברגע פקודה לקבל קל היה להם מחתרתיות. בפעולות

 היינו כפולים", "חיים אנחנו,שחיינו מראש. הכנות בלי ולהגיע
 שהבית, מובן מיותר. חשד לעורר שלא כדי מדויק תכנון צריכים
 בעדנו שעיכב גורם היו לא מעולם הלימודים או העבודה

העדיפויות. סולם בראש עמדה המחתרת קריאה, לכל להתייצב
 אחרות. בנסיבות עושה הייתי שלא מעשה עשיתי אישית אני
 שאני להורים הודעתי יום באותו להורי. שיקרתי לא מעולם
 בעלה עם לעיר מחוץ הגרה ציפורה אחותי את לבקר נוסעת

 לצאת עלי היה וכאשר אחד, לערב אליה נסעתי הקטן. ובנה
 ואחזור לחברה שנסעתי להורים להודיע ממנה ביקשתי לחיפה

 עליה מטילה הייתי לא יקרה, אשר את שיערתי לו יומיים. בעוד
 להורים ומסרה דבר שאלה לא הטובה אחותי קשה. כה תפקיד

ידידים. לבקר לחיפה הפתאומית נסיעתי על
 לתחנה בדרך .1946 ליוני עשר השבעה חם, יום זה היה

 היעד, לאותו יחד הלכנו שהכרנו, צעירים עוד פגשנו המרכזית
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 בארץ המטיילים דאגה חסרי צעירים חבורת של פנים העמדנו
 מרומם. היה הרוח מצב "פוליטיקה". ובלי בעיות בלי להנאתם,

 והתבדחנו, אכלנו שתינו, קצרה, חניה עשינו חדרה בתחנת
 בחזרה כבר להיות מאיתנו אחד כל קיווה לחיוכים מתחת

בנפש. קרבנות ללא — וכמובן המוצלחת הפעולה כשמאחורינו
 ובקלות בחופשיות כביכול להתנהג המשכנו לחיפה, הגענו

 שלנו. הריצה לתחרויות זכו ב״הדר" המדרגות רחובות כל ראש.
 בארץ, חדש צעיר גדליה, עם התחרות את זוכרת אני במיוחד

 אותי, השיג הארוכות ברגליו בקושי, עברית ומדבר ביישן גבוה,
 האנגלים שעות. כמה כעבור נפצעו ארוכות רגלים אותן אך

דם. מאיבוד מת והוא ראשונה עזרה ממנו מנעו
 וחוסר מתח של שעות מספר בילינו הקישון ברחוב ב״הדר",

 מספר ימים רכבות על התקפות ביצעו האצ״ל יחידות סבלנות.
 הפלמ״ח ביצע הקודם שבלילה שמועות, הילכו וגם לכן, קודם

 הצבא הועמד אלה פעולות שבעקבות ידענו הגשרים". "ליל את
 של המיוחל לרגע חיכינו הכן. במצב הצפון באיזור הבריטי
 כבר רצינו וכולנו תפקידו את ידע אחד כל הפעולה. תחילת
בהצלחה. המשימה את ולבצע לצאת

 הפרטים כל את שוב לנו והסביר "מזל", הגיע ערב לפנות
 לנו איחל כמתוכנן. יתנהל שהכל הודיע הוא לפעולה. הקשורים

 בברכת מאיתנו ונפרד מבין חיוך חייך הוא אלי הצלחה.
מחר. להתראות
 כמו אינם שמעשי חשש אולי שימחני. "מול" של חיוכו
 אני בי. ואחזור אירתע בפעולה, הסיכונים על אדע ואם דיבורי.
 לצורך גבוהות נעליים וכמובן בהירה חקי שמלת לבשתי

 את לחסום שלי: התפקיד את שוב לעצמי שיננתי הפעולה.
 שלטי להעמיד שחמט, לוח של בסדר המוקשים את להניח הדרך,

היחידה. כל את שתאסוף המכונית אל ולהתפנות אזהרה,
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 לחדר אחזור אותי. עייפה המרפסת על הממושכת הישיבה
 בעלי יחזור מעט עוד המתישה. והמחלה בגב הכאבים לנוח.
 לי נדמה הרבה. די היום שכתבתי לראות וישמח מהעבודה מנחם
 לא שכבר לאחר אליו ידברו הכתובים הדברים כי מצפה, שהוא
איתו. לשוחח פה אהיה

 ולא אנשים עם ישיר קשר ליצור רגילה אני לכתוב, לי קשה
 לשכב טוב כמה במיטתי, אני הנה הנייר. על המלים באמצעות

הכואב. לגופי מנוחה ולתת ישר

בוצעה. המשימה

 שמש קרני השמיים, רוב את מכסים העננים חדש, יום שוב
 אותי ביקרה חברה לחדרנו. לחלון מבעד לחדור מצליחות מעטות
 אם בשמחה. החדר את ממלאים אותי המבקרים חברים בבוקר,

בשביל. לצעוד ימשיכו אחרים המווח אותי משחרר "משורה"

כעבודה מלכה
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 יש הקיר. על סיניות תמונות בארון, יפות שמלות הרבה
 לנו קורה באמת מה נשמות. בגלגול המאמינים אנשים במזרח
 עוד יש כאשר מחר על לחשוב למה האחרונה. הפרידה אחרי
 ששיננתי בכך כן, הפסקתי? במה אתמול. על לספר הרבה

 שכתב בתיאור איעזר אולי בפעולה. תפקידי את בשקט לעצמי
 ופריצה. חיפוי בתפקידי שהשתתף אלימלך, מבחורינו, אחד

א׳.ץ פרק לבסיס" חזרנו "ולא )בחוברת
 הסתיימה. ההסברה מחשיך. החדר שוקעת, השמש "...ערב,

 הרכבות של המלאכה בבתי חבלה היא הלילה התקפתנו מטרת
 החוליות מפקדי שם. החונים הקטרים והריסת זבולון בעמק

 תצפיות נערכו ימים מספר זה היטב. המקום את מכירים
 את היטב יודע איש כל התוכנית. נקבעה לפיהן במקום. ובדיקות
מוכנה... והנפש בידם נשקם ואשה איש דממה, תפקידו,

 של אחת מחוליה עוברת מוקשים עם מכונית שבע; השעה
בעמדותיהם. ציודם את להם ומחלקת לשניה מוקשים מניחי

 משמאל ביותר; ונועזת קשה הפעם שהפעולה יודעים אנחנו
 הצבא מחסני ממולם צבאי, תעופה שדה נמצא המלאכה לבתי
 הלגיון וחיילי בריטיים צבא כוחות חונים שבהם הזיקוק, ובתי

 ונושאי חיים, קרית משטרת נמצאת משם רחוק לא הערבי,
 צבא של מחנות יש נסיגתנו בדרך לידה. הבריטיים ה״ברן"

המשוריינות. מכוניותיה על שפרעם של הניידת והמשטרה אויב,
 עוד נשאלות לוחם. כל של ציודו את שוב בודק הפעולה מפקד
 כדי יוצאים איננו הבית. לפני עומדת כבר המכונית שאלות.

 גדולה קבוצה עולה טעם "מה ויחשדו: השכנים בנו ירגישו שלא
לרכב?" תחמושתם במלוא ובחורות בחורים של

 היחידים אחד היה אלימלך להתבצע, עומדת הפעולה ובכן,
 הבריחה בנסיון השיגו המוות אך בפעולה, להיפצע לא שהצליח

עכו. מכלא
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 בזוגות יצאנו לתזוזה. להתארגן התחלנו "מזל", אותנו כשעזב
 אותנו יובילו אשר לאוטובוסים, מועדות פנינו כשהחשיך.
 ימינה הפונה בשביל שם, אתא. כפר ליד הקריות להצטלבות

 התאספנו לאיטנו מחבוא. לנו שהיתה צפופה, לחורשה נכנסנו
האפס. לשעת וחיכינו יחד

 פעם מדי הואר צבא מחנות הזרוע המפרץ בהיר, יוני ערב
 פיצוץ נשמע הקבועה בשעה הכרמל. הרי מעל בזרקורים

 את הניחה שלי החוליה האות. שזה ידענו המלאכה, בתי משטח
 לכביש המוביל בכביש קטן גשרון על כמתוכנן המוקשים

 רכב של תנועה גם התנהלה בו אשר חיפה, מפרץ של הראשי
 בשלוש אזהרה שלטי הנחנו שווא קרבנות למנוע כדי אזרחי.
 בפנסים. השלטים את הארנו וגם ואנגלית, ערבית עברית שפות,

 תגבורת להזרים מהבריטים למנוע מיועדים היו המוקשים
שבאיזור. הצבא ממחנות

 עלינו והיה הלילה, כל במשך האיזור את סרקו הזרקורים
 נעצרנו פעם מדי יחשפונו. לבל האור אלומות מפני להיזהר

עץ. או בית מאחורי והסתתרנו
 לרוח חשוף היה אחת, קומה בעלי בנינים בנוי שהיה האיזור,

 מנעו לא והמתח ההתרגשות פנינו. את שליטפה הקלילה הים
 מגני פרחים ריחות הרווי הצח האויר משב את לחוש ממני

שבסביבה. הבתים
 לוודא כדי הגשרון על נוסף מבט העפנו משימתנו. את סיימנו

 מרחפות האור ואלומות הריכוז למקום יצאנו כשורה, שהכל
 בחורינו הפעילו אשר הנפץ, קולות את שמענו מרחוק מעלינו.

 כבר שהכל התפילה נשמעה בלבנו הרכבות. של המלאכה בבתי
בשלום. כולנו ושנחזור יסתיים,

 כאשר כאלה, במצבים אדם חושב מה על נשאלתי, אחת לא
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 שבכל והידיעה, הפנים על ניגרת והזיעה כבדים, מוקשים נושא הוא
 מנקרת למות, ואפילו להיאסר חלילה או להיפצע עלול הוא רגע

 האומץ או הפחד שאלת כלל התקיימה לא לגבי במוחו.
 הדביקות האמונה, היו שלי המניעים כזה. במצב המפעמים

 פחדתי במיוחד; לב אמיצת אינני להצליח. העז והרצון במטרה,
 כל כמו אחרים מדברים גם פחדתי ברחוב. בלילה לבדי להלך
 למרות נפוגו והחששות הפחד נעלם לפעולה, כשיצאתי אך אחד.

 עלי המוטל את לבצע החזק הרצון רק נשאר המודע; הסיכון
 אני בדרכה אשר למחתרת, הצטרפתי כך לשם הרי בהצלחה.
 דברים לבצע הכח את בי שנתנה היא זו אמונה מאמינה.

אתם. להתמודד מסוגלת הייתי לא רגילים שבתנאים

 הזרקורים, מאור התחמקות תוך מספר דקות של ריצה אחרי
 הבתים אחד בצל בברזנט מכוסה שחיכתה למשאית, הגענו

 אותנו, הקדימו כבר לוחמים מספר היישוב. של הקיצוניים
 חברינו. אל והצטרפנו באויב", "חבל הסיסמה לפי הזדהינו

 אשר הפורצים, של לשובם רוח בקוצר וחיכינו למשאית עלינו
הפיצוץ. — הפעולה; עיקר את בצעו
 ממשיך וכך מתמהמהים. בשטח והלוחמים יקרה, דקה כל
המלאכה: בתי בשטח הפעולה את לתאר אלימלך חברנו

 הסככה מאחורי יוצאים לוחמים. שני "המתפרצים,
 אנחנו לשער. המוביל הכביש על רגילה בהליכה ומתקדמים

 נוטרי השער, ליד השומרים ומחכים. הסככה מאחורי עומדים
 מצפים בנפש. קרבנות למנוע רוצים אנחנו ערבים, הרכבת,הם
 כנראה משלהם. שאנחנו יאמינו, והשומרים תפעל, שההסוואה

 יש השער ליד באש. פותחים הם חשוד, במשהו הנוטרים הרגישו
יורים. הם משם חול, שקי של עמדה להם
 חומר את ולהטמין להכנס שנוכל קיוינו דוחק, הזמן עתה
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 המתרחש, על ידעו הבריטית המשטרה או שהצבא בלי הנפץ
 בוודאי ניתנים עכשיו בהתקפה. יבחינו ההתפוצצות עם ורק

 בהתקפה פותחים אנחנו אזעקה. אותות שבסביבה במחנות
 הדרך, לצידי הנטועים האקליפטוס עצי בחיפוי ישירה

 שנזרק ורימון מתת־מקלעים מספר צרורות לשער. ומתקדמים
 בחיפוי ראשם. את להוציא לנוטרים מאפשרים אינם לעמדה

 ק״ג — טנ״ט מטען וקושר המתפרצים אחד מתקדם האש
 מה, במרחק הארץ על ומשתטח מפעילו לשער, — משקלו
 נפרץ. השער ההתפוצצות. ונשמעת דקה עוברת העץ. מאחורי

 את עוזבים החיים חפצי הנוטרים קדימה. מסתערים אנחנו
ובורחים. משמרתם
 חוליה כל לחוליות. והתפלגנו המלאכה, בתי לשטח נכנסנו

 לבתי מוקצות חבלנים וחולית חיפוי חולית עמדתה, את תופסת
 נקודות בשתי עמדות תופסות חיפוי חוליות שתי המלאכה.
 שלי האגף הקטרים. ולגשר המלאכה לבתי משמאל קיצוניות

 ימינה. מתקדם — אחת חבלנים וחולית חיפוי חוליות שתי —
 קיצוניות נקודות בשתי עמדות לתפוס צריכות החיפוי חוליות
 ועצי משא קרונות שורת ומימיננו המלאכה. בתי בימין

 את מוצאים אנו צעדים עשרות כמה של ריצה אחרי אקליפטוס.
 אחת חיפוי חולית לסלקו. צורך יש ספרדי. בחיפור חסומה הדרך
 קרונות מאחרי עמדות תופסים ואנחנו המחסום, את לסלק מנסה

 משיבים אנחנו תת־מקלעים. אש מהמחסום, אש נפתחת המשא.
 אותו". הרגו בי, פגע "הוא פתחיה, של זעקתו את ושומעים אש

 ויורה. אקדחו את מכוון "בסדר", וזועק קדימה רץ אריה
 המשא לקרון רימון זורקים אנחנו ארצה. צונח הוא גם ופתאום
 המחסום נפסקו. מהקרון היריות נוספים. צרורות כמה ויורים
סולק.

בתי של ההנהלה משרד מתוך להתקדם. ממשיכים אנחנו
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 ורקטות אותנו, לגלות שנועדו מאירות, רקטות נורות המלאכה
 או דקה עוד עמדותינו, את תפסנו לעזרה. הקוראות אדומות
 דממת משתררת ואחר שמאל מצד היריות נמשכות שתיים
 המלאכה בתי של הרחב השטח כל כי עתה, יודעים אנחנו מוות,

 הם מטעניהם. את החבלנים מטמינים זה ברגע בשליטתנו.
 חומר את וטומנים לשניה אחת ממכונה למשנהו, מקטר עוברים

 של העיקרי מהאגף עולה עצומה ולהבה מספר רגעים עוד הנפץ.
 את מחרידה לאחריה השטח. פני את ומאירה המלאכה בתי

 הפועל. אל מוצאת התכנית אכן אדירה. התפוצצות הסביבה
 חזקות התפוצצויות שורת מתחילה הקומפרסורים. פוצצו עתה

 ביחד; התפוצצויות מספר מספר, רגעים של הפסקה וחלשות.
 על צ. מטפס איך בדמיוני רואה אני פועלים. המטענים כל

 עתה טנ״ט. קילוגרם 20 בן מטען אליו וקושר הגדול המנוף
 הקטרים לגשר מתחת הקילוגרם 25 בן המטען את י. מניח

טנק שרשרות משק אנו שומעים---------------ומפעילו.
לשעה קרוב כבר ,8.50 השעה ,--------בזחילה מקשקשות

ידי על בגדר דרך נפרצה------------תפקידינו במילוי אנו שוהים
--------חבלנינו
שנים----------------------הנסיגה אות קצרות, שריקות נשמעות

 עוד אתנו גויותיהם. את לקחת אפשרות לנו אין נפלו. מאתנו
פצועים..." שלושה
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לבסיס חזרנו ולא

 חרד ולבנו ההתפוצצויות, כל את ושמענו במכונית ישבנו
 כמו ארוכות שנראו כשעתיים, המבצע ארך הכל בסך ושמח,

 הפעולה. משטח שחזרו הראשונים בין היה אלימלך שנתיים.
 עיכוב שחל לנו, הודיעו הם העצים. מבין מגיחים אותם ראינו
 לתזוזה והסתדרנו הלוחמים, שאר גם הגיעו בינתיים צפוי. בלתי
 נסיעה שלאחר היתה התוכנית משימתם. את כולם שיגמרו ברגע
 זו ונתפזר. הנשק את נסתיר נרד, שם יגור, לקיבוץ נגיע קצרה
משציפינו. לגמרי אחרת הכל נגמר לצערנו אך התוכנית היתה

 אתנו. הלוחמים כל משתוכנן, יותר הרבה מאוחר לדרך יצאנו
 עצבות כולם. התעכבו ולכן בשטח, נפלו לוחמינו מטובי שניים
 הכרתי פתחיה את יקר. בדם שילמנו כולנו; על ירדה כבדה
 היה הוא בפעולה, השתתפות על מעולם ויתר לא הוא היטב.
 בנו תמונת את וגאה. צעיר לאב נהפך באחרונה ורק תוסס צעיר

 יתום השאיר עכשיו לראות. מוכן שהיה מי כל לפני מציג היה
 אומרים מאד, צעיר היה אריה עוד. שאיננו לתאר קשה ואלמנה,

הראשונה. הפעולה לו וזו יחיד בן שהיה
 עדיין ומתוחים. שקטים הלילה, בחשכת נבלעים אנחנו

 להתכונן הספיקו כבר וודאי צבא, מחנות מלא מסוכן באיזור
 חוזרות הפצרות לאחר רק אך קשה, נפצע ברוך לקראתנו,

 באחד ראשונה עזרה ולבקש מהמכונית לרדת הסכים ונשנות
 מלוות באנגלית "עצור" ופקודות להרחיק, הספקנו לא המחנות.
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 ופתאום מהירות, הגברנו המשאית. על ניתכו יריות במטר
הכביש. לרוחב שהוצב טנקים, במחסום נתקענו

אותנו. הקיפה תופת ואש נעצרנו,
 פגע כדורים וצרור החוצה, לקפוץ כדי רגלי על לקום נסיתי

 מלבד מגן. לה שימש וגופי אסתר, על נפלתי אותי, והכריע בגבי
 מאותם למאות רסיסים ספוגים ורגלי גופי היו הכדורים
 שכבתי במכונית. ושהתפוצצו לפעולה אתנו שהבאנו הרימונים

 דם לשלולית הפכה כולה המכונית רצפת ממני. זב רב ודם
 אנחה קולות ושמעתי מדם רטוב היה הכל שקעתי. בתוכה
 אם ידעה לא והיא בדם טבלו ידיה לזוז. יכלה לא אסתר סביבי.

בדם. התערב דם החברים. דם או הוא דמה
 מהמשאית. האנשים את לפנות החיילים החלו בינתיים

 החיילים הורידו כך ואחר עצמם, בכוחות ירדו בגופם השלמים
 הייתי לא אחרונה, נותרתי הפצועים. ואת החללים את הבריטים
 הביאו איומים. כאבים לי גרמה נגיעה וכל לזוז מסוגלת
 שוכנהי אליה. להעבירני הצליחו אנשים מספר ובעזרת אלונקה,

 את ידעתי לא עדיין מקום. בקרבת שנמצא צבאי בצריף זמנית
 שיערתי לא אך נפצעו, שרבים הבנתי בנו. שפגע האסון גודל

נהרגו. המכונית מנוסעי שתשעה
 זזה שלא אסתר, גבי, מעל שמלתי את וקרע הגיע הרופא

 על הזוועה את ראיתי ואני הצידה, ראשה הפנתה הזמן, כל ממני
 לי שיש נאמר חלחלה, לעורר צריך גבי שמראה ידעתי פניה.
 אהיה בחיים, אשאר שאם ברור, היה השדרה. בעמוד פתוח שבר

מאד. עד קשים רגעים אלה היו חיי. ימי כל משותקת
 הכרתי בי. לטפל התחיל והרופא אותי, עזבה אסתר

 מספרת, שאסתר שמעתי, להתעלפות התעלפות בין ניטשטשה.
 הזיה: מתוך לה עניתי החללים. בין נמצא אורי, שלה, החבר כי
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 זה היה לא ודאי אמות." אני גם מעט עוד אסתר, דבר, "אין
אותה. לעודד שיכול משפט

 הפכו לאט לאט מהכאבים. לגמרי מבולבלת שהייתי נראה
 של רגע ובכל זריקות, שתי קיבלתי למלמולים. מסביבי הקולות

 למדנו, ראשונה עזרה שבקורס זכרתי, מים. ביקשתי הכרה
 ישתה. מה חשוב ולא הרבה, לשתות צריך דם המאבד שאדם

 לבית שהגעתי עד ממנה, ולגמתי מים עם מימיה קיבלתי
חיי. את הצילה זו ששתיה ייתכן החולים.
 דבר, לראות יכולתי לא בצריף. שכבתי זמן כמה יודעת אינני

 בטני, על הניחוני, בה התנוחה את לשנות מסוגלת הייתי לא כי
 חולשה מרוב רבות. שעות שעברו לי היה נדמה סביבי. ולהסתכל

 העלונו ועליהן הצבאיות הצושאיות הגיעו לבסוף דבר. הבנתי לא
 לי גרמה תנועה כל בשבילי. קשה נסיעה זו היתה לדרך. ויצאנו
 המשטרה לתחנת הועברנו קצרה נסיעה אחרי איומים. כאבים
 לבית מיד אותי מביאים לא מדוע התפלאתי חיים. בקרית

 לטיפול משטרתי טיפול קדם הבריטים שבעיני נראה החולים.
 שלי האלונקה את והניחו גדול לאולם אותנו הובילו רפואי.

 החברים שאר שכבו עליהן אלונקות, של ארוכה בשורה ראשונה
 עשר אחד מדם. עקוב סיום המבצע. הסתיים כך הפצועים.
 מלאי יצאנו לכן קודם מעטות שעות הלוחמים, מטובי קורבנות

 ועתה הבריטי, הכובש של בנשקו לחבל כדי ואמונה התלהבות
 הכל לנו. צפוי עתיד איזה יודע ומי לגבינו, המלחמה הסתיימה
 ולהאמין, לקוות להמשיך צריך עוזרת. אינה המחשבה מעורפל.

 מאחורי אותנו יסגרו אם גם הגאולה, יום יבוא עבורנו שגם
 שנשארו חברינו הרי עכו, כלא או לחם בית בכלא ובריח מנעול
השחרור. עד ילחמו בחוץ
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ההתגברות.

 בבתי ביליתי הבריטים בידי מאסרי מתקופת ניכר חלק
עצמו. בפני סיפור להיות יכולות החולים בית חוויות חולים.

 מרגש מאורע היוותה החולים לבית הנסיעה לקראת התכונה
הסוהר. בית בשיגרת

 והכינוה מרובה ברצינות נסיעה לכל התייחסו השלטונות
 החולים לבית לחם בבית הסוהר מבית הנסיעה מדוקדקת. הכנה

 מעולה, שמירה דעתם לפי הצריכה בירושלים, הרוסים שבמגרש
 פצועות היו הנוסעות כאשר גם חמושים, ושוטרות שוטרים של

 מאתנו אחת הצליחה זאת למרות אנושות. חולות או קשה
 מכוניות שלוש בעיני: מגוחך מאד היה זה אופן, בכל לברוח.

 מבית שלי נסיעה כל שליוו חמושים, שוטרים מלאות משטרה,
 זאת למרות בעיני. מגוחכות נראו ובחזרה, החולים לבית הסוהר
 מבעד שלא העולם החופשי. באויר מהטיול מאוד נהניתי

 לפרוץ צורך הרגשתי כזו נסיעה בכל ומרווח. יפה נראה לסורגים
 הייתי זה במקום אך קולות, בקולי לשיר צורך הרגשתי בשירה.
 לעיר השיירה בהיכנס הדרך. כל במשך מולדת שירי שורקת
 מכרים. אראה אולי המראות, את במבטי לבלוע מנסה הייתי

 ללא מסתובבים אנשים החופש: אווירת את לתוכי לספוג קיויתי
 לא כמעט נהדר, ממש זה דעתם, על העולה ככל ועושים שמירה
 החופש קולות הערב, עיתוני כותרות על מכריזים נערים יאומן.

ונעימה. ערבה כה ומנגינתם באזני נשמעים
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ההחלמה.

 שוב בני גדעץ מתוקים. ניחוחות מלא האוויר מתקרב, האביב
 מעל נישאים עוד הנוראה כיפור יום מלחמת של הדיה בצבא.

 הפרחים יפים כמה צבעוניות, כלניות זר לי הביא בעלי ההרים.
 כל "כלניות." בכינוי בפינו כונו הבריטים החיילים האלה.

 מרבים לא היום הימים. באותם כלניות מכוסות היו הגבעות
 אם הנוף. את ממלאות צהובות חרציות זה. בר פרח לראות
 קצת לטייל נלך אולי היום, כמו טוב השבוע בסוף ארגיש

 לטייל יוצאים העמים היו לו לנפש. מרפא טיול כמו אין בשדות.
 שראו הבריטים, זה. את זה יותר מבינים שהיו לי נדמה ביחד,

 אותנו, להבין יכלו לא מכוניותיהם, לחלון מבעד רק הארץ את
ממש. ברגלינו פה חרשנו שביל כל

 החולים בית הפעולה. לפני חולים בבית הייתי לא מעולם
 אביב, לתל התגעגעתי לי. זרה עיר בחיפה, היה הובלתי שאליו
...,ולאחיות לאחי לאמא, לאבא,
 ממושכת שהייה לאחר רק כאמור הגעתי החולים לבית גם

 הקרב. לשדה קרוב לי ניתן הראשוני הטיפול המשטרה, בתחנת
 את אשכח לא לעולם נאות. לטיפול הועברנו מספר שעות לאחר
 מדממים קשה הפצועים חברינו ועליהן האלונקות, מראה

 ראשונה בשכבי רפואית. עזרה כל ללא שעות במשך ומתייסרים
 לפצועים שיתנו ומבקש רגליו על קם גדליה את ראיתי בתור

 מהבריטים איש מרגליו. זב ודם עמד, הוא ואוכל. מים לפחות
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 מת שהוא לי נודע שבועות מספר לאחר אליו. לבו שם 'לא
 יחסית. קלה פציעה היתה שפציעתו למרות המשטרה בתחנת

 יותר, "ג׳נטלמני" הבריטים של יחסם היה נערה שכלפי נראה
 כשם נוזלים מאיבוד סבלתי לא מים. לי ונתנו נענו לבקשתי שכן

 החולים לבית הגעתי למזלי הנאמן. החבר גדליה, כנראה שסבל
 החיסונים על מלאים סרטים למסור ויכולתי מלאה בהכרה
 הייתי לא מאד. רע ואפילו קשה שמצבי ידעתי קיבלתי. שכבר

 הרופאים גם בבוקר. למחרת עד בחיים אשאר אם בטוחה,
 שם להזדהות, התבקשתי וראשונה בראש כך. חשבו והאחיות
 שלא במקרה למשפחתי להודיע כדי להם דרושים היו וכתובת

 לחדר והוכנסתי ובדיקות, צילומים סדרת עברתי אתאושש.

 ואלכוהול. כלורופורם ריחות עם גדול לא חדר הניתוחים.
 אחות מאד. חששתי ערבי, ועוזרו דרוזי, היה המנתח הרופא
 ואמרתי: בדאגותי לשתפה רציתי מיטתי, אל התקרבה יהודיה

יצליח." שהניתוח מקווה "אני
 לך צפוי מה יודעת "את נוקשה: בקול היא ענתה לפליאתי

 עוינים ואולי זרים רופאים על רעה בתחושה הניתוח." אחרי
 שולחן על נרדמתי עוינת, אך יהודיה אחות ולצידם בי, המטפלים
הניתוחים.
 וחדר הניתוח היה כבר התעוררתי, כאשר בוקר, לפנות

 ממני מובילים רבים גומי צינורות ראיתי מאחורי, הניתוח
 ואחיות. רופאים וסביבנו יהודי, צעיר שכב שם שלידי, למיטה
 לך," רבה "תודה אמרתי: מיד דם. ערוי מקבלת שאני הבנתי

 זה הוא אני לי, להודות צריכה "אינך בשקט: לי ענה והוא
לך." להודות שצריך

 מי תוהה אני היום עד ונעימה. קלה בהרגשה נרדמתי הפעם
 את עודדו הטובים ודבריו חיי, את הציל שדמו זה, צעיר היה

ההם. הקשים ברגעים רוחי
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 לבין שיתוק בין נע גורלי כי שאדע, הקשוחה האחות רצתה אולי
 על להישאר עדיף כי לתומה, שחשבה אפשר לגרדום. עלייה
 הוא הדרוזי, חמזי ד״ר הרופא חשב כך לא הניתוחים. שולחן

 יכולתו בדבר חששותי למרות בהחלמתי. שהאמין היחיד היה
 שהוא להודות, מהרה עד נאלצתי יהודיה, בטרוריסטית לטפל

 לי, נאמר יותר מאוחר להבראתי. זמנו כל את הקדיש
 מספר לאחר סיכוי. חסר מקרה בי ראו היהודים שהרופאים

 חמזי ד״ר התמוגג רגלי, את להניע התחלתי כאשר שבועות,
 ספקות היו לו גם כי הרגשתי, אז חייו. מתנת את קיבל כאילו

 רוחי את לעודד כדי פנים להעמיד נהג הוא הבראתי. לגבי
להתגבר. סיכויי את בכך ולהרבות

 שהפיג עד ואוהב אוהד כה היה הרופאים של היומי הביקור
 הראשית, האחות עלי הקשתה זאת לעומת הבדידות. הרגשת את

 לקבל יכולתי לא מהמחלקה. היהודיות האחיות את שהוציאה
 רבים. שבועות לאחר החולים. לבית מחוץ הקורה כל על ידיעות

לפעולה. חברינו גורל על לנו נודע הסוהר לבית כשהגענו
 רב. שינוי בי חל בחיי. קשה פרק היתה החולים בית תקופת

 וקשה, זר מקום אל נאמנים מחברים חם, מבית נזרקתי פתאום
 לחסדי ולילה יומם נתונה רוחנית. ומנותקת פיזית משותקת
 מלה, אתה להחליף שאוכל חיה נפש ללא זרים, ואחיות רופאים
 ממחתרת כחיילת זאת, כל ועם תחושה. עמה לחלק שאוכל
 דיבור להוציא לא ובתבונה. באומץ להתנהג הייתי חייבת עברית
אחרים. שאכשיל מחשש — ברוחי ליפול לא מפי. מיותר

 הכרה. בלי הזמן רוב שכבתי החולים בבית הראשונים בימים
 שמא לשמוע, ורצו ולילה יומם מיטתי ליד ישבו בולשת אנשי
 לשלומי שאלו הם אנשינו. את ללכוד להם שיעזרו דברים, אדבר
 להכרה שחזרתי עד נמשך זה "משחק" אותי. לדובב וניסו
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 שנערה ראיתי ראשי, את להניע ויכולתי כשהתאוששתי מלאה.
בחדר. אתי שרויה הפעולה, ממשתתפי נוספת, פצועה

 מעל עד נתונות היו ידיה שתי )יחזקאלי(. אביגיל זו היתה
 התקשתה היא מוגלה. של קשה ריח מהן ונדף בגבס, למרפקים

 נטו לא האחיות דבר. לעשות יכלה ולא משקלה, שווי על לשמור
 אני הבחנתי כאשר בעצמה. להסתדר נאלצה והיא לה, לעזור

 תמונה זו היתה מעט. לעזר לה להיות יכולתי סביבי, בנעשה
 הנתונות בידיה אלי מביאה הפצועה חברתי את לראות מענינת

 מלבד אבר אף להזיז יכולה שאינני ואני, האוכל מגש את בגבס,
 הבחינה לא אביגיל איומים. כאבים תוך אותה מאכילה ידיי,

 את ממנה להסתיר השתדלתי תנועה. כל עלי קשתה כמה כנראה
 אוכל אכלתי לא כשרות מטעמי לה. חיונית היתה עזרתי כי סבלי,

 ומעט גבינה זיתים, פיתה, החולים. בבית שהותי זמן כל מבושל
 מיוחד, אוכל לי שיביאו לבקש יכולתי היומי. מזוני היו ירקות
 הערבים איש. להטריד לא העדפתי אולם כאלה, במקרים כנהוג

 היו מסורת שומרת היותי עובדת את וכיבדו במטבח שבישלו
 לאוכל כתחליף ועוד, חם שוקו כמו "מעדנים" מיני לי מכינים

אכלתי. שלא
 מן והניתוק בעיתונים המחסור היה במיוחד לנו שהציק מה
 יום. מדי בעיתונים עלי נכתב למעצרי הראשונים בימים החוץ.

 מאד, מצבי הורע כאשר אחד, יום יותר. מאוחר לי נודע זה דבר
 הליכות. ונעים נכבד איש גולדמן, הרב את השלטונות אלי שלחו

 למבוקשי לדאוג והבטיח מההורים שלום דרישת לי מסר הוא
 כדי אפשרית דרך כל משפחתי חיפשה בינתיים האפשר. במידת
 ואצל הבולשת במשרדי התרוצצויות לאחר מצבי. מה לדעת
 בבכי ופרצו לחדר נכנסו הם לבקרני. ואחי דודתי הורשו הצבא

 הראשית. האחות אונים. חסרת הבטן על שכיבתי למראה
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 עליהם וציוותה לנו, הי שבזה החליטה ממש, מרשעת שהיתה
האומלל. הביקור הסתיים כך החרה, את לעזוב

 לאחר משפחתי בני בקרב גבר לי קרה מה לרעת הרצון
 יום חיכתה היא הרפתה. לא וסרמן, לאה הורתי, שקוצץ. הביקור

 לה שנראתה באחות שהבחינה ער החולים, בית לפני שלם
 אותה עצרה לאוטובוס, אתה ועלתה אחריה עקבה היא יהודיה.
 אך לדבר, רצתה לא המבוהלת האחות לפניה. עצמה את והציגה

 אודותי. על דבר שתשמע עד ממנה תרפה שלא לה, הבהירה דודתי
 וואש, ר ד" היהודי, הרופא של הכתובת את דודתי השיגה כך

 מצוידת שבביתו. בקליניקה חולים קיבל וגם בביה״ח בי שטיפל
 ישבה למחרת לביתה. מאושרת דודתי הלכה הרופא בכתובת

 תורה. שיגיע עד בסבלנות וחיכתה וואש ד״ר של ההמתנה בחדר
 דודתי בתחילה. נבהל הוא רצונה. מה לו אמרה לרופא כשנכנסה
 הכל לה סיפר היהודי" "הלב בעל והרופא כאן, גם התעקשה

 תחול. אם במצבי התפתחות כל על לספר והבטיח אודותי על
 אתי ליצור מרובה מאמץ לאחר משפחתי הצליחה כזאת בצורה
 על וואש ד״ר מפי לשמוע לחיפה שבוע מרי נסעה ודורתי קשר,
מצבי.

 לה, ובישר בשמחה, דודתי את הרופא קיבל הביקורים באחד
 רק משותקת בעתיד שאהיה להניח ויש חלפה, לחיי שהסכנה

 זו "בשורה" תביא איך לעשות; מה ידעה לא דודתי הגוף. בחצי
 עם ונאבקים דואגים לי הקרובים בעוד ולמשפחה? להורים
 למצבי, מודעת הייתי בשיתוק. להלחם אני המשכתי היאוש,

 רסיסים מלא גופי עדיין. פתוחים היו השדרה בעמוד השברים
 של זה בחלק שליטה כל לי היתה ולא וברגליים, התחתון בחלק
 להשתלט בו הכרוך וכל השיתוק על למחשבה הינחתי לא גופי.
שאתגבר. ידעתי בלבד. זמני מצב זה היה לדידי עלי.

 תקווה, על יאוש, על שיתוק, על הרבה שוחחנו החולים בבית
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 את ניתקתי אני אך אפשרי, מצב לקראת להכינני כדי כאילו
 את להזיז והצלחתי ניסיתי ואמונתי רצוני כח בכל זה. מכל עצמי
 שימש תה בהן, עבר משהו ברגלי, רעד חשתי אחד בוקר רגלי.
 לנס לחכות התחילו הם תקווה, שמץ עוד יש לרופאים; אות

שיקרה.
 הרפואה, לכללי בהתאם ושלא הגיון כל נגד קרה, אכן והנס

 את ולהניע להרגיש התחלתי לאט לאט במצבי. הטבה חלה
 השתוקקתי המשותקים. האיברים שאר את לחוש ואף הרגליים

 רצו כבר הרופאים גם הנס. התגשמות את ולהוכיח לקום כבר
 הרופאים באו אחד יום והנה )הקטנה(... קומתי במלוא לראותני
 שניות כמה נמשך הפלא מהמיטה. קמתי בפלא. לראות והאחיות

 אלה שניות למיטה. והחזירוני הכרתי אבדה מיד כי בלבד,
השיתוק. על שאתגבר שסופי הוכיחו

 האוירה מן יותר עוד סבלתי טוב, להרגיש התחלתי כאשר
 הממושכת השכיבה ממשפחתי. ומהניתוק החולים בבית העוינת:

 אביגיל, לחדר, חברתי רבים. געגועים בי העלתה מעשה באפס
 שם שהייה לאחר מבולגריה לכן קודם שנתיים לארץ עלתה

 הרבות, הבדידות שעות את להעביר כדי הגרמני. הכיבוש בשנות
 בגלל ההווה על לדבר יכולנו לא ילדותנו. על לספר התחלנו

 לה וסיפרתי שם, היהודים חיי על שמעתי הבריטים. השוטרים
 לאומית, דתית משפחה של ההווי על במיוחד, בארץ. החיים על

 התורה מצוות השבתות, החגים, לאביגיל. לגמרי זר שהיה הווי
 כיצד תהיתי בשבילה. חדשים מושגים היו אלה כל והמסורת,

 באותו ולחברות מחשבה כיוון לאותו להביא יוכל שונה כה חינוך
לוחם. רעיוני ארגון

 דברים ישראל ותורת ישראל ארץ ישראל, אהבת היו בעיני
 המחתרת. לשורות שהביאוני הם ביניהם. להפריד אפשר שאי

שההסטוריה נערה הלוחמים לשורות הביא מה הבנתי לא
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 שיש נראה לה, זרים ישראל לעם הקשור וכל התנ״ך, היהודית,
 אם גם הרגשות, לאותן כולנו את המביא נסתר, משהו בעמנו

 שבה שהאנטישמיות, גם אפשר לכך, אותנו הדריך לא חינוכנו
בארגון. לבחירתה תרמה הולדתה בארץ אביגיל נתקלה

 את לפניה תיארתי שבת. בלילות לספר הרביתי במיוחד
 הדלקת השבת, של הקדושה אוירת המסורתי; בביתנו האוירה
 ארוחה השולחן, על צחורה מפה הטריות, החלות ניחוח הנרות,
 בני כל של בצוותא והישיבה הזמירות הקידוש, חגיגית,

מאד. התרגשנו שתינו שלם. ערב משך המשפחה
 מה שיפור הביא יום כל אך מייגעת, באיטיות התנהלו הימים
 אחי ושלושת ואמא אבא עלו איך לאביגיל סיפרתי במצבי.
 בני ליד דתי ישוב בהקמת השתתפו איך מפולין. העשרים בשנות

 ועוד אני נולדתי בינתיים אביב. לתל עברנו כך ואחר ברק,
 מגור. הרבי מחסידי הם שהורי לה סיפרתי ואחיותי. אחי ששת

 את תיארתי בני־ברק, בהקמת השתתפו איך הורי, על ספרת׳ בנוסף,
 מובהקת. בריטית אנטי לאומית אוירה שהיתה בבית האוירה
 בבית ילדה שוב להיות כדי הרבה נותנת הייתי רגעים באותם

 אחי אביב. תל ברחובות בשמחה המתרוצצת ילדה אבא,
 ובעיקר והפעולות, השיחות המשחקים, החולות, הים, ואחיותי,
 השולחן, בראש חסד רב מלך כמו יושב אבא והחגים, השבתות

פציעתי! בגלל סבלתם כמה הטובים, הורי לידו, חסודה ואמא
 לבעלי. טובה ארוחה ואכין אקום היום. לכתוב הארכתי אכן,

 לגור לבוא החליטו ובעלה בתי עדנה היום, בריאה מרגישה אני
 את לבדו מחזיק בעלי הילדים. קולות פה יהמו שוב והנה אתנו.

 יכולה ואינה חולה אמי גם קשה. עבודתו שברשותנו. המסעדה
 לחשוב יפסיק ומנחם כאן, יהיו שהצעירים טוב זה בי. להיעזר

עלי. רק
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גרנביץ ולאה מרדכי — ההורים

המשפחה



הסוהר. לבית

 בית לכתלי מחוץ הנעשה עם קשר ללא הימים שעברו ככל
 אותנו יעבירו שבו ליום, כבר ציפינו סבלנותנו. אבדה החולים,

 לכלא. להגיע שואפות שבנות מוזר נשמע זה אולי הסוהר. לבית
 בו מקום הסוהר ובית מוחלט, ניתוק החולים בית היה בשבילנו

 להלך, יכולתי כבר שבועות מספר כעבור חברים. בין נימצא
 כבר רצו הבריטים שגם נראה חברתי. על נשענת כשאני

 שמירה עלינו להפקיד יצטרכו לא שבו למקום, להעבירנו
פרטית.

 הכרנו שאותו בולשת, קצין אלינו הגיע הימים באחד
 את נעזוב יום באותו עוד כי לנו הודיע הוא הקודמים. מביקוריו

 הוא שבת יום כי נזכרתי, שלפתע עד מאד שמחתי החולים. בית
 כשומרת טיעוני את קיבל לא הקצין אסורה. בו והנסיעה היום

 נאלצו והם רבנים אסרו השחורה" ש״בשבת וסיפר מסורת,
 עצתו את קיבלתי בעיות". "לעשות לא לי הציע לכן לנסוע,

 מקום לחם, לבית מכובד משטרתי בליווי ונסעתי "הידידותית",
איאסר. בו הכלא

 עדיין הייתי ומייגעת. ארוכה היתה לחם לבית מחיפה הדרך
 אביגיל את גם הסוהר לבית להעביר הוחלט קשה. בריאות במצב

 פצעינו למרות הגבס. בתוך מוגלה העלו עוד שפצעיה חברתי,
 שהיטלטלה צבאית, במשאית אלא באמבולנס, אותנו העבירו לא

 צדדיים בשבילים נסעה המשאית חם. קיץ יום היה הרף, בלי
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 לדובב וניסה אלינו צורף בולשת איש הדרך. להארכת שגרמו
 עם הטובים קשריו על סיפר הוא הנסיעה. כל משך אותנו

 השיחה היתה הדרך וכל התפתינו לא אנו אך היהודית, החברה
 עם ניפגש איך לעצמי דמיינתי כיוונית. חד שיחה שניהל

 שעות מספר לאחר הסוהר. בית את לעצמי תיארתי חברותינו,
משחשבתי. אחרת היה שהכל התברר

 תושבי לנו, ירושלים. בשערי אנחנו ערב. לפנות שבת
 מיוחדת. חויה תמיד הירושלמי הנוף עם הפגישה היתה השפלה,

 ערב של הקרירה הרוח מזה, זה בריחוק המפוזרים האבן בתי
 קרני לחם. לבית גולשת הדרך השבת. אוירת ובמיוחד הררי, קיץ

 עד בכל, שלווה והשרו סביב הגבעות את האירו אחרונות שמש
 ולא לחופש יום זה היה שונה, כה שמצבנו ייתכן כיצד שתהינו
לכלא.

 לשער ניגש מהמכונית, ירד השיירה מפקד נעצרה. השיירה
 על התגלגל הצלצול במצילה. ומשך כהה, ירוק הצבוע הברזל

 ושאלה אשנב שפתחה שוטרת, הגיעה מיד הנרדמות. הגבעות
 ירדנו רב זמן ארכו מה שמשום בירורים, לאחר לרצוננו.

 צינוק על הזיותי למרות הסוהר. לבית ונכנסנו מהמכונית
 להפליא. נקיה וחצר מטופח גן לעיננו נגלה משוננים, וברזלים

 הגן בעיבוד חייבות שהיו הן שהאסירות לנו, נודע כך אחר
 בית מפקד עם לראשונה נפגשנו שם למשרד. הוכנסנו ובנקיונו.

 הילידים על כאדק עצמו שהרגיש טיפוסי, אנגלי הסוהר,
 תומם. כמיסטר עצמו את הציג המפקד לדעתו. הפרימיטיביים

 הבהירות עיניו עצמית, והערכה חשיבות מלא ומצוחצח, מגוהץ
 הקצר מקלו וכמובן לאפו, מתחת וקצר קצוץ שפמו בולטות,

 מלווינו. מידי רשמית אותנו ו״קיבל" הוראות נתן הוא בידו.
 אותנו שהצעידו הערביות השוטרות לידי "הועברנו" מידיו
 מרתף דרך הלכנו כלואות. חברותינו היו שבו הבנין, לאגף
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 שהתאימה מוזרה, רוח המים. ובור המטבח נמצאו שבו הבנין,
 כשעלינו מאה. קר שם והיה במקום נשבה סוהר בית למרתף

 המוארת, הקרקע לקומת והתקרבנו הגבוהות האבן במדרגות
 שחיכו הבנות, תכונת ואת קריאות רחש שמענו כאן לנו. הוקל

רוח. בקוצר לנו
 שהיה למרות אכזבה, לי ציפתה שוב המאסר, לחדר כשנכנסנו

 היתה השעה שבת. עונג במסיבת הבנות ישבו לא שבת מוצאי זה
 היו החדרים בשלושת בתאה, נכלאה בת וכל ארבע אחרי

 וחיכו אתי, יחד שנאסרו בנות שתי מהן בנות, שמונה כלואות
 לפעולה, חברותינו של לחדר אותנו צירפו למזלנו למשפטנו.

רבה. היתה והשמחה
 שלי, הקשה הפציעה על ידעו הן מאד. התרגשו ופרידה אסתר

 השבור. גבי את הבודק הרופא מראה את זכרה )יעל( ואסתר
 שנעצרנו, לאחר ימים מספר החולים בבית אותי ראתה פרידה

 מהלכת אותי בראותן רב. זמן אותה ליוותה זו קשה ותמונה
חששותיהן. שהתבדו על שמחה בקריאות פרצו רב, בקושי

 הציצו הן החדרים, מכל הבנות קריאות התחילו בינתיים
 לשלומנו. ושאלו ידים הושיטו הקטנים, לאשנבים מבעד

 השוטרות אך מרוגשות קריאות התמלא והעגום הצר הפרוזדור
כולן. את השתיקו

 בנו נטעו והידידים הבית עם קשר שוב ליצור הסיכויים
 הרבה העייפות למרות ומנוחה. שקט של מתוקה אשליה

 בלילה מאוחרת שעה עד ערות נשארנו וההתרגשות, מהנסיעה
 מאז שמענו שלא מה כל את חברותינו מפי לשמוע כדי

 שיערנו לא אך בפעולה, קרבנות הרבה שהיו ידענו נפרדנו.
 חברים אבדן על העמוק הכאב חזר שוב רב. כה היה שמספרם

 לכך עצמנו את שהכנו למרות השכולות. המשפחות ועל יקרים,
 ששירותנו והבנו קרבנות, להיות עלולים כזו שבפעולה
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 נתרככה לא עצמנו, על קיבלנו שכולנו סיכון הוא במחתרת
 שיחה. כדי תוך שנרדמנו חושבת אני והאבל. הכאב עוצמת
 המשכנו הסוהר, בית קולות אותנו העירו כאשר בבוקר, השכם

ולספר. לספר מיד
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בכלא. החיים

 כמו היא שהמחלה חושבת, אני מאד, לי כשרע לפעמים,
 אי לרחוב, לצאת אפשר אי עבר, מכל הסוגרים קירות כלא.

 יודעת, אני נרגעת, שאני לאחר שרוצים. מה לעשות אפשר
 ועם המשפחה עם להיות אפשרות אין שם יותר. גרוע שבכלא

תקווה... יש בכלא אך האהובים.
 זה גשם ביום שקט בבית כשנשארים לרדת. ממשיך הגשם

 מים לזרם מתחת הראש על סיר עם נכנסים כאילו נדמה
 סתם התפניתי שלא שנים כבר חדשה. ישנה תחושה קולחים.
לגשם. להקשיב

 אל התפוחי אפה את הלוחצת קטנה כילדה שוב חשה אני
 מנשימתי חם הבל מתמלאת היתה הזכוכית הקרה, החלון זגוגית
 הפגיעה לולא קטנות. התגרויות מיני כל רושמת הייתי ועליו
 שני לשמחתי לאמי. כמו ילדים, הרבה בוודאי לנו גם היו בגבי
בשבילי. עשרה כמו הם הנפלאים ילדי

הכלא? ובבית
 ללא הן הדלתות דלתות. סוגרת או פותחת אינך הסוהר בבית

 אחרייך. אותן סוגרים או למענך אותן פותחים ואחרים ידיות,
 לצאת, לנו לאפשר כדי הדלתות נפתחו בבוקר 6.30 בשעה

 הבנות כל פרצו בוקר אותו בוקר. ארוחת ולהכין להסתדר
 הכרתי מהבנות חלק מצבנו. על ולשמוע אותנו לראות לקראתנו,
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 מילדות, חברתי דבורל׳ה, הנה מרגשת. היתה הפגישה קודם,
 שעה עד באצ״ל. היותי ומתקופת הנוער מתנועת חברות אחרות

 את ולנקות לאכול להתרחץ, להספיק אמורות היינו 8.00
 מועסקות הפליליות האסירות היו שמונה בשעה חדרינו.

 הבנות אחרות. בעבודות הועסקו האסירות ושאר נקיון, בעבודות
 לא לכן עצירות, בחזקת והיינו עדיין, נשפטו לא שלנו מהחדר
 לנו ניתנו כשרות על והקפדנו היות הסוהר. בית בעבודת חויבנו

 בישול תורנות ערכנו נפרד. כלים וארון מיוחדים. מצרכים
 בלימודים, בקריאה, עסקו הבנות שאר שבוע. מדי בינינו

 "טיול לנו הותר יום מדי קטנים. עיסוקים ובעוד יד בעבודות
 הצהרים. אחרי שעה וחצי בבוקר שעה הסוהר, בית גג על יומי"
 יחד הבנות כל להיות יכולנו שבהן היחידות, היו אלה שעות

 אלינו נשקף הגבעה שעל הבנין גג מעל בינינו. מעט ולשוחח
 הכפרים ובתי לחם בית העיר יהודה, הרי של המקסים נופם

 מעל לעוף רציתי כך כל המעובדות. חלקותיהם על בנוף הפזורים
והעמקים. בהרים לשוח לצאת הבנין, גג

 כל לבוא" לא ואליה הארץ על "להשקיף רבנו כמשה היינו
שלו. ו״נבו" יום

 זה( גם )כן, התווכחנו שוחחנו, הגג על היומיים ב״טיולים"
 לעשן, היה מותר הגג על רק הולדת. ולימי לחגים תוכניות והכנו

 עיקר מעשיות. וסיפורי זכרונות להחליף נהנות היינו גם שם
 הבנות, עם שיצרנו הסמוי הקשר היה הגג על בטיול ההנאה

הסוהר. לבית הסמוך ה״וילה" בבנין כ״חשודות" שהוחזקו
 בהן שחשדו כיוון אדמיניסטרטיבי, במעצר הוחזקו אלו בנות

 בלטרון. הוחזקו החשודים הבנים מחתרת. לארגוני בהשתייכות
 אנשים לעצור להם אפשרו המנדט שלטונות של החירום חוקי

 בעצירים, מוגבלת בלתי תקופה ולהחזיקם בלבד חשד סמך על
 מהעצירים חלק חודשים. שישה כל מחודש שמעצרם
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 הגבלה וללא משפט ללא לאפריקה הוגלו אף אישי, מנחם ביניהם
 שנים. "שישבו" כאלה, היו ב״וילה" העצורות הבנות בין בזמן.
 להסתובב חופשיות היו הן שלנו. מאלה שונים היו מעצרן תנאי

 להיסגר נאלצו בלילה ורק שלהן, הבנין בתחום היום כל במשך
 עולות ה״וילה" מבנות כמה היו היומי טיולנו בשעת בחדריהן.

 מספרות או עיתונים קטעי לנו וקוראות חלונותיהן אדן על
 הפקוחות עיניהן תחת מוגבלות, שהיינו אנחנו, ששמעו. חדשות

 היינו חלונותיהן, בכיוון הגג על לעמוד יכולנו לא השומרות, של
 צעקות לנו הפריעו אזנינו, את וזוקפות צעדינו קצב את מאיטות

 ה״וילה" בנות היו בחדרים בהיותנו עלינו. ששמרו השוטרים,
 ידיעה בידן שהיתה פעם כל צאנה" "צאנה בזמר פוצחות
 שירה, בצורת מעבירות היו הן הידיעות את בשבילנו. מעניינת

 ידענו וכך הדוק קשר ביננו נוצר להשיב. היה אסור כמובן ולנו
בחוץ. המתרחש כל על

מלכה של אביה
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למשפט. הציפיה

 באו ימים מספר לפני במאסר. שעברה? בפעם הפסקתי במה
 מעשינו על ושאלו מצה״ל, צעירות חיילות כמה בביתנו לבקר

 הישנות. המריבות דעכו שהנה וחשבתי, מאד שמחתי במחתרת.
 למולדת, לתת הרבה יש לנו גם כי ידעו, שאנשים העת הגיעה

 שניתן מהכינוי מאוד סבלנו בזמנו הקמתה על דמנו את ששפכנו
"הפורשים". לנו:

 באו קשר, מכל מנותקת בחיפה, החולים בבית עוד כשהייתי
 ביקשנו בשלומנו, והתענינו מה״הגנה" אנשים החולים לבית
 לא מבוקשנו, למלא הבטיחו הם ועיתונים. המשפחה עם קשר

 אותנו חשבו שהם לנו, נאמר יותר מאוחר עוד. אותם ראינו
הגשרים... מליל הפלמ״ח לפצועי

 עכשיו עומדת שלנו, המרפסת בגגון המקננת הקטנה הדרור
 באין שהיה ממה משהו לשמוע רוצה היא גם אולי בחלוני,
חופש.

 על ולדבר לחשוב התחלנו הסוהר לבית שהגענו מרגע
 בכלא הכלואים חברינו עם בו לעמוד עתידות שאנו המשפט,

 מהם חלק הפצועים, מצב על ידיעות אלינו הגיעו פעם מדי עכו.
 קטעו מחברינו לאחד החולים. בבית עדיין שכבו וחלק החלימו

 עקבנו והמוות. החיים בין נע עדיין ג׳ק של ומצבו רגלו, את
במהרה. שיבריאו וקוינו מצבם, אחרי בחרדה
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 המשפט, יתקיים מתי שנקבל, הדין פסק יהיה מה לנחש ניסינו
 במשפט חלק ניקח שלא ברור היה לנו עליו. שנטביע האופי ומה
לדין. המועמדים פושעים ולא מלחמה שבויי אנחנו זה.

 הבריטים במשפטי ישראל חרות לוחמי הופיעו מספר פעמים
 לעיתונות דבריהם הגיעו כך בנאשמים. ולא כמאשימים

 כלל לידיעת הובאו שלהם החופש והכרת רוחם ועוז העולמית,
הציבור.
 הדבר היה כן לא מאליהם, כמובנים הדברים נראים אולי היום
 הנאצים השניה. העולם מלחמת ימי אלה היו ימים. באותם
 הארץ שערי האדמה, פני מעל היהודי העם את להכחיד החליטו

 נפשם. על לברוח שהצליחו המעטים השואה פליטי בפני נסגרו
 לניצולי כניסה היתרי לקבל ניסה בארץ המאורגן" "היישוב

 ימים באותם מהשלטונות. חסדים בקשת ידי על אירופה גיהנום
 והצהירו ו״פורשים", "משוגעים" להם שקראו צעירים, קמו

 לעם להפריע זכות כל אין בארץ הבריטי שלשלטון בגלוי,
 הבריטים הכובשים ועל אבותיו. בארץ מולדתו בהקמת היהודי
 גם וכנראה צעירה הייתי ארצנו. את ולפנות לארצם לחזור

 הכנים הנאומים של בכוחם והאמנתי ימים באותם תמימה
 לצד לחמו מישראל יהודים לוחמים חברינו. של והצודקים
הגרמנים. נגד הבריטים

 למחנות יהודים הובילו אשר המוות, רכבות של מסילות
 הבריטים החיילים נפגעו. לא ריכוז מחנות פוצצו, לא השמדה,

 היכן ? היהודים החיילים ישובו ולאן אנגליה, למולדתם, ישובו
 פעולה לשתף ניתן האם ? נצחונם מצעד את ישראל חיילי יצעדו

 כל לנקוט מסרבת ההשמד מאורעות שבמשך ממשלה, עם
 לא לח״י לוחמי הגדולה? מהשואה יהודים להצלת פעולה

 לא אדמות בכיבוש הבריטים את והאשימו זה, מצב עם השלימו
הגרמנים. ידי על המבוצע עם לרצח יהודים ובהפקרת להם
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 המשפט, צורת את שינו הזמן במשך נדהמו. המנדט שלטונות
 החלטנו המשפט. במהלך לדבר לנאשמים הרשו שלא כך

 את שידהים מיוחד, תכסיס לנקוט צריכים אנחנו זה שבמשפט
 אך להתנהג, כדאי כיצד בדיוק ידענו לא האדישים. השלטונות

חדשה. בצורה נופיע שהפעם ברור לנו היה
 נמצאנו בארץ. פעולותיה את המחתרת המשיכה בינתיים

 עיתונים קיבלנו רשמי. והבלתי הרשמי לדואר חיכינו רב, במתח
 "הארץ" את ;ה״מאושרים״ אלה את ורק סדירה, בלתי בצורה

 רק לפעמים רב. לעזר לנו היו לא אלה פוסט". "פלשתיין ו^ת
 המחניפה בלשונם התבוסתניים, במאמריהם אותנו רגיזו1ד

 היא אביגיל, ולהשקפותינו. לנו זרים והיו הבריטיים לכובשים
 מכל החולים בית בתקופת מנותקות שהיינו ואני, יהודית,

 לנו הראה ערבי שומר וחיפושים. מעצרים על שמענו תקשורת,
 נודע לחם בבית המפוצץ. דוד" "המלך מלון ובה מעיתון תמונה

 רפיח על המוניים, מאסרים על השחורה", "השבת על לנו
 נודע כן כמו והסוכנות. היישוב מנהיגי נשלחו לשם ב׳, ולטרון

 את שקיבלו רבים, צעירים ידי על שורותינו חיזוק על לנו
ברחובות. שהודבקו הכרוזים ליד והצטופפו לח״י של ההסברה

 חייב היה להתגייס שרצה ומי כתובת, היתה לא למחתרת
 על לשמוע מאושרות היינו קשר. למצוא כדי הרבה להתאמץ

ה״אזרחי". בעורף זה שינוי
 בדרכים לפעול יכולנו לא שוב שהתגלו מחתרת כאנשי
 ידענו לפעילותנו. טובה במה היווה המשפט אך הרגילות,

 יתנו לא אם לאומית. וגאווה איתנה רוח הוא לנו שנותר היחיד
 שהעולם כזה, רם בקול אותם לשיר נוכל דברינו, את לומר לנו

ישמעם... כולו
 כמעט .1946 באוגוסט 12ה־ המשפט; תאריך על לנו הודיעו
 קצר כה זמן והמאסר. הטבח הפעולה, יום לאחר חודשיים
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 בפני נופיע יותר, עצובים יותר, בוגרים אחרים, אנשים ואנחנו,
בחיפה. צבאי דין בית

 לשבת, יכולתי לא עדיין משפטי. ידחה פצעי שבגלל לי הודיעו
 החוויה על לוותר רציתי לא בהליכה. לעזרה זקוקה והייתי

 מאד הדבר הדאיג כן כמו בעכו, האסורים חברינו עם שבפגישה
 היה במשפט הופעתי ואי נאסרתי, מאז אותי ראו שלא הורי את

 והודעתי משפטי, לדחיית התנגדתי דאגתם. את להגביר עלול
 עם לנסוע כדי דיי חזקה מרגישה שאני הסוהר, בית לשלטונות

 משפט להכין נוח היה לא לבריטים שגם נראה לחיפה. חברותי
לשיירה. וצירפוני לבקשתי נעתרו ולכן אחת, ללוחמת מיוחד

(1948) עתלית במחנה תלוי ושולה מלכה
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 על החלטנו ממש. בהכנות התחלנו המשפט, מועד בהתקרב
 לבנות. וחולצות כחולות חצאיות לגייס הצלחנו אחידה, תלבושת

 וצרור הכרנו, שלא שירים, של מלים בחוץ מהחברים קיבלנו
 נידונות להיות עלולות היינו במשפט. להצלחה חמות ברכות

 נשק. עם ונתפסנו הבנים, עם פעולה באותה השתתפנו למיתה.
 דאגנו לא אנחנו אך אשמה, סעיפי באותם נאשמות נמצאנו

 את שתשרת להופעה, היתה דאגתנו כל הצפוי. הדין מפסק
והמדינה. העם שחרור מטרות

 קשרים עשינו ומגוהצות. נקיות מוכנות, היו התלבושות
 אז. האופנה כצו תלתלים, עם להיראות כדי הרטובות בשערות

 כדי הסוהר בית לפני גדולה שיירה התייצבה המשפט לפני יום
 החברות תומס. מיסטר הסוהר, בית מפקד מידי אותנו ל״קבל"

 שנפגוש לחברים שלום ובדרישות באיחולים מאתנו נפרדו
 השער את לעזוב טובה הרגשה זו היתה בחיפה. במשפט

מוגבל. לזמן גם ולו מאחרינו,
 לפי בשבילי. מיוחד אמבולנס גם היה שהגיעה בשיירה

 בשכיבה. נסעתי פרלמן ד״ר היהודיה הסוהר בית רופאת דרישת
 הנסיעה במשך אוכל שלא הצטערתי רק מאד, נוח .לי היה

 את רק הדרך כל לראות ואיאלץ החופשי, העולם בנוף להסתכל
לידי. היושבת השוטרת של פניה

 המשורינות למכוניות אחרונות ופקודות הוראות ניתנו
המשפט. אל לדרך, ויצאנו ומאחורינו, מלפנינו
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נישפט לא

 עדנה נחמד. טיול עשינו השבוע בסוף המרפסת. על אני שוב
 זה מתקרב. פסח מהצבא. לביקור בא גרעון אתנו. גרים ובעלה

 לפני מהזכרונות. יותר סערו שוב החיים כתבתי. שלא מה זמן
 אותי מעודדת ענבר רחל חברתי הממארת. המחלה התגלתה שנה

 לי שיש מה כל לכתוב אספיק אם מענין ולכתוב. להמשיך
 השולחן על חגיגית מפה מנחם בעלי שם בערב אתמול להגיר.

ביחד. עדיין אנחנו בו, וחג חול של יום סתם לסעודה.

 הדין פסק זוטא. לחגיגה הפכנו הבריטים בפני המשפט את
עמרתנו. את נציג שבה הדרך היתה כן לא לנו. ברור כמעט היה

 ב״קישלה", ולא החולים בבית אותנו שיכנו לחיפה בהגיענו
 ששתיים כיוון זה, ליחס זכינו אסירים. לגבי נהוג שהיה כפי

 זכאיות היינו שפוטות בלתי עצורות ובתור פצועות, היו מאתנו
 שומרינו בעור לילה למנוחת התארגנו מתאים. טיפול לקבל

 אלי התקרב החולים בית רופא באיסורים. עלינו מכבידים
 אותו זיהיתי לא תחילה בחשה, בו התבוננתי מהירים, בצעדים

 ד״ר זה שהיה ראיתי אותי, מחבק והחל כשהתקרב אך אותו,
 אותי. לנתח הררוזי חמזי לד״ר שעזר הערבי הרופא נימר,

 שמחתו את הסתיר לא רגלי שתי על עומרת אותי בראותו
עיניו. למראה האמין לא כאילו והתרגשותו,
 היה נעים לנוח. ושכבנו החולים, בית במקלחות התרעננו

 לא היהודיות האחיות אתם. ולשוחח חופשיים באנשים לפגוש
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 מיד אותן הרחיקו לכן כלפינו, מדי רבה חיבה והראו נזהרו
 מחדש מחשבות מיני כל עלו המשפט יום לקראת מסביבתנו.

 אם ידענו לא המשפחה. בני את לפגוש רצינו מכל יותר במוחנו.
 שיחה אתם להחליף יכולנו רק לו למשפט. לבוא להם יניחו

בבית. קרה מה ולשמוע אותם להרגיע קצרה,
 שלא השתדלתי הנוער בתנועת פעילותי שנות כל במשך

 לבית חובותי כל את למלא השתדלתי הורי. את לצער או לפגוע
 כאשר הפעם, גם הפנאי. בשעות רק התנועה בעניני ולעסוק
 הביתה לחזור קיויתי המפורשת, רשותם ללא לפעולה יצאתי
 רבות דאגות השתנה. הכל קשה. ונפצעתי נאסרתי והנה כרגיל.
 על עומדת אותי יראו שאם לעצמי תיארתי למשפחתי. נגרמו
 למנוע יכולתי שאולי הרב, הסבל את השמחה תשכיח רגלי,
 יכולתי לא כי ברור אך בפעולה. להשתתף סרבתי לו מהם

 אנשים בתורת הורי, חיי. אלה אמונתי, זו דרכי, זו זאת. למנוע
 לבין ביני שוחחתי כך גורלי. שזה להבין חייבים מאמינים, דתיים
המשפחה. עם האפשרית הפגישה על כשחשבתי עצמי,

 הבנו כולנו. מעפעפי השינה את הדירו והזכרונות המחשבות
 חברים שחסרים נראה למשפט, כולנו שנעמוד בשעה מחר, שרק

 ואחרים וגדליה ופתחיה בועז יהיה, לא אורי בשורה, טובים
עוד. אינם ועכשיו היו, תמיד

הגואלת. התנומה עלינו גם נפלה לבסוף
 את וסידרנו שלנו החמודות" "בגדי את לבשנו בבוקר

 והנעים הבהיר היום פני את קיבלנו ובוטחות נאות תסרוקותינו.
 ניגוד היו החולים בית ושלוות האויר מזג חיפני. קיץ שלהי של

 במכוניות מלוות יצאנו שוב שבתוכנו. הרגשות לסערת מוחלט
 כל מלווה ושוטרת חמושים, בריטים חיילים מלאות משוריינות

 איש הקטנים. האשנבים בעלת הסגורה למכונית מאתנו אחת
 מסוכנים פושעים כאן שמועברים לחשוב היה יכול מהצד
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 כל מכונסות היינו האשנבים. ליד נעמדנו במכונית ביותר.
ודאגותיה. מחשבותיה עם בעצמה אחת

 )אז העצמאות בדרך החנויות רוב התעוררה. טרם חיפה העיר
 ובעליהן סגורות, היו המלך"( דרך ווי; "קינג׳ס בשם הרחוב נקרא

 היה נראה לא החנויות. לכיוון הולכים נראו למחצה הרדומים
 ורצינו מהורהרות היינו בשירה. פתחנו לא אלינו. לבם ששמו

 ומקום הכרנו טרם חיפה את למשפט. שלנו המרץ על לשמור
 כמחנה הנראה למקום כשהתקרבנו לנו. ידוע היה לא המשפט

 שכאן ידענו נשקם, על וחיילים שוטרים מלא במצור בריטי
 שלום "הבאנו בשירה פתחנו ואנחנו נעצרה, השיירה נישפט.

,מאליה. פרצה השירה אך שלום, הבאנו למי ידענו לא עליכם",
 מסביבו קולוניאלי. בסגנון בנוי גדל־מידות בנין היה לפנינו

 בגבם, עדיין היו שידיה יהודית, חמושים. צבא אנשי ובתוכו
 באיטיות ירדתי אני גם הגבוהה, מהמכונית לרדת מאד התקשתה

בבטחה. אך רבה,
 מרובים, מאמצים לאחר הרצפה על רגלי כף כשדרכה

 ועיתונאים. צלמים של שלמה סוללה שלפנינו הבחנתי,
 בנות ארבע האמיצה. שירתנו על פתיעתם למראה הצטחקתי

אדיר. בריטי משמר המולת מול צעירות
 כנראה וילדים, נשים בעיקר יהודים, קבוצת גם ראינו מרחוק

 אנשים. מלא שהיה לבנין נכנסנו מאתנו. חלק של משפחה בני
 ורוביהם אדומות, בכפיות פנינו את קבלו הערבי הלגיון חיילי

 להנאתנו, מטיילות לבד, אנחנו כאילו צעדנו אנחנו מכודנים.
 קלות ואת אחד מצד הצבא חומרת את לראות מבדח זה היה

 השמירה הכיוונים. מכל אותנו צילמו אחר. מצד תגובתנו
 מתפורר. השלטון הנה מחשבה; בי העלתה סביבנו המופרזת

 לוחמי קומץ של במשפטם נוקט שהוא האמצעים אלה אם
בארץ. הבריטים שלטון קץ קרב שאכן נראה מחתרת,
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 שבקרוב לי, ובישר נכנס גדעון בני לכתוב. קצת הפסקתי
 רקפות צרור לי הביא הוא שמחה, כך כל אני נישואיו, את נחגוג

 בין לחיות ומצליח קטן כך כל הרקפת. פרח נפלא מה ריחניות,
 נשארת קומתו אך ראשו, את מכופף הוא הקשוחים, הסלעים
זקופה.

הכל. שאכתוב וכדאי לוותר, לי שאסור אומר, גדעון
 )בחוברת אלימלך של בתיאור איעזר שוב, כואבת שידי כיוון

:י״נן פרק לבסיס״ חזרנו ״ולא
צעדו... "הבנות

 עומדים המסדרון ולאורך בכניסה המשפט. לבתי נכנסים אנו
 הם מכודנים. ורובים מקלעים תת כשבידם הלגיון, חיילי

 מוביל שלוף אקדח עם קצין לאיד. שמח במבט בנו מסתכלים
 החלונות ליד הכבלים. את מעלינו מורידים כאן ריק. לחדר אותנו

 וערבים בריטים חיילים פעם מדי מתאספים למסדרון הפונים
 לא הבנות. את מחפשים מסביב, מביטים אנחנו בנו. להסתכל כדי

 שומעים אנחנו פתאום אתנו. יחד אותן ישפטו בכלל אם ידענו
 החלפנו עליכם". שלום "הבאנו נשיים קולות של חזק שירה קול

 הן שוטרות. בידי נתמכו שתיים הבנות. הן הנה שמחים, מבטים
 לבנין נכנסות הן זו. אל זו מחייכות שירתן. את מפסיקות אינן

 נפצעו מהן שלוש וותיקה. אחת רק מארבעתן מעינינו. ונעלמות
 והן במשפט תעמודנה כיצד בחקירה? עמדו הן איך במכונית.
 רוחן נשברה לא האם הראשון. הקרב להן היה זה פצועות.

 דבר שמענו לא מאסרנו זמן כל במשך מהפצעים? מהקשיים,
 שהן לנו, הוכיחה לאשנבים, מבעד שבקעה שירתן, מהבנות.

ואחיות. כאחים התחבקנו לחדר כשהגיעו כתמיד. חזקות
 היה עליהם גם הפצועים. חברינו עם נפגשנו השניה בקומה

 לא החברים אחד אלונקות. על הובאו מהם חלק כבד. משמר
,זמן." כעבור יחידי נשפט הוא הקשה. מצבו בגלל הובא
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 גבוה. מוראל ועם עליזות אותנו לראות שמחו הבחורים
 על לדבר התחלנו חוויות החלפת לאחר רבה. היתה ההתרגשות

 עלינו פקדו מועט זמן לאחר נופיע. וכיצד להתנהג איך המשפט.
המשפט. בית לאולם התחתונה, לקומה לרדת

 אליה לנאשמים; במה עמדה הגדול האולם של במרכזו
 הבחנו חמושים. שוטרים שרשרת הקיפה הבמה את הובלנו.

נשקם. על צבא אנשי שרשרות מוקף כולו שהאולם

לבית־המשפט בדרך העצורות ארבע
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 לפתע עיתונאים. ישבו ומימיננו הנאשמים, ספסל על ישבנו
 עצב שחוחות, כתפיו אנשינו. בין שוטטו עיניו אבי, את ראיתי
 לא מעודד, חיוך וחייך בי, שהבחין אחרי גם פניו. על נראו וכאב

 לפני בקרבו, מתחולל מה הרגשתי מעיניו. הכבד העצב סר
 פצועה היא כעת בריאה, צעירה בתו היתה מועטים חודשים

חמור. דין לגזר ומצפה להישפט, עומדת קשה,
 דין עורך אתו הביא שהוא האנשים, ראשי מעל לי אמר אבי

 צורך כל כמובן לי שאין לו השבתי לדאוג. מה לי ואין טוב,
 ותודה. בסדר ויהיה שבויה. אלא פושעת, אינני וכי דין, בעורך
 כמה לפני כמונו. רגועים יהיו המשפחה שבני קיוינו, כולנו
 להיות מהם ביקשתי ובו המשפחה, לבני מכתב שלחתי ימים

 בשבילם כזה. במצב ואחים הורים להרגיע יכול מי אך חזקים.
 הקריאה נשמעה אותנו. השתיקו השומרים ודאגה, סבל זהו

המשפט! בית באנגלית:
 הדין בית רגליהם. על קמו הכל באולם. השתררה דממה

 יושבים נשארנו לאולם. נכנס פאל גנרל של בראשותו
 כל נשמעה לא כאילו בינינו, לשוחח והמשכנו במקומותינו

 הם בעצבנות. נעו סביבנו השוטרים המשפט. פתיחת על הודעה
 השופטים צפויה. הלא תגובתנו נוכח להתנהג כיצד ידעו לא

כולו. הקהל ואתם התיישבו,
 פתחנו — לדבר השופט שהחל ברגע שתיקה. היתה שוב
 נשתתק, ולאחריו שלנו, ההמנון שזה חשבו כנראה חזקה. בשירה

 אחד קם לשיר, שגמרנו לאחר לשיר. לנו הפריעו לא לכן
 עצמנו את רואים שאנחנו אמר הוא הודעה. ומסר מחברינו
 הצהיר הוא התעללות. היא למשפט והעמדתנו מלחמה כשבויי

 הוא הבריטים. של בהצגה פעולה לשתף כוונה כל לנו שאין
מלחמה. לשבויי כמו חנאים לנו שיינתנו דרש,

 באנגלית, ההודעה תוכן את מיד בקשו המופתעים העיתונאים
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 החלה בשירה. פרצנו שנית כתוב, דף להם העביר ומישהו
 נבהלו המשפחות בני התרגזו, השופטים המשפט, בבית מהומה
 בפטישם להכות ניסו השופטים מתורגמן, אלינו שלחו וחששו,

 את למלא הפסקנו לא אנחנו שירתנו, אף על ולדבר השולחן על
 קמו נוספת התייעצות לאחר החופש. שירי של בצלילים האוויר

האולם. את מהירים בצעדים ועזבו ברוגזה השופטים

 אותם. "הרגענו" אנחנו אך להיזהר, לנו קראו המשפחות בני
מוות. דין פסק פעמיים לקבל אפשר אי :להם אמרנו

 מהאולם, העיתונאים ואת המשפחות בני את הוציאו החיילים
 אחד שהחל פעם כל נרתענו. לא למקומותיהם, חזרו השופטים
 צבאית למקהלה הפכנו לשיר. אנחנו התחלנו לדבר, השופטים

 שירי בהתלהבות שרנו בריטי. צבאי משפט בית בתוך עברית
 הפכו הבריטיים והקצינים השופטים של ופניהם מחתרת,
 את לשבש מגן חסרי צעירים קומץ הצליחו כך מזעם. אדומים
החמושים. ושוטריו חייליו מאות על הכובש תוכניות
 שומרינו החלו שניה פעם האולם את השופטים שעזבו לאחר

 ברחוב חולין שיחת כביכול בינינו, שוחחנו בעצבנות, להתנהג
 הארוכים, המסדרונות דרך שוב אותנו ולקחו באו לבסוף שקט.
 המשפחות בני לנו חיכו בחוץ אותנו. שהביאו למכוניות חזרה

 רגשניים, להיות יכולנו לא אך צערם, את הרגשנו המודאגים.
 אנשי ברשות היו לא עצמיים רחמים או חולשה כגון מותרות

 מאד רוחנו. בעוז רק היה כוחנו כל המועטים. המחתרת
 בני עם משפטים כמה להחליף לנו הרשו שלא הצטערנו

 צד כל הבריטים. לבין בינינו מהמאבק חלק זה היה משפחותינו.
השני. בצד לפגוע כוחו כל את גייס

 שמו אותנו המשאיות. על אותם והעלו הבחורים ידי את כבלו
 אך המשפחה, לבני הרגשות המו בתוכנו שלנו". ב״משוריין

 ולא שרנו לא חזרה בדרך שקטה. אדישות הפגנו חוץ כלפי
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 לבית הגענו כאשר בהתרגשות. שוחחנו אלא החוצה הבטנו
 העיק שוב המאסר במיטותינו. ורצוצות עייפות שכבנו החולים,

 לחם בבית הסוהר מבית אותנו. עצבנו הערביות האחיות עלינו,
 מבית לברוח אפשרית דרך על לחשוב ניסינו לברוח. יכולנו לא

 הצהריים אחר שעות השתרכו הבוקר התרגשות לאחר החולים.
 את טרדו והכעס העצב וכל הוכפל, עלינו המשמר לאיטן.

 דבר כל על שוחחנו הבוקר. התרחשויות את שחזרנו מנוחתנו.
 להראות ולא הקשות השעות את להעביר כדי דעתנו על שעלה

המדוכא. רוחנו מצב את לאויבינו
 כל שרנו הפעם למשפט. רב "בטקס" הובלנו שוב למחרת

 המשפחות בני קולנו. את חיפה תושבי ישמעו למען הדרך
 באותם נקטנו השני. ביום למשפט לבוא הורשו לא והעיתונאים

 שוב המשפט. לתקינות והפרעה פעולה שיתוף אי של צעדים
שבאנו. כלעומת החזירונו

 לנו שיאמרו כדי רק הובאנו למשפט, השלישי היום למחרת,
 לשפוט ניתן לפיו הבריטי העליון הנציב ידי על צו הוצא כי

 לאחר מיד בפניהם. שלא המשפט למהלך המפריעים נאשמים
למקומותינו. הוחזרנו מכן

 בית לשטח הובלנו, בו ה״משוריין", פנה לא הרביעי ביום
 שערי נפתחו כאשר עכו. לכלא בדרכו המשיך אלא המשפט,

 מתוך נפלה. לא רוחנו הבחורים: שידעו בעוז, שרנו הכלא
 מהם מי ידענו לא אך מציצים, ראשים ראינו הכלא חלונות

 שם שישבו הפליליים. הפושעים הערבים, הם ומי מאנשינו
למאות.

 של רבות מהעברות חששו שהבריטים לנו הוברר זמן לאחר
 את ולערוך הבנות, את להעביר יותר שבטוח החליטו הבחורים
הכלא. כתלי בין המשפט
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 עדויות בו והושמעו בנוכחותנו שלא היום גם נערך המשפט
ושוחחנו. ישבנו בו בחדר נערך הזהוי טקס מגוחכות.

 לי זכורים שאינם ושוטרים, קצינים ביניהם אנשים, מיני כל
 אותנו החזירו בפעולה. כמשתתפים אותנו וזיהו נכנסו כלל.

 ברמפ־לד, מיג׳ור נעמדו הפתח ולפני המשוריינת, למכונית
 כתב אח לקרוא התחילו הם הכרנו. שלא צבא, ואיש המתורגמן,

 הדין לפסק נקשיב הבחורים שללא וחשבו לפנינו, האשמה
 — אחת בנות, ארבע באמת; מוזרה תמונה זו היתה אכן בשקט.

 נגררות נוספות ושתיים עומדת בקושי — השניה בגבס, ידיה
 אנשי שלושה משוריינת מכונית בתוך עומדים מולן בכבדות.

 ממש מוות. דין פסק שהוא שאפשר דין, גזר וקוראים שלטון
 היה לא טוב במאי שאף קלוקלת, מהצגה הלקוחה סצינה כמו
 מעמד זה היה מציאות. זו היתה כאן ואילו עליה, לחשוב מעז

 עכשיו גם הקשבנו לא פליאתם למרבה כאחד. ומצחיק רציני
 לדעת רציתי מאד בשירה. להפריע והמשכנו השופטים, לדברי

 למרות שנאמרו, במלים להבחין וניסיתי הדין, פסק הוא מה
 הוסרו שמאשמתנו הבנתי, שקלטתי הדברים מקטעי השירים.

 בתחילה הואשמנו שבהם הסעיפים, חמשת מתוך סעיפים שני
הבחורים. עם יחד

 הועמדנו בכלא. המשפט לאולם רשמי באופן הועברנו משם
 כשבאו הדין. פסק לשמיעת רבים ועיתונאים בחורינו עם יחד

 כאילו בשיר, ופצחנו אנחנו התישבנו נעמדו, והכל השופטים,
 החופש, את אהבנו החיים, את אהבנו מענייננו. אינו הדין פסק

 חרות נעלה; מטרה לנו היתה אך ולהרגיז, להתגרות אהבנו לא
 יהיה אם מותנו, את ואף חיינו את נקדיש שלכך ידענו המולדת.

 לגבינו היתה המות" רק משחרר "משורה הפיסקה צורך. בכך
 כל את אספנו מבחן בשעת לכן מליצי. משפט ולא חיים דרך

 צווארנו על חדה סכין מניח כשהוא גם באויב, להילחם כוחנו
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 הוא מה לרעת רצינו מאד התוקפנית, השירה למרות החשוף.
 בפניהם הבטנו הרם. קולנו בגלל לשמוע יכולנו ולא הדין, פסק
 מה נאמר, מה במבטם לקרוא כדי היהודיים העיתונאים של

 הופנה הכאב מלא ומבטם פניהם החווירו כאשר לנו. נפסק
 עשר שמונה הבחורים. על נחרץ מוות דין שפסק ידענו אלינו,

 עולם. למאסר הבנות וארבע בתליה, למוות נידונו הבחורים
שירתנו. את והגברנו ידים אחזנו

 השוטרים מאתנו. ניטלו העצורים זכויות שפוטים, היינו כעת
 בקריאות ורק בכוח, בינינו להפריד לעצמם הרשו והשוטרות

 נראה שלא חשבנו לחברים. פרידה מלות לומר יכולנו מרחוק
לעולם. עוד אותם

 מספר, שבועות לאחר רק פגו לחברינו והדאגה העצבות
 לא לפועל, מוות דין פסק יוצא אם כי המחתרת הכריזה כאשר

 ישטוף דמים מרחץ הארץ, ברחובות בטוח להלך בריטי אף יוכל
 עולם. במאסר הוחלף הדין פסק החרות. לוחמי של דמם את

 הובאנו לא שפוטות, כאסירות והפעם, המשוריין, על הועלינו
 מזוהם שהיה ה״קישלה", זמני, מעצר לבית אלא החולים לבית

 גנבות וזונות, פליליות אסירות עם אחד בחדר הוחזקנו ומחניק.
 מזרונים לנו נתנו היו. לא מזרונים גם ערביות. בעיקר ופושעות,

 הרצפה. על מסריחים סמרטוטים צרור זה היה "בורשים". שכונו
 צרכים, לעשית דלי שניה ובפינה מים, מיכל עמד אחת בפינה

 באחד לשהות עלינו היה הזאת בצחנה "קרדל". שנקרא
 גבוה. מוראל על לשמור ניסינו כאן גם בחיינו. הקשים הלילות

 דין פסק כי ידאגו שכבר והאסירות, השוטרות בפני התפארנו
 דאגנו בתוכנו רב. זמן "נשב" לא ואנחנו יבוצע, לא המוות
 לקראת להתארגן צורך יש עולם. אסירות פתאום להיות מאד.

לבריחה. דרך לחפש ובעיקר הארוכים, המאסר ימי
 מטעמי נגענו לא בה שגם דלה, ארוחה לנו הביאו בערב
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 מהקהילה ומזין טוב אוכל לנו הובא שעה לאחר כשרות.
מאז־. לו זקוקות היינו שבחיפה. היהורית

 שימורים, ליל היה ומלוכלך, המצחין הזה, ב״קישלה" הלילה
 הועלינו וחלשות עייפות הבוקר. גם הופיע לבסוף נגמר. שלא

 הבחורים את בךמיויננו ראינו בנוף, שקטות הבטנו למכונית.
ארומים. בגרים הלבושים
 הפעם זו היתה ויבש. חם קיץ יום השיירה, עצרה בשכם

 מקומיות ובעוגות טוב( )הי אנגלי בתה להתכבר שזכינו היתירה
פשוטה. שלווה של יקר רגע מתוקות.
 לנו חיכו כבר הבנות הצהריים. אחר בשעות הגענו לחם לבית
 מצב למראה התפלאו הסוהר בית ומנהל השוטרות רוח. בקוצר
 עולם, כאסירות וחזרנו כעצירות יצאנו הרי המרומם. רוחנו

 וחיפושים קפרניות בדיקות שוב עברנו השתנה. לא דבר וכאילו
 הכרזת קרובה שכה חשב לא איש .1946 שנת מדוקדקים.
 דואגת, אינני הנדהמת: לסוהרת אמרתי זאת בכל עצמאותנו,

 הזר הכובש ומכבלי מהכלא לגמרי נשתחרר מאד בקרוב
 אך לחלוטין, דעתי שפיות את שאיבדתי חשבה הסוהרת בארצנו.

עצמנו. את לחזק תקווה שביב בכל נאחזנו אנחנו
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עולם. מאסר

 הממארת. המחלה על ואני, מנחם שוחחנו, טרם היום עד
 אביב. בתל אחותי אצל נפלא סדר חגגנו כשנה לפני בפסח

 בחזרה ולנסוע למכונית לעלות לי אפשרו לא עזים כאבים
 המשכנו וטשטוש הרגעה כדורי שקבלתי לאחר רק לירושלים.

לשמוע הלך ומנחם כוחות, באפיסת במיטה שכבתי בבית בדרכנו.

ומנחם מלכה
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 מבית מנחם חזר לא ארוכות שעות מצבי. על רפואית דעת חוות
 פניו על דבר, שאלתי לא כשחזר מאד. לו דאגתי כבר החולים,

 סיבוך איזה על משהו אמר הוא אדומות. עיניו מאולץ, חיוך היה
 זמני כשרוב עכשיו, גם וזהו. בהקרנות טיפול שמצריך מקומי

 אומרת אני כאשר למחות מנחם מנסה החולים בבית שוכבת אני
 בביתנו, הסדר את נערוך השנה בגופי. מטיילים שהסרטנים

יודע... מי הבאה בשנה כי לכל, שידאג אמר בעלי מנחם
 עוד לעשות מוכרחה אני שלנו, הרגילה החג לחופשת נצא

שיהיה. ככל קצר ברגל, טיול
 הכלא את לי תארתי ממש, בעיני סוהר בית שראיתי לפני
 מסכנים אנשים שוכבים שבו מרתף, לוודאי קרוב אפל, כמקום

 איך לי תיארתי לא מחשבה. ומעומעמי רצון נטולי הרצפה, על
 אותנו להביא לתנאים נתנו לא כלוא. להיות חרות לוחם יוכל

 בנו פיעמה האסירות תלבושת בתוך גם האסירים. של למצבם
 כתבנו, למדנו, שונות. בפעילויות הזמן את מלאנו הלוחמות. רוח

 החופש לשלילת לתת לא היה העיקר והתווכחנו. חשבנו קראנו,
 שאני ידעתי, במחתרת לחברה שהייתי ברגע חיינו. את להעכיר
 ונאסרתי, נפצעתי כאשר להיהרג. ואף להיאסר להיפצע, צפויה

דבר. יקרה לא שלי האמנתי, בעצם כי לדעת, נוכחתי
 ? בכלא אותו אחגוג האם לסיומו, מתקרב לחיי השני העשור

? מדינתנו על הזכות לנו תינתן לחיי הבא בעשור האם
 בתנועה המדריך לי אמר למחתרת להצטרף עמדתי כאשר

 זה, הולדתי יום את חגגתי לא עוד עשרה. שש בת שאני להגיד
 הסובב, וכל חינוכי, חיי, מהלך רחוקים. כה הנראים ימים באותם
 שקורה מה לי איכפת שאם ידעתי, זו. לדרך בהכרח אותי הובילו
 הנאצית, באירופה הכלים היהודים, לאחינו קורה מה בארץ,

 עלי הערבים, התקפות למאורעות, החשופים הארץ, ולתושבי
 הנסיון, חוסר אולי הגיל, אולי ישראל. לוחמי לשורות להצטרף
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 רק יש פשוטים. כה הדברים את עשו הגדולה, האמונה ואולי
 שיעלו אחינו ברבבות נוצף ואנחנו הארץ שערי סגירת את לבטל
 גם אותנו, שחיזקה היא בצדקתנו ההכרה הגולה. תפוצות מכל

להצלחתנו. עד כשלון, של בזמנים
 "יחס של מעמד קיים היה בארץ הבריטים של הסוהר בבתי
 ולא אישיים בבגדים ללכת זכות מקנה היה זה יחס מיוחד".

 הפנימית. להרגשה מאד חשוב שהיה דבר אסירים. בתלבושת
 מהכל, והחשוב הסוהר בית בעבודות עבד לא ה״מיוחד" האסיר

 )בורש( הסמרטוטים מזרון על ולא מיטה על משינה נהנה הוא
האבן. רצפת שעל

 נהנינו ולכן עצירות, של במעמד היינו הסוהר לבית בבואנו
 שפוטה שהיתה נחושתן(, )קלפוס דבורה רק מיוחד. מיחס כולנו

 רגילה. אסירה של ממעמד סבלה מאסר, שנות עשרה לחמש
 לאסירות אנחנו גם הסכנו עולם, למאסר שנשפטנו מרגע כמובן,

 הלבישו למשמרת. לתת נאלצנו האישיים בגדינו את רגילות.
 ולידיים. לראש חורים ובו אפור, בצבע צורה חסר שק מין אותנו

צורה. חסר ליצור שבבנות החיננית את הופך והעבה הגס הבד
 התחתונים הבגדים את ללבוש לפחות לזכות כדי רבות טרחנו
 מיוחדת, בצורה האפור הבגד את לגהץ השתדלנו האישיים.

צבעונית. מטפחת סיכה, חגורה, ל״ארגן" קפלים, לכווץ
 מיטות נתנו ולי ליהודית יותר. עוד קשה היתה המיטה בעית

 זה מצב הרצפה, על לישון נאלצו חברותינו אך פציעתנו, בגלל
 את לשכנע הצלחנו ממושך מאבק לאחר נסבל. בלתי היה

 כי לשלטונות, שתאמר פרלמן, ד״ר הכלא, של היהודיה הרופאה
 למיטות. כולנו זכינו וכך לבריאות, מסוכנת הרצפה על השכיבה

 הרחב החלון אדן בחדרינו. היו הנחוצים הרהיטים כל לא
 כתבנו, אכלנו, עליו כשולחן; לנו שימש ערבית, בבניה כמקובל

חגגנו.
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(1948) בעתלית בית־לחם עצורות עם

 השוטרות המצב. של בעולו יותר להרגיש התחלנו הזמן במשך
 ביקורי קצובות, במנות קיבלנו אוכל היום, כל עלינו צעקו

 שניים רק אז וגם בחודשיים, פעם רק מותרים היו משפחה
 לחודשיים. אחת ולקבל לכתוב הורשינו מכתבים מהקרובים.

 למרות בחדרינו. סגורות היינו היומי ה״טיול" לשעת מחוץ
 לא מעינינו רוב את שהעסיקה אישי לחופש החזקה השאיפה

 המשכנו השתנו. לא השקפותינו האומה, לשחרור לשאוף חדלנו
 חברינו וליוזמת לפקחות תודות אידיאלים. באותם להאמין
 מקניה ואף בארץ, בכלא מחברינו מכתבים לקבל זכינו ב״חוץ"

 בארץ. שקורה מה על מחתרתי חומר אלינו הגיע כן ומסודאן.
 של חוויותיהם בכל פעיל חלק ולקחת שייכות להרגיש המשכנו
החברים.
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 עם מיוחד נייר על לכתוב חייבות היינו למשפחה המכתבים את
 לכן הרשמית, הצנזורה בדיקת את עברו והם הסוהר. בית חותמת
 עודד הברית, בארצות עת אותה ששהה שלי, לידיד רק כתבתי
 ההזדמנות את מנצלת לא אני איך מאד התפלא הוא רמבה.

 נפגשנו כאשר למשפחתי. ידיעות להעביר כדי לכתוב, היחידה
 דואר של קשר לנו היה ההורים שעם לו הסברתי שנים, לאחר

 דבר להם להגיד יכולתי לא ממילא ה״רשמי" ובדואר מחתרת.
משמעותי.

 למועד קרוב שהיה בזמן החולים, לבית נשלחתי כאשר פעם,
 אתי לקחת הכלא בית ממנהל ביקשתי הרשמי, המכתב שליחת

 ללא מכתבים להעביר הצלחתי החולים מבית ועפרון. נייר
חברינו. לידי צנזורה

 ביום.יום פעמים שלוש התחלפו עלי השומרות השוטרות
במסדרון. קטן לטיול אלא משמרתן, את עזבו לא ולילה
 גם ולפעמים טפשות זקנות, צעירות, היו השוטרות בין

 עתידנו את ולקרוא טורקי קפה לנו להכין נהגה מהן אחת חכמות.
 מכתבים, המון עבורנו "קראה" תמיד היא הספלים. מתוך

 מצפים במצבנו שאנשים טובים, דברים ועוד פתוחים שערים
 שניסתה אחרת, שוטרת גם היתה למדי. משעשע היה זה להם.

 בגבי, הניתוח לאחר יומיים בעבירה. אותנו "לתפוס" הזמן כל
 למיטתי מתקרבת השוטרת את עיני מזוית וראיתי מכתב, כתבתי
 על וסטרתי קפצתי שבגבי, התפרים כאב למרות חתול. בצעדי
 האנגלים פרטיים. בדברים להציץ זכות לה שאין אמרתי לחיה.

 סביבי, השוטרות ידעו מאז השוטרת. את וגינו מעמדתי התרשמו
 ואת יכולתי(, )כאילו אברח שלא עלי לשמור אחד, שתפקידן

לבולשת. להשאיר המכתבים עניני
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אחת. בריחה תכנון

 צדקו הם שאברח. בי לחשוד הפסיקו לא הקשה, במצבי גם
 מתעקשים עכשיו גם הזמן. כל בי היו בריחה על שמחשבות בכך

 שמא החג, לחופשת אותי לשחרר לא החולים בבית הרופאים
 לי?( לקרות יכול יותר גרוע מה )וכי רע. לי יארע או אברח

 בעצמי. לברוח יכולתי לא לחם, בבית מאסרי ובזמן היות
 אחת לבריחת דרך למציאת ויוזמתי דמיוני כל את הפעלתי

 במגרש השוכן בבית־החולים שוב בהיותי אחד, יום מחברותינו.
 בצאתי, הבחנתי בשרותים, השתהיתי בירושלים, הרוסים

 ערביה, של בגד לי היה לו חולות. כמה עם שוחחה שהשוטרת
 נולדה כך שתרגיש. מבלי החולים מבית בשקט לצאת יכולתי

כהן. גאולה היא — אסנת של בריחתה

 וכשהיא אביגיל, היא )יחזקאלי(, יהודית עם כך על שוחחתי
 אני גם שאחזור וציפו הבנות, התרגשו הסוהר, לבית לפני חזרה

 מבצע את להכין התחלנו כשחזרתי האפשרות. את ואאשר
 הנגבי עמנואל הוא אדם, שלנו הקשר לאיש פנינו ראשית הבדיחה.

 למשפחות מכתבינו את והעביר הלוחמים מוותיקי שהיה )ז״ל(,
 את שיסיח למישהו, זקוקות היינו התכנית ביצוע לשם ולחברים.

 ומישהו, בשרותים, תהיה שה״בורחת" בעת השוטרת של דעתה
לבריחה. מתאימה תלבושת שיביא
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 בית מפת את שרטטתי המרכז. עם מכתבים חליפת החלה
 נוהגי את יתר בפרוט והסברתי השרותים, מיקום את החולים,

 רבים. ספקות ועמם חדשות, שאלות הוליד מכתב כל השמירה.
 השאלות. כל על ועניתי תצליח, שהתוכנית כולם, את שכנעתי

מעשיות. בהכנות והתחלנו אישור קיבלנו כך
 לזכות נבחרה ונתפסה, לברוח פעם ניסתה שכבר גאולה,

 החשובים. בפרטים שבועות במשך אותה הדרכתי הפעם. בחופש
 שהיא לכך אותן להרגיל ואיך השוטרות, עם להתנהג כיצד
 לחדר תמיד ללכת שעליה לה הסברתי בשירותים. רב זמן שוהה

 המקלחת מי את להשאיר לשכוח ולא הקיצוני. השירותים
 שיננתי ולילה שיום כך חדר, באותו גרנו תברח. כאשר זורמים
 שכמעט עד התוכנית, של הפרטים פרטי כל את לגאולה

 היו התוכנית לפי להשתחרר. שעומדת זו היא שאני הרגשתי,
 שבו למצב, גאולה את שיביאו כדורים, לנו להעביר צריכים
 שהגיעו לפני אך החולים. לבית להעבירה שצריך יחליטו

 הוחלט הגבוה חומה ובגלל ריאות, בדלקת גאולה חלתה הכדורים
 נסיון בגלל מאד, חשש הכלא מפקד החולים. לבית להעבירה
 בעיקר ברירה, בידו היתה לא אבל שלה, הקודם הבריחה

 דלקת לרפא אפשר שאי טענה, שלנו האחראית שהרופאה
חולים. בבית אלא ריאות

 שלי. לתכנון בהתאם הבריחה התבצעה פסח לפני ימים כמה
 ופרצו לבית־החולים נכנסו מאבו־גוש, ערבים לח״י, חברי שני

 לבשה בשירותים שהיתה גאולה השוטרת, ליד מדומה בקטטה
וברחה. ערביה בגדי המהומה בשעת

 שמעתי גב, כאבי בגלל בחדרי נשארתי יום אותו כי לי זכור
 הבנות את ושמעתי ממיטתי, קמתי מהחוץ. עליזות קריאות

 של בריחתה הצלחת על בחדשות ששמעו מספרות, מה״וילה"
 ההסכם, את לבצע וקמתי כאבי, כל עברו שמחה מרוב גאולה.
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 ספריה כל יעברו לברוח גאולה תצליח בו ברגע עליו: שהחלטנו
 מחקתי השלטונות. אותם יחרימו שלא כדי לרשותי, ומחברותיה

 כשהשתחררנו אותם, להחזיר יכולתי וכך מחפציה, שמה את
חברתי. של לרשותה מהכלא,

 למה אותי שאלה הערביות, השוטרות מבין חביבה שוטרת
 וסיכוייה מאסר, שנות לשבע רק שנידונה גאולה, דווקא ברחה

 עולם למאסר השפוטות אנו, ואילו רבים היו קודם להשתחרר
 וברחה במהרה נשתחרר שכולנו לה, הסברתי נשארנו. קפדני,

 למעמסה ליפול עלולה הייתי במצבי בחוץ. להועיל היכולה אחת
 התחמקות תוך כמוני לפצועה דיור מתן המחתרת. חברי על

 היו לו זקוקה שהייתי הרפואי והטיפול הבריטים, מעיני מתמדת
 אנטי בפעילות עמוסים שהיו המחתרת, לאנשי מדי קשה משימה

לעצמי. בריחה תכננתי לא שבינתיים כך בריטית.
 בית מנהל שם היו הסוהר. בית למשרד נקראתי אחד יום

 והרופאה הערביה, האסירות מנהלת תומס, מיסטר הסוהר,
 תומס. מיסטר ובין ביני כמתורגמנית ששימשה היהודיה,
 עוד שהמועד לתומי, ועניתי שחרורי, לאחר אעשה מה נשאלתי

 פתאום אם יקרה מה שאלו כך. על חשבתי לא לכן רחוק,
 בלתי דברים על לחשוב אוהבת שאינני אמרתי, אשתחרר,
 שהם הבנתי אז מעשי, על מתחרטת אני אם שאלו אפשריים.

 לי ניתן ולו מתחרטת, שאינני ועניתי, משהו, לקראת חותרים
 נרשמו דברי כל שעשיתי. הדברים אותם על חוזרת הייתי

 ללא שאלות אותן לי הציגו שוב מה זמן לאחר לתאי. והוחזרתי
 להודות לי יוקל עדים שבלי חשבו כנראה הרופאה, נוכחות

 אפסיק לא אשתחרר אם גם כי להם, אמרתי כמובן ב״אשמה".
 קרביות הצהרות להצהיר מוזר זה היה המחתרת. עם קשרי את

 לפעילות לחזור ממילא אוכל לא שבמצבי יודעת אני בעוד
מבצעית.
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 לשחרר בבקשה שונים לגורמים פנו שהורי התברר זמן לאחר
 לוחמת. שוב להיות לי תאפשר לא שפציעתי וברור היות אותי

 שיתערבו כדי בבריטניה, המלוכה לבית גם בעתירה פנו הם
 הרבות, הפניות שעקב נראה פצועה. אסירה של שחרורה למען
 הבריטים הסכימו פצעי, בגלל בי שבטיפול הקשיים ועקב

מעשי. על חרטה אביע אם אותי לשחרר
 ואילו המחתרתי, למאבק יתרום לא ששחרורי העובדה,

 אנשינו, עם פעיל בקשר להיות לי תאפשר חרטה ללא השארותי
לי. שנתנו ההזדמנות את לנצל לא ההחלטה את לגבי קבעה

 את בחדר. ואני דבורה רק נשארנו ברחה, כשגאולה עכשיו,
 חולים בבית נפגשנו בחוץ. עוד הכרתי האצ״ל לוחמת דבורה,

 טיפלנו שתינו המחתרת. פצועי שוכנו שם גן ברמת פרטי
 לא וכאילו בינינו, שוחחנו לא חשאיות שמסיבות מובן בחברים.

זו. של מעשיה מה זו ידענו
 הימים. מאותם קוריוז על לדלג אוכל לא בריחות. ובענין

 לרוחנו הזר בכלא להיות יכולנו לא לחופש, כמיהה מרוב
 התערב והדמיון בריחה, אפשרות על חשבנו והתוססת, הצעירה

 קראתי בכלא, כשנה שהיינו לאחר ,1947 בקיץ במציאות.
 באותם הארץ. בשמי הנערכים אויר סיורי על "הארץ" בעיתון

 אוירון על חלם לא ואיש ביותר, פשוטים המטוסים היו ימים
 בריחה תוכנית שלחתי זאת, בכל הליקופטר. כמו משוכלל
 בעת הסוהר בית לגג מטוס יתקרב כיצד תיארתי בחוץ, לחברים

 השוטרות לתדהמת נעלה שבו סולם ישליך היומי, הטיול
 בטנתה בתוך המכתב את תפרנו החופש. אל ונמריא המבוהלות

 החברים, כנראה חשבו למזלי לתיקון. ושלחנוה ישנה, נעל של
 תוכניתנו את מצאו לא וכך לתיקון, זקוקות באמת אלה שנעליים
המשונה.
 ים בת בחולות אצ״ל חברי שלושים בחברת נאסרה דבורה
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 ללא מאסר שנות עשרה לחמש ונשפטה מפעולה, חזרה בררכה
 הסוהר בית במתפרת לעבור אותה חייב זה הבר מיוחד. יחס

 לברי, היום שעות רוב נשארתי כך במטבח. תורנות ולמלא
 הצהריים אחר שעות את יד. במלאכת ועסקתי ספרים קראתי
 כאשר ב״התכתבות", אנגלית למדנו בצוותא. ללימודים ניצלנו
 בקניה מעצר במחנה שישב נתן, דבורה, של אחיה היה המורה

 הוא מחתרות(. חברי וחמישים מאתיים הוגלו )לשם שבאפריקה
למדנו. שלפיהן והוראות, עזר חומר לנו שלח

 הרבה עברו ותיכנונן, הבריחות החולים, לבית הנסיעות בין
 שלא ובלבד דבר. בכל עצמנו את להעסיק ניסינו שגרתיים. ימים
 למישהו הרשו אחת פעם רק עלינו. להשתלט להרהורים לתת

 מבית שחזרתי לאחר זה היה ארבע. השעה אחרי לחדרנו להכנם
 קשה. בהצטננות ולקיתי רטוב, גבי על הגבס בעור החולים
 לשלומי. אחראי שהיה מאחר רופא, בעצמו הזמין תומס מיסטר
 שבועות עליה שוחחו שהן השוטרות, את הדהימה כה זו תופעה

 תנאים לפני חיינו לזה מחוץ רבה. בפליאה מכן לאחר רבים
 והעובדת הרופאה הרב, של סדירים וביקורים קבועים

משפחה. בני של רחוקות ולעתים הסוציאלית,
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יום. יום חיי

 מותר מחלתי בגלל השמש, קרני תחת הייתי שלא רב זמן כבר
 אז הסגור. בכלא אז שהיו כמו חיוורים פני בצל. רק להלך לי

 כעכשיו אז הקוסמטיקה. פלאי והיום הנעורים, נוי בעזרי היה
 שהיא רצ׳קובסקי, גברת טובים. רופאים מחיבת ליהנות זכיתי

 הבית רופא אלי, היא טובה דודה כמו הסרטן, למחלת פרופסור
 עירני שעה בכל לבוא ומוכן מעודד שתמיד לוירר, ד״ר שלנו,

המוצלים. ימי את מה במדת שמחממים הם ומחייך,
 זמן המשפחות. של הביקור ימי בכלא היו ממש אור של ימים

 עזרת את קיבלה נערה כל אליו. מתכוננות היינו הביקור לפני רב
 מכבסות, היינו קרוביה, של הביקור מועד לקראת הבנות כל

 היה השק בגד בתוך מכל, וחשוב משפרות, מתקנות, מגהצות,
 בד פיסות בעזרת התסרוקת, על הרבה עבדנו לכן חינני, ראש

ומטופחות. נאות ונראינו השער, את גילגלנו קטנות
 שמחה והרבה ללחיינו, צבע הוסיפה הביקור התרגשות

 מוגבלים והיו שוטר, בנוכחות הביקורים נערכו לצערנו בעינינו.
 בקושי ושולחן, מסורגת דלת היתה לבינינו המבקר בין בזמן.

 קרובים להיות ולנשק, לחבק רצינו כה לשלום, יד להושיט יכולנו
 המשפחה ובני ההורים גם עלינו. לאהובים קצר, לזמן ולו ממש,

 כל את לנצל כיצד חושבים היו הם לביקור. רב זמן מתכוננים היו
 שארכה דרך )לאחר לנו שניתנו המשותפות הדקות עשרה חמש
 רצינו מכל יותר צרכינו. את לספק כדי להביא מה שעות(, שלוש
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 קיבלנו המזון במצרכי קורה. מה ומהחברים מההורים לשמוע
 לבהוק השוטרת החלה אחר בביקור מסעירות. ידיעות עם פתקים

 סוכר קופסת בפנים היתה הורי, לי שהביאו החבילה, את
 הסוכר, את לשפוך רצתה השוטרת חשובה, ידיעה שבתחתיתה

 סוכר שגורם הלכלוך בגלל האחראית, בעדה עיכבה למזלי אך
 ברגע ניצלנו במסרגה. סוכר לבדוק ניתן כיצד לה והראתה שפוך,

תקשורת. דרך מחשיפת האחרון
 נעליים, בטנת בתוך היתה ידיעות להעברת נוספת דרך

 מענינת בדרך התכתבנו ה״וילה" בנות עם לתיקון. שנשלחו
יותר.
 מסמנות היינו ואנחנו לקריאה, ספרים אלינו מעבירות היו הן

 משפטי מספר אליהן מעבירות וכך מתאימות. מלים ליד נקודות
 הרוויזיוניסטית( התנועה )של הלאומית התנועה מוסדות מידע.

 מחברינו. המידע רוב הועבר שבהן חבילות, לנו שולחים היו
 אחת שלנו. מהירה ובתגובה בסיכון כרוכה תמיד היתה זו העברה
 החומר, בבדיקת להשתתף פעם כל יורדת היתה צפורה, הבנות,
 כשנעלים בשמחה, עלתה בדיקה, באמצע אחד, יום לנו. שנשלח
 צוהלת וירדה אותן, לנעול מיהודית ביקשה היא לרגליה. חדשות
 מה, זמן לאחר התנהגותה. את הבנו לא לבדיקה. למרתף בחזרה

 וכדי בנעלים, דף שמוטמן הבחינה כי וסיפרה, הופיעה היא
 הן כאילו הנעלים את חטפה אותו, תמצאנה לא שהשוטרות

שלה. הולדת יום מתנת
 היינו מכרגיל. יותר רבים מבקרים אותנו לבקר יכלו חג בערבי
 אלה האם מהאוטובוסים, ירד מי לנחש, ומנסות הגג על מטיילות
 מבוקש שהיה אחי, לביקור הופיע אחד יום מבקרים. או תושבים

 בבואו שנטל הסיכון בגלל מאד דאגתי השלטונות, ידי על
 והוא תקלה, שום בלי הביקור נגמר כאשר רק ונרגעתי לבקרני,

הביתה. בשלום הגיע
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 תומס מיסטר היה שבו ראשון, ביום חל אחד שבועות ערב
 את עכבו עצמן, דעת על השוטרות, לירושלים. לעלות נוהג

 בטרם לעזוב יצטרכו והאורחים החג, שיכנס פחדנו האורחים,
 האסירות וגם לשוטרות, רמות בקריאות פתחנו לראותנו. יוכלו

 את לראות זכותנו שזו טענו לנו. עזרו ללבנו, שהבינו הערביות,
 לעכב יכולים אינם הסוהר בית מפקד של ומעשיו בחג. מבקרינו

 והמשיכו מכעסנו נהנו השוטרות התקנות. לפי לנו שמגיע מה
 שהיינו כיוון המפקד. שיבוא עד ביקורים יותרו לא כי לאיים
 והיכינו הדלת על כולנו התנפלנו החג, לקראת אחד בחדר כולנו

 למשרד פרצו והן ה״וילה", לבנות אותתנו שנשברה, עד בה
 הזעיקו המבוהלות השוטרות גדולה. מהומה ועשו שבבניינן

 בנות אך לתאינו, חזרה אותנו דחפו הם בריטים, חיילים
 פיזרו טלפונים, קרעו כח, נגדנו הופעל כי להן משנודע ה״וילה"

 בירור לנו שהובטח לאחר רק נרגענו שולחנות. והפכו ניירות
החוק. לפי הביקורים וניהול הענין

 שנעשו רבים, לטיפולים זקוקה הייתי שבגבי הפצעים בגלל
 בית בקרבת המרכזי הסוהר בבית בירושלים. החולים בבית

 היות מחברינו. רבים כלואים היו הרוסים שבמגרש החולים
 אוכל וכלי מזון צרכי אלי הועברו כשרות על ושמרתי

 להעביר נוחה דרך זו היתה הסמוך. בכלא היהודים מהאסירים
 והבדיקה שהשמירה כיוון מדויק, תכנון הצריך הדבר ידיעות.

 ותחבולות רעיונות מעלה שההכרח נראה אך חמורות, היו
 מאידך אך רב, למתח גרמה אמנם הידיעות העברת מועילות.

 למחשבות להיתפס היה יותר הרבה מסוכן גיוון. הביאה
 שאחד לי, וסיפרה יהודיה, אחות נכנסה אחד יום מיותרות.
 לבשתי הטיפולים. בחדר ראשונה עזרה מקבל גיורא, מבחורינו,

 ליד השרותים לכיוון הלכתי בגבס, הנתון גופי על החלוק את
 השוטר את במהירות עקפתי פתאום, עצרתי הטיפולים. חדר
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 השוטר גיורא. עם מלים כמה להחליף והספקתי בפתח, שעמד
 הצבא, אנשי את והזעיק חטיפה נסיון זהו כי חשב, המבוהל
 הנוער. מתנועת עוד חברים היינו ואני גיורא אותי. שיקחו
 השומרות שוב. להפגש מאד שמחנו המשונים התנאים למרות

 הבנות הכלא. בבית לחדרי אותי שהחזירו עד נרגעו, לא עלי
 שלא להם, סיפרתי הקצרצרה. הפגישה על לשמוע הן גם שמחו

 בכל עולם? אסירת לפצועה לעשות אפשר כבר מה כי פחדתי,
 אמרתי מרובה. בחופשיות התנהגתי החולים לבית שבאנו פעם

 וכיצד בארצנו, רצויה הבלתי ישיבתם על דעתי מה לשומרים
 לכן שפוטה, כבר הייתי זר. כובש כל נגרש הצודקת במלחמתנו

 ולשמש אותי להכשיל העלולה מלה מכל קודם כמו חששתי לא
מרשיעה. כעדות נגדי

 אסירות. בנות ארבע של שחרורן מועד הגיע 47 בחורף
 שעשו כפי עצירות, של למצב מיד אותן שיעבירו חששנו

 ובדרך השער, ליד מחכים היו המשפחות בני אחת. לא הבריטים
 למחנה ה״משוחררים" האסירים את מוציאים היו אחורית
 ולא החולים, בבית בטיפולים שוב הייתי ימים באותם מעצר.
השחרור. חוויות בכל להשתתף יכולתי

 של הקשה בתקופה נאסרה היא חסיה. השתחררה ראשונה
 היו הם ומחוץ. מבית שנאה מוקפים היו כאשר לח״י, התארגנות

שלהם. האמת למען הכל להקריב שרצו צעירים, קומץ
 נלחמה היא אך למראה, שברירית צנומה, בחורה היתה חסיה

 רוחה. נשברה לא בכלא אף המחתרת, בשורות נפשות סכנת תוך
 לגורלה. חששנו אנחנו וגם אותה, שישחררו האמינה, לא היא
 רחוקה אני שחרורה, מועד כשהגיע עתה, דווקא והנה

 הרוסים למגרש הובאו וברכה דבורה החולים. לבית ומרותקת
 הסמוך, החולים בבית שוכבת שאני וידעו היות שחרור. לשם
 למרפסת, כשיצאתי החלונות. לעבר שמי את לצעוק החלו
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 בי. אחזה רבה והתרגשות משולהבות, שתיהן את ראיתי
 ולאחר שלנו, הנלהבות מהצעקות נבהלו סביב השוטרים
 השוטרים. אותן לקחו בלבד, מלים מספר להחליף שהצלחנו

 שמא מאד דאגתי אותי. להבריח ניסו כאילו שמועה הופצה עלי
 אך הבנות, את שוב לעצור כדי האירוע את הבריטים ינצלו

 אותן שחררו בלבד. קונדס מעשה זה שהיה להם הוברר כנראה
 המיוחד הביקור הסתיים כך ירושלים. את מיד לעזוב בפקודה

וברכה. דבורל׳ה של

ביניים תקופת

 בגב. מהכאבים סובלת אני כמעט שנים ותשע עשרים כבר
 הם ה״חדשה" המחלה של הייסורים אך אליהם. התרגלתי כמעט
 ללא כמעט גוף יסורי אלה אליהם. להתרגל אפשר שאי כאלה,
גבול.

 יכולה לא ואני מאד, חולה אמי והולכים. מתחממים הימים
 חוששת אני הלסת, שרירי את להזיז לי קשה אותה. לבקר

 שמחת בתכנון ככולי רובי עסוקה אני מאד. מתקדמת שהמחלה
 המחלה גם יודעת, אני אחד דבר האהוב. בני של הכלולות

לחופתו. בני עם ללכת לי תפריע לא ברגלי המכרסמת

ימיה בסוף מלכה
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לחופש. בדרך

 ומתקרב. הולך ישראל ארץ חלוקת על באו״ם ההצבעה מועד
 פועמת שוב בתוכנו אך עצמנו, את להשלות חוששות אנחנו

 מהלך אחרי הסוהר מבית לעקוב לנו קשה התקווה.
 להם וההאזנה בפרוזדור, נמצאים הרדיו מכשירי ההתפתחויות.

 באחד לצידנו. אינן שכמובן השוטרות, של הטוב ברצונן מותנית
 ביקשתי בעברית, החדשות משודרות כי הבחנתי הימים

 היתה שהשעה מאחר לשירותים, לצאת לי לאפשר מהשוטרת
 בקשתי. את למלא חייבת היתה היא הצהרים, אחרי ארבע לפני

 לידו. עומדת ונשארתי קולו, את הגברתי למקלט, ניגשתי
 השוטרות שאר הגיעו צעקותיה לקול בצעקות, פתחה השוטרת

 ליד ממקומי זזתי לא אני אך ובכבודו, בעצמו תומס מיסטר וגם
 הנציב שגם להם, הסברתי בעברית. חדשות המשדר המקלט,
 מקלט לשמוע עולם, אסירות מאתנו. למנוע יכול לא העליון

 אי כיצד אזניו במו לשמוע לחדרי להכנס למפקד הצעתי רדיו.
 שהשוטרת עוד מה סגורה, דלת מאחרי לחדשות להקשיב אפשר

 "מה בשאלה: תומס מיסטר אלי פנה פתאום הקול. את מנמיכה
 לדעת רוצה "אני לו: עניתי בחדשות?" לשמוע רוצה כך כל את

 את שפשף תומס מיסטר הארץ." את עוזבים האנגלים אתם מתי
 כשנלך, תצטערו שעוד חושב "אני ביוהרה: ואמר הקצר, שפמו

 לא שוודאי כך, על אתו התערבתי לחזור." מאתנו ותבקשו
 אותה, לממש הספקתי לא בהתערבות, שזכיתי למרות נצטער.
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 בית כלא את שעזבתי לאחר עוד ראיתי לא תומס מיסטר את
לחם.

 שתקום רצינו אחד מצד באו״ם. הדיונים אחרי בחרדה עקבנו
 קטוע גדם איזה לראות נבהלנו אחר מצד חופשית, מדינה לנו

 חוף רצועת ישראל. ארץ מדינת בשם לנו לתת עומדים ומפותל
 שכנינו כאשר זאת וכל גליל, מעט לירושלים, צר שביל דקה,

 שטח כל את שיכבשו עד תשקוט לא שחרבם מכריזים, הערבים
 פזורים. הם הארץ ובמרכז ערבים, רובו מיושב הגליל הארץ.

גרוננו. את חנקו והדאגה השמחה
 לשידור להאזין יכולנו לא בנובמבר ותשעה העשרים ביום

 בשקט. בחדרינו להיסגר נצטווינו המאוחרת, השעה בגלל
 הציבור כל את שהציפה השמחה, על בעיתונים קראנו למחרת
 מנותקות היותנו בגלל אולי ברחובות. הריקודים על בארץ,

 על המאיים הכבד המחיר של בצילו להבחין יכולנו מהציבור
 עוד והנחלה השלווה אך נפרצו, הסכרים הצעירה. עצמאותנו

שלנו. אינם
 ארץ ערביי של התגר קריאות הגיעו ספורים ימים לאחר כבר

 איזור בתוך יהודים קומץ לגורלנו. לחשוש התחלנו ישראל.
 הסכנות בגלל הביקורים קשר נותק גם זמן לאחר עוין. ערבי

 ודודתי, אמי נפסקו. כמעט והחבילות הדואר משלוחי בדרך,
 ערבים ידי על מהאוטובוס בכח הורדו לבקרני, זאת בכל שניסו

 לאחר לחם. לבית אותן שתביא מכונית מצאו בנס ורק זועמים,
 זה, מסוכן לאיזור לבוא לא מקרובינו וביקשנו חזרנו זאת תקרית

 אתנו להוציא השלטונות את לאלץ דרכים על לחשוב והחילונו
הארץ. למרכז
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לחם. מבית יוצאים

 ברחובות הפרעות על לנו נודע כאשר יותר, החמיר המצב
 משוריין, משמר תחת שהובאה היהודיה הרופאה ירושלים.

 באחד ביהודים. לפגוע המנסים ערבים המוני על סיפרה
 העיר, מרכז אל נוהר ערבי המון ראינו הבנין, גג על מטיולינו

 כמה להרוג אותם להסית קל כמה ידענו המולד. כנסית לרחבת
 לא וודאי הערביות שהשוטרות ברור היה מגן, חסרות אסירות

בעדם. תעצורנה
 מהסביבה אותנו להוציא הסוהר בית לשלטונות בדרישה פנינו
 שערי על לשמור צבאית יחידה עוד הביאו השלטונות העוינת.

 עם התקשרנו אחד יום עליהם. סמכנו לא אנחנו אך הסוהר, בית
 לפרוזדור יצאנו דאגה, מלאות היו הן שגם ה״וילה", בנות

 את להפוך בשיטתן נקטו הוילה בנות לחדרים. לחזור וסירבנו
 בכח, לחדרינו שהוחזרנו לאחר טלפונים. ולנתק הרשות משרדי

 בדרך בטחוננו שיובטח עד יום כל ההטרדה על שנחזור הצהרנו,
יהודית. לסביבה העברתנו כלומר לנו, שנראית

 היה בתוכה מיוחדת, משלחת אותנו ביקרה ימים מספר כעבור
 לאיזור להעברתנו לדאוג הבטיחו והם מירושלים, נתן הרב

נצחנו! יהודי,
 לשמחת משמעות יש שבאמת ההרגשה את העניקה ההבטחה
 רציני צעד נעשה לחם, בית כלא את נעזוב אם העצמאות.

 את נעזוב שבועות כמה שבעוד העובדה, החופש. לקראת
 את הפכה רבות, שנים כלואות להיות צפויות היינו שבו המקום,
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 היינו עדיין החופש ריח למרות יותר. לנסבלת במקום השהות
 הציקו לא שוב בשינוי, שהרגישו השוטרות, דבר. לכל אסירות

 כל את נבלה ולא באמונתנו, שצדקנו להן הוכחנו הנה כך. כל לנו
הבריטי. בכלא חיינו

 העבירו כלל ובדרך קולניות, מאד היו הערביות השוטרות
 שפתן, את שהבינו בינינו, אלה בצעקות. לקומה מקומה ידיעות

 רשמית. עליהן לנו שנמסר לפני חשובות ידיעות לנו לבשר יכלו
 נסיעתנו. מועד יבוא מתי לשמוע קשב רב קשובות היינו כעת

 עלינו יומיים תוך כי הידיעה, את רשמית קיבלנו לבסוף
 מי את נעשה, מה להשתולל, החל הדמיון לעזיבה. להתארגן

בשערינו. העומד החופש על בהקיץ חלמנו נפגוש.
 פתקאות קטעי אותם בכל נתקלתי חפצי, את כשארזתי
 דפים על כתוב שהיה גאולה, של יומנה ובעיקר מהמחתרת,

 יוחרם. הסוהר, בית חותמת עליו שאין דף, שכל ידענו רגילים.
 להעתיק החלטתי חשוב. אישי יומן זהו לעשות, מה ידעתי לא

 בלי מילולית להעתיק ולנסות בכלא, לנו שנתנו לדפים, אותו
 הקצר, הזמן בגלל קשה, עבודה זו היתה הפרטי. לתוכן לב לשים
 אך ממושכות, וכתיבה מישיבה לי שהיו הגב, כאבי ובגלל

 את לזכור לא ובאמת כולו. את להעתיק שהספקתי מאד, שמחתי
היומן. אבד לא וכך תוכנו,

המשתחררת. הארץ בכבישי

 כמנגינה היתה זו שורה לחם!" בית את עוזבים בבוקר "מחר
 לא התרגשות, מרוב לאכול יכולנו לא לארוז. גמרנו באוזננו.

 מתי לדעת הכנסיות, פעמוני של צליליהם את ספרנו ורק ישנו
 נקבל שוב יהודים, בין נהיה שוב הנסיעה. שעת תגיע כבר

דברים... הרבה עוד ואולי ואולי, ביקורים,
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 יפים פתאום הם אפילו אסירות, בבגדי עדיין מתלבשות אנחנו
 אות בנסיעתנו ראו הן מתוחות. הערביות השוטרות ונעימים.

לה. התנגדו שכה היהודית, המדינה להקמת
 מאתנו נפרד המפקד חפצינו. את הורדנו הגיעה. המכונית

 לו "עשינו מאתנו. להפטר שמח אחד מצד מעורבים. ברגשות
 שליט לפני ילידים מעשה לפניו, התרפסנו ולא רבות׳/ צרות

 שצדקנו על כעס ומאידך הערביות, שעשו כפי קולוניאלי,
קרב. הבריטים שלטון שסוף בטענתנו,
 ושלושים אחת, למשאית הועלו האסירות הבנות שמונה

 במכונית הצפיפות למרות השניה. למכונית ה״וילה" עצירות
 ולא ההוראות, על החיילים הקפידו בשנייה, היתר ורווחת אחת

 אחרונות, פקודות ניתנו אסירות. עם עצירות "עירבבו"
 חיילים מלאות מכוניות ומאחורינו מלפנינו זזה. והשיירה
 חזקה, בשירה פרצנו היהודיות הערים ברחובות חמושים.

 וזועמים חמושים ערבים המוני החרשנו. הערביות ובערים
 כאילו הרגשה לנו היתה ולוד. רמלה הערים ברחובות הסתובבו

 סבל לא האם לשלום? נגיע מתי אלוקים, עברי. לדם צמאים הם
 בחלק רק לשבת הסכמנו הרי ובפרעות? במלחמות די עמנו

 ארכה הנסיעה שקט. לנו אין בו וגם ישראל, ארץ של קטנטן
אותנו. מובילים לאן ידענו ולא וארכה,
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מעבר. מחנה

 היה זה לנו. המיוער כמחנה לנו נראה לעינינו שנתגלה המקום
 שהגיעו עולים, אלפי הוחזקו שבו גדול, מחנה עתלית. מחנה
 פנתה הראשונה המכונית ואכן כניסה. היתר ללא הארץ לחופי
מסתיימת. הארוכה שהדרך הקלה, חשנו ואנחנו עתלית, לכיוון

 הבנויים וגדולים, שחורים צריפים כולו זרוע היה המחנה
 מחנות לו ומסביב תיל, גדרות מוקף היה הקסרקטין בשורות.

 לצריפים והגענו שערים כמה עברנו הבריטי. הצבא של
 עבר מכל באו המחנה ואנשי בשירה, פתחנו למגורינו. המיועדים

 שוב והרגשנו ירדנו המכוניות, נעצרו כאשר אותנו. לראות
 זו, לקראת זו רצנו אבן. רצפת רק ולא רגלינו, תחת אדמה

 חיכינו המאסר תקופת כל במשך התחבקו. ועצירות אסירות
 לפשר שאלו סביבנו האנשים ישירות. לדבר נוכל שבו לרגע,

 שנים, התראו לא כאילו מתנהגות יחד שהובאו בנות התופעה,
דבר. להסביר יכולנו לא התרגשות מרוב אך

 במחנה. להתמקם צורך והיה ההתרגשות, פגה אט אט
 מעפילים אלה היו למעצר. שכנינו את ולשמוע לראות התפנינו
 בחזרה נסעו הערביות השוטרות יהודים. כולם המקום, ועובדי

 כדי שלנו הטלפון מספרי את ביקשו המקום עובדי לחם. לבית
 המחנה בתוך החדש. מאסרנו מקום על למשפחותינו להודיע

 מרענן, שנוי היה זה בלבד, יהודיות בידיים השמירה היתה
בריטים. ומשטרה צבא אנשי שמרו ובשערים למחנה מסביב
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 בין והשהות אור, מלאי פתוחים לצריפים הפתאומי המעבר
 במשך אותנו. הממו עזרתם, את בלבביות המציעים יהודים,
 בארבע כאשר קבוע, יום לסדר כפופה סגורה, הייתי שנתיים
 החביב, השפלה בנוף אנחנו שוב הדלתות. נסגרות אחה״צ
הקרוב. מהים הגלים איוושת את שומעות

 המלווה יהודה הרי שקט כחולמות. היינו הלילה רדת עם
 ובקולות הים רוח במשב הוחלף הכנסיות פעמוני של בצלצולם

 רם. בקול הפתוחים החיילים של מהמקלטים עליזה מוסיקה
 שלא באיזור, לפעולה מחשבותינו את לארגן התחלנו למחרת

לנו. מוכר היה
 כאן אין כרצוננו. לנהוג לנו מותר עכשיו בשטח, הסתובבנו

 הכרמל צבעי אלא יהודה, מדבר הרי של הצחיח האפור הצבע
 ריח רבה, צמחיה רחבים, במשטחים מעובדת האדמה הפורח.

 עם אותנו שהקיפה החופש, אשליות לאחר הפרחים. בושם
שהן. כל הגבלות שהם, כל כבלים לשאת יותר עוד קשה בואנו,

 סידרנו המטבח. את והכנו לנו שנתנו בחדרים התארגנו
 בגדים חיפשנו המקלחות. המזון, הנקיון, על לאחריות תורנויות

 — מכל וחשוב האיומים. האסירות בגדי את להחליף מתאימים,
בריחה. לתכנן התחלנו
 מצטבר רב בוץ סביבנו, יורדים הכבדים השפלה גשמי
 המחשבות ומגפיים, למעילים זקוקים אנחנו טובענית, באדמה

לחופש. לחברים, הביתה, הרחק מרחפות
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עצמאותנו. חבלי

 הישיר הקשר את לחדש לנו עוזרים היהודים השירות אנשי
 מסופר יום. מדי אלינו זורמים ומכתבים מידע דפי המחתרת. עם
 התקפות על מלחמה. ומלבים לערבים העוזרים בריטים על לנו

 שערכו הטבח על השמועה אותנו זעזעה במיוחד בלילות. ויריות
 נגד מערכה האם הזיקוק. בבתי לעבודה בחבריהם הערבים
 רוצים אנחנו מולנו? לוחמים האין לפנינו? עומדת רוצחים

 של נורא ברצח לנו עונים והם בשלום, בהסכם ב״חלוקה",
מגן. חסרי אנשים

 בפרוץ ילדותי. לשנות אחת בבת אותי החזיר זה מחריד מקרה
 ישובים לפתע תוקפות הערביות הכנופיות היו 1936 מאורעות
 הוא מאד, עלי השפיע שנית, אותו שחויתי המקרה, יהודיים.

 שהיה זוכרת, אני למחתרת. העתידה בדרכי חלקו את תרם וודאי
 אוכל, ותיק ילקוט נשאתי ב׳, כתה תלמידת הייתי רגיל. בוקר זה

 כיכר־ לאיזור כשהגעתי אביב. תל מדרכות על שאננה והלכתי
 עבר לכל רצים מבוהלים אדם בני המוני ראיתי המושבות,

 רצים אנשים שפירא!" שכונת את תוקפות "הכנופיות בקריאה
 ולא ונפחדת, קטנה עמדתי ואבנים. מקלות ונוטלים סביבי,
 והרי הספר? בית לכיוון להמשיך האם לעשות, מה ידעתי

 תוהה אני בעוד הביתה? אחזור אולי משם, בורחים אנשים
 מבוהלת לשם נכנסתי הורי. קרובי של החנות את מולי ראיתי
בין המרחק הביתה, חזרתי החנות מעובדי אחד בלווית מאד.
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 הצעקות הקריאות, הריצה, סופי, אין לי היה נראה לבית החנות
 בעיני היום. עד לי זכורים מסביב האנשים שבעיני הפחד ובעיקר

 אותם לראות הבטחון. סמל המבוגרים נראו כמוני קטנה ילדה
 הדלת היתה לביתי, הגענו כאשר מאד. מאיים לי נראה מפוחדים

 גודל להכרתי חדר אז רק אנחנו. מי שאלה ואמא נעולה,
 ועכשיו בלילה, ולא ביום לא נעול, היה לא מעולם ביתנו הסכנה,

 זוועה, הרגשת נתקפתי הדלת. נפתחה שהזדהיתי אחרי רק
 בני אותי כשהקיפו רק נרגעתי אז. עד ידעתי לא שכמוה

 אותו של וההרגשות המראות מאחרי. ננעלה והדלת המשפחה,
רבים. שבועות עוד אותי רדפו יום

 אותו שוב לפני ראיתי עצמאותינו, סף על "בעתלית", עתה
 על מעציבה ידיעה עוד הגיעה בינתיים יהודים. לדם הצמא אויב

 שנפלו הרבים, הקרבנות ועל ליחיעם, שנסעה השיירה התקפת
 את הגבירו מעצרנו בגלל האונים חוסר ותחושת האבל בקרב.

 שאין הערבים, שכנינו יבינו מתי לברוח. הרצון ואת הדכאון
 לא אכזרי ושרצח אבותינו, בארץ מלשבת אותנו שירתיע דבר

במאבקם. להם יעזור

 ויחיאל יעקב אחיה בחברת מלכה
1948 בעתלית העצורים מחנה
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יחדיו. אחים שבת

 לי נדמה הפוגה, חלה מחלתי בהתקדמות חולפים, הימים
 על לחשוב רוצה אינני אחרונה, למכה כח אוגר הסרטן כאילו

? ילכו הם לאן חיים, הרבה בי יש עוד כך,
 יחידות. בנות כמעט נשארנו להתרוקן, החל עתלית מחנה
 המחתרת, אסירי כל את עתלית במחנה לקבץ שרוצים הידיעה,

 בעלים, אחים, היו לרובנו יבשים. בקוצים כאש בינינו התפשטה
 יותר. נוח קטן למחנה אותנו העבירו שנים. ראינו שלא חברים,
 סגורות שהיינו אחרי בחוץ. היום למשך תעסוקה לנו מצאנו

 מפי קירות. בין מרצוננו להיסגר כוונה כל לנו אין לחם, בבית
 חברינו. יגיעו שבו התאריך, על לנו נורע היהודים המקום נוטרי

 שהבאים כך הכניסה, לשער סמוך שוכנו בו המחנה היה למזלנו
 בנות שמירת הצבנו משוער יום באותו לידנו. לעבור חייבים היו

 שיבואו קיוינו הבחורים. עם השיירה תבוא מתי לכולן להודיע
 היו הבריטים שיקולי אך היום, כל במתח נהיה שלא כדי מוקדם,
 ואיש טעות שחלה לחשוש התחלנו להחשיך. החל וכבר אחרים,

 לעבר כולנו רצנו נרגשות. קריאות שמענו לפתע יגיע, לא
 בין היה שאחי ואני, בלטרון, עצור היה שבעלה ארלה, הגררות.

 זיהויינו. על להקל כדי מהשאר, רחוק קצת נעצרנו העצורים,
 נשיקות. שולחים ידיים, מנופפים עוברת, משאית אחרי משאית

 ובעלה עברו המשאיות שמענו. לא מזמן אשר בנים, של קולות
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 והנה המשאיות, בין הפסקה נראים. אינם יעקב, ואחי, אדלה של
 לנו, היקרים ידיים מנופפים מעליה כן, אחרונה, משאית עוד

 החשכה מתנותינו. בין המפרידה לגדר ורצנו משמחה קפצנו
 אחיך אני זה "כן בשמי, קורא מוכר לא גברי קול ירדה, כבר

 שעבר וכל התראינו, שלא שנתיים המבוגר. הקול אומר יעקב"
 ילדים, היינו כשנפרדנו יותר, למבוגרים שנינו את הפכו עלינו,

לרשת. מבעד ידיים בחיבוק נפרדנו ובחורה. בחור ועכשיו
 עמדו כבר אחרות בנות לגדר, שוב מיד רצתי בבוקר למחרת

 בי הביט הוא נחמד! גבר איזה צורתו. בכל השתנה אחי שם.
 אחות לפניו הנה פציעתי, על ששמע הסיפורים לאחר בפליאה,

 רגעים אותם ואושר. שמחה שופעת כדרכי, וכמובן, בריאה, די
לבי. בכל מאושרת להיות סיבה לי היתה

 טובה. הכי החברה עם לדבר מאשר יותר זה אח עם לדבר
 זה. את זה מלשמוע שבענו לא ניתוק של ארוכה תקופה לאחר
 האחים, ההורים, על המשפחה, על ומהר, הכל על לדעת רציתי

 בית בכלל. בארץ המצב ועל והאחייניות, האחיינים האחיות,
 לי סיפר הוא ערביים. צלפים בה ששלטו ליפו, קרוב היה הורי
 שלכולם כשנוכחתי, רק ועוד, עוד לשמוע רציתי אני אך הכל,

קצת. נרגעתי שלום,
 אסירות, המושג במחנה. חיינו השתנו והלאה מעתה

 ודלתות אפלים חדרים עם לחם, בית כלא לחומות שהתקשר
 שמש עם שמים רגלינו, תחת אדמה בלבך לזכרון הפך נעולות,
 וחברים, אחי וקרבת השקופות, הגדרות היום, שעות כל מעלינו

נהדרת. משפחתית הרגשה נתנו
 הצליחו ושם פה בריחות. והחלו תסיסה התחילה עת מאותה

 לשורות לשוב דרך חיפשנו הבנות, אנו, גם לברוח, בחורים כמה
 במלחמת דווקא מנותקים שנהיה אפשר איך חרותנו. מגיני

הארץ? שחרור
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!חופשיה אני

 לדון בלי אחת אף תברח שלא בינינו, סיכמנו הערבים באחד
 בריחה, דרכי לסכן שלא כדי הבנות, שאר עם קודם כך על

 ותור בריחה אפשרויות סיכמנו בחורות. כמה לשמש היכולות
 יכולתי לא הגדרות מבעד הבריחה דרכי את לברוח. מועמדות

הגופני. מצבי בגלל בחשבון לקחת
 הבנות אחת לחדר. ואני, רבקל׳ה חזרנו, וגשום חורפי בלילה

 האצ״ל, חברת קלפוס, שדבורה וסיפרה, במרוצה, לחדרנו נכנסה
 ספירת בעת בריחתה את להסוות ושעלינו לברוח, הצליחה
 התרגשות מרוב שומרינו. ידי על ערב מדי שנערכה הנוכחות

 שהיא השתכנענו בריחתי. את ותכננו בגשם לטייל שתינו יצאנו
 לישון ללכת במקום הלקוי. לכושרי ומתאימה ובטוחה קלה

 התוכנית. על להן וסיפרנו הסמוכה, הבנות חדר דלת על דפקנו
 סכוי לי ויש דבורה, נמלטה בדיוק דרך שבאותה אמרו הן

 למצוא פעולה שיתפו הלח״י ובנות האצ״ל בנות להצליח.
 נוספת ושוטרת בגדיה, את לי להשאיל שתסכים יהודיה, שוטרת
 היו משם למחנה. שמחוץ הצבאית הקנטינה לכיוון אתי שתלך

אותי. לאסוף חברים אמורים
 להשלים ניאלץ הבריטי, החוק לפי השפוטות שאנו, חששנו

 לצאת נוח לא מאד הרגשתי באנגליה. בכלא עווננו ריצוי את
 לי ניתן שלא רפואי, לטיפול זקוקה הייתי אך לחופש. לבדי

 בה להיעזר במצבי שיכולתי היחידה הדרך היתה גם זו במחנה,
בבריחה.
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(1961) במסיבה לחם בית במת

 רבים חששות לברוח. אמורה הייתי הערב חמישי, יום הגיע
 רוחי. את וחיזקו עצות נתנו סביבי, הצטופפו הבנות בי. עלו

 מדי את ושוב שוב מדדתי הדרך. להוצאות לירה חצי קיבלתי
 דקות מספר כעבור מדיה. את לי שהשאילה הנמוכה, השוטרת

 השירות ממתנדבות שהיתה רות, הג׳נג׳ית השוטרת הגיעה
 רות השער ליד היציאה. לשער צעדינו כיוונו ושתינו הלאומי,

 את יראה לא שהשוטר כדי מגפי את מסדרת ואני מתלוצצת,
 מעודדות הבנות, מבטי את מרגישה אני הבא השער ליד פני.

 אנחנו הפרופים. במגפי ואני לשונה, בחדות רות שוב מרחוק.
 הן כאילו נגררות החולות רגלי האחרון. לשער מתקרבות

 נוסף, תכסיס מתקדמת, אני בלבד הרצון בכח כבד, גומי עשויות
 מולנו מופיעה והנה החופש, על מתרוננת אני עוד בחוץ! ואנו

 של אזנה על לחשתי המחנה. ממפקדת בריטיים קצינים קבוצת
 ערב בברכת אותם בירכנו רעד. גופי כל כרגיל! להמשיך רות:
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 שמסתכלים הרגשנו להתעכב. בלי בבטחון והמשכנו טוב,
 את מאלצות אנחנו וספק. בהלה של שניה שבריר אהרינו,
 בדרכם. ממשיכים והקצינים רוח, קור של למצב להיכנס עצמנו
 את מרחוק שראו הבנות, לרווחה נאנחו ואתנו עמוקות, נשמנו

 המחנה שמפקד לי, נודע זמן לאחר בלעדינו. נכנסים הקצינים
 אותנו הטריד לא בריטית "ג׳נטלמניות" בגלל אך חשד, אכן

 עוד ואז הבנות, אחת נעדרת באמת אם מיד ולגלות לבדוק וחשב
 ההשהייה תכסיסי את בחשבון הביא לא הוא להשיגנו. יוכל

 עוד יכלה לא בריחה של זו דרך אך חברותינו. של וההטעייה
אחרות. בנות לשמש

 רות בזרקורים, כולו מואר היה האיזור בדרכנו. המשכנו
 מסביב. השומרים של דעתם את והסיחה לחיילים, לשלום נופפה

 והאויר מאירים הכוכבים יותר, גבוהים פתאום לי נראו השמיים
 עד אותי שליוו יהודים. נוטרים שני לי חיכו בקנטינה ונקי. צח

 לכיוון מיד והמשכנו בתודה מרות נפרדתי עתלית. למושבה
 משפחת של ביתה לפתח עד אותי הביא הנוטרים אחד המושבה.
 ראשון רגע אותו לנו. לעזור מוכן והיה במחנה שעבד שפירא,
 מאסר של שנתיים לאחר הגיע. כי להאמין יכולתי לא בחופש
 תה, וקומקום פתיליה עם מטבח ילדים, משפחה, שוב לראות

 עם מלים כמה להחליף שהספקתי עד הכל. לי נראה חלום כמו
 מסרו הם הג׳ינגית. רות ואתם מלווי חזרו המשפחה, בני

 שפירא שמר מאחר להסתתר. רות על וגם התגלתה שבריחתי
 הרב של לביתו זהירות מטעמי אותנו העבירו במחנה, מוכר היה

בעתלית.
 נפרד חדר קיבלנו בחמימות. פנינו את קיבלה הרב משפחת

 היתה עייפותנו קרה. חורף רוח השתוללה בחוץ נוחות. ומיטות
 אשת הבוקר. עד עמוקה שינה וישנתי מיד שנרדמתי רבה, כה

 ומסרה טובה בוקר ארוחת לנו נתנה שחר, עם אותנו העירה הרב
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 ויצאנו בחציר התחבאנו בחוץ. ממתינה לסוס רתומה שעגלה
 כנוסעות ונראינו והסתררנו, התנקינו הראשי הכביש ליד לדרך.

 עוינים, ערביים כפרים מוקפת היתה עתלית המושבה רגילות.
 בזכרון במשוריין. יעקב לזכרון חיפה בין התחבורה התנהלה לכן

רגילים. לאוטובוסים הנוסעים עברו יעקב
 מכוניות מאחרינו וראינו עליו, עלינו בזמן. הופיע המשוריין

 שהייתי כך הלם, ולבי אותי, כיסתה קרה זיעה בריטית. משטרה
 תעודת בידי אין הרי פעימותיו. את שומעים שהכל בטוחה

 היה המאמץ כל האם מיד. נעצר תעודות ללא ואדם זהות,
 את רק ובדקו שגרתית משטרה יחידת זו היתה למזלנו ? לשוא

 עברה רות מהמשוריין. ירדנו יעקב זכרון בתחנת הנהג. תעודות
 שוב אביב. לתל לאוטובוס עליתי ואני לחיפה, שנסע למשוריין

 להבא שניפגש לנו ואיחלתי למעני, שעשתה כל על לה הודיתי
יותר. נעימות בנסיבות

אתא כפר במבואות מהמצבה הלוט הסרת

הפעולה משתתפי עם מלכה
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 כל בחיי. ביותר הארוכה היתה אביב לתל יעקב מזכרון הדרך
 פועלים עבדו בשדות במחשבות? עברו והעתיד ההווה העבר

 היו בגלוי נשק נושאים צעירים כתפם. על ונשקם יהודים,
 ולרוץ מהאוטובוס לצאת לקום, השתוקקתי בשבילי. הפתעה
 לעשות יכולה שאני להרגיש ושובבה. קטנה ילדה כמו בשדות

רוחי. על העולה ככל
 הפיזי מצבי אצא, אם גם הרי קלה, באכזבה לעצמי חייכתי

 היום של מהמאמץ כואב עוד גופי כל לרוץ. לי מאפשר אינו
 על להתרפק הזמן זה לא לפנינו, עוד הקשה המלחמה הקודם.

זכרונות.
 שוטרים אין עברית. כעיר להכרה זכתה כבר אביב תל

 האוטובוס כאגדה. לי נראה זה כל מנדט. שלטון אין בריטים,
 שנתיים לפני שלווה תמונה אותה את בחריפות חשתי נעצר.

 לא מהקיבוץ. למטיילים התחזתה וצעירות צעירים כשחבורת
 יהיו מה לעולם. עוד יחזרו לא מאתנו וכמה לבסיס. לחזור זכינו

 ובנים? חברים של הצעיר דמם אושיות על שקמה המדינה, פני
יתן... מי עליה? שחלמנו מדינה אותה ולקיים לשמור נדע האם

 לה הנרגשת הפנים קבלת את לתאר אין דודתי. לבית הגעתי
 נמלטת, אסירה הייתי בארץ עדיין הקיים החוק לפי זכיתי.

 האחים ההורים, בריטי. מעקב מחשש הביתה מלבוא ונזהרתי
 שוב ולילה, יום דודתי בית את מילאו כולם וחברי, אחיותי

 בבית מה לזמן אושפזתי הגופני מצבי בגלל שייכת. הרגשתי
 שזו חשבתי מרקום. פרום׳ ידי על ונותחתי "הדסה", החולים

 יקר מחיר נשלם שעוד שיערתי לא האחרונה, המלחמה תהיה
היום. עד עצמאותנו, שנות כל במשך במלחמות
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חורגים. בנים

 לבדיקות. חשוף היה עדיין גרנביץ בית אך קמה. המדינה
 אני "אך אבי אמר רצונכם," זה אם לה, לחכות יכולים "אתם

 חיפוש לערוך באו הישראלי הש.ב. אנשי אותה." שתקחו אתן לא
 בחוצות למוות שנורה ברנדוט, הרוזן רצח לאחר הורי בבית

 כך בינלאומית. לעיר אותה להפוך שרצה זה היה הוא ירושלים.
 על להכריז המדינה מנהיגי את ה״פורשים" ארגוני הכריחו

 כך בינלאומית. לעיר אותה להפוך שרצה זה היה הוא ירושלים.
 בכל מצוד אחריהם וערכו הלח״י, חברי של רוחם לשבירת

 הוצרכו בריטי, במעצר להיות לא שהצליחו אחי, שני הארץ.
 מחברותי, את לקחו הש.ב. אנשי ישראלי. במעצר לשבת

 זה. יקר חומר אלי הוחזר לא היום ועד הסוהר, בבית שרשמתי
 אבא להם הכין שם אבי, לבית חזרו לשוא, אחרי שחיפשו לאחר
 חרות על חייה את שסיכנה בלוחמת, לגעת יעזו איך מוסר; דברי

 עוד חזרו לא הסוכנים שכן השפיעו, שדבריו נראה המדינה?!
 במדינת רבות שנים עוד בפינו נשאר הרע הטעם לביתנו.
חבל... ישראל.

(1948) לח״י חברי עם מלכה



עצמאית. מדינה

 שהיה בעלי, אבי ומהרהרת. בבית הזמן רוב שוכבת אני
 ארונו. אחרי במכונית לנסוע נאלצתי נפטר. ילדינו, מיילד גם

 מסקנות יביאו האם הארץ, את מרעישות חדשות בחירות
פוליטי? למהפך כיפור יום מלחמת

 הגוף פצעי את וחבשנו השחרור מלחמת הדי כששקטו
 לאחר מהשורה, אזרחית בחנות. כפקידה לעבוד התחלתי והנפש,
 הופיע אחד יום הגופני. מצבי בגלל בצ״הל לשירות אותי שפסלו
 לא היום שעד אש, הציתה מבטינו פגישת אחי. של חבר כחנות
המשותפים. החיים סערות בכל כבתה,

 שגמרתי שמחה אני גופי, בכל מתפשט הממאיר הגידול
 גם לספר צורך מרגישה אני שלוותי למען שהיה. מה על לספר
המחלה. על מעט

עמוק. זעזוע המחלה גלוי גורם אשה שלכל משערת אני
 הברית. בארצות שערכנו נהדר מטיול חזרנו ימים באותם
 השתפרה הכללית הרגשתי דאגה. וחסרי הנאות מלאי חודשיים
בריאות. שופעי פנים עלי הציצו ומהראי
 גם איתן, עומד ביתנו גדלו. הילדים ימי, במיטב אני אכן

הכל. עשינו ידינו במו התבססנו. כלכלית מבחינה
 שד. כריתת ניתוח לעבור צריכה היתה הקרובה ידידתי

 לבדיקה ללכת עלי לחצו המשפחה בני בצערה. מאד השתתפתי
לארץ. בחוץ הביקור בגלל השנה החמצתי שאותה השגרתית,
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 רב זמן כבר שתכננו בהרצליה, קצרה חופשה לפני יום זה היה
 לא צדק. שערי החולים בבית לתחנה לבדי נגשתי לכן. קודם

 ואוכל מהר תיגמר שהיא רציתי, רק הבדיקה, מתוצאות דאגתי
לחופשה. חפצינו את לארוז להמשיך הביתה, לחזור

 הוא שלנו. מכיר הוא הבודק שהרופא ראיתי תורי כשהגיע
 לפתע קלים. דיבורים והחלפנו הנסיעה חוויות על אותי שאל

 הוא מואץ. בקצב להלום החל לבי מתקמט. מצחו את ראיתי
 לבדיקה החולים בבית מקום שאזמין וביקש, הבדיקה את סיים

 ובכלל חופשה, ותכננו טוב מרגישה אני הרי התגוננתי, וניתוח.
 לא בת רק אני והרי בגבי, הפציעה בגלל זה ואולי פתאום, מה

 פני את ראיתי ולא יצאתי שוב... שיבדוק וכדאי שנים, הרבה
יהיה? מה סביב, הסתחרר הכל במסדרון, האנשים

חברים עם



 לא זה אם ומה קשה, נכה אהיה ניתוח, על דיבר הרופא
 בזמן ולבוא מונית לקחת הצלחתי איך יודעת אינני עזור?
 על אתי לדבר מנחם החל כשנפגשנו בעלי. עם הפגישה למקום
 לו, אמרתי גדולים. זיעה באגלי נרטב מצחי רגילים. צנינים

 בעלי הבחין אז רק שלום. דרישת לו מסר הבודק שהרופא
 שמחר השבתי הבדיקה. תוצאות על בדאגה ושאל בחוורוני

 החולים בבית תור להזמין לגשת עלי נסיעתנו לפני בבוקר
"הדסה".

 בקול הבדיקה. תוצאות היו מה לדעת צלצלה היא גם בתי
 אך נוספת, בבדיקה צורך יש לדאוג, מה שאין לה אמרתי חנוק

 יום אתנו לבלות מוזמנים והם כמתוכנן, לחופשה יוצאים אנחנו
שלם.

חתונתה במסיבת מלכה
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 אני יעזור? לא הניתוח אם יהיה מה אותי, הקיפה הבהלה
 הן והיום הניתוח את שעברו לי, מוכרות מבוגרות בנשים נזכרת

 תעשה מה להתפשט? המחלה הספיקה לא עור אולי בריאות.
 צלעותי, את שוברת כמעט בחזה המועקה בלעדי? המשפחה

נדדה. שנתי דמעות, איך? מדוע? למה? סוף, ללא שאלות

לילדיה סיפורה את מספרת מלכה
(1969) וגדעון עדנה
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 להדאיג לי שאסור להבין, התחלתי חרדה, של שעות לאחר
 יכולה עדיין אני אך לי, לעזור יכולים אינם הם משפחתי. בני את

 והשינה מטעמו, איבד האוכל להרגיעם. עלי להם. לעזור
 אפילו יותר, רגועה הייתי כבר בוקר לקראת אך משלוותה,

 פחות הענין נראה הילדים, כשבאו מנחם. אל לחייך יכולתי
 הבדיקה על לעדנה סיפרתי מעט. להתלוצץ ויכולנו חמור,

 אף האמנתי שלא למרות דבר, ימצאו לא שבוודאי ואמרתי
 לשכנע וניסתה אמת, שדברי חשבה, עדנה מפי. שיצאה במלה
 כל נורא הדבר אין שד, כריתת לעבור אצטרך אם שגם אותי,

לי. והוקל זו, את זו הרגענו — חופשית שיחה תוך וכך, כך.
 משפחה לביקור חופשתנו את מנצלים היינו כלל בדרך
 היה לא מנחם וגם מכוחותי. למעלה הדבר היה הפעם וידידים.

 לבית וחזרתי חופשתנו את קיצרנו חולין. שיחת לשוחח מסוגל
 לא לטוב, ולקוות טבעי על לשמור שניסיתי ככל החולים.
 לפרוק אותי עודד מנחם אותי. ניצחו שחורות מחשבות יכולתי,

 בעת במצוקה להיות טבעי אך שזה אמר, הוא הכאב. את מעלי
 לדמעותי, פורקן נתתי ומטהרות. מנקות ושהדמעות שכזאת,
ראה. לא כשאיש בלילות, בעיקר

 בכי ספוג בקול שלווה. כילדה ונרדמה עיניה את עצמה מלכה
מיסוריה." נפטרה "אמא ולבנו: לבתו מנחם אמר
 ביטא אחיה לידה. הונח אהבה כאשר צבעים מלאי פרחים זר

 וקיימת מלכה חיה "בשבילי :כשכתב יקיריה כל רגשות את
 ולא נחלשה, שלך החיצונית הקליפה בך. בגד הגוף רק כאן.
 כאוות לנוע חופשיה את עכשיו בתוכה. אותך להחזיק יכלה

 וקלת חזקה שוב ואת שלך החלש מהגוף השתחררת נפשך.
בזכרוננו." מלכה תשאר כך תמיד. כמו ומחייכת תנועה
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סיום

 לריאותיה הממארת המחלה התפשטה תשל״ו כסלו בתחילת
 הראשונים בשבועיים הדסה. לבי״ח הועברה והיא מלכה של

 בבית "רק כי לביתה תוחזר שבת שבימי כך על עמדה לאישפוזה
 השלישית בשבת אמרה. שבת" של באוירה לחוש מסוגלת אני

 וערכתי נירות לה הבאתי ואני החולים בבית להשאר נאלצה
 בשבת אך מידי חלשה אני "השבת — מיטתה. ליד קידוש
אמרה. הביתה", אבוא שוב חנוכה, שבת הבאה,

 נאלצו והרופאים מאוד מצבה הורע חנוכה שלפני זה בשבוע
 היא אך ביותר, מכאיב תהליך מראותיה. נוזלים לשאוב יום יום

 אחיות להטריח שלא כוחותיה בכל וניסתה רוחה מצב על שמרה
 24 במשך היו האלה האחרונים בשבועיים לעזרה. להזדקק ולא

 שכבתי ואני מיטתה ליד וידידים המשפחה בני לחילופים, שעות
בלילות. לידה נוח כסא על

 שלא בי הפצירה אותה, לבקר רוצה שאביה לה אמרתי כאשר
 כוח לי אין בסבלותי, אותי שיראה רוצה לא "אני זאת, יעשה

 הימים באחד הגיע זאת למרות אך אמרה, פנים" להעמיד
 בסבלותיה ירגיש שלא כדי ישינה עצמה עשתה והיא הישיש

 לאחר שעדנה גם לה נודע אחרונים שבועות באותם ומכאוביה.
 וספרה מאושר קרנה והיא להריון נכנסה נשואים, שנות 5

 חושב "אתה אותי שאלה היא מבקריה. לכל זו משמחת בשורה
 ראיתי אך בחיוב שעניתי כמובן הנכד?" את לראות שאזכה
לי. מאמינה היא שאין בעיניה
 יום חל נשמתה שהוציאה לפני ימים שלושה כסלו, כ״א ביום

 הרבה היו לבינה בינו הקשרים אשר אבי לפטירת השני השנה
 אמנם יום באותו לכלתו. חם שבין הרגילים לקשרים מעבר
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 ולא מאחר אך קדיש, לאמר כדי ותפילין הטלית את איתי לקחתי
 היא אך לידה. בבוקר נשארתי לבדה, מלכה את להשאיר רציתי
 "מנחם, — תרדמה חצי של במצב לי ואמרה היום את זכרה
 שהוא ממי תבקש ורק קדיש לאמר לך אביך, של השנה יום היום

 הלכתי לה". ואזדקק במקרה לאחות ויקרא לב שישים בחדר
קדיש. ואמרתי מנין לחפש

 העבר על ודברה בהזיות התחילה כסלו כ״ג החמישי ביום
 עבודתי לאחר הגעתי וכאשר והווה העבר בין להבחין מבלי

 קלה שינה של במצב מצאתיה לידה, להמצא כדי הערב בשעות
 מילים בחלקם הלילה, כל במשך מובנים בלתי דברים דברה והיא

 ואני דם עירוי לה נתנו הרופאים ומנגינה. שירה ובחלקם
 עוד סבלותיה את למשוך כדי "האם זו פעולה לפשר שאלתים

חובתם. שזו לי ענו שאלתי, ימים" מספר
 אחרונים רגעים אותם בפני ופחדתי מתקרב שהסוף ידעתי

 מה — פנים? ועיוותי כאבים יהיו האם מאבק? יהיה האם —
טוב... שכולו לעולם הזה מהעולם למעבר יהיה צורה
 העפתי לפעם ומפעם מיטתה ליד לילה באותו נמנמתי כך
 אליה התקרבתי בוקר לקראת לקולותיה. והאזנתי לעברה מבט

 לי ענתה היא שרה" "אני — עושה?״ את ״מה ושאלתיה
 אני מי יודעת היא אם אותה שאלתי שומע?" לא אתה "האם

 לי נתנה ואכן נשיקה ממנה ביקשתי ענתה. היקר" בעלי "כן,
 על בחיוך נרדמה והיא נישקתיה אתה?" "והיכן מיד ושאלה

פניה.
 יציבה בלתי שנשימתה הבחנתי בבוקר שבע השעה לקראת

 תנועות את ובדקתי ליטפתיה לשניה. אחת בין הפסקות ויש
החזה.

 נשימה פתאום שמעתי לידה, שוב ואני דקות עשר כעבור
עמוקה נשימה ולאחר גבוהה מתרומם החזה את ראיתי עמוקה,
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 על בחיוך ושכבה נשמתה הוציאה היא ושלווה. שקט — זו
הנצחית. לשינה אחת משינה עברה כאשר פניה

 ליבה לדפיקות האזנתי בידה, הדופק את ובדקתי אליה קרבתי
מסבלותיה... שנגאלה ידעתי ואז נדמו אשר

 את מאצבעה והורדתי הרך מצחה על פרידה נשיקת נישקתיה
 זאת לאחר ורק שנתתיה השעון את ומידה שלנו הנישואין טבעת

 זה השם, "ברוך לה ואמרתי הראשית לאחות בשקט ניגשתי
דברי. את אישרו ואכן לבדוק כדי מיד נגשו האחיות נגמר".

 את להשיג הצלחתי ולא ומאחר הציבורי לטלפון ניגשתי
 "אמא לה אמרתי "עדנה" בביתה, עדנה עם התקשרתי גדעון

 גם ולכן קשים רגעים באותם הרגשתי הייתה זו מיסוריה" נגאלה
מיסוריה". ש״נפטרה כתבנו מצבתה ועל האבל במודעות
 להשאירה ביקשתין פניה את לכסות ניסו האחיות כאשר

 האחות וגם הגיע גדעון החולים. בית את שנעזוב עד מצב באותו
 בוקר באותו להחליפני הייתה אמורה אשר מתל־אביב ציפורה

 הם בדבר, הבחינו לא ותחילה לחדר נכנסו הם מיטתה. ליד
בשינתה. ורגועה לישנה חשבוה

 ילדה כשל פניה נצחית. ישרים שנת ישינה ממנה, נפרדנו כך
 שבעזרתו חיוך אותו פניה, על ומלבב קל חיוך כאשר קטנה

סביבתה. על הקרינה ואותו סבלותיה כל על התגברה
 שבו החשמונאים חג תשל״ו, חנוכה ערב כסלו כ״ד זה היה
 ובאותו הבוקר שעות אלה היו בדמה. החשמונאית מלכה נרדמה

 עדנה. של החמישי נשואיה יום חל חנוכה של ראשון נר ערב,
 המשכיות — לשמחה מעצב המעבר שורשי. יהודי צירוף

 המתחיל חדש מעגל מפרה הוא נסגר אחד מעגל כאשר הדורות.
הוא. חייו את

?... העליונה ההשגחה של ברזל הגיון או סמליות... מקריות...

הפנר מנחם
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