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הקדמה

 מלחמת כל של קבועות לוויה בנות הן ריכוז ומחנות מבתי־סוהר בריחות
חירות.
 השיעבוד של הבולטים ההיכר מסימני הם הריכוז, ומחנה הסוהר שבית כשם

 לחופש המאבקים את מבתי־הכלא הבריחות ומציינות מאפיינות כן והדיכוי,
ולשיחרור.

בארץ־ישראל. גם היה כך זרים, בידי נכבשה אשר ארץ בכל היה כך
 ארץ־ישראל, המשועבדות הארצות ככל שלא ולהוכיח, לקבוע שניסו היו

בארצנו. שלט אשר הבריטי השלטון הזרים השלטונות ככל ולא
 של הנועזות הבריחות סידרת ובעיקבותיהם המאסרים גלי שבאו עד

 שיחדור מלחמת מתנהלת שבארץ־ישראל בעליל והוכיחו והמחישו הלוחמים
והמשעבד. הזר הבריטי השלטון נגד היהודי העם של

 ביטאו המעצר, מחנות של התיל ומגדרות בתי־הסוהר מחומות הפורצים
 ומופת דוגמה ונתנו לדיכוי ניתן שלא לחופש העברי הרצון את בבריחותיהם

 מכשול כל לנפץ אפשר ובהעזה במסירות כי כולו, היהודי ולציבור לנוער
למטרה. בדרך ומעצור
 היו הבריחות חלוצי שלנו. בהיסטוריה במינן ראשונות היו הבריחות מן רבות
 בורחים להם באין שלהם, ותושייתם מתבונתם תכניותיהם לחצוב צריכים
 ובדרכי בתחבולותיהם בתכניותיהם, ילכו. ובדרכיהם ילמדו מהם קודמים
 לכל והתפשטו שבאו יהודיים תעוזה למבצעי יסודות הניחו הם הביצוע,
 על להגן היודע לוחם, עם של להיווצרו הדרך את וסללו העם וחוגי שכבות
חירותו. אדמתו

 שברוב חייהם, תנאי לשפר מנת על נמלטו לא מבתי־הסוהר הבורחים
 ביותר הבטוח המקום בהם אשר ימים, היו מנשוא. קשים היו לא המקרים
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 זה. ב״בטחון" מאסו המחתרות אסירי אך הסוהר, בית היה בחיים, להשאר
 המלחמה את להגביר כדי בחזית, הלוחמים לחבריהם להצטרף היתה שאיפתם

השיחרור. את ולקרב
 ולאחריה, הבריחה בשעת ספור, אין סכנות רצופה היתה הבורחים של דרכם

 שנשארו חבריהם נרתעו לא אויב, מכדורי מותם את מצאו מהם כמה כי ואם
 "בטחון" את ולהחליף לחזית להגיע כדי הבריחה, בנסיונות והמשיכו בכלא,
 כל השתדל והלוחמים המשעבדים בין המתמיד בעימות החזית. בסכנות הכלא
 הבריחות תמיד הוכיחו זו ובתחרות לחימתו, ואמצעי דרכי את לשכלל "צד"

 היהודי הדחף את ולבלום לעצור יצליחו לא הדיכוי אמצעי כל כי המוצלחות,
 בלבבות חדשה תקווה והפיכה עודדה מהכלא פריצה כל ולחירות. לעצמאות
המשעבדים. האויבים של רוחם את וריפתה הלוחמים,

 וללבות וחשובה, יקרה תיגבורת הלוחמים לשורות הבריחות הזרימו כך
וחשובים. יקרים פחות לא רוח ורוממות עידוד הלוחמים
 בימים לח״י אנשי שביצעו הגדולות הבריחות אחת על מסופר שלפנינו בספר
החירות. מלחמת של ביותר הקשים

 ונוסף המחתרת, אנשי של הבריחות את שאיפיינו הסממנים כל זה בסיפור יש
 איפשרה היא לח״י, של המחתרת בתולדות חשוב פרק היתה זו בריחה כך על
 כולו. היהודי לציבור וחשיפתה הפנימית ההסתגרות ממיגבלות לח״י פריצת את

 נגד לח״י של הכרזת־מלחמה היתה מלטרון 20ה־ בריחת כי לומר, אפשר
והכובש. המשעבד

שמיר יצחק 9.3.1993
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הטוב" ו״העב אילון עמק

 הירוקה הגבעה לפני לירושלים בדרך מתל־אביב הראשי בכביש בעוברך
 מעבר דרום, לכיוון ימינה, ראשך הפנה השתקנים", "מנזר ניצב שבראשה

 שטח על שמשתרעת שמש, שטופת בבקעה מבטך ייתקל ואז עזה, לכביש
זהובים־זהובים. אדמה רגבי זרועה רחב־ידיים,

 אותה העוטרים ירושלים בהרי נושקת זו קסם בקעת של האחד קצה
 לרגליה, שפרושים השפלה שדות עם מתמזג האחר קצה בעוד סביב־סביב,

 הלילות, מן באחד בה לעבור תזדמן ואם אילון. עמק בקעת זו ים. עד ממערב
 לאוזניך יגונבו הסתם מן הקסומה, הבקעה נוף על המלא אורו את שופך הירח בו

 בעמק וירח דום בגבעון "שמש לאמור: הספרים מספר הנפלא הפסוק צלילי
רחוקים. היסטוריים זכרונות המעלה אילון"..,
 המכבי יהודה הכנענים. על הגדול נצחונו את בן־נון יהושע נחל אילון בעמק

 בו נלחמו בר־כוכבא ומלחמת החורבן מלחמות ובימי היוונים, את בו היכה
 ערבי צבאי ובסיס ביזנטי מרכז זה מקום היה לאחר־מכן ביהודים. הרומאים

 וצאלח הצלבנים לחמו ובו השביעית, במאה ארץ־ישראל כיבוש בעת חשוב
 ולאחר־מכן בתורכים, הבריטים בעמק נלחמו הראשונה העולם במלחמת א־דין.

 ירושלים של כיבושה לקראת מזרחה והתקדמו האזור, על השתלטו הם
הקדושה.

 שנת השנה סביב. עיניך העבר העבר, מנבכי ההיסטוריה אירועי חלוף עם
 שרידי מטר, 250 מגובה סביבתו, על צופים ממול, הגבעה במרומי לפניך, ו.943

 על שוכן זה אתר .12ה־ מהמאה צלבנית מצודה וחורבות לטרון הערבי הכפר
 כביש ויפו, רמלה אל כביש וירושלים, הגיא שער אל כביש חשוב: דרכים צומת

ועזה. מסמיה אל וכביש ורמאללה בית־חורון אל
"הגנב הקדוש, דיסמאס (,latrun) מלטרון בא הנוצרית המסורת לפי
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 בימי הנוצרים, קראו לפיכך, ישו. עם יחד ונצלב בתשובה שחזר הטוב",
 מצודת - -castelum boni latronis״ הלטיני בשם הזה למקום הביניים,

לירושלים. הדרך על ששמרה צלבנית מצודה כאן נבנתה כאשר הטוב", הגנב
 גבעה על שניצב ענק בטון גוש מזדקר שם צפון־מערב, לצד מבטך תן ועתה

 לטרון משטרת בניין זהו הפתוח. אילון עמק אל היישר מופנות כשפניו רמה
 הדרך ועל אילון עמק על לשלוט כדי הזר השלטון על־ידי כאן שנבנה

 לירושלים, הכביש ובצד הגבעה למרגלות שוכן לטרון משטרת מול ירושלימה.
 צרפתים, רובם קתולים, נזירים מתגוררים ובו ו 890 בשנת שנבנה לטרון, מנזר

 "מנזר כינויו: לפיכך השתיקה, הוא החשובים מעקרונותיהם שאחד
השתקנים".

 שוכני בעוד המשטרה, ואנשי המנזר שוכני - אלה מול אלה ניצבים וכך
 בריטים ושוטרים משוריינות מכוניות תנועת המשטרה בבניין שותקים, המנזר

 העמק, את בוהקים בזרקורים בלילה, ובעיקר ביום, הרף, ללא סוקרים למכביר
ולרוחבו. לאורכו

 אל הרחוקים, לשדות מעבר אל ימינה, שוב עיניך את הפנה רגע! עצור וכאן,
 שלהם המקומרים הפח שגגות המרובים, העץ בצריפי ותתבונן עזה, כביש

בהם. שמביט מי כל על דכאון משרים
 חרות לוחמי בשבי מוחזקים שבו בפלשתינה ו מס׳ ריכוז מחנה - לטרון זהו

 ביותר. קפדנית העבריים הלוחמים על השמירה הזר. השלטון על־ידי עבריים,
 שעות כל במשך הבריטית המשטרה של חזק פיקוח תחת נמצא השטח כל

סביב. המחנה כל את מקיפה מחושמלת, גדר בתוכן גדרות, כשמספר היממה
 לברוח. אין שמור כה ממחנה שכן לחשוש, מה לו אין כי הזר לשלטון נדמה

 אולם בשקט. לישון יכול - היהודים ארץ את לגנוב הרוצה - הגנב לטרון
 מחליטים הם המחתרת. צו את בזוכרם אחרת. חושבים ישראל חרות לוחמי
 מחליטים: הם בית־הסהר. מכבלי ולהשתחרר התיל גדרות את לפרוץ
!!!לברוח

סו
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ובריח סורג מאחורי

 המפקד כונה כך .4 מס׳ צריף של הדלת את כשפתחו השוטרים קראו ״תמאם!״
 וערבי, בריטי שוטרים, כששני בבוקר 06.00 היתה השעה העצורים. לספירת
 ארבעה... שלושה, שניים, אחד, וספרו: המיטות בין עברו ברובים, חמושים
עשר..." שבעה עשר... ארבעה עשרה... שמונה...

”.ok/• שבידם בניירת במהירות רשמו השוטרים ושני הבריטי השוטר אומר 
 עדיין שרובם הבחורים של בפניהם מבט להעיף מבלי הספירה, תוצאות את

 ספרו רק אלא בשמותיהם, קראו לא גם הם בשמיכותיהם. מכורבלים והיו ישנו,
 אחד הבא. לצריף ועברו הצריף את הם עזבן מתאים, נמצא שהמספר ולאחר

 להמשיך או לקום האם מהסס, עדיין עיניו, את פקח בן־דוד יהודה הבחורים,
 כשיש הזמן את לבזבז ושחבל לקום הזמן שהגיע החליט הוא לבסוף לישון.
 את ויצא בגדיו את לבש ממיטתו, קפץ הוא מיד לעשות. מה הרבה כל־כך
 וחזר שיניו את צחצח התגלח, יהודה המטבח. מבנה שליד המקלחת אל הצריף
לצריף.
 לאיטו ירד הקודרים השמים ומן בחוזקה, ייללה הרוח סגרירי. יום זה היה

 ימים, כחודש זה וחבריו הוא גרו שבו לצריף לשוב מיהר יהודה חורפי. גשם
 כבר היו החברים רוב לצריף, משנכנס מזרע. ממחנה לטרון למחנה הגיעו מאז

 של בהדרכתו בחצר, הבוקר להתעמלות ומוכנים לבושים עמדו וחלקם ערים
הסגרירי. האוויר מזג למרות תחביבו, על ויתר שלא יצחק,

 הבטחון, הסדרי אחר לעקוב נמשיך "היום חבריו. אל יהודה קרא "חבריה",
למחנה". השוטרים ולכניסות המשמרות לחילופי לב שימו

 לו קראו שהכול יהודה, של מוחו "עבד" בלטרון לשהותו הראשון מהיום
 את לפצח כיצד עצמו, ושאל הפוגה ללא ביממה, שעות וארבע עשרים יודקה,

לוחמי אל שוב מלהצטרף ומחבריו ממנו ומונעות המחנה, על שסוגרות הגדרות
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הזר. בשלטון במלחמה חלק ולקחת להמשיך כדי ישראל חרות
 ולהסתלק. אותו לפרוץ אפשרות כל ושאין וסגור נעול היה שהמחנה נראה

 היה הגדר מאחורי מטרים. חמישה של בגובה דוקרני תיל בגדר מוקף היה הוא
 דוקרני, תיל עשויה מחושמלת, נוספת גדר היתה המגרש ומאחורי ריק, מגרש

 מקומות במספר נתלו המחושמלת הגדר על מהראשונה. גבוהה פחות אך
 גבוה!" מתח - מוות ״סכנת אזהרה: כתובת ומתחתם גולגולת ציורי עם שלטים

 הצפירה קול ובהישמע האזעקה, צופר את מפעילה זו בגדר קלה נגיעה כל
 מי בכל לירות מוכנים ברובים, חמושים וערבים בריטים שוטרים מאות מגיחים

 גדר יש אחדים, מטרים של במרחק המחושמלת, הגדר מאחורי לגדר. שיתקרב
האסירים. צריפי ניצבים שבתוכה דוקרני. תיל של פנימית שלישית
 שוטר יושב כזה מגדל בכל עץ. עשויים שמירה מגדלי ניצבים הגדרות לאורך

 החזקים החשמל מפנסי אור שטוף המחנה כל בלילה רובה. ובידו בריטי
 אלה מטר. 200 של לקוטר עד מגיע ראייתם שטווח הזרקורים, ומאורות
 ערבים שוטרים מתהלכים הגדרות כשלאורך לילה, כל ושומרים בולשים
 האוויר בדרך רק לעקוף שאפשר כקו־מאז׳ינו נדמות הגדרות ברובים. חמושים

 לגדר, מתחת החוצה לצאת וחבריו יודקה החליטו שכך, כיוון מתחתיו. או
האדמה. במעבה
 חברים, קבוצת רקמה מזרע במחנה עוד בלטרון. נולד לא הבריחה רעיון

שנישבו. הראשון היום מן בריחה תוכניות התנועה, מחולל יאיר, נאמני
 לבין שטרן אנשי בין ההבדל "מה העצירים. כשאר היו לא שטרן אנשי

במחנה. לשאול נוהגים היו האחרים?"
 "אם אומרים. היו לכלא", העציר בוא עם מיד ביניהם להבדיל יכול "אתה

 בפיו אם ואילו ללח״י שייך שהוא תדע מכאן?׳ בורחים ׳איך ישאל: הוא
 שייך הוא שאין דע הבגדים?׳ את עליו לתלות כדי קולב יש ׳איפה השאלה:
שטרן". לקבוצת
 היה אורכו לעכו. מצפון שפת־הים לאורך השתרע מזרע המעצר מחנה

 במחנה משנה. מחנות למספר מחולק היה הוא מטר. 150כ־ ורוחבו כקילומטר
 ולשלטונות בפלשתינה שחיו האויב ארצות של נתינים מאות היו האחד

 "האינטרניסטים". כול: בפי נקראו הם בנאמנותם. ספק היה הבריטיים
 יישבו שהם העדיפו והבריטים מהלשנות, כתוצאה נעצרו הם בדרך־כלל

מבוססים. היו לא החשדות מהם רבים שכלפי למרות ובריח, סורג מאחורי
 שהשתתפו הערביות הכנופיות שרידי את הבריטים כלאו האחר במחנה

 מחשש מלשחררם נמנעו הבריטים ותשע. שלושים - ושש שלושים במאורעות
 במאמץ ויפגעו מחבלים או מרגלים לשמש כדי הנאצים עם שיתקשרו
בנות־הברית. של המלחמתי
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 כלואים והיו "הטרוריסטים", למחנה נחשב היהודים העצורים של המחנה
 ועם - יאיר - שטרן אברהם עם שזוהו עצירים בו היו עצירים. כמאתיים בו

 עשרות כמה זהותם. את ולהסתיר לנסות טעם כל היה ולא המלחמתית, דרכו
 ראשי "בחניקים", יאיר; אנשי חבריהם, בפי שנקראו האצ״ל, חברי היו עצירים
 )גזור "פלגניקים" להם קראו אלה ואילו רזיאל, של כינויו בן־חנניה, של תיבות

 כספים סחיטת במעשי השלטונות חשד בגלל הוחזקו אלה "פילוג"(. מהמלה
 "הנייטרליסטים", השתכנו נוספים צריפים בשני האצ״ל. של הברזל" ל״קרן

 מן אחד לא אף עם אי־הזדהות על הכריזו באצ״ל הפילוג שאחרי בחורים
ורזיאל. או יאיר הצדדים:
 כי להזדהות, שלא שהעדיפו כאלה גם היו "הנייטרליסטים" בין בפועל

 שסיכוייהם חשבו הם כך ובשל אותם, הכירו לא הבריטיים השלטונות
 היו ביניהם שטרן. אנשי עם יתרועעו לא אם יותר, טובים יהיו להשתחרר

 אחת: היתה והמהירה היחידה ומטרתם רוחם את שבר שהמעצר אחדים
האפשרי. בהקדם להשתחרר

 רובם רוב .1942 שנת של בקיץ מזרע במחנה העצירים של מצבם היה זה
 שבחוץ בעוד ובעכו, במזרע זו בתקופה כלואים היו ואוהדיהם לח״י אנשי של

 תיכבה שלא כדי הכול שעשו מנוסים, בלתי בחורים של קטן קומץ רק נשאר
העברית. המהפכה של האש

בריטים. קלגסים על־ידי התש״ב בטבת בכ״ה נרצח יאיר
 היו "מזרע" אסירי בין מנהיג. וללא ראש ללא לח״י ארגון נשאר מותו אחרי

 ידעו הם המפלה. עם השלימו לא והם המפקדים, ומיטב הבחורים מיטב
 נחושים והיו הסתיימה טרם הזר בשלטון המלחמה אך בקרב, הובסה שהתנועה

 החליטו התנועה", את מחדש לארגן "יש לנצחון. עד בה להמשיך בדעתם
 לשאלות תשובות אחר בחיפוש מוחותיהם את הם הוגיעו ולילות ימים נחרצות.

 בעבר. המחתרת מכשלונות לקחים להפיק במטרה אותם, שהטרידו הרבות
 בתכנון השקיעו שעות גבי על ושעות מחדש, המחתרת את בנו הם במוחם
 קונספרטיבי צביון בעלי תאים, הקמת כמו הקטנים, לפרטיו עד החדש המבנה
 והצבאיים האידיולוגיים הקורסים אופי סתר, כתבי של צורות קביעת חמור,

ועוד. הלוחמים שיקבלו
 יש מחדש, ולהקימה התנועה הריסות את לשקם שכדי לכול ברור היה

 לכותלי מחוץ שכן עשיר, מחתרתי נסיון בעלי מפקדים בראשה להעמיד
כאלה. היו לא כבר העצירים של המחנות
 עשיר נסיון בעל שהיה פרונין, וצבי מדי צעיר שהיה כהן יהושע בשם בחור

 זה נתון במצב שנותר. המועט היש את לשמר יכולתם כמיטב שעשו הם ממנו,
ומיד, לברוח שיש ברור היה לעשות. מה השאלה, הפרק על כלל עמדה לא
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 את לחתוך היתה התוכניות אחת המצב. את תציל בריחה תוכנית ושרק
 וסיומקה גלעדי אליהו שמיר, יצחק ותיקים, מפקדים בחורים, שלושה הגדרות.

 במקרה שם שהיה ערבי שוטר הראשונה. הפנימית הגדר את בצבת חתכו זיו,
 הגדר את לחתוך הספיקו לא והם להם, הפריע בתעלה צרכיו את ועשה

להיתפס. מבלי לצריפיהם לשוב השלושה לבסוף הצליחו למזלם החיצונית.
 בעזרתו לברוח גלעדי ואליהו שמיר יצחק הצליחו זה נסיון שנכשל לאחר

 ואחד השלושים בליל הגדרות, את שחתכו על־ידי־כך קפלן, שמולק׳ה של
.1942 באוגוסט

 מוותרים, אין כאשר האויב, מחנה את לפרוץ שאפשר הוכח זו בבריחה
 חדשות. בריחה תוכניות מדי־יום הוצעו כך פשרות. ללא במטרה ודבקים
 החברים. ולשאר לאליהו ליצחק, להצטרף כדי בחוץ להיות כבר רצו החברים

 תחילה נראתה מהן אחת הסף. על ונידחו מעשיות היו לא התוכניות רוב
 בסוד היו גלעדי ואליהו שמיר יצחק מבחוץ. למחנה לחדור והיא כברת־ביצוע,

לפועל. אותה יוציאו בחוץ, שיתארגנו שלאחר וסוכם זו תוכנית
 אחד על בו ולהתשלט למחנה, לחדור היה זו תוכנית של המשימה כוח על

בכלורופורם. אותם ולהרדים השומרים את לתפוס המבנים,
 בחורים. של גדולה קבוצה לרכז צורך היה זו פעולה שלביצוע היה ברור
 השתכן המזל, שלרוע אלא התוכנית, את לבצע הוחלט הגדול הסיכון למרות
 שתוכנן צד באותו יחידותיו את ופרש העצירים מחנה ליד ממש צבאי מחנה

 ירדה זו שתוכנית כמובן, לחדירה. שהתאים היחיד הצד ושהיה למחנה, לפרוץ
המנהרה". "תוכנית הועלתה ולעומתה הפרק, מן לבסוף
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המנהרה רעיון - במזרע ראשונות תוכניות

 בפני סגורות שהיו שונות קבוצות נוצרו יאיר נאמני בין שגם סוד זה היה לא
 או משותף, אידיולוגי רקע על נוצרו אלו קבוצות אליה. השתייכו שלא חברים

 הקבוצה היתה האחת משותף. מוצא של רקע על או משותף חברתי רקע על
 יוצאי של קבוצה היתה השניה "הפולנית"; הקבוצה שכונתה גלעדי, אליהו של

 היתה השלישית מחו״ל. עוד מיודדים היו שחבריה וצ׳כוסלובקיה הונגריה
 להפיק שניסתה ותיקה קבוצה היתה זו הוזכרה. שכבר המפקדים קבוצת
 ולעתים יחדיו, הזמן רוב את בילו זו קבוצה חברי הכשלונות. מן לקחים

ושיתוף. קומונה חיי ניהול תוך־כדי
 היה הוא כלשהי. לקבוצה "השתייך" שלא הבודדים אחד היה שיף מנחם

 ו.942 שנת בתחילת ל״מזרע״ והובא נאסר כאשר שנה 19 לו מלאו וטרם צעיר,
 בקרב רבים חברים לו היו ולא בעצמו, מכונס קצת שקט, בחור היה מנחם

 עם הגיע הוא עשיר. מחתרתי עבר למנחם היה הצעיר גילו למרות העצירים.
 וכשהגיע מאוד, דתית וממשפחה חסיד היה אביו מפולניה. 7 בגיל ארצה הוריו
 של מגובש סניף בו היה ימים שבאותם בכפר־סבא, השתקע הוא לארץ

האצ״ל.
 סולוביץ, סטרליץ זטלר, כהן, משפחות כמו שיף, משפחת של שכניה גם

 תימה אין בו. נכבד מעמד להן והיה לאצ״ל השתייכו מונוסבסקי
 כל תחילה, אולם למחתרת. טבעי באופן דרכו את הנער מצא שברבות־הימים

 המפנה תורה". ב״תלמוד למד מנחם זמן ובאותו ל״מכבי", גויסו האיכרים בני
 כהן, יהושע חברו, עם היסודי בבית־הספר ללמוד החל כאשר חל בחייו

 אותם שלימדו זטלר אפרים ועם בלח״י, אגדית לדמות הפך שבמרוצת־הזמן
 13 בן רק היה כשהנער לאצ"ל להצטרף להם הוצע באקדח. להשתמש כיצד

עם יחד המושבה בשמירת פעיל חלק מנחם לקח 1939־1936 במאורעות שנה.
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 שבכפר־סבא. בסניף ג□ ביטוי לידי באו באצ״ל שהיו הדעות חילוקי חבריו.
 בהרצליה. ממחסניה נשק בגניבת חבריו ואת מנחם את האשימה ה״הגנה"

 הפליאו ואף הבחורים אצל חיפושים ערכו בכפר־סבא, הופיעו ה״הגנה" שליחי
 וחברי מנחם על כבדים לחצים הופעלו זה מקרה לאחר בהם. מכותיהם את

 חברים ושני למנחם פרט אליה, עברו הרוב ואכן ל״הגנה", להצטרף קבוצתו
נוספים.

 ובפרדסי בדפוס כפועל עבד הוא יאיר. אחרי מנחם הלך באצ״ל הפילוג עם
 שבו בתל־אביב, 30 דיזינגוף ברחוב הרצח לאחר ,1942 שנת בתחילת הסביבה.

 הבולשת קציני על־ידי קשה נפצעו אחרים ושניים לח״י בחורי שני נהרגו
 של מעיניהם להתחבא כדי הפרדסים בין לנדוד מנחם נאלץ הבריטית,
 איש בפרדס. המשטרה אותו הפתיעה הימים באחד והרוצחים. המלשינים

 למאסר. נלקח ואז אותו וזיהה עליו הצביע השוטרים, אל שהתלווה "הגנה",
 נסיעה של דקות מספר לאחר אך השוטרים, של הטנדר על הועלה אמנם מנחם

 לאן לו היה לא אולם הפרדסים. עצי בין ונעלם המכונית מן קפץ אותם, דחף
 באחד שוב נתפס הוא שבועיים וכעבור עזרה, לו הושיט לא איש לברוח.

 לדובבו כדי מכות ממנו הבריטים חסכו לא לכפר־סבא בדרך ברעננה. הפרדסים
ביפו. לבית־הסהר נלקח והוא פיו את פצה לא מנחם המחתרת. סודות את לגלות

 הוא ולכן מסוכן", "טרוריסט של תווית לו הודבקה הראשונה בריחתו בשל
 לאחר־מכן חודשיים שבועות. כשמונה ישב שם לעכו, זמן־מה לאחר הועבר

מזרע. למחנה הועבר הוא
 אחרים חברים לו היו לא מכפר־סבא זטלר לאפרים שפרט הצעיר, מנחם
 בחבורה נקלט ולא בו, השונות הקבוצות בין מקומו את מצא לא במחנה,

 לא הוא מלא. ובאמון בהבנה כלפיו התייחסו שהבחורים למרות הוותיקה,
 כדי מאמצים שעשה בן־דוד, יהודה בא לעזרתו בהתחלה. איתם טוב הרגיש

 ממנו גדול שהיה יודקה, עצמו. ואל החברים אל אותו ולקרב מניכורו להוציאו
 הם ידידות. קשרי ביניהם נקשרו וכך חסותו, את עליו פרש מספר, בשנים

הא. ועל דא על לשוחח והירבו "בקסדרות" ימים גבי על ימים הסתובבו
נברח?". לא "מדוע הקסדרות. באחת חברו את מנחם שאל "יודקה",
 יודקה ענה לברוח", כן כיצד היא השאלה לברוח. לא למה אינה "השאלה
 הזמן כל אנו בעבר. שהועלו הרבות התוכניות על כבר שמעת "ודאי מניה־וביה.

 נברח. שלא מדוע שואל ואתה מכאן. לברוח איך ומתכננים המדוכה על יושבים
בריחה?". תוכנית לך יש

לי". יש "כן,
כבר!" "אמור
מנהרה". חפירת "דרך
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 היחלצות תכננו מבחוץ, סיוע תוך החוצה פריצות על חשבנו כיצדו "מנהרה?
 איפה מנהרה? אבל בבריחה, לנו שיעורו שוטרים לשחד אולי אפשר הים, דרך

 מכשירים נשיג מאין אותה? נסלק ולאן האדמה? את נוציא איך אותה? נחפור
 גוברת בהתעניינות יודקה שאל כיצד?" איך, אומר, אתה מנהרה וחומרים?
והולכת.

 לא נסיון לי שיש יודע הרי "אתה מנחם, ענה אפשרי", שהדבר לי "האמן
כחקלאי". שלי למקצוע שייך זה אדמה. בעבודות רב וידע בחפירות קטן

 כששמע מתחדדים החלו חושיו מהתרגשות. רועד בקול יהודה קרא "פרט",
מנחם. של דבריו את

 הגדרות דרך לחפור ומשם הצריפים, באחד המנהרה פתח את לפתוח "יש
 האדמה כמויות את חישבתי לא עדיין מטר. 40כ־ של באורך הים חוף לכיוון

 מפורטת, תוכנית לעבד שיש מסכים אני ממנה. להיפטר הדרך ואת שייווצרו
לנסותו." ושצריך בר־ביצוע הוא שהדבר יודע אני אבל

 מתחיל הרעיון בגו. דברים "יש למנחם. יודקה קרא מנשקה", צודק, "אתה
מחר!" הנושא על לדבר נשוב בוא, בעיני. חן למצוא

 רוחשת המנהרה את בדמיונו ראה הוא יודקה. של שנתו נדדה לילה באותו
 דמיין אפילו הוא תמיכות. והתקנת האדמה, סילוק חפירה, של מתמדת פעילות
 מעבר אל ויוצאת התיל לגדרות מתחת שעוברת המנהרה קצה את לעצמו

 מנוחה. וחסר תשוש קם הוא שלמחרת ובבוקר הלילה כל "עבד" מוחו למחנה.
 לעברו: וקרא ל״קסדרה" בדרך שמואלביץ, מתתיהו חברו, את ראה לשמחתו

 בפסיעות היומי בטיול השניים השתלבו מיד ל׳קסדרה". ביחד נלך בו "מתי!
ושוב. הלוך מדודות,

 עם ארוכה שיחה לי היתה אתמול חשוב, דבר־מה לך להגיד עלי "שמע,
 שאמר הדברים בי. מהתל שהוא חשבתי בהתחלה מהמחנה. בריחה על מנשקה

 אני ועכשיו עין לעצום יכולתי לא השיחה לאחר אבל מדי, דמיוניים לי נראו
ומעוף". תעוזה הרבה יש שבהצעותיו משוכנע
מתתיהו. שאל הציע?" הוא "מה

למחנה". מחוץ אל דרכה ולברוח הצריפים באחד מנהרה "לחפור
פרטים?". על דיבר הוא האם פה. בהבל מנהרה לחפור קל "טוב,
 בה והפכתי אותי תפסה ההצעה אבל מפורטת, תוכנית צייר לא עדיין "הוא

 לנו: שדרושה היחידה התוכנית שזוהי מתי, לך, אומר אני הלילה. כל עוד־ועוד
מנהרה!"

 לאט־לאט אבל בקלות להתלהב בדרך־כלל נוטה ואינו שקול בחור הוא מתי
 תהה מדבר, יודקה בעוד חברו. של והשוטפים הנרגשים מדבריו "נדלק" הוא

 באורך מנהרה לחפור סיכוי יש "האם המציאות. ואיפה הדמיון כאן איפה מתי,
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 חודשים ואולי שבועות שתימשך בחפירה שיבחינו מבלי מטרים עשרות של
שאל. רבים?"

 אחד מטר יום כל נחפור "אם יודקה. מלה, כל שקל מתי", שומע, "אתה
יום. 40ב־ בחודשיים, לא יום, 40ב־ המנהרה את לחפור נגמור

הוסיף. מקשיב?" "אתה
 וכלי חומרים נשיג מניין האדמה? את נסלק כיצד אבל אתך, אני יודקה, "כן

 ובעוד במאור מסמרים, בעצים, צורך יהיה מפולות? יהיו אם ומה עבודה?
רבים". בדברים
 שאין יודע אתה הרי הדרוש. כל את לנו ישיג שמואל׳קה הכול, את "נשיג

 אומר אני לחפירה. וקלה חול אדמת היא "מזרע" אדמת משיג. לא שהוא דבר
החופש!" את דרכה ונמצא מנהרה נחפור אנחנו מתי, לך

 הפסיקו לא הם ומאז בו דבקה חברו של ההתלהבות מתי. שוכנע סוף־סוף
 למחרת. שונה קודם יום שהוחלט מה אותה. ולתכנן הבריחה תוכנית על לחשוב

מהקודמים. טובים פתרונות שנמצאו מחדש היה נדמה פעם וכל
 יודקה האחרים. בה שותפו ולא בסוד, התוכנית נשמרה עדיין זה בשלב

 אחת, לא ידע, ומנחם מנחם, עם רק בתוכנית שצצו הבעיות את ללבן המשיך
 נתן את שיתפו לא הבחורים שהתעוררו. המסובכות לשאלות פתרונות לספק

 חשב נתן אך התוכנית, בסוד יאיר, אנשי קבוצת של העצירים ראש ילין־מור,
 )וייס(. גור יהודה של הצעתו בעקבות מנהרה, דרך בריחה תוכנית על הוא גם

 מוחו את העסיקה האחרים חבריו וכמו במחתרת, ותיק חבר היה גור יהודה
המחנה. מן מוצלחת בריחה תוכנית
 להשתחרר סיכויים שום לנו אין נברח. לא אם לעולם מכאן נצא לא אנו "נתן,
 ואם ושוב שוב מעצרנו את יאריכו הם החוקי. המעצר בתום הבריטים בחסדי

תתחדש". לא המחתרת לברוח, נוכל לא
נתן. שאל שלך?". התוכנית "מהי

 העולם במלחמת מלחמה שבויי של בריחתם נסיון על ספר "קראתי
 המנהרה כי בתוכנית הצליחו לא הם לאדמה. מתחת מנהרה שכרו הראשונה,
כזאת". בבריחה להצליח נוכל לא שאנו אומר אינו כשלונה אבל התגלתה,
 שבויים ממחנות רבות בריחות לנתן. זר היה לא מנהרה דרך לברוח הרעיון

 של מבתי־הסהר ברחו המהפכנים - הסוציאליסטים לו. ידועות היו ומבתי־סהר
 הלוחמים עשרת של הבריחה היא מביניהן המפורסמות מסיביר. הצאר,

 יהודים גם החופשית. בפולין והוקרנה הוסרטה שאף ה״פוויאק", מן הפולנים
 ס״ד, חבר גרשוני, של בריחתו אחרת, בריחה פרשת וידועה הבורחים. בין היו

 ואליהו יצחק של בריחתם כמו־גם, בסיביר. מבית־סהר כבוש, כרוב של בחבית
לפני־כן. מספר שבועות מ״מזרע"

18



 את מקיפים כשהם שוב, חברו את נתן שאל יהודה?" שלך, התוכנית "מהי
ושוב. הלוך ארוכות בפסיעות במרץ המחנה

 ובצריף שפת־הים, ליד נמצא "המחנה בהתלהבות. יהודה ענה קדימה", "הבט
 מבחוץ, מטר 40כ־ רק של במרחק שוכן הוא שלנו, אנשים רק נמצאים 4 מספר
 ולא חזק שמור לא המחנה של הזה הצד המנהרה. את לכרות יהיה אפשר וממנו
 מוכנות שתהיינה סירות מבחוץ לארגן יש הרך. בחול לחפור לנו קשה יהיה
 ספק, הביעו נתן של פניו המנהרה". מן כשייצאו הבורחים את ולאסוף לבוא

 לא אם אפשרות. עוד על גם חשבתי יודע, "אתה ואמר: יהודה הוסיף ואז
 השמירה מגדלי את לתקוף יוכלו הם סירות, לארגן בחוץ החברה יצליחו
 מספר להביא אפשר סירות במקום עליהם. ולהשתלט החיצונית לגדר שמחוץ

היציאה". בפתח חברינו ימתינו שאתן מכוניות־משא
 עלינו "יהיה הוסיף "אבל", מהורהר, נתן השיב לי", נראית התוכנית "בעקרון,

 מציע אני לכן מפורטת. יותר תוכנית ולעבד רבים פרטים עוד על לחשוב
 ימים מספר לאחר עליהם". שנחשוב לאחר הקרובים, בימים על־כך שנשוחח

הבריחה. של מפורטת תוכנית בהתלהבות ורקמו שוב השניים נפגשו
 רצינית מאוד, מורכבת שהיא למסקנה נתן הגיע עובדה שהתוכנית לאחר

 וותיקים נאמנים שהיו מהקבוצה נוספים אנשים עם עליה לדון ושיש ומסובכת,
בה.

 המחנה בחצר והטיולים קרירים נעשו הערבים נובמבר. חודש ימי אלה היו
 עד לצריפים מחוץ לשהות לעצירים גם הותר אלה בימים יותר. נעימים היו

 למתי בן־דוד, ליהודה להודיע זמן מספיק היה ולנתן בערב, תשע לשעה
 זו היתה נתן של בעיניו אתם. לדבר שברצונו זיו ולסיומקה שמואלביץ׳

 היו ביניהם הידידות יחסי במהרה. ניתק שלא חוט ביניהם שחיבר שלישיה
 ידע נתן במשותף. עשו הם דבר וכל ביחד תמיד נראו הם במחנה. דבר לשם

 נתן עליה. יידעו שהאחרים מבלי מהם, אחד עם שיחה לנהל שאי־אפשר היטב
 להם לומר לו שיש מה את בסוד ישמרו שהם בטוח והיה שלושתם על סמך

להם: אמר הוא הערבים באחד אותם וכשפגש
 בפני העלה והוא גור יהודה עם דיברתי ימים מספר לפני חברים, "שמעו

 פנטסטיים, בהתחלה נראו הדברים מנהרה. חפירת באמצעות בריחה תוכנית
 הגיונית שהיא למסקנה הגעתי זוויות ממספר אותה שבדקתי לאחר אך

וברת־ביצוע".
 כאשר תמהה, לא ואיש שלושתם, אצל חיוך בבת־אחת העלו נתן של דבריו
ואמר: המתח רוויית מהשיחה יודקה התפעל
 עכשיו ובדיוק זהה, למסקנה הגענו אנחנו גם אבל תאמין, לא מקריות!, "איזו
רעיון". אותו בפניך להביא החלטנו
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 את בפניו והביאו מנשקה, של הצעתו את לנתן מספרים השלושה החלו מיד
 סיומקה את גם שהכניסו לאחר השלושה שקדו שעליה המפורטת, התוכנית

העניינים. בסוד
 מוותיקי היו השלושה, מקריות. לכך לקרוא מדויק זה היה לא למעשה,

 מפולניה, עוד יאיר את הכיר נתן מקרוב. נתן את הכירו ולא בארץ, המחתרת
 ארצה בואו עם המלחמה. לפני באצ״ל לפעילות שם אותו שגייס זה והוא

 נעצר הוא הראשיים. מעוזריו אחד והיה יאיר אל מיד נתן הצטרף ו 94 ו ב־
 אותו הכירו לא החברים רוב ל״מזרע". והובא שליחות, מילוי בעת בסוריה
 אמנם מנתן. תחילה הסתייגו האחרים, וגם שהשלושה, הסיבה היתה זו לפני־כן.

 אישיותו הקרח. נשבר דבר של בסופו אך הדדית, הסתייגות זו היתה
 רכש הוא ולאט־לאט עליהם, השפיעה נתן של והמרשימה האינטלקטואלית

החברים. של אמונם את
 ותיקים. חברים עוד עם העניינים בסוד הארבעה הוכנסו זאת, שיחה לאחר

 ילין־מור, נתן ביניהם: איש, כעשרה הבריחה רעיון על ידעו כבר זה ובשלב
 יהודה )שטרסמן(, הנגבי עמנואל זיו, סיומקה שמואלביץ', מתי בן־דוד, יהודה

 מאז הגלילי. ושאול עמיקם הרצל )רובינשטיין(, אבן־זהר יצחק )וייס(, גור
 כמועמדים עצמם וראו המנהרה, בתכנון זמנה רוב את הקבוצה בילתה

 הפלא, למרבה הבורחים. מספר על דובר לא שעדיין למרות לבריחה, הראשונים
 קבוצת בין נכלל לא המנהרה, חפירת של הרעיון מהוגי אחד שהיה שיף, מנחם

 העצירים. בין שהיתה ה״מעמדית" מהחלוקה שהסתייג מפני זאת מועמדים
 עם לשוחח לו יצא לא "מזרע" במחנה לשבת ש״זכה" הארוכה התקופה במשך

 אלא יודקה, דרך עצותיו את להעביר המשיך הוא אחת. פעם אפילו נתן,
התוכנית. את ולבצע להתחיל כשרה עוד היתה לא שהשעה
 ואליהו, יצחק שברחו מאז חודשיים עברו לא "עדיין לחבריו. נתן אמר "ראו",

 שיברחו חברים לקלוט יכולת להם שיש אנשים מספיק בחוץ אין ועדיין
 סיכוי יהיה לא אחרת ובדיור, בכסף לתנועה שיסייע עורף לבנות יש מהכלא.
 שוב להיתפס עלולים הבורחים תצליח. הבריחה אם גם בחוץ מעמד להחזיק
 קשה. מכה עלינו שימיטו במחתרת וייאוש אכזבה ישתררו ואז לכלא, ולחזור

 בחפירת להתחיל שלא נוספת סיבה לדעתי, , יש להמתין. יש דעתי לפי לכן
 הבריטים אותנו יעבירו שבקרוב מבוססות, שמועות לאוזני גונבו המנהרה.

 ביצוע את להשהות לדעתי יש אלה מסיבות הארץ. במרכז אחר למחנה
 בתיאום בעבודה נתחיל החדש, למחנה שכשנעבור איפוא מציע אני התוכנית.

בחוץ". חברינו עם
 אם נדע בקרוב דבר. יפול איך ולראות להמתין עלינו נתן, אתך, "הצדק

החבר׳ה. ענו נחליט", ואז לאו. או יעבור המחנה
סוכם. כך ואכן
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4

הערלית ההחלטה

 רוח: בקוצר הכול חיכו שלה הידיעה את קפלן שמואלק׳ה הביא אחד יום
 קבלת עם מיד לירושלים. בדרך אילון, שבעמק ל״לטרון" בקרוב יעבור המחנה

 להתמקם צורך שיש ברור היה החברים. בין דחופה התייעצות נערכה הידיעה,
 הצריף את לתפוס עליהם ושיהיה המנהרה לחפירת ביותר המתאים במקום
 לפחות או המועמדים שכל לדאוג יש שנית, המחנה. לגדרות ביותר הקרוב
 החפירה. בעבודת במשותף לעסוק שיוכלו כדי אחד, בצריף ישוכנו רובם,

 מראש. שייבחר הצריף על ולהשתלט החדש למחנה ראשונים להגיע חייבים
 אבל מפה. נחוצה ולכך המחנה מבנה את להכיר יש כול, קודם זאתז עושים איך
מפה? משיגים איך

 לטרון של מפה שם יש אם המחנה במשרד לבדוק עליך "שמואלק׳ה,
 כבר היה המחנה, של מוכתר הבלתי המלך שמואלק׳ה, יודקה. אמר ולהשיגה",

 - במשרד מפה נמצאת אם לסמוך. היה אפשר שמואלק׳ה על העניינים. בסוד
 הפתיע אחדים ימים כעבור ואכן להשיגה. הדרך את ימצא שמואלק׳ה
החברים. את שמואלק׳ה

 אותה להעתיק יש קצר. לזמן אותה לשאול הצלחתי שביקשתם. המפה "הנה
 במוסרו ליודקה, שמואלק׳ה אמר בהקדם", להחזירה עלי האפשר. ככל מהר

עיתון. בנייר עטופה חבילה לידיו
 אותו ופרס מאי־שם נקי נייר הוציא יודקה בצריף. כוננות מצב על הוכרז מיד

השולחן. על
 עמנואל להיכנס. לאיש תתנו ואל החוצה צאו ויצחק, הרצק׳ה, "סיומקה,

 אותנו," יפתיעו שלא השוטרים על והשגיחו החלונות לידי תעמדו אתם ושאול,
פקד.

קושי היה ולא ומפורטת ברורה היתה המפה לעבודה. מיד ניגשו ומתי יודקה
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 והוחזרה קופלה והמפה העבודה, נסתיימה שעה רבע בתוך אותה. להעתיק
 את שמואלק׳ה של לידיו תקע יודקה לשיגרה, חזרו הבחורים הנייר. לעטיפת
 הרגיש לא איש למשרד. המפה את להשיב כדי דרך למצוא מיהר וזה החבילה

בהעדרה.
 הגדר "הנה התרשים. בבדיקת החבר׳ה פתחו הצריף דלת את שסגרו לאחר

 שניה", גדר "ושם הבחורים. אחד אמר שמירה", מגדלי הכבישים ליד החיצונית,
 כשהם ביחד בחורים מספר אמרו כאן", נמצאים המגורים "צריפי אחר. אמר

במפה. שמסומנים המקומות על מצביעים
 אל ביותר הקרוב את לבחור יש המגורים צריפי שבעת שמתוך "ברור
 הצריפים שבטור הקיצוני הצריף על אצבע והניח יודקה העיר הכביש",
בתרשים.

 ומשם להשתכן, יש שבו הצריף הוא 4 מס׳ "צריף כולם. הסכימו זה״, ״זהו
!" המנהרה בחפירת להתחיל

 שהוא להניח היה אפשר עוד. ידוע היה לא לטרון למחנה ההעברה תאריך
 על לחץ מעט לא הפעילה זאת אי־ודאות התזוזה. ליום קרוב עד בסוד יישמר

 מענה להן למצוא היה וצריך פתורות לא שנשארו רבות שאלות היו הבחורים.
 המועמדים של זהותם היתה פתרון, להן שנדרש הבעיות אחת להעברה. עד

 מגורים צריף של קיבולו הבורחים. בצריף להתגורר היו שעתידים לבריחה
 שעתידה הקבוצה את לקבוע כן אם היה אנשים. 20כ־ של לשיכונם מיועד

 היוזמים, וקבוצת מאוד קשה היתה זאת החלטה .4 מס׳ בצריף להשתכן
 לפיהן אמות־המידה תהיינה מה בשאלה, ארוכות התלבטה נתן, של בראשותו

הבחורים. של גורלם יוכרע
 מסירותו הוא המועמדים ברשימת חבר להיכללות העיקרי התנאי "לדעתי,
נתן. קבע למחתרת",

יודקה. הוסיף במחתרת", שלו הוותק את גם בחשבון להביא "צריך
מתי. הוסיף הרעיונית", שלמותו להיות צריך נוסף "תנאי

סיומקה. התערב המלחמה", את שינהלו טובים ללוחמים זקוקים "אנו
 יהודה דעתו הביע וריטורי", ארגוני כושר בעלי באנשים גם צורך יש "אבל

גור.
 שונות. והצעות מחשבות העלאת התלבטויות, תוך־כדי שוחחו הבחורים

 מי יוחלט שלפיהם הקריטריונים בקביעת אחריות של תחושה עליהם רבצה
הבורחים. בין יהיה ומי

 שנידונו וההצעות המרכיבים על־פי אמות־המידה נקבעו דבר של בסופו
 המועמדים. לבחירת לגשת היה אפשר עתה ביניהם. הארוכות בשיחות
 עשרות היו במחנה אמות־המידה. מקביעת שבעתיים קשה היתה המשימה
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 מהם אחד כל בוודאי בספק. הוטלה לא שנאמנותם וטובים ותיקים לוחמים
 בשלטון המלחמה שדה אל לשוב כדי חייו, את היסוס ללא לסכן מוכן יהיה
 עד על־כך ידע שהוא מבלי בקפדנות, נבחן המועמדים מבין אחד כל הזר.

לוחמים: עשרים של הרשימה הורכבה שלבסוף
 יהודה זיו, )סיומקה( שמעון שמואלביץ, מתי בן־דוד, יהודה ילין־מור, נתן

 הרצל, עמיקם זהר, אבן יצחק בן־דב, ברוך )שטרסמן(, הנגבי עמנואל )וייס( גור,
 בנימין וייס, שמואל הגלילי, שאול יעקבי, שלמה בויקו, אריה שיף, מנחם

 ערמוני טוב, סימן יצחק יהודאי, אברהם אברבך, פנחס ארנבלט, אברהם אורלי,
משה.

 בכורח הימים במרוצת אליהם יצטרף אחד עוד הלוחמים. עשרים היו אלה
ז׳ורבין. שלום והוא הנסיבות,
 הבורחים. ברשימת נכללו שהם ידעו הבחורים כל לא התכנון של הזה בשלב

 רק להתרחש העומד על נודע למחציתם לפחות היוזמת הקבוצה חברי מפי
בלטרון.

 הקל החשד את הכלא בשלטונות לעורר לא כדי סודיות, על לשמור הוחלט
 השונים בצריפים מפוזרים היו שנבחרו הבחורים בריחה. תוכנית שיש שבקלים

 העברתם על יוקל כך ב״מזרע". עוד אחד בצריף מרביתם את לכנס צריך והיה
 דילמה בפני כאן הועמדו הבחורים לבריחה. המיועד בצריף בלטרון ואיכסונם

 חשד את יעורר לא אחד במקום יאיר כנאמני הידועים של ריכוזם האם רצינית:
 המצאות ולהמציא לתחבל עליהם היה לכן העצירים? שאר ושל השלטונות

 הבחורים מן אחדים חשד. תעורר שלא בדרך המטרה את להשיג כדי שונות
 "קבוצת של הקיצונית מדרכה שהתייאשו פנים להעמיד כיצד הדרכה קיבלו

 הבריטים. של וגם יריביה של לאוזניהם יגיע שהדבר כדי הכול את ועשו שטרן"
 בכך להאמין צריכים היו הכול בלטרון. גם להמשיך ייאלצו עוד הזה במשחק
 גם המחנה. של ביותר" המסוכנים "הטרוריסטים את רק מאכלס איננו שהצריף

 חלק כאמור, מעטות. לא בעיות עורר לבריחה המיועדים של ריכוזם עצם
 ותיקים, ידידים עם ביחד ולעתים השונים, בצריפים מפוזר היה מהעצירים
 את תעורר שהפרידה מבלי חברים בין מפרידים כיצד השאלה: והתעוררה

שבחברים. הטוב מפני גם הסוד על לשמור יש הרי הנשארים. של חשדם
 פנים ולהעמיד מלאכותיים ויכוחים לעורר אלא ברירה נותרה לא לעתים

 ש״ברוגז" כדי ארוכה, מעצר תקופת בילה אתו הטוב, מחברו האחד נפגע כאילו
לבריחה. המיועדים לצריף ולעבור ממנו להיפרד עילה ישמש זה

 נתן לגבי אולם "מזרע". במחנה 3 מס׳ בצריף הבורחים גרעין והתרכז הלך כך
 מהגרעין בנפרד לגור שימשיך הוחלט יאיר, נאמני של העצירים ראש ילין־מור,

 קורת תחת הקבוצה חברי של המופרז מהריכוז החשד את לגמרי להסיר כדי
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לכך. הסכים ונתן אחד, גג
 איך היתה, דחוף פתרון לה ושנדרש הבחורים את שהטרידה נוספת בעיה

 פתרון למצוא בלי כי לכול, ברור היה ולפזרה. המנהרה מן האדמה את לסלק
התוכנית. את לבצע סביר סיכוי כל יהיה לא זאת, לבעיה נאות

 תיאורטי פתרון נמצא אינסופיים, חישובים ועריכת ממושכים דיונים לאחר
 האדמה מן לצריף מסביב פרחים וגינות ירק גינות לעבד הוחלט לכך. גם

 תגורף המנהרה מן שתוצא והלחה הטרייה כשהאדמה בחפירות, שתצטבר
 שלטונות על־ידי הגינות תתקבלנה כך הגננים. על־ידי ובחריצות בקביעות

ואמינה. רגילה כתופעה המחנה
 עצלנים היו עוד אתמול רק כל־כך? חרוצים הבחורים פתאום שמה אלא
 לעבודת לצאת המחנה שלטונות להצעת מסרבים שהם שנה כבר בטל, והולכי
 לא האדמה, בעבודת גדולה כה חריצות מגלים שהם ייראה פתאום אם כפיים.

כשורה. אינו משהו כי למסקנה להגיע קשה יהיה
הדרגתי. באופן התכנית את לבצע הוחלט על־כן

 בשעת למתי יודקה אמר הגינות", לפתרון לגשת כיצד רעיון לי "יש
 שאנו ובעיקר לעבוד מוכנים שאנו כולם ידעו כאן שכבר "רצוי הקסדרה.
 לתפריט. אותם ולהוסיף טריים ירקות לייצר כדי ירק, גינות לעבד מתאווים

 שהם "הנייטרליסטים", חברינו את נשכנע ופתאומי, מוזר יישמע לא שזה כדי
 לא להצעה היוזמה אם המחנה. של הכללית באסיפה זאת שיציעו אלה יהיו

תתקבל". שהיא יותר גדול סיכוי יהיה מצידנו תבוא
הבחורים. שאלו זאתז" נעשה "איך

 עד הרעיון את באוזניהם לאט לאט יטפטפו והם שליחים אליהם "נשלח
יודקה. אמר לידיהם", היוזמה את ויקחו אותו שיקלטו
 כבר זה תמך ה״נייטרליסטים", בצריף העצירים בין שהיה אורנשטיין, יעקב
 גור יהודה עמדו שבראשם הבורחים, של הגרעין שליחי מספר גינות. בהקמת

 במגמה ה״נייטרליסטים" סביב מסתובבים עתה החלו ערמוני, )קוסי( ומשה
 שלהם העקרונית ההסתייגות את בהדגישם הגינות, רעיון את להם "למכור"

ממנו.
 התלהב אורנשטיין מלאה. היתה ה״נייטרליסטים" את לשכנע הצלחתם

בהצעה. שתדון כללית אסיפה לכנס הציע ומיד מאוד
 בהתלהבותו הדביק והוא אורנשטיין, יעקב היה האסיפה של הראשי הדובר

 העצירים רוב את לשכנע שלו הריטורי בכושר הצליח הוא האחרים. כל את
 לבריחה המועמדים קבוצת של מהבחורים חלק תועלת. תביא הגינות שהקמת

 למחרת התוכנית. את לממש הוחלט זאת למרות כמתוכנן. להצעה התנגד
 העצירים ביטלו שסוף־סוף מכך מאושר שהיה המחנה, מפקד גם לכך הסכים

לעבוד. התנגדותם את
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 הלך ההעברה מועד השמועה לפי דחק. הזמן להתמהמה. טעם עוד היה לא
וקרב.

 האחרים, הגינות. את לעבד שהחלו הראשונים היו ה״ניטרליסטים" כמצופה,
 היה יכול לא איש זמן. כעבור אליהם הצטרפו בן־דוד, יהודה חברי גם ביניהם

הרעיון. יוזמי היו מי דעתו על להעלות
 גינות־הירק הקמת של התחבולה כי לדעת ייווכחו הכול שבעתיד ספק, אין

 לקבוצת שסייע המבריקים הרעיונות אחד היתה בלטרון, ואחר־כך במזרע,
הבריחה. תוכנית את בהצלחה לבצע הבורחים
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5

"המוח"

 היה מלכתחילה חדשים. מרעיונות ש״קדח" מוח ובעל פעיל היה בן־דוד יהודה
 המנהרה. ובחפירת הבריחה בארגון חבריו את להוביל יוטל שעליו לכול ברור
 לכך. מפורשת החלטה התקבלה לא ומעולם זה, לתפקיד אותו מינה לא איש

 הפכו ולאלתר, להמציא וכישוריו במטרה בדבקותו מנהיגותו, בכושר באישיותו,
הבריחה. בביצוע שווים בין לראשון אותו

 יהודית, למשפחה נולד הוא ילדותו. משחר עוד אלה בתכונות ניחן יהודה
 בשנת בפולין המערבית בגליציה גורליצה, בעיר ואמידה, מכובדת מסורתית

1920.

 ובעל חסיד איש היה שמו, את נשא שיהודה וגנר, יהודה לייביש ר׳ סבו,
 העולם במלחמת בריאותיו נפצע הוא נלהב. ציוני היה אביו מצליח. בית־מסחר
 לעזוב הבן על האב ציווה מותו לפני ימים. עול היה כשיהודה ונפטר הראשונה

 לפני פולני לבית־ספר הלך יהודה בפולין לארץ־ישראל. וללכת פולין את
 לא אך מצטיין, תלמיד היה הוא הצהריים. אחר תורה" ול״תלמוד הצהריים

 קיננה תמיד העיירה. של העוינת והסביבה הפולנים התלמידים בקרב התערה
 הזרות תחושת ליהודים. בית בה ראה ולא מולדתו עיר כלפי זרות תחושת בלבו

 ושונאים אויבים בין חיים שם שהיהודים הרגיש תמיד הוא מאוד. עמוקה היתה
 להרוג יהססו לא הם היום שבבוא האמין הוא להם. להרע שזוממים בנפש,
 של והתלמידים מהמורים המתקרבת. בשואה הבחין הרגישה בנפשו אותם.

 הם נאמנות. מכות סופג היה ודעת, השכלה לו להנחיל אמור שהיה בית־הספר
 לפי חונך בבית . )יהודי( "ז׳דק" לו: בקראם ולקלס ללעג אותו ושמו לו בזו

 עם שלם היה מסביבך, קורה מה תשאל "אל בגולה: היהודית המסורת מיטב
 לקום יכול אתה אם - לרגליך מכשול ושם בדרכך פורע מופיע אם אלוקיך!
האל". על סמוך תגיב! אל בך! נפשך עוד כל מהר ברח - ולברוח
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 מתוך צעיר נער בעודנו במסורת מרד הוא שקיבל, המסורתי החינוך למרות
 עוד להישאר יכול הוא שאין החלטה ומתוך הפקר, עוד להיות לא הרצון

בגולה.
 תקוותיו את להגשים המסגרת את מצא ובה בית״ר, לתנועת התוודע הוא

 גם התגייס הוא ואז בלודז׳ מדריכים לקורס יהודה נשלח ו936 בקיץ ומאווייו.
 לעלייה כמועמד התקבל הוא ,17 בן כשהיה שנתיים כעבור לאצ״ל.

 האוניה על הארץ לחופי והגיע פי", על "אף עליית במסגרת לארץ־ישראל
.1938 שנת הכיפורים, ביום ״דרגה״

 קיבלו אלה פלוגות המעלה. ביסוד בית״ר לפלוגת אותו מובילה דרכו ראשית
 על להגן באו הן הזמן ובאותו יהודי, צבאי כוח של גרעין להכשיר עצמן על

 מלחמת פרוץ מאליו. מובן כדבר לאצ״ל צורף יהודה ישבו. שבתוכן המושבות
 עצמאי. גוף הקים יאיר, בראשות הפלג, הלאומי. הצבאי בארגון המשבר העולם.
 ישראל". חרות "לוחמי ייקרא: הימים שברבות החדש הגוף אל הצטרף יהודה

ללח״י: הצטרפותו נסיבות על לאמו יהודה כתב ללב נוגע במכתב

 על־ידי ומבוקש נרדף אני מחתרת איש "אמא!
ועוזריה. הבריטית המשטרה

 מתוך אך־ורק האישיות, לנטיותי בניגוד הצטרפתי
 החרות לקראת נצעד בכוחה רק כי עמוקה הכרה

והעצמאות.
 ואכזריים איומים ימים עלינו יבואו כי אז ידעתי לא

 נגד לפעול כדי במחתרת חברותי ושעצם כאלה,
 מזה, למעלה אישי. סיפוק לי תגרום לעמנו, המתנכלים

 הפיזי קיומי והצדקת חיים רצון של מקור לי ותהא
 לשאול, כולכם הושלכתם שבו זה, איום בעולם והמוסרי

לזעקתכם. שומע ואין
 ולבנות להקים מחשבה מתוך אתכם לעזוב נחפזתי

 ואחיותי, אחי בפניכם, התחייבתי ולכם. לי עתיד כאן
האפשרי. בהקדם ארצה להעלותכם כדי הכול לעשות

 בתחושה לא אופן בשום אבל בצער, עזבתיכם
 שמתנכלים ידעתי לכולכם. ממש חיים סכנת שקיימת

 פה פרעות עורכים ואף בכבודכם פוגעים לפרנסתכם,
 את בדמיוני העליתי לא בלהות בחלום אפילו אבל ושם.
 לעוזבכם. הכוח לי היה לא זאת, ידעתי לו הסכנה. היקף
עמכם. נשאר שהייתי או עמי לבוא מאלצכם הייתי
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 מכם. ידיעה כל לי ואין אירופה, על השתלטו הגרמנים
 כה עצמו, באהבת נתון כה ושקט, רגוע כה כאן הרחוב

 בודדים ארצנו. שערי את סגרו והאנגלים לנוחותו, דואג
 הגיהנום אל חזרה הזרוע בכוח גורשו - להגיע שהצליחו

למצולות. ירדו ואף ים ללב גורשו פליטים של ואניות
 וכאן משלוותו היהודי הרחוב את הוציאו לא אלה כל
".....שלי המחתרת המחתרת, הופיעה אמא

 להישאר יוכל שלא ברור היה אך בעקרון לפלוגה יהודה עבר המעלה מיסוד
 ש״סוטים" חברים של רשימות בית״ר מנהיגי פירסמו הפילוג, החל כאשר שם.

 )הבולשת הסי.אי.די. משמעתי. לבירור להתייצב נדרשו הם רעיונית. מבחינה
 ועבר עקרון את יהודה עזב וכך רב, בעניין אלה ברשימות עיינה הבריטית(
 )הדוקטורה(, בן־הרואה איתמר ז׳ק, זליג חבריו, עם התגורר הוא לרחובות.

 פחדו כי לעבוד יכלו לא הם מרמורק. בשכונת גלעדי ואליהו עמיקם הרצל
 יהודה לכן לשלטונות. זהותם את לחשוף שלא על־מנת האצ״ל באנשי להיתקל

 לעבוד יצא הוא לחיותז ממה אבל בלילות. רק והסתובבו ביום הסתתרו וחבריו
 דבש קופסאות של מחסן מצאו פעם אוכל. לחברי׳ה קנה ומשכרו צבאי במחנה

קופסה. אחר קופסה וגמר התיישב והדוקטורה
 להלשין דאג כבר מישהו החברה. את הפתיעה המשטרה הימים באחד
נאסרו. וחבריו יהודה עליהם.

 לרעיון נתפס כאן "מזרע". למחנה הובא ואחר־כך לעכו תחילה נשלח יהודה
הבריחה.

לאמו: הביתה כתב וכך

 השלמתי לא סוד: לך אספר אם אמא, תתפלאי "לא
 להיות מכאן, להסתלק דרכים מחפש אני מאסרי, עם

לפעול..." ללחום, חופשי, שוב

 לו רחש )גרא( ילין־מור נתן גם הערצה. כדי עד אותו אהבו למעצר חבריו
באומרו: רבה הערכה

 אחר מעולם רודף ולא מבריק לא הוא ניתוח. ובכושר בהגיון ניחן "יהודה
 אדם, בידי המונהג בדחפור, פועל יהודה של הגיונו להדהים... כדי הברקות
 ניחן יהודה מראש... ערוכה תוכנית לפי היטב, מוגדרת לתכלית ברורה, למטרה
 ראוי להתרכז כושרו הבנתו... לפי במציאות כולו כל אחוז שהיה בדמיון

 מתכונותיו אחת היא בעיה לכל פתרון להמציא שחייבה אמונתו להתפעלות,
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הטרומיות..."
 קבוצת את ובכישוריו בהתלהבותו שהוביל האיש היה יהודה כאמור, ואכן,

הפועל. אל יוצאת היתה לא הבריחה שבלעדיו וייתכן החופש אל הבורחים
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ללטרון להעברה הכנות

 בוצעה הבורחים קבוצת לעצמה שהציבה המוקדמות שההכנות לאחר
 אחד עניין עוד נותר ללטרון, ההעברה ליום הקרוב למועד עד בהצלחה,

 מפת השגת עם כאמור, הבריחה. תוכנית להצלחת גורלית היתה שהגשמתו
 ביותר הקיצוני הוא המנהרה, תיכרה ממנו אשר הצריף כי התברר לטרון, מחנה
 יהיה אפשר כיצד השאלה, עתה כן, אם נשאלה, .4 במספר וסומן הכביש לכיוון

 לברוח. הבחורים כוונות על כלשהו חשד יעורר שזה מבלי 4 צריף את לתפוס
 הביא ההעברה יום על הידיעה את ההעברה. סף על המחנה עמד סוף־סוף

 עוד "אבל לחבריו. סיפר שבוע", בעוד ללטרון עוברים "אנו קפלן: שמואל׳קה
 20כ־ חלוצים, קבוצת לשם תשוגר המחנה, במפקדת הוחלט כך לכן, קודם

 הרהיטים: את לתוכם להכניס הצריפים, את לנקות יהיה תפקידה אשר איש,
 מהחבר׳ה", כמה ייכללו זו שבקבוצה לדאוג צריך ומיטות. ספסלים שולחנות,

שמואל׳קה. יעץ
 משמואל׳קה. יודקה ביקש לשם", קפיצה תן באוהל, ניפגש שעה "בעוד

לאוהל". לבוא החברים ולשאר לנתן תודיעו מתי, "סיומקה,
 לגדר קרוב הים, שפת על שהוקם באוהל הקבוצה גרעין נתכנס שעה כעבור

 בשיחות היום מן חלק מבלים היו שבו וחבריו, יודקה על־ידי החיצונית,
 הבחורים את לראות התרגלו והשומרים המחנה אנשי הא. ועל דא על וויכוחים
מיוחד. עניין כל בהם עוררה לא ונוכחותם קבוע באורח באוהל מתכנסים
נתן. הכריז מרובה", והמלאכה קצר הזמן להעברה, להתכונן "עלינו
 בעוד שתצא החלוצים בקבוצת לכלול הוא עלינו שמוטל הראשון "הדבר

יודקה. אמר ",4 מס׳ צריף את שיתפסו מאתנו אחדים ימים, ארבעה
 הצריף של הטופוגרפי המצב האם מיד, יבדקו שהבחורים מאוד "חשוב

גור. יהודה הוסיף התרשים", לפי שתכננו לתוכנית מתאים
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 מהו במקום, להחליט יש מתאים, אינו שבחרנו שהצריף יתברר אם "נכון,
 התערב שנגיע", עד בו להחזיק יהיה ועליהם מבחינתנו ביותר המתאים הצריף
אבן־זהר. יצחק

 השליח נגיע, וכאשר החדש למקום שיגיעו הראשונים להיות חייבים "אנו
רם. בקול מתי הרהר לקראתו", ונרוץ אותו שנראה כדי הצריף ליד לחכות צריך

 הסופית ולקביעה המצב להערכת האחראי האיש יהיה שעמנואל מציע "אני
נתן. הציע מתאים", צריף איזה

 הבחורים אחד שטרסמן־הנגבי, לעמנואל היתה אלה בדברים כוונתו
 בחור היה הוא היסוס. ללא לסמוך היה אפשר עמנואל על והנאמנים. הוותיקים

מאוד. ואחראי כקפדן ידוע והיה ושקול, רציני
 באותו עוד לתפקיד. המתאים האיש הוא שעמנואל נתן עם הסכימו הכול

 הבחורים רשימת על המחנה, במפקדת העצירים נציג לסופרווייזר, הודיעו יום
 כל כנציגי שנבחרו הבחורים שמות בין ללטרון. החלוצים קבוצת עם שיסעו

 היתה דעתם חברים. מספר ועוד אורלובסקי דוד עמנואל, גם היו הצריפים,
 שהצלחת שכחו לא הם ביותר. הטוב הצד על שליחותם את לבצע נחושה
הבריחה. תוכנית את לבצע הסיכויים עצם לגבי גורלית היתה המשימה מילוי

 ההחלטה קבלת לאחר יודקה, הכריז לעשות", שעלינו העבודה רבה "עוד
ללטרון. החלוצים משלחת על

 צריך שם. בעבודתנו לנו לסייע שעשויים שונים וכלים מכשירים לנו "יש
כאן." להשאירם אסור כלשהו. חשד תעורר שלא בצורה אותם ולארוז לאסוף

 וכלי מכשירים רב בעמל למחנה הבחורים החדירו רבים חודשים במשך
 המכשירים בין הקודמת. בבריחה כבר הוכחה שיעילותם שונים, עבודה

 יסולא לא בבית־סהר שערכם כלים ועוד מספריים צבתות, פטישים, משורים,
בפז.

 הדעת על עלה לא הללו. הכלים לכל מסתור מקומות למצוא שיש הוחלט
 הכלים בהחדרת נמצא הפתרון החדש. למחנה אתם יעבור לא זה יקר שציוד

 קלה היתה לכך הדרך העצירים. עם שיישלחו לספסלים לשולחנות, לארונות,
 בסכינים חללים בהם נבקעו לשניים, נוסרו והקרשים העצים לרוב ופשוטה:

הכלים. הוחבאו ובתוכם ובמפצלות
 שתי הבחורים. ברשות שהיו האקדחים לשני נתונה היתה מיוחדת דאגה
 אחת על־ידי למחנה הוברחו רזרוויות, מחסניות שתי עם איטלקיות, ברטות

 אליהו של חברתו היתה אשר )לנגספלדר( פישר נלי הלח״י, של הבחורות
 עמנואל העצורים, הבחורים שני הכינו ,194ב־ו השנה ראש לפני גלעדי.

 את השחילו לתוכה ריבה, קופסת בחיפה, חופשיים עוד בהיותם וסיומקה,
 באופן סגרו הקופסה את גדרות. לחיתוך צבתות ושתי המחסניות האקדחים,
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 את תמסרי אליהו אצל הבא "בביקורך ההוראה: עם לנלי אותה ומסרו הרמטי
שם". שיחכה קפלן לשמואל׳קה הקופסה
 לשמואל׳קה הריבה קופסת את ומסרה כמתוכנן, למזרע נלי הגיעה בחגים

 לא הוא במחנה שמואל׳קה של מעמדו בגלל מכילה. היא מה שתדע מבלי
 ויחפשו אותה יפתחו שהשוטרים מבלי פנימה, הקופסה את להבריח התקשה

 רוט יוסף על הוטל יאיר אנשי מטעם האפסנאי של התפקיד עת באותה בה.
 בשנת ארצה ועלה צ׳כוסלובקיה, יליד היה יוסף "בורש". אותו כינו שהכול

 אל הצטרף הפילוג ועם ובבאר־יעקב, בנתניה בית״ר בפלוגות שירת הוא .1939
 תחילה .1951 מאי בחודש בנתניה נאסרו )קוסי(, ערמוני משה וחברו, הוא יאיר.
למזרע. הועבר ולבסוף לעכו נלקח ומשם לטול־כרם הובא

 תקע כך ואגב ליוסף, שמואל׳קה אמר בשבילך", חשוב משהו לי יש "בורש,
 הערב. אליך אבוא שלא עד אותה תפתח אל אבל ריבה היא "זו קופסה. לידו
עין!" ממנה תגרע ואל לצריף אותה קח

 שבו לצריף חזר הוא ריבה. קופסת בסתם מדובר שלא כמובן, הבין, יוסף
 בן־שלמה שלמה בן־דוד, יהודה מתי, לובנצ׳יק, נפתלי קוסי, חבריו: עם התגורר

הצהריים. אחר אותו כל הקופסה מן נפרד ולא ואחרים,
 אקדחים, שני מכילה "הקופסה יוסף: של לצריף שמואל׳קה הגיע בערב
 מן הכלים את תנקו אותה, תפתחו הצריפים סגירת לאחר וצבתות. מחסניות

כיאות". אותם להסתיר תדאג בורש, ואתה, הגריז ומן הריבה
 את שטפו הקופסה, את פתחו הם האחרון, ה״תמאם" לאחר בלילה,
 זה, לצורך שהרתיחו חמים במים הכדורים, טעונות והמחסניות, האקדחים

נקי. פרגמנט בנייר שוב אותם ועטפו אותם ארזו ואחר־כך
 במשך הצריף. של הגג קורות בין מסתור יוסף מצא הזאת החבילה לכל

 חשש ללא זה, מסתור במקום הצבתות עם האקדחים נמצאו הבאים החודשים
שיתגלו.
 מדוקדקים חיפושים יבצעו שהאנגלים להניח היה סביר יאיר, רצח לאחר
 שטרן". "קבוצת אנשי מצד חריפות ותגובות אלימות מעשי למנוע כדי במחנה,

יוסף. אל במרוצה שמואל׳קה הגיע הימים באחד ואכן
 הכלים את לסלק עליך בקרוב. חיפושים לבצע שעומדים שמעתי עתה "זה

הזהיר. מיד!" הצריף מן
 מן המחסניות ואת האקדחים את הוריד יוסף להשתהות. פנאי היה לא

 את בו להחביא מתאים מקום היה המטבח למטבח. והעבירם הקורות
 אורלובסקי, דוד יאיר. מאנשי היו המטבח עובדי שכל מכיוון האקדחים,

 לצריף המטבח. על הממונה היה ויוסף הטבח, היה במחתרת, הבחורים מראשוני
 יוסף ביניהם. גדול ריק חלל שיצרו פח, עשויות כפולות דפנות היו המטבח של
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 שלא האקדחים את עליהם ותלה הקרש, לתוך מסמרים תקע הפח, את פתח
יפלו.

 אנגלים שוטרים כעשרים וחבריו יוסף של לצריפו התפרצו יומיים כעבור
 יוסף של מיטותיהם שמעל הקורות על ישר טיפסו ואומר היסוס וללא מזוינים,

 הובלו השניים בשגגה. במקום השאירן שיוסף הצבתות שתי את ומצאו וקוסי
 שמא השניים של חששם המוות. נידוני שליד לצינוק והוכנסו לעכו היישר

 טביעות את ועליהם במטבח, החבויים האקדחים את ימצאו האנגלים
 את לייחס יוכלו אם שעת־חרום. ימי הימים מוצדק. חשש היה אצבעותיהם,

 למוות להידון ואף צבאי למשפט מובאים להיות הם עלולים אליהם, האקדחים
 שהאקדחים השניים ראו כאשר שבועיים, לאחר חוקי. בלתי נשק החזקת בעוון

 החזקת בגין השניים נשפטו נגדם אחרות הוכחות מחוסר נרגעו. נתגלו, לא
למזרע. מיד הוחזר יוסף ואילו מאסר לחודשיים נשפט קוסי בלבד. הצבתות

 האקדחים את להוציא דרוש היה בפתח. עמדה ללטרון ממזרע ההעברה
 מובל להיות העומד האובייקטים באחד מסתור מקום להם ולמצוא ממחבואם

 משולחנות אחד של בדמותו נמצא האובייקט קשה. היה לא וזה ללטרון,
 קרשים השיגו במטבח שעבדו טילמן ודוד קוסי יוסף, הפח. כיסוי בעל המטבח,

 בו להכיל כדי מספיק שהיה בגודל חללים בהם וחרטו ס״מ 5x10 של בעובי
 מתקן את הצמידו נוסף בקרש החלל סגירת לאחר והמחסניות. האקדחים את

 בסימון סומן השולחן לבסוף, מלמטה. השולחן תחתית אל במסמרים העץ
בלטרון. לזהותו קל שיהיה כדי כלשהו
 שתכננו הפעולות כל למעשה הושלמו למשלוח האקדחים הכנת עם

ללטרון. ההעברה לפני הבחורים
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יאיד עם המפגשים זכרון

 דצמבר, חודש של הראשון בשבוע ללטרון יצא העצורים של החלוץ" "חיל
 וטיפות מעצור ללא נפתחו השמים ארובות זלעפות. גשם ירד זה בשבוע ו.942
 רוב הפח. עשויי הצריפים, גגות על הפוגה וללא בחוזקה דפקו גדולות גשם

 ולהעביר בצריפים להישאר העדיפו תורנות, בעבודות שובצו שלא העצורים
 ספרי בקריאת מי בקלפים, ומי שח במשחקי מי שגרתיים, בעיסוקים הזמן את

 מזג בהשפעת עליהם נכפתה שכמו איכפתיות, ללא בטלה בסתם ומי לימוד
הסגרירי. האוויר
 משנה היה דקות מספר לאחר ואנה. אנה ארוכות פוסע והחל ממיטתו קם נתן
 על המחשבות הרף ללא לו והציקו חזרו ולילות ימים זה חלילה. וחוזר כיוון

 לנו אין הרי נברח? לאן מדי? גדול איננו הסיכון האם סיכוייה? "מהם הבריחה:
 התנועה את לארגן יצליחו ואליהו יצחק האם מקום? בשום מקלט מקומות

בטוחים?" איכסון מקומות לבורחים ולהכין בחוץ
 לנו חזק, והאויב וחלשים מוכים עדיין "אנו מחשבה. אחר מחשבה רדפה כך

 אותו לנצח סיכויים אין שלנו ברור למכביר, נשק יש שלאויב בעוד נשק אין
 גיחות תוך־כדי ועקבית, מתמדת מחתרת במלחמת רק פנים. מול פנים

 לתגבר אם־כן חיוני להצליח. נוכל ההתקפה לאחר מידית והיעלמות פתאומיות
 לפנינו עוד רבה עבודה כסף. לגייס נשק, לגייס אנשים לגייס השורות, את

ארוכה." והדרך
 השניה העולם מלחמת מעט. לא אותו העסיק ובארץ בעולם הכללי המצב גם
 אולם שעברה, בשנה גדולות מפלות נחלו בנות־הברית צבאות בעיצומה, היתה

 עם הבריטים, פתחו שבועות מספר לפני בר־חשיבות. מפנה חל לאחרונה דווקא
 הצבא באל־עלמיין. נגד בהתקפת מונטגומרי, גנרל של בפיקודו בעלי־בריתם,

לידי נפלו שבויים אלפי עשרות לסגת, נאלץ במדבר רומל של הגרמני
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 שלהם השריון רוב רבות. היו ובפצועים בהרוגים הגרמנים ואבירות בנות־הברית
 הגרמני הצבא בטיהור והוחל אפריקה, בצפון נחתו האמריקנים הושמד,

 נעצרו הגרמנים טובות. בשורות הגיעו הרוסית מהחזית גם במזרח־התיכון.
 מפלה שנות לאחר משמחות, בשורות אלה שהיו ספק אין בסטלינגרד.

ארוכות.
 לא אליה, יפלשו שהגרמנים במקרה ארץ־ישראל, של לגורלה הדאגה
 מלחמת סיכויי את בהרבה שיפר זה חדש מצב היישוב. את עוד הטרידה

 של לתוצאות מודע היה נתן הלוחמים. בלב חדשות תקוות ונטע המחתרת
 יחד בהן. החבויות ההזדמנויות את לנצל יהיה שאפשר וקיווה הגדול המפנה

 המקוטעות הידיעות בשל תיסכול של נוראה הרגשה בארץ שררה זאת, עם
 למרות הנאצים. בידי הכבושה אירופה ביהודי הזוועה מעשי על שהסתננו

ביהודים. המונית השמדה מתנהלת שאכן ספק היה לא בדוק, הבלתי המידע
 שוב עצמו את נתן שאל היהודים?" להצלת מאמץ עושה העולם אין "מדוע

 בריטניה, ובעיקר הברית, "בעלות ושוב. הלוך בצריף התרוצצות תוך־כדי ושוב,
 הזר השלטון ההצלה. את מונעות אשר הן הערבים, מצד לידידות שזקוקות

 השערים את בנעלו לארץ להגיע יכולים אינם שיהודים בכך שאשם זה הוא
 מניה לעצמו הוא השיב בארץ", הקהל דעת את בכך לשכנע יש בפניהם.

וביה.
 חרות לוחמי תנועת מרכז מחברי אחד להיות היה שעתיד מי ילין־מור, נתן

 רחבות שהיו כתפיו על ליפול שעומדת באחריות חש המשוקמת, ישראל
 המנהרה יציאת פתח את לפרוץ כשיתקשה יתברר שעוד כפי מדי, וגדולות

הבריחה. בליל
 הברזל מיטת על המגודל גופו את השליך פתאומית ובתנועה להלך, חדל נתן
 והוא עליו, קפצה עייפות משקלו. מכובד התמוטטה לא המזל שלמרבה הצרה,

 מן שזורות מחייו, רחוקות ותמונות עיניו את עצם הוא קמעא. להירדם רצה
 השלטון כאסיר למזרע שהובא מלפני עוד לנגדו עולות החלו העבר, ומן ההווה

בפלשתינה. הבריטי הזר
 לאוגוסטוב, גרודנו בין ליפסק, בשם נולד שבה הקטנה בעיירה נזכר הוא
 נוצרים של משפחות מאות בין יהודים של משפחות 17 .1913 ביוני 8ב־ בפולין,

 משלטון פעמים 14 המקום עבר הראשונה העולם מלחמת בתקופת בה. חיו
 ליטאים, גרמנים, הצאר, של רוסים נכנס. אחר וצבא יצא אחד צבא לאחר. אחד

 על השפיעו המלחמה מאורעות עליה. נלחמו ובולשביקים פולנים בילורוסים,
 במלחמה בשבי שנלקח אביו את הכיר לא הוא היהודי. הילד של נפשו מצב

 בעל היה סבו עגונה. האם את בהשאירו מותו, ליום עד בברית־המועצות ושהי
 לגרודנו, לנסוע 10 בגיל כבר אותו הניע ללמוד הרצון ליין. חנות ובעל שדות
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 תרבות ובעלי משכילי□ למדנים, בה היו מפוארת. מסורת עם עיר שהיתה
 החל נתן ודתיים. קומוניסטים הציונים, בין חריף מאבק ניטש בעיר עממית.
 ואת היהודית השכלתו את רכש הוא ושם "תרבות" העברית בגימנסיה ללמוד
 שעתידה מי מורן, פרידה של אחיה את הכיר בבית־הספר העברית. הלשון
 אצל גר הוא הטובים. התלמידים כאחד בלימודיו הצטיין הוא אשתו. להיות

 1933ב־ לבית״ר. הצטרף ו 2 בגיל שיעורים. ממתן למחייתו והתפרנס קרובים

 לרכוש רצה כי בפוליטכניון, בניין הנדסת למד הוא כאן לוורשה, עבר הוא
באחרים. בפרנסתו תלוי יהיה שלא כדי עצמאי מקצוע

 לה וייעץ בביאליסטוק, בביתה הכיר שאותה פרידה, את שוב פגש בוורשה
 מפלגתית לפעילות גם נרתם הוא כאן הבירה. בעיר השכלה ולרכוש לבוא

 אל והתוודע בית״ר נציבות כקצין נתמנה הוא הימים במרוצת ובצה״ר. בבית״ר
 הרוויזיוניסטית: התנועה של הפוליטית בזירה אז שפעלו העיקריות הנפשות

 ורבים בגין מנחם פרופס, אהרון אחימאיר, אבא גרינברג, צבי אורי ז׳בוטינסקי,
 מפנה להלהיבו. הצליח לא הוא אולם האצ״ל אל אותו קירב קוק הלל אחרים.

 של בביתו 1937 בקיץ שטרן־יאיר אברהם את פוגשו עם קרה בחייו גורלי
 וברמה לב אל מלב גלוייה שיחה ניהלו השניים סטבסקי. אברהם

 נתונה ז׳בוטינסקי בתנועת שאמונתו ליאיר אמר נתן גבוהה. אינטלקטואלית
 אשר כוח קם בארץ־ישראל כי לו סיפר יאיר פעילות. שנות עשר לאחר במשבר,

 של דבריו זמן. ובכל אחרת ארץ בכל אחר, עם בכל שחרור תנועות כמו יפעל
בלבו: עמוק נחרטו יאיר

 האנגלים לא ודאי כסף. של טס על החרות את לנו יגיש לא זר גורם "שום
 לא שלנו. השחרור שאיפת את לחסל כדי הכול יעשו ה□ בארץ. השולטים

 אם בארץ־ישראל, השלטון את לכבוש כדי בהם, להילחם אלא ברירה תהיה
 על־פי לפעול עלינו כך לשם חופשית. עברית מדינה בה להקי□ אנו רוצים

 לזכות העברי העם יכול בארץ־ישראל רק מראש. וערוכה מתאימה תוכנית
 עברי לא שלטון שכל בעובדה להכיר יש אחרת. לנו ואין מולדתנו זוהי בחרותו.

 בארץ־ישראל השלטון שלנו, במקרה לה. זכאי שהוא החרות את העם מן מונע
 שלטון והקמת הארץ מן סילוקו עד בו להילחם יש כן לנו. זר והוא בריטי הוא

 של במלחמה רק מחאה. ובאסיפות בפטיציות ייושב לא זה דבר תחתיו. עברי
ביד". בנשק ממש,
ריטורית. שאלה יאיר את שאל הדבר?" ייעשה איך זאתז יעשה "מי

 הלאומית", השחרור תנועת שהוא הלאומי הצבאי הארגון כוח קם "בארץ
 מרוכזים שבה באירופה לקום חייב הגדול הצבא הגרעין. רק "זה יאיר. לו ענה

 לאמן יש הזה הנוער את אותה. ויכבשו ישראל לארץ שייסעו בני־נוער רבבות
 את יאיר והרצה המשיך איש", אלף 40 בן לצבא ויהיה שיתעצם עד בנשק
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 לנגד יאיר ששרטט וההגיוניים העזים בקווים נכבש נתן בהתלהבות. דבריו
 השאלה את יאיר שאל ואז לרגע. לא אף אותו להפסיק מבלי לו והקשיב עיניו

זוז" למטרה להבא מכאן חייך, את להקדיש אתה "המוכן הגורלית:
 רעיון זולת הכול, חייו. השתנו יום מאותו בנחישות. נתן ענה מוכן," "אני

לימודיו. אפילו תועלת. וחסר תפל לו נראה העברית, החרות מלחמת
 הנוער מיטב את לגייס במטרה ולרוחבה לאורכה פולין את לעבור הירבה מאז
 בלתי עליה של בארגונה עסק אף הוא האצ״ל. של הלאומיים לתאים העברי
 עם טאט". "די הארגון עיתון של לעורכו נתמנה לימים לארץ־ישראל. חוקית

 עם לוילנה נמלט הוא לפולין הגרמנים ופלישת השניה העולם מלחמת פרוץ
ואשתו. בגין מנחם ועם לאשה, בינתיים נשא שאותה פרידה,

 ואיומים במעקבים נתון כשהוא בליטא, עליו שעברו רבות הרפתקאות לאחר
 התלאות יציאה. היתר להשיג לבסוף הצליח הוא ה.נ.ק.ו.ד. למעצר ממושכים

 שהגיע עד אחרות רבות בעוד בדרך התנסה והוא בכך הסתיימו לא שעבר
ביירות. חלב, איסטנבול, אודיסה, מוסקבה, דרך מווילנה לחיפה לבסוף

 ושמע ו,941 בינואר 10ב־ יאיר עם נפגש הוא לארץ, נתן שהגיע לאחר יומיים
 הפילוג בדבר אותו עדכן יאיר לאחרונה. התראו מאז בארץ המתרחש על מפיו

 קווי בדבר רזיאל, לבין בינו שנגלעו הדעות חילוקי על לו וסיפר באצ״ל,
 ועל האצ״ל, מפקדת חברי מעצר על יאיר לו סיפר כן הארגון. של הפעולה
 אז יאיר המלחמה. פרוץ עם בריטניה כלפי הארגון של הנשק שביתת הכרזת

 בנסיבות לדעתו, האצ״ל. מן להתפלג אותו הביאו אשר נימוקיו את לפניו הביא
 ואי־התחייבות הקרקעות" ו״חוק הלבן" ה״ספר מדיניות מעפילים, גירוש של
 כל היתה לא בעתיד, היהודית המדינה של גורלה על הבריטי השלטון של

הזר. השלטון נגד המלחמה את להפסיק הצדקה
 הבאים. החודשים במשך הנאמן לעוזרו והיה ליאיר, נתן הצטרף היסוס ללא
 הבלקן לארצות לנסוע חשובה, מדינית שליחות לנתן יאיר הציע הימים באחד

 לארץ־ישראל. ארצותיהם יהודי את לשלוח המקומיות הממשלות את ולשכנע
 כמהנדס לסוריה יצא נתן לפליטה. שנותרו היהודים של לגורלם דאג יאיר

 הגבול ליד הבריטי האוויר לחיל שדות־תעופה שבנה ירושלמי קבלן מטעם
 כשחזר הימים, באחד הבלקן. לארצות להמשיך התכוון ומשם התורכי,

 תחילה הובא הוא הבריטית. הבולשת על־ידי נאסר הוא לביתו, מהעבודה
 עכו, לכלא נשלח רבות חקירות ולאחר ליפו לחיפה, ביירות דרך ומשם לחלב
הבריטים? אותו גילו איך "מזרע". למחנה ומשם

 הדירה המחתרת. לרשות דירתם את העמידה פרידה לסוריה נסיעתו ערב
 פברואר מימי באחד במקום. ולהשתמש בה לשהות באו רבים פעילות, רחשה

 בחורה ואתה פרידה, מהלשנה. כתוצאה כנראה לדירה, המשטרה הגיעה 1942
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 נתן של כתובתו ועליו פתק נמצא פרידה של בארנקה נאסרו. זטלר, פוצי בשם
בסוריה.
למזרע. אותו הוביל הפתק

 שוב התהפך והוא נתן, את להטריד המשיכו הרדופים מחייו אלה תמונות
 ולכל לי "מה לעצמו: ורטן עיניו את פקח כשלפתע הקש, מזרון על ושוב

 עושה מה בלטרון? עכשיו קורה מה בעבר. שאירע מה על האלה ההרהורים
 המעצר במחנה ההווה לאירועי בהרהוריו חוזר עצמו, את שאל עמנואל"? שם

בקרוב. העצורים כל יועברו אליו החדש,
 בעין וסקר הצריפים, אל מיד חש עמנואל ללטרון. הגיעה החלוץ קבוצת

 לעצמו. הפטיר נכון", היה לצריף בקשר שחישובנו "נראה המחנה. את בוחנת
 שבו מקום באותו בדיוק עמד הצריף .4 מס׳ צריף של ממיקומו מרוצה היה הוא

 עסקו הם טובה. עבודה הקבוצה עשתה הבאים הימים במשך בתרשים. נראה
 נוספים ודברים מיטות ספסלים, שולחנות, לתוכם הכניסו הביתנים, בנקיון

 ישיבת בו והתיישבו המיועד לצריף חפציהם את הכניסו וחבריו עמנואל אחרים.
 מחכים בו, להשתכן לאיש לתת מבלי בביתן ולילות ימים בילו הם כך קבע.

ממזרע. שיגיעו נוספים לחברים
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ללטרון עוברים

הצריף. על האחראי hutleader של קולו הרעים חבריה״, ״להתעורר
 חבריו, על־ידי שנקרא למיטה, שכנו אברהם, את שאול שאל השעה?" "מה

 התעורר!" "מהרדג׳ה, השכן. למיטת מעבר מענה כל נשמע לא אך "המהרדג׳ה",
 ניגש לאחר־מכן לזוז!" צריכים "אנחנו הוסיף: שוב נענה ומשלא שאול וקרא חזר

בעדינות. בכתפיו אותו וטלטל המהרדג׳ה למיטת שאול
בבוקר". 5 רק השעה מוקדמת? כה בשעה זזים ״לאן

ללטרון". היום עוברים אנו "השכחת?
 שמונה?" בשעה לעבור אי־אפשר הרוחות, "לכל חשק. באי התעורר מהרגד׳ה

מתוקה. בשינה אחוז הוא כשעדיין התלונן
להזדרז!" חייבים "אנו שנית. שאול בו האיץ "קום,"

 כבר לחדר החברים רוב לרווחה. עיניו את ופקח במיטתו התיישב מהרגד׳ה
ולהתרחץ. להתגלח כבר הספיקו ואחדים הרגליים, על היו

 לרגל הבוקר התעמלות מחובת הבחורים את אבן־זהר יצחק שיחרר היום
אילון. בעמק בלטרון, החדש למשכנו המחנה מעבר של החשוב המאורע
 בסדר, שהכול וראו היומי ל"תמאם" בוקר כמידי השוטרים, שנכנסו לאחר

 כולכם על ושלושים שבע ובשעה בוקר ארוחת לאכול מיד לכו "עכשיו פקדו:
בחוץ". המגרש על והמזוודות החבילות עם להתייצב,

 מטלטליהם. את מועד בעוד להכין ונצטוו אמש עוד להם נודע ההעברה דבר
 שבמרכז הגדול המגרש אל נחפזים האנשים החלו ארוחת־הבוקר לאחר

המחנה.
 הבורחים גרעין חברי לרעהו איש מעבירים החלו ההנחיות", את תשכחו "אל

קשר!" על ושימרו אחד באוטובוס "התקבצו התזכורת: את
כשבידהם איסטרטגיות עמדות תפסו שוטרים ועשרות המולה, רחש המחנה
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 אוטובוסים בטור העצירים הבחינו היציאה שער לצד ותת־מקלעים. רובים
האנשים. את לקלוט בסבלנות המתינו שנהגיהם

 כל של גופו על נבדקה. חבילה כל השוטרים. הורו החבילות", את "לפתוח
 על עלייתם לפני אחרים אסורים ודברים נשק לגלות במטרה חיפוש נערך איש

 ברהיטים התכנון לפי טמונים היו הם חשודים. חפצים נמצאו לא האוטובוסים.
ובמישרין. בנפרד במשלוחים שנשלחו האקדחים שני כולל השונים,

 באזיקים. כבולות ורגליהם כשידיהם האוטובוס, כסאות על הושבו העצירים
 הפתח ליד ישבו מהם שניים שוטרים. של כבד משמר הושם אוטובוס בכל

 אחד ושוטר האחורי הפתח לידי ישבו אחרים שניים האוטובוס, של הקדמי
 היתה הבריטית שהמשטרה ניכר שני. ספסל כל ליד שוטר ישב כן באמצע.

חבריה. את לשחרר כדי המחתרת התקפת של מהאפשרות פחד אחוזת
 נסעה השיירה בראש כבד. משמר של תנועה רחשה לאוטובוסים מחוץ גם

 רובים עם בשוטרים מלאה מכונית נסעה אחריה יריה. במכונת מצוידת שריונית
 בסופה גם חמושה. שיריונית הוצמדה אוטובוסים שני כל ובין ותת־מקלעים.

כבדה. יריה במכונת מצוידת מכונית על־ידי השיירה הובטחה
 מפקד פייק, לקפטן הבחורים איחלו עוד", נתראה שלא מקווים "אנחנו

בתזוזה. החלה שהשיירה בשעה המחנה,
לדרך. השיירה יצאה ההתארגנות תום עם

 "העשרים", מצוות אחד וייס, שמואל אמר נוסעים", אנו לאן לראות "מסקרן
המסורג. לחלון מבעד להביט מאמץ בעשותו

 הכיר לא איש ואכן לספסל. שכנו בוייקו, אריה ענה לי", מוכרת לא "הדרך
 עקלקלה, דרך זו היתה בכבדות. דרכה את השיירה עשתה שבו האזור את

 באזורים השיירה, את להסיע בחרו האנגלים הראשיים. מהכבישים ורחוקה
 צבאי כביש היה הכביש יהודיים. ישובים יחצו שלא והקפידו בערבים מיושבים

 מקסמי רוו הבחורים עיני השומרון. בהרי המלחמה בתקופת כבר זה שנסלל צר,
במהרה. בני־חורין להיות כיסופיהם את הגבירו רק אשר המולדת נוף

 עלתה בערך, כשעתיים כעבור תקלות. כל וללא בסדר, עברה הנסיעה
המחנה. מן גדול לא במרחק תל־אביב־ירושלים כביש על השיירה
 לו. מוכרת היתה לירושלים הדרך יעקבי. שלמה קרא השתקנים", מנזר "הנה
צר. לכביש הראשי מהכביש השיירה סטתה עתה
 במורד משמאל המחנה את רואה אני "הנה הרצק׳ה הצטעק עזה", כביש "זהו

הגבעה".
 כלל הפתיעו לא ומיקומו שמבנהו למחנה השיירה הגיעה דקות מספר לאחר

 שהיו המגולבנים הפחים גגות עם עץ, צריפי אותם שם היו העצורים. את ועיקר
 מהראשון, בהכרח שונה היה המחנה מבנה כי אם במזרע, אליהם רגילים
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שלו. הטופוגרפי המצב בעקבות
 מן שנוצר בבוץ בוססו האוטובוסים הכניסה. לשער מבעד נכנסה השיירה

האחרונים. בימים שירדו המרובים הגשמים
 עליו", שהחלטנו הצריף את ולתפוס האוטובוס מן ליציאה מיד להתכונן "יש
לפניהם. העומדת המשימה את העשרים" "קבוצת חברי שיננו
 שלא אלא השער. נסגר החדש למחנה והמכוניות האוטובוסים כל כניסת עם
 כאן הלוחמים את שסגר הזר, בשלטון המאבק ולהמשך לחופש הרצון רב. לזמן

 ייצאו שמכאן בדעתם נחושים היו הם מאוד. חזק היה ובריח, סורג מאחורי
בעדם. יעצרו לא הבריטים לחופשי.

 החלו והעצירים הותרו, הכבלים לרווחה. נפתחו האוטובוסים דלתות
יורדים.
 האצ״ל אנשי ה״נייטרליסטים", הבריחה, תוכנית על ידעו שלא אלה

 נתונה היתה דאגתם הבוצית. באדמה בזהירות רגליהם משכו והאחרים
 אחר חיפשו, עיניהם והדביק. החום מהבוץ חלילה יתלכלכו שלא למטלטליהם

 לעומתם לבחור. מהם באיזה ארוכה שעה מהססים בהם, שישתכנו הצריפים
 עמנואל. של התמירה דמותו אחרי העשרים" "קבוצת חברי של עיניהם תרו

לאתרו. עדיין הצליחו שלא הבחורים שאלו עמנואל?" "היכן
 האחרים בו הבחינו לגדר," ביותר הקרוב הראשון הצריף ליד עומד הוא "הנה

 לברכו אליו ניגשים שהם עצמם עושים לעברו, במהירות הולכים הם החלו ומיד
 הביתן תוך אל חפציהם כל את הכניסו הם אתו שיחה ותוך־כדי ל״שלום",

הריק.
 הזה. לצריף לבוא להם אמרו מה לשם ידעו כולם לא עדיין זה בשלב
מאוד. מרוצים היו הסוד, יודעי האחרים,

 קצר זמן בתוך ואכן ומתי. יודקה הורו האפשר", ככל מהר להתארגן "יש
 בקירות, קולבים תקעו מטלטליהם, את סידרו המיטות, על כולם השתלטו

 תלה אף ומישהו כתיבה, שולחן שישמשו ארגזים העמידו הבגדים, את תלו
 על־כך שהעיד דבר היה לא שעתיים לאחר לכאן. עד עמו שסחב נוף תמונת

 השלב מרוצים. להיות טובה סיבה להם היתה עתה. זה הנה הגיעו שהבחורים
 נאמני השתכנו השכן בצריף גם מלאה. בהצלחה עבר שתוכננה בפעולה הראשון
 היום, אירועי ומהתרגשות הדרך מתלאות עייפים שהיו הבחורים יאיר. קבוצת

 את הפועל אל להוציא ביכולתם והאמינו באופטימיות עיניהם את בלילה עצמו
תקוות. גדוש היה ליבם הבריחה. תוכנית

 מדי. מוקדמת היתה ששמחתם להם התברר במחנה הראשון הלילה למחרת
 מקבוצת אחדים נציגים הבחורים אל ניגשו ארוחת־הבוקר, לאחר מיד

בתלונה: "הנייטרליסטים"
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 "אין החברים. טענו ״,4 מס׳ צריף על השתלטותכם צורת על חולקים ״אנו
 למחנה כשהגענו אתמול ששרר האי־הסדר של ההזדמנויות את לנצל צודק זה

כך". ולהשתלט
 כל ניצלנו לא כול, "וקודם מתי. השיב בכך?" צרה עיניכם פתאום "מה

 לנו חשוב לא בכלל שנית, בו. נכנס שרצה מי וכל ריק היה הצריף הזדמנות.
 ונעבור הכול שנפרק רוצים אתם רע. לא בו הסתדרנו כבר אבל נגור. צריף באיזה
 את להדוף בנסיון הבחורים שאר אחריו הוסיפו צודק?" יהיה זה אחר? לצריף

ה״נייטרליסטים". דרישות
 בהתגרות גור יהודה שאל הזה?" בצריף יותר גדולה זכות לכם תהיה "ומדוע

זו. קבוצה חברי כלפי בו שהיו העתיק הכעס ומתוך
 תביעותיהם מאחורי שעמדו המניעים את להבין היה קשה דבר, של לאמיתו

 מחלונותיו שנשקף המקסים הנוף בגלל הזה בצריף נפשם חשקה אולי אלו. של
 או בו, להתחולל לעתיד באשר עתה כבר חשדו הם שמא או אילון, עמק אל

מיוחד. טעם כל מאחוריה שאין קפריזה סתם היתה שזו
 היה הבריחה של עתידה שהרי לוותר, מקום כל כאן שאין לכול ברור היה

 שהיא לפני הבעיה את לפתור חייבים היו הם זאת עם יחד הזה. בצריף תלוי
 את להם וייתן ב״נייטרליסטים" ויצדד שייתכן המחנה, מפקד להיגינס, תגיע

הצריף.
 ומתי, יודקה שאלו הדעות?" חילוקי את לפתור כדי להציע לכם יש "מה
ומתן. המשא את שניהלו
 הציעו הצריף", את יקבל שיזכה מי גורל. ונפיל בואו הגרלה. מציעים "אנו

ה״נייטרליסטים".
 קרא הוא נתן. אמר מחר", לכם ונשיב הצעתכם על נחשוב אנו "טוב.

הבריחה. לסוד שותפים שהיו החברים, את להתייעצות
שאל. המזל?" בידי גורלנו את להפקיר נוכל "האם

סיומקה. העיר מדי", גדול הוא "הפרס
עתידנו?". את בידיהם נפקיר "האם עמנואל. שאל נפסיד?" אם יהיה "מה

שאול. התערב בחשבון", בא לא אופן "בשום
 בנחישות יהודה הוסיף היגינס", בפני יובא שהסכסוך אסור שני "מצד

דעת.
 סיכויים לנו יהיו הצריפים ששת כל את בהגרלה לשתף אותם נשכנע "אם
 או שליטה לנו יש הצריפים ששת "מתוך נתן. הסביר בצריף", לזכות טובים

 נוכל בהגרלה יזכו הצריפים ארבעת מתוך אחד אנשי אם ארבעה. על השפעה
 טובים", איפוא הזכייה סיכויי .4 מס׳ צריף את בידינו להשאיר אותם לשכנע

ההתייעצות. את נתן סיכם

42



 מיד להצעתם. בחיוב והשיבו ה״נייטרליסטים", נציגי עם נפגשו הם למחרת
ההגרלה. התקיימה שבו למקום הצריפים כל נציגי נקראו

 זכתה העשרים קבוצת נתן. של לחישובים במלואן התאימו ההגרלה תוצאות
 רצוי, בלתי מאבק מנע זו בדרך הסכסוך שפתרון ספק אין ובצריף. בהגרלה

 הבחורים הפסידו אילו זאת, עם יחד הבריחה. בתוכנית לחבל עלול שהיה
 לצריף להיצמד נחושה היתה דעתם כלשהו. מוצא מוצאים היו אז גם בהגרלה,
 ההגרלה לפני עוד סבירים. הבריחה סיכויי היו משם שרק האפשרי, היחידי,
 מכל לטובתם. תהיינה לא התוצאות כאשר גם הצריף את יעזבו שלא החליטו

קרה. שכך טוב מקום
והנועזת. הגדולה תוכניתם את ולהגשים לגשת בעדם עתה ימנע לא דבר
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9

פריים" איכלו גינות, "עשו

 לא בלטרון אורח־החיים החדש. למחנה התרגלו והכול רבים, ימים עברו לא
 אותם קבע, הוראות אותן הצריפים, אותם היו כאן גם שבמזרע. מזה שונה היה

 והשלטונות יותר, כאן הוגברה שהשמירה אלא ואוכל, לינה השכמה, סידורי
בריחה. נסיונות למנוע כדי קפדניים בטחון אמצעי לנקוט דאגו

 שוכנו הגבעה, מורד על העצורים. סוגי לפי משנה למחנות חולק המחנה
 מהבא יותר גבוה ניצב צריף כשכל צריפים טורי שני עמדו ובו המחתרות עצירי

שלושה. היו השני ובטור צריפים ארבעה היו הראשון בטור אחריו.
 גרו הבריחה, מתכנני על־ידי ושנתפס ,4 מספר את שקיבל הקיצוני בצריף

 טרם זה בשלב איש. עשרים שיברחו שתוכנן למרות בלבד, בורחים שישה־עשר
 כמו־כן הפרק. על זה נושא יעלה עוד הזמן ובמרוצת הסופי, המספר על הוחלט

 ביניהם בחורים, ושמספר אחד", בסל הביצים כל את להכניס "לא מראש תוכנן
אחר. בצריף יגורו אברבך ופנחס ארנבלט אהרון ילין־מור, נתן

 בתוכם ה״נייטרליסטים", שכנו ובו 4 מס׳ צריף אחרי ניצב ,3 מס׳ צריף
 יאיר. לקבוצת נאמנים שנשארו אחדים ועוד אורלובסקי דוד קפלן, שמואל׳קה

להזכירם: הראוי ומן יאיר נאמני שאר את הכיל 2 מס׳ צריף
 קירשנר, צבי אכסלרוד, אברהם שלפר, יעקב יצחקי, שלום ילין־מור, נתן
 ז׳ורבין, אליעזר רוט, יוסף ירושלמי, אהרון בן־הרואה, איתמר אשכנזי, מרדכי
 דוייטש, נחמן קוצ׳ר, אריה סימן־טוב, אברהם מולדובן, אליהו אבנרי, יעקב

גרטי. לוקשן, שמעון אברבך, פנחס שומר, אלכסנדר ארנבלט, אהרון
 שוכנו הצריפים בשאר וה״נייטרליסטים". יאיר נאמני היו ו מס׳ בצריף גם
 כחשודים נעצרו אשר כאלה וכן אצ״ל אנשי המחתרת, את שעזבו אנשים מספר

הוכח. שהדבר מבלי למחתרת בהשתייכותם
הבחנת "בוודאי יודקה: לחברו מתי אמר הראשונים, ההתאקלמות ימי לאחר
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אבנים". ריצפת כולה כל הצריף, ברצפת
 אולם האבנים, את להוציא עלינו יקשה לא לייחל. יכולנו לא יותר טוב לדבר

 יודקה השיב להתגבר", נצטרך עליהן רבות, בעיות עוד לפנינו רואה אני
מהורהר.
 לראות רוצה שהייתי לי האמן להיחפז. אסור דוחקת, שהשעה למרות "נכון,

 לערוך יש בחפירה שנתחיל לפני אולם פעור, המנהרה פתח את עתה כבר
מתי. לו ענה מדויקים", וחישובים בדיקות

 במחנה", השמירה על תצפיות לערוך הוא לעשות עלינו שיש הראשון "הדבר
 מקומות את השמירה, סדרי את לדעת "עלינו חברו. דברי את יודקה קטע

הבטחון". סידורי שאר ואת המשמר חילופי הפטרולים, שעות את השומרים,
ממושך". זמן במשך ובלילה ביום מעקב להציב צריך "אמת,

שתוכנן". כפי הגינות בהכנת הקרובים בימים להתחיל גם אפשר "לדעתי,
העניינים". את ונארגן החברים שאר עם נדבר בוא צודק, "אתה

 שבה לדרך פתרון שנמצא שעד נתן עם נסכם "בוא מתי, ביקש "יודקה",
 לא שעדיין אלה בפני פרטיה על התוכניות את נחשוף לא המנהרה, פתח יוסתר
הבריחה". בסוד הובאו

 היא הרגשתי הסוד. את מהם להסתיר רב זמן נוכל שלא אלא מתי, "מסכים
 דבר. שומעים ולא רואים לא הם כאילו פנים מעמידים הם אך יודעים, כולם כי

מצוינים". חבר׳ה
 עוד התורן הסופרווייזר שהיה אורנשטיין, יעקב אל יודקה ניגש למחרת

 להכין החברים באסיפת שנפלה ההחלטה את בדרך־אגב לו והזכיר ממזרע,
פרחים. גינות

 בקצת הזה המכוער המחנה את שנייפה "כדאי אליו, פנה הוא "יעקב",
פרחים.

 ערוגות ולשתול ירקות בתוספת שלנו התפריט את לגוון גם יזיק לא "אולי
 ללא על־כך לדבר והבטיח הרעיון מן התלהב ההחלטה את שזכר יעקב ירקות".

החדש. המחנה מפקד עם דיחוי
 הקיצונית, לגדר קרוב המחנה, של המערבי בקצה היה המפקד של משרדו

רמלה־ירושלים. לכביש שפנתה
 משפיעה כפיים עבודת הצריפים. ליד גינות לנו היו במזרע היגינס, "מר
 המחנה, מראה את הערוגות תייפנה זאת עם ויחד הנפש על וגם הגוף על לטובה

 בפני בקשתו את יעקב שיטח טריים", ירקות לתפריט להוסיף נוכל וגם
היגינס.

 זאת. צנועה לבקשה להתנגד נימוק כל היה לא היגינס, לטרון, מחנה למפקד
 מלב המרי הרהורי את תשכיח כפיים שעבודת סבור היה הוא גם אדרבה,
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העצירים.
יפות. פנים בסבר השיב לא?" למה גינות, לכם שתעשו "או.קיי.

 אביזרים מיני וכל מגרפה טוריה, מעדר, עבודה: בכלי צורך לנו יהיה "אבל
וברזים". צינורות כמו נוספים,
 עליכם "יהיה אישורו. את המפקד לכך נתן הכלים", את שתקבלו אדאג "אני

למחסן". יום כל אותם להחזיר רק
 מפקד של להבטחתו בהתאם סופקו העבודה וכלי אחדים, ימים עברו לא

 לגשת היה אפשר עתה לבריחה. ההכנות בתוכנית התממש נוסף שלב המחנה.
 עם מהמנהרה שתצטבר האדמה את לקלוט שתוכלנה הגינות שטח את ולעדור

כרייתה.
 בשטח. שינויים ניכרו המחנה מפקד של להסכמתו הראשונים בימים כבר
 השתילים את העץ. לצריפי מסביב ירק וגינות פרחים גינות ושם פה צצו במהרה
 ישתעשעו שלא לעסוק במה לעצירים לתת היתה המדיניות האנגלים. סיפקו

בריחה. של מסוכנות במחשבות
 תועלת ואף למחנה צבע מוסיפות הירק שגינות האנגלים ראו הימים, ברבות
 מוסדות התבקשו אז בור. אדמת דונם ו5כ־ העצירים לרשות והעמידו ממשית,
 ינאית־בן־צבי, רחל הגברת אף הגינות. בעיבוד ובאמצעים בעצות לסייע היישוב
 אולם .4 שבצריף העצירים גינות למען עשתה הלאומי, הוועד יו״ר של אשתו

 את העשרים" "מצריף הבחורים וטיפחו עבדו מטרה לאיזו ידעו מעטים
חודשים. תשעה בעוד רק לאור תצא האמת צריפם. סביב גינותיהם

 שזה יודקה, השמירה. סדרי אחר המעקבים נמשכו הגינות, הכנת עם בד־בבד
 סודה יודעי בין חילק הבריחה, את לארגן היוזמה את עצמו על לקח כבר

 השמירה. במגדלי השומרים אחר יעקבו ועמנואל יצחק שונים; תפקידים
 מסלול את לבחון כדי הפטורלים לשביל לב ישימו והרצקה ברוך סיומקה,

 השמירה: בזמן השוטרים הרגלי את המשמרות, החלפת שעת את הפיטרול,
 הופקדו ושאול מתי מה. למנוחת עוצרים או עומדים הם מתי הולכים, הם כיצד

 בחצר להסתובב הוטל גור יהודה על הלילית. השמירה סדרי אחרי המעקב על
המחנה. בתוך השוטרים של הנוהל סדרי אחר ולבלוש

 בעתיד. העבודה בביצוע שיסייעו הפרטים מירב את לאסוף היתה המגמה
 והשקט החשיכה בשל בקשיים, נתקל העניין בלילה קל. המעקב היה ביום

במחנה. ששררו
 כיבוי לאחר השוטרים. שמירת אחר לעקוב מתי של תורו היה הלילה

 את שמע וכאשר במיטותיהם, נשכבו שכולם עד המתין הוא האורות
 אל וחמק ממיטתו ירד האולם בחלל ומהדהדות עולות חבריו של נחירותיהם

 השוטרים. של השמירה ריכוזי לעבר בדיוק נשקף התא אשנב השירותים. תא

46



 ואת למחנה כניסותיה□ את תנועותיהם, כל את מצוין לראות היה אפשר מכאן
 בשמירה בריטים. בשוטרים מאוישים השמירה מגדלי הנה ממנו. יציאותיהם

 ושוב הלוך נעים הזרקורים הערבים. על האנגלים סמכו לא העצירים על
חזקות. אור באלומות המחנה על ומכסים
 מתמדת תנועה בו ויש העשרים", מ״צריף מטרים 5כ־ עובר הפטרולים שביל

 מן אורכו, לכל זוגות־זוגות, ושוב, הלוך המהלכים ברובים מזוינים שוטרים של
 האחד בהצלבה, להלך השניים בוחרים לעתים האחר. הקצה אל האחד הקצה

 מתי בחוץ. השער חריקת נשמעה לפתע השביל. באמצע נפגשים והם חברו מול
 ערבי שוטר בלוויית המחנה אל שנכנס בריטי סרג׳נט של בדמותו הבחין

לביקורת.
 וראה בשעונו הביט הוא בלחש. עצמו את מתי שאל השעהז", "מהי

ושלושים. אחד על הם שהמחוגים
נייר. פיסת על השעה את ורושם מחליט הוא זאת", לרשום "כדאי
 באור מסתפק לא הלז האנגלי. את מתי מזהה קובל", סרג׳נט זהו "שוב
 כל בו ומאיר חזק אור בעל כיס פנס בידו מחזיק הוא בחוץ. הדולקים הפנסים

 הכול אם ובודק הגדרות אל ניגש הוא אחר בצל. ששרוי מסתור מקום וכל פינה
שם. תקין

 הזה "האיש שיניו. מבין עסיסית קללה מתי מסנן האופל", אותו "שייקח
מפניו". להיזהר יש לנו. מסוכן להיות עלול

 פיקח היה הוא כבד־משקל. למטרד להיות היה עלול באמת קובל סרג׳נט
 האידית בלשון בקי היה אפילו ובשמותיהם. בפניהם העצירים כל את והכיר

יהודי. קצב אצל כשעבד לונדון, באיסט למד שאותה
 הלילה כל במשך אתמול קרובותז כה לעתים הלילה בא שהוא קרה "מה
 ממשיך החמישית", הפעם זו עכשיו בא הזה והכלב ביקורות, ארבע רק נערכו

חרישית. לקלל מתי
נשמתו. את עוצר מתי הצריף. אל מתקרב הסרג׳נט הנה

 ומאיר לחלון פניו את תוחב הוא מבחוץ. הצריף בבדיקת מסתפק לא קובל
החדר. תוך אל פנימה, פנסו עם

 הדחופה שהביקורת ספק אין האחרים. הצריפים עבר אל פונים השוטרים
החפירה. בעבודת כשיתחילו לכורים קורת־רוח תוסיף לא הזאת

 שעות". שלוש כל החילופין נעשו שעבר בלילה הפטרולים? יוחלפו "מתי
בעצלתיים. עובר הזמן השעון. על מסתכל מתי

 לא עוד קמעה. עליו משתלטת העייפות לעצמו. מתי אומר שעתיים", "עוד
 עם ושוחח התייעץ ולאחר־מכן הירק בגן בבוקר עבד הוא היום. לנוח הספיק

 להירדם. "אסור כורחו. בעל ונעצמות הולכות שעיניו מרגיש הוא החבר׳ה.
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 מעסיק לעצמו, ואמר חזר שיועיל", פרט כל להחמיץ ואין דבר כל לראות חשוב
השינה. קורי את שתגרשנה במחשבות מוחו את

 נזכר מתי עצמו. עם דיבר יקירי", בגורל עלה מה לדעת כדי נותן הייתי "מה
 אביו בית עליהם. דבר לו נודע לא ומאז ומחצה שנתיים לפני שעזבם בהוריו
 היה אביו מצד הסב הזמן. רוב בו מצויה היתה והפרנסה אמיד, בית היה בפולין

 בתעשיית עסק מתי של אביו צעיר. בגיל התפקר כבר בנו אך דתי, אדם
 של הפעלתו לאחר המשפחה, על באה הכלכלית המצוקה וצעיפים. ממחטות

 ועד הגן מגיל בלודז׳ העברית בגימנסיה למד הוא יהודיות. סחורות על החרם
 בהחלטה ארץ־ישראל על לחלום החל ומאז לבית״ר נכנס ו 3 בגיל לבגרות.

ברגל. אליה ילך עלייה, רשיון יקבל לא שאם נחושה
 את עזב הוא ו.7 בגיל וגידים עור לרקום החלו לארץ העלייה על חלומותיו

 את הדרך. להוצאות כספים אוסף והחל הבגרות, בחינות לפני עוד הגימנסיה,
 כצנלסון". "יצחק בבית־הספר אקסטרניות בבחינות השלים הבגרות בחינות
 נחשפו פעם וכל פולין, יהודי על אנטישמיות התקפות נתחוללו כבר עת באותה
חבול. גופו כשכל הביתה מתי חזר אחד יום וחבלה. רצח של מקרים מחדש

 פולנים נערים לקחו שבו קונדס למעשה עד־ראייה הוא היה אחר במקרה
 וחבלה. נזק וגרמו חנותו לתוך אותם השליכו יהודי, ירקות חנות מבעל פירות

 התוקפים מכותיו. את בהם והפליא ה״שקוצים" על התנפל הוא פחד. לא מתי
 מתי והתעלף. בראשו נחבל הנער ארצה. אותו והפיל מהם אחד השיג ומתי נסו

נפשו. על נמלט הנער של מראשו זב הדם את וכשראה מאוד, מזה נבהל
 ופחדה מאוד נבהלה היא לאמו. החנות בעל למחרת סיפר גיבור", ילד לך "יש

לו: ואמרה אחד יום אותו הפתיעה אמו ואז בהם. יתנקמו שהגויים
 שהיא איזו לך היתה אם פה, עתידך את רואה לא אני בני, יודע "אתה
מתנגדת". הייתי לא לארץ־ישראל לעלות אפשרות
אמו. את נרגש מתי שאל ברצינותז" מתכוונת את "אמא,

 ידעה לא כמובן היא השיבה. גדולה", הכי ברצינות מתכוונת אני בני, "כן,
 700 ע״ח ששילם זלוטי 300 של סך על קבלה שעה באותה מחזיק כבר שבנה

 את ישיג היכן מושג לו היה לא עדיין העלייה. הוצאות מחיר שהיה הזלוטי
אמו. בפני אותה והציג הקבלה את הוציא מתי הכסף. יתרת

בקרוב". לנסוע עומד ואני מזמן. לעלייה נרשמתי שאני אמא לך "דעי
מהר. כל־כך יתממש שזה התכוונה לא היא כסיד, החווירו האם פני

ביחד". כולנו שניסע חשבתי בני, לבד שתיסע התכוונתי "לא
 חריף ויכוח התנהל ערב באותו מה"! ויהי נוסע אני עתה. יעזור לא זה "אמא,

 גם גויסה עתה מתי. של החלטתו עם ההורים השלימו ובסופו אביו, ובין בינו
ההורים. בעזרת לעלייה הכסף יתרת
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 בכל ראשו את אביו מילא יציאתו שערב בצריף, החלון מול עתה, נזכר מתי
בחייו. הראשונה הפעם זו גבר" אל "גבר של עצות מיני

 הזהיר מין", במחלות אותך להדביק עלולות הן בני, זונות, מנשים "היזהר
האב.

תימניה". אשה לך קח אשה, לשאת תחליט אם "אבל
בפליאה. מתי אותו שאל אבאז" "מדוע

בפשטות. האב השיב יפה", יהודית עדה זו "כי
 ידיעותיו את ששאב וכנראה תימנים, יהודים ראה לא מעולם מתי של אביו
מקריאה. עליהם

 לאחר אחרונה, פרידה מיקיריו נפרד הוא הרכבת. בתחנת מתי ניצב למחרת
 עלה הוא הקטר, שריקת משנשמעה ברציף. ועוד עוד אותם ונישק שחיבק

הפתוח. החלון מול ונעמד לקרון
 הקטנה התחנה חלל את שכיסה הקיטור לערפל ומבעד לנוע, החלה הרכבת

 אראה לא "לעולם האם: של נשכחות הבלתי זעקותיה את מרחוק אוזניו קלטו
עוד!" אותו אראה לא לעולם עוד! אותו

 התחלפו הלילה גם המחנה. למציאות וחזר ממחשבותיו, לפתע ניעור מתי
. שלשום כתמול המשמרות

 בקפידה", למחנה התורן הסרג׳נט של הכניסות תכיפות את לבדוק "יש
הלילי. במעקב ממשיך כשהוא מתי החליט

 עלייתו נפתולי אל לעבר, שוב אותו החזיר זו בשעה במחנה ששרר השקט
 מלודז׳. חבריו שבעת עם יחד פי", על "אף במסגרת המעפילים באניית ארצה

 לפלוגת מהאוניה היישר ונלקח ,1938 הכיפורים ביום בנימינה לחוף הגיע הוא
 ויחד באר־יעקב בפלוגת אותו מצא הפילוג לאצ״ל. גויס גם הוא כאן בית״ר.

 עובד והחל לתל־אביב מתי הגיע קצר זמן כעבור ליאיר. הצטרף חבריו רוב עם
 כל את והקדיש ,31 יבנה ברחוב דירה לו שכר כך לשם ״גרב״. בבית־חרושת

 של ביתו מול הקיימת, קרן ברחוב לגור עבר הוא לאחר־מכן למחתרת. זמנו
בן־גוריון.

 לעצמו חדר ושכר דירתו את עזב ומיד אחריו, שעוקבים הרגיש הוא אחד יום
טיומקין. ברחוב קובו, מרסל ולחברו,

 פרצו, התל־אביבי הקיץ של החמים הלילות באחד ,1941 אוגוסט בחודש
אותם. ועצרו לחדרם ווילקינס, בראשם ס,1ה.ם. בלשי

למזרע. ואחר־כך יפו לכלא מתי הובל החקירות לאחר
לבריחה. המועמדים של הפעילים עם ונמנה בלטרון יושב הוא עכשיו
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10

הקולנוע" "מסך

 אלא לגדר, קירבתו בשל בשירותים יהיה המנהרה שפתח נקבע תחילה
 להסגיר עלולה הפטרולים, לשביל שקרבתה התברר היומיומיים שבמעקבים

 מקום לחפש אלא ברירה, היתה לא מזוהה. בלתי רעש של חשודה תנועה כל
 מתאים מקום אפוא למצוא יש גבוה. כה בסיכון המבצע את לסכן אסור אחר.

המספקת. במידה מהשביל מרוחק שיהיה הצריף, של השני בקצה דווקא
 פתרונות אחר הבחורים חיפשו רבים ימים בעיה. היתה כאן גם אולם

 אפשרית בלתי היא שהמשימה היה נדמה לעתים הועיל. ללא אך מתאימים
 לחלוטין. פתוח היה החדר של השני קצהו החל. בטרם ייכשל העניין ושכל

 לפי כול. לעין שיתגלה מבלי פתח לפתוח הדעת על יעלה לא הזה במקום
 ואין היום, שעות כל במשך הצריפים לכל חופשית גישה יש במחנה, הנהלים
 אחרים מצריפים שבאים מחברים למנוע אי־אפשר איש. על הכניסה את לאסור

 סתם או ללמוד, בקלפים, בשח, לשחק לבוא נהגו הם העשרים". ל״צריף לבוא
 החברים ירגישו זאת, יעשו אם מכאן. אותם לסלק אפשר ואי שיחות, לגלגל
יקרה. שזה ואסור הצריפים, לשאר בהשוואה כלשהו בשוני

ביקורת. יש ביום פעמיים הרי התמאם? עם ומה

 זו אחר בזו העולות הרבות והמחשבות בלטרון, הלילות הם ארוכים
 שכאלה נדודים בלילות דווקא למוח וגורמות מייגעות הבריחה, על־אודות

 וללא היום, במשך ראשך" את "שברת עליהם ופתרונות, רעיונות להוליד
הועיל.

 יצועו על שוכב הוא אחדות שעות זה לצד. מצד במיטתו התהפך יודקה
 אחדים: ימים זה אותו שמטרידה לשאלה תשובה בקדחתנות מחפש נים, ללא

שתתגלה מבלי אותו להסוות ואיך המנהרה, פתח את לפתוח וכיצד איפה
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לזרים.
 בשקט לו ולחש לידו, שישן מתי של מיטתו על קפץ נחש כנשוך לפתע,

ישמע: לא שאיש
לפתח". פתרון שמצאתי לי נדמה קום, ישן. או ער אתה "מתי,

למחצה. מנומנם מתי שאל "באמת?"
 מסביבה ונפרוש הצריף בפינת סוכה נקים הקשב: שמצאתי, חושב אני "כן,

וילונות".
מתי. אמר משהו", שם שיש יחשדו מיד הרי "שטויות!

 שלנו והבגדים החבילות המזוודות, כל את בסוכה נרכז אנו בהכרח. לא "זה
 הסביר החדר", נקיון על להקל סדר לעשות היא מטרתנו כי לאנגלים ונגיד

לנו". יאמינו שלא סיבה שום "אין בהתלהבות. יודקה
 נוכל לא אבל בעיני. חן מוצא הרעיון יודקה. אותך, להבין מתחיל "אני

 למלתחה יתרגלו שהכול עד אחדים, שבועות כעבור רק אלא ולחפור, להתחיל
 פעמים כמה לחפצים מתחת בהתחלה יחפשו שהאנגלים לכך לגרום צריך הזו.
 מחשבתו קו את מתי המשיך מאומה", מתחתם שאין לעובדה שיתרגלו כדי
יודקה. של

לגיטימציה". ממנו ולקבל מוצלח שהרעיון היגינס את לשכנע צריך "מתי,
בעידוד. מתי השיב "מוסכם",

בהתלהבות: להם והודיע הצריף אנשי כל את יודקה ריכז בבוקר למחרת
 הזה. הבלגן כל ייתכן לא בחדר. מופתי נקיון נעשה אנחנו בחורים. "קדימה

 נעמיד אנו החדר. אורך לכל מפוזרים החפצים הקולבים, על תלויים הבגדים כל
 לשמור גם ונוכל סדר יהיה כך שלנו. החפצים כל את נרכז ובה בפינה מלתחה

קפדנות". ביתר בחדר הנקיון על
 אבל הזה, הסידור מטרת את בדיוק הבינו כולם לא התווכחו. לא הבחורים

 מלתחה כאן להקים שצריך אומר יודקה שאם ידעו הם יודקה. את הכירו הם
טובה. סיבה לזה שיש סימן

 צינורות עשויה מסגרת, בתוך הושחלו אשר שמיכות שתי הושגו מהרה עד
 דפנות שתי כאשר מטר, וחצי כשניים של בגובה ברצפה נקבעה המסגרת ברזל.

הבגדים. סוכת של פנימיים קירות משמשים הצריף
 הבחורים גם עתה כמתוכנן. החפצים כל בה רוכזו ה״מלתחה" הותקנה כאשר

 כל־כך פשוט פתרון על הם גם חשבו לא זה איך עיניהם. ממראה השתאו עצמם
 תיקרא: המלתחה לימים מופתי. סדר ממש שורר בצריף צדק. יודקה לבלגן?

"הקולנוע". והמנהרה: "המסך"
 הסכמת את ולקבל השוטרים, את במבחן להעמיד אלא נותר לא עכשיו

 לצריף כהרגלו ביקלי סרג׳נט נכנס ערב, אותו של ב״תמאם" למלתחה. המנהל

51



בפינה. שעמד המשונה המבנה ממראה והופתע
 ושאל המזוודות את פיזר במלבושים, נגע בזהירות, אליו ניגש הוא מיד

זהז". "מה בחשדנות:
 אחד", במקום החפצים כל את ריכזנו כך ולשם שלנו בצריף סדר רוצים "אנו
הרצק׳ה. לו הסביר
 ה״מלתחה" בפינת למקומם הדברים את שהחזיר ולאחר בראשו הנהן הוא

ההסבר. את קיבל שהוא היה נראה הספירה. למלאכת ניגש הוא
 ,30 כבן היה הוא לשוטר. דמה לא וכלל למראה, עדין טיפוס היה ביקלי

בדיבורים. והמעיט קמעה, ביישנית היתה התנהגותו
 לאחר שיף מנחם במקרה אותו פגש פעם גדול. גיבור היה לא גם הוא

פחד. מרוב השני לצד לעבור מיהר וביקלי בירושלים, ברחוב הבריחה,
החדר. את ועזב מלה הוסיף לא הוא הפעם גם

 לביקורו הצריף זכה בצהריים למחרת כי להיגינס, מיד דיווח כנראה ביקלי
 גוף בעל היה היגינס המחנה. ממפקדת ופמלייתו, השוטרים בלוויית הפתאומי

 לא הוא חכם. אדם שהיה עליו לומר היה קשה לחייו. הארבעים בשנות שמנמן
 ערבי נער אחריו כרוך היה לרוב רצונו. את שישביעו ואהב צרות לעשות שש

המיניות. נטיותיו על שהעיד
”?what is this,המלתחה. על היגינס התנפל •־

 עשינו לכן החדר. בכל מפוזרים יהיו והחפצים שלנו שהבגדים רוצים לא "אנו
 אולם החברי׳ה. והסבירו חזרו נקי", יותר יהיה ככה הזאת. ה׳מלתחה׳ את

 החפצים, את הזיז השמיכות, את הסיט באי־אמון, ואנה אנה הסתובב היגינס
 לבסוף המזוודות. עמדו שעליה ברצפה ארוך מבט נתן ואף לבגדים מתחת הציץ

רחב: בחיוך שיניו את חשף הוא
הסרג׳נט. על פקד ,“hutleaders^״ שאר לכל קרא מצוין, "רעיון

 כל מה "על נבוכים. נראו הם במרוצה. הגיעו הצריפים על האחראים
שאלו. המהומה?"

 ומשך היגינס קרא בצריף", סדר לערוך קטנה ביוזמה אפשר איך ותראו "בואו
.4 צריף עצירי שעשו הפלא״ ״יצור על בהצביעו פנימה, אותם

לכולם. המחנה מפקד הציע כמוהם", ועשו דוגמה "קחו
 את לשכנע כדי יכולתם כמיטב הבחורים עשו המפקד ביקור שלאחר בימים

 רעיון שלמעשה הביקורות, בעריכת לסירוגין שהתחלפו האנגלים, השוטרים
 שבועיים בתוך משלהם. מישהו של ולא המחנה מפקד של הוא ה״מלתחה"

 גילה לא ואיש מאליו, מובן דבר 4 צריף של ב״מלתחה״ לראות הכול התרגלו
מיוחד. ענין בה

 השעה גם מעתה הגיעה כן החפירה. לעבודת לגשת כשרה היתה השעה
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 גם היה הבריחה. על להם סופר שלא האנשים שאר בפני התוכנית את לחשוף
הגדולה. בעבודה הצריף אנשי כל את לשתף צורך

 סגירת לאחר בלילה. לאסיפה ״4 ״צריף אנשי כל את לכנס החליט יודקה
 שעמד הארוך לשולחן מסביב העץ ספסלי על התיישבו הבחורים כל הדלתות

החדר. במרכז
 להתרחש, עומד שמשהו הרגשתם שכולכם יודע "אני יודקה. פתח "חברים!"

 בצריף כאן, לברוח. עומדים אנו לפרטים. מודעים הייתם כולכם שלא למרות
 למשימה נתגייס כולנו אנו לחופש. אותנו שתוביל מנהרה בכריית נתחיל הזה

במשימה!" נצליח אנו לפנינו שעומדים הרבים המכשולים ולמרות
 גם אחזה ההתלהבות הבשורה. את מששמעו בשמחה פרצו הבחורים כל
לכן. קודם עוד על־כך שידעו באלה

 נשתה בואו, וודקה. מעט בתרמיל לי "נשאר הספסל. מן הרצק׳ה קפץ "רגע",
לחיים!"

 ריקות. הכמעט כוסותיהם את הבחורים השיקו לחיים!" "לחיים!
"בהצלחה".

יצחק. שאל זהז" במעמד להיאמר ראויה ברכה איזו יודע שהוא "מי
 של קיצור פיני, אחד. פה כולם אמרו פיני", את מחר "נשאל ידע. לא איש
השכן. בצריף שהתגורר שבחבורה, הדתי היה פנחס,

 אחד כל "על השמחה. מעט ששככה לאחר יודקה קרא לפנינו", רבה "עבודה
 שהכול חשוב והעיקר הדברים, את לתאם צורך ויהיה תפקיד יוטל מאיתנו
במבצע". חלק יקחו שלא לאלה יודלף שהסוד אסור בחשאיות. ייעשה

סיומקה. הציע התפקידים", את נחלק עתה שכבר "כדאי
 שיעסקו אלה בתפרים. צורך לנו יהיה כול "קודם יודקה. הסכים "טוב",

 מסוגלים ויהיו פיזית שיתאימו אנשים דרושים יהיו זה תפקיד למילוי בכרייה.
האדמה". במעבה ממושך זמן לשהות
 הכורים", בין יהיה מי נקבע הנסיון ולפי כולם את ננסה שתחילה מציע "אני

עמנואל. הציע
 הוסיף האדמה", לפיזור וידאגו הגינות את שיטפחו גננים גם צריכים "כן,

מתי.
 בתוך התמיכות את שיכינו כדי עץ בעבודות שמבינים כאלה גם לנו "דרושים

מנחם. התערב המנהרה",
 שקט ישב עכשיו שעד בן־דב ברוך שאל והשמירות?" המעקבים עם ומה

בפינתו.
 השיחה. את יודקה סיכם לפנינו", רבה עבודה שאמרתי, כפי חברים "כן

 עוד כל הכורים, יהיו מי מראש לקבוע שאין הוחלט הערה, השיחה לאחר
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 ועל אבן־זהר יצחק על הוטל לעומת־זאת, למטה. כוחו את אחד כל ניסה לא
 מתי, יודקה, סיומקה, התנדבו הנגרות לעבודות גננים. להיות ה״מהרדג׳ה"

 הגופה" ב״הטמנת יעסקו )קוסי( ערמוני ומשה יצחק וייס. ושמואל שאול
בחוץ. בגינות האדמה את יפזרו ה□ כלומר,

 מהן לדעת, היה מאוד חשוב למשל נוספים. תפקידים נותרו אלה מלבד
 היו שלא אלה בקרב בעיקר העצירים, בקרב שרווחות והמחשבות הדעות
 להתערות היה מהם כמה ועל העשרים", מ״צריף הבחורים, של שלומם מאנשי

 עליהם היה כן שלהם. הרוח הלכי על ידיעות ולהשיג העצירים שאר בין
 חשיבות המנהרה. ובכריית הבריחה בתוכנית חושדים הם אין אם לבדוק,
 בקרב דיסאינפורמציה להפצת לבריחה המועמדים קבוצת ייחסה מיוחדת

 ל״מרגל" התמנה גור יהודה לבוא. בעתיד מטרותיהם את שתשמש העצירים,
 שסייעו וייס ושמואל ארנבלט אברהם אורלי, בנימין בן־דב, ברוך וכן הראשי,

 במעקבים להשתתף כולם על היה האלה לתפקידים בנוסף ידיעות. להשיג לו
 הצריף בתוך השמירה בתורנויות ולהתחלק השוטרים של תנועותיהם אחר

לו. מחוצה גם החפירה, תחילת עם ואחר־כך,
 צוות עבודת את המניע והכוח החיה כרוח ידוע היה שיודקה למרות
 כל דמוקרטיים. הליכים ועל־פי והידברות תיאום מתוך נעשה הכול הבורחים,

 במשותף. פתרונות ונמצאו הצעות הוצעו כולם, בפני בהמשך נידונו הבעיות
הלוחמים. בעצמות בערה האש גדולה. היתה ההתלהבות

 העבודה הצעה. לי "יש ואמר: יודק׳ה אל בויקו אריה בא האסיפה למחרת
 האנשים לאוזני יגיעו לא שהם להשתדל צריך ולרעשים. לקולות בוודאי תגרום
השוטרים". לאוזני לא בעיקר לצריף. מחוץ

יודקה. שאל הצעתך״ז ־כן אם "מהי
 תחילת לפני עתה, כבר הרעשים. על יתגברו השירה וקולות נשיר, "אנו

 אימת כל מהצריף זמר קולות שיבקעו לכך האנשים את להרגיל יש החפירה,
מהתרגשות. בורקות בעיניים אריה הסביר נחוץ", יהיה שהדבר

 ממחר הכלל. מן "יוצא חברו, של כתפו על יודקה טפח הכלל", מן "יוצא
אותם". ישכחו שלא קונצרטים להם ניתן לשיר! נתחיל
 בקעו המנהרה כריית לסיום עד העשרים". "בצריף השירה תרבות נולדה כך
 שגרתיות, הבלתי בשעות גם ולפעמים אריה של בניצוחו זמר, קולות ממנו

 השירים במסווה המאזינים. של לבם ולמגינת בערב, או בצהריים בבוקר,
 מבלי החופרים עבדו הצריף, בתוך הצורך בשעת שהושרו והלועזיים העבריים
המנהרה. בתוך החפירה בכלי שהקימו מהרעש לחשוש

 להתחיל היה אי־אפשר הרעש, את להסוות רגיל בלתי פתרון שנמצא למרות
 לפתע. שצצה חדשה לבעיה פתרון שיימצא לפני לא החפירה. בעבודת עוד
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 היו לא הן אך מרצפות, דמויי גדולות, אבנים עשויה היתה הצריף ריצפת אמנם
 במלט מלאים היו המרווחים לאבן. אבן בין מרווחים נוצרו ובכך מהוקצעות

 סביב המרוח המלט כל ממקומן, האבנים הוצאת שעם צפוי, והיה וקשה, יבש
 יהיו למקומן האבנים יוחזרו כאשר האבנים. בין גדולים סדקים ויתהוו יתפוצץ
 שיבחין לוודאי קרוב בסוכה, החפצים את שיזיז מי וכל גלויים אלה סדקים

 המקורי למלט זהה יהיה צבעו גם אשר כזה מלט להמציא אם־כן, חייבים, בהן.
 עם נמרח, שהוא לאחר קצר זמן בתוך ויתקשה יתייבש וגם המרצפות של

 מבין איש כזה? דבר ממציאים איך למקומן. חזרה המרצפות של הנחתן
 עזרתם את לבקש היה ניתן לא וגם הכימיה, בתורת בקיא היה לא הבחורים

המחנה. עצורי בין שהיו מקצוע בעלי של
 בידו יש אולי לנושא. ביותר הקרוב מהנדס. הרי הוא נתן? של דעתו "מה
הבעיה. את בפניו והעלה יודקה הרהר עצה?"

 ויאפשר המידה על יתר יתקשה שלא כזה מסוג יהיה שהחומר הוא "הכרחי
 בקמח מלט לערבב תנסו נתן. ענה ביום", פעמים אפילו האבנים את להוציא

 מוכרח אחרים. חומרים או גיר אבן אבקת לטחון זה ולתוך תפוחי־אדמה
פתרון!" להימצא
 גם בנמצא. היה לא מלט נמצא. אך בקלות לא לזה. גם נמצא הפתרון ואכן

 בהי נוסה לא ומה מעבדה, מעין פתחו החבר׳ה אבל תפוחי־אדמה. קמח לא
 צורה?. וללא צבע ללא כזו משונה לעיסה ועורבבו הובאו לא חומרים אלו

 תרכובת לרקוח והצליחו פירות הניב שהמאמץ עד הירפו לא ויודקה סיומקה
 של צבע היה לבצק מים. בתוספת עץ, פחם אבקת טחונה, אבן־סיד קמח, של

 בכך להבחין היה אי־אפשר עין למראית מדי. יותר התקשה לא גם והוא מלט
 הוא כלשהו חד במכשיר אותו מגרד היה מישהו אם רק רגיל. מלט זה שאין
האמת. את לגלות היה עלול

 אי־אפשר לחפור? במה והיא, נוספת, בעיה נותרה עדיין זו בעיה משנפתרה
 ישיגו מניין מתאימים. ומכשירים עבודה כלי להשיג צריך בידיים. מנהרה לחפור
התייעצות. נערכה שוב אותם?
טוב. סימן יצחק הציע מטבח?" בסכין שנשתמש דעתכם "מה
יעקבי. שלמה אמר יותר", חזק למשהו זקוקים "אנו

 הקשה הגינון?" בעבודת בו שמשתמשים המכשירים מן אחד ניקח "אולי
עישון. מרוב הצרוד בקולו צ׳וצ׳ו

 בערב נחזירו לא ואם קבלתו עם מכשיר כל שרושמים יודעים אתם "הרי
הצד. מן אבן־זהר יצחק העיר חשוד", יהיה הדבר

 ניקח שלמה: כבמשפט ננהג יצחק. של לדבריו מנחם התפרץ רעיון", לי "יש
 החפירה. כלי בעיית נפתרה באמת וכך גאוני היה הרעיון חצי". ונחזיר חצי
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 כמה על־ידי לצריף נלקח הוא בבוקר, מהמחסן מעדר שהתקבל לאחר
 לנסרו היתה לחצי אותו לשבור והדרך מפלדה עשוי היה המעדר מהבחורים.

 בכלים נמצא התחליף תחליף. למצוא צורך והיה משור. היה שלא אלא במשור,
 הצליחו ארוכה עבודה לאחר ומסמרים. מספריים פלדה, סכין יד: בהישג שהיו

 בערב, בידם. החתוך החלק את להשאיר לשניים המעדר את לבקע הבחורים
למחסן. המעדר הוחזר הגינון, עבודת סיום עם

 בפני זהר אבן יצחק הצטדק באבן", היום נתקל המעדר מצטער, "אני
השבור. המעדר על והצביע המחסנאי

 בעבודה, להתחיל יהיה אפשר שאתו החפירה וכלי בדבר, חשד לא המחסנאי
 אשר האבנים ששת נבחרו ברצפה. פתח ולפתוח לגשת רק נותר כעת הושג.

 אצל ומסמרים פטיש נגנבו קודם יום למנהרה. הכניסה בור פתח את תשמשנה
 פתוח, הכלים ארגז את והשאיר הצריפים בתיקון במחנה שעבד ערבי קבלן
בעיות. ללא אותם "הרים" הבחורים ואחד

 "אוי" האבנים. של החריצים תוך אל חזקות נקישות מספר ונקש ניגש מתי
 נשמע הבחורים, שרויים היו בו המתח, מרוב הרעש, קול כולם. צעקו

 שכל עד חזק כה שהרעש היה נדמה אוזניים. ומחרישת אדירה, כהתפוצצות
 מסמר דפק הבחורים שאחד בעבר קרה כבר נדמה, לא לא, אותו. שומע העולם

 לתוך רץ במשמרת, שהיה והשוטר בגדיו, את עליו לתלות כדי העץ, קיר בתוך
הרעש. בא מניין לראות כדי הצריף
 אבל להמתין, יש הפתח. חציבת את אלה בתנאים להמשיך אפשרות אין לא.
למהז

 עם לעבוד נמשיך "אנו החברים, את להרגיע יודקה ניסה יודעים", "אתם
הגשם". בוא

כוונתך?" "מה
 בהרבה גדול לשאון גורם הוא הפחים גגות על בחוזקה הגשם יורד "כאשר
 הלילה, הגשם ויירד מזל, לנו יהיה ואם לגשם בסבלנות נחכה הפטיש. מנקישות

בחוץ". הרעש שיישמע מבלי הפתח את בחסותו לפתוח נוכל
 בעקבות שתבוא להזדמנות להמתין היה הבחורים על ברירה. נותרה לא
 הלא בעתיד ירד שהגשם ספק היה לא ינואר. חודש זה היה הקרוב. המטר
רחוק.

 הזמן כל הבחורים מתבוננים מדוע האחרים העצורים הבינו לא הבאים בימים
העולם. בורא חסדי את ומבקשים תפילה, דברי ממלמלים בשמים,
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המנהרה את פותחים

.“hutleader”□־ לבחור הזמן שהגיע ״4 ב״צריף קבעו הבחורים
 בו המחנה, של הפנימיים בחיים רחבה מאוטונומיה נהנו בלטרון העצירים

 כל של הכללית באסיפה התקבלו וההחלטות מובהק, דמוקרטי משטר שרר
המחנה. יושבי

 היה החשוב התפקיד התפקידים. ממלאי כל גם נבחרו באסיפות
 בחשיבותו השני המחנה. שלטונות כלפי העצירים נציג שהיה "הסופרווייזר"

 בין במחנה. החיים סדרי כל על הממונה שהיה האיש הפנימי, הסופרווייזר היה
 התורנויות את קבע הוא הטבחים. ואת המטבח מנהל את למנות היה תפקידיו

 את וכן השירותים בחדרי במטבח, בנקיון, וענף: ענף בכל העבודות בכל
המחנה. בשטח העבודות

 הפנימי הסופרווייזר החולים. זולת בעבודה, חייבים היו העצירים כל למעשה
 מזון, מצרכי להשיג היה אפשר בהן "המכולת", ועל הקנטינה על גם פקח

בכסף. הכול וממתקים, סיגריות שתייה,
 בו שרר ובדרך־כלל מריבות, היו לא שבו מסודר מחנה היה 4 מספר מחנה

 זאת עם יחד שלהם. בדעות והשוני העצירים בין ההבדלים למרות שלום־בית
 היתה דאגתם בו. החיים באורח מיוחד באופן התעניינה לא המחנה מפקדת

בריחות. למניעת ורק אך נתונה
 על שיפקח אחראי, למנות מוטל היה צריף כל עצירי על לסופרווייזרים, פרט
 בפני הצריף אנשי את ייצג הוא צריף. באותו הנוהלים מילוי ועל הסדר

הפנימי. הסופרווייזר
מתנדבים?" יש לצריף. האחראי את נבחר חבר׳ה, בואו "טוב,
 צרות. עושי של לתפקיד להתנדב שש לא איש עונה, ואין קול אין שקט,

במישהו. לבחור מחייב הנוהל כן, פי על אף
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 הרצל כלפי המהרדג׳ה הפליט לתפקיד", מתאים שהרצק׳ה חושב "אני
כהרגלו. קונדסית עין קריצת תוך עמיקם,
 ההצעות רשימת את לסכם מיהר נוספים", מועמדים עוד אין אם "טוב,

 אחד", פה נבחר הרצק׳ה "אז הבחירות. על האחראי להיות שנבחר גור יהודה
 בברכת אותו בירכו הבחורים להתנגד. אפילו שהות נותרה לא להרצק׳ה פסק.

מאולץ. בצחוק פרץ והרצק׳ה "הצלחה"
 על תצטערו שעוד לכם מבטיח אני אבל אבדתי, אבדתי, כאשר "מילא,

 בחור היה הרצק׳ה פניו. על חיוך עם אך בנחישות, הבטיח שלכם", הבחירה
 בתפקיד. עניין כל גם לו היה לא אבל בבוחריו. לפגוע עניין כל לו היה לא טוב.
התבלטות. מכל וסלד צנוע היה הוא

.hutleader^ בחירתו את עוררין ללא קיבל הוא דבר של בסופו
 שכבות יש שלטיפש לומר נהג אביו חכם. אבל שתקן, בחור היה הרצק׳ה

 וסורק בדיבור מרבה טיפש אותו כאשר חוכמה. של דקה ושכבה טיפשות, של
חוכמה. דבר גם לפלוט הוא עשוי הטיפשות, שכבות כל את

 לחלחל הוא עלול הרבה, מדבר זה כאשר החכם. אצל דבר של היפוכו
 זאת זכר הרצק׳ה בדיבור. להרבות שלא לאדם מוטב לכן הטיפשות, לשיכבת

מתאימות. בהזדמנויות האימרה את מצטט והיה
 היתה לוצין לרוסיה. לטביה בין גבול עיר לוצין, בעיירה נולד הרצק׳ה
 וורהפטיג הרצל אמיד. בית היה הוריו בית קוק. הרב למד בו כמקום מפורסמת

 העברית בגימנסיה למד הוא מדריך. היה כבר 15 בגיל .10 בגיל לבית״ר התגייס
 שבעיר. הסניפים אחד את לקבל כדי לריגה נשלח 1937ב־ מקצועי. ובבית־ספר

 מחתרתי גוף הביתרי״ם בין וכשמתארגן להכשרה נשלח הוא יותר מאוחר
 אליו. מצטרף הוא - הציונות את או היהודים את שעויין גורם בכל שייאבק

 לפתוח התובעים אנגליה, שגרירות על כרוזים עטופות אבנים שמשליך זה הוא
למולדתם. לעלות השואפים היהודים להמוני ארץ־ישראל שערי את

 והרצק׳ה נתפסת האונייה יוליה". "נעמי באונייה ארצה עולה הוא 1939ב־
 הוא שחרורו עם תיל. גדר מאחורי בארץ־ישראל הראשונים ימיו את מבלה

 למפקד הרצק׳ה מתמנה קצר זמן לאחר בנס־ציונה. בית״ר לפלוגת מצטרף
 כדי ירושלים, ליד יצחק, נחלת לפלוגת עובר הוא 1940 שנת באמצע הפלוגה.

 לנהריה מועבר הוא מנחלת־יצחק באצ״ל. חבר כבר הוא כאן במחצבה. לעבוד
 והוא ליאיר, הצטרפותו בגלל מושהה שלו המינוי אך הפלוגה, מפקד להיות
 ואיתמר דוד בן יהודה עם חדר ושוכר לרחובות עובר הוא מנהריה משם. מגורש

 של בהנהלתו לנשק קורס ועובר בבניין, למחייתו עובד הוא לעתים בן־הרואה.
גלעדי. אליהו

 אדמה דונם 10 עם בית שוכרים הם משתפר, החברים של הכלכלי כשמצבם
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 עוזר בתור עבודה מוצא הרצק׳ה ז׳ק. וזליג גלעדי אליהו אליהם ומצטרפים
 עבודתו, מקום אל משטרה מכונית מתקרבת 1941 במרץ 17ב־ אחד יום למודד.

 נלקח הוא הרצק׳ה. כלפי אקדוחיהם ושולפים בריטים, בלשים יוצאים ממנה
 בן ואיתמר בן־דוד יהודה את פוגש הוא שם לרחובות, ומשם עזה למשטרת

 ובעכו יפו בכלא נחקר הוא מהלשנה. כתוצאה הוא מאסרם כי מתברר, הרואה.
 בתל־אביב. הבולשת מפקד ומורטון, היהודית המחלקה מפקד וילקין, על־ידי
 הגדול "הסניף שהיה למזרע הרצק׳ה מועבר נגדו, אישום באין החקירה, לאחר

עת. באותה לח״י" של
 ספק אין הבריחה. מתכנני של צריף על אחראי בלטרון, הוא עתה והנה,

 דרך ובצידקת בצידקתו האמונה ובעל הצנוע לאיש התאים שהתפקיד
 אהבו והבחורים לכולם, לעזור שאהב מסור חבר גם היה הוא המחתרת.

אותו.
 בוקר כל לקום הוא רצוני לפי לעשות עליכם שיהיה הראשון הדבר "טוב,

 את להזיז ידאג יצחק מוקדם. תתעוררו אתם ממחר הבוקר. להתעמלות
הרצק׳ה. איים החלודות", עצמותיכם

 המוקדמות בשעות כבר בקולו, הרצק׳ה הרעים שלמחרת, ביום מיד, ואכן
להתעמל!". ולצאת לקום הבוקר:" של

 לצאת נאלץ תקין בריאות במצב שהיה מי כל ברירה. נותרה לא לבחורים
 הצריף. של הראשי הספורט מדריך אבן־זהר, יצחק אל ולהצטרף המיטה מן

 קשיי עם להתמודד הבחורים יוכלו כך גופני. כושר עכשיו לפתח היה חשוב
המנהרה. בתוך הכרייה

 את טיאטאו יום כל בצריף. הנקיון עבודת את גם רמה ביד ניהל הרצק׳ה
 הגינה. בעבודת החיה הרוח גם היה הוא אותו. שטפו גם ימים כמה וכל החדר

 מלאה בהצלחה תמיד שלא למרות הערוגות, ולעיבוד לזבל לשתילים, דאג הוא
החפירה. בעת הערוגות על שנשפכה הכורכר אדמת בגלל

 כיום מלטרון הבריחה בתולדות שייזכר יום הוא 1943 בינואר השנים־עשר
למעשה. הלכה הכרייה בעבודת הוחל שבו ההיסטורי,

 זה! שזהו מיד ידע הוא עיניו, את פקח כשיודקה יום באותו השחר עלות עם
 אבני בדפיקות נשמעו הגשם טיפות של האוזניים, מחרישות קולן, היום. הגיע
 השמים ארובות אדיר. רעם בקול התפוצצו ברקים הצריף. של הפח גג על חצץ

לאות. ללא ממעל נשפכו זעם וגשמי לרווחה נפתחו
 ה׳תמאם׳ אחרי מיד הגיע. היום להתמהמה! אסור מהר! לקום "חבר׳ה",

 להתרחץ להתלבש, שמיהרו לבחורים נרגש בקול יודקה קרא בעבודה", נתחיל
בתום הצריף את עזבו שהשוטרים לאחר ארוחת־הבוקר, את ולאכול
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הביקורת.
 שמואל אמר להמשכו!" שיתפלל הגשם? ברכת את זוכר מביניכם "מי

לחברים.
 התלוצצו יכולתך!" את עכשיו הראה ישיבה. בחור היית הרי אתה "מנחם,

 האיר יום באותו ואכן נעוריו. "חטא" את למנחם בהזכירם וצ׳וצ׳ו, המהרדג׳ה
 לא הזלעפות גשם מנחם. של תפילתו בזכות זה היה אולי לבחורים. פנים המזל
היום. כל במשך לרדת חדל

 נקיש אנו למטבח. החוצה מהר "צא סימן־טוב. יצחק על יודקה פקד "מהר",
 הפטרולים". שביל ליד נשמעים הקולות אם בדוק נקישות. מספר במרצפות

 המעיל את להרים כדי לרגע נעצר הזבל, ליד עבר הוא החוצה. יצחק חמק מיד
 לשמוע, אוזניו היטה הוא הבוץ מן אותו מנקה הוא בעוד בכוונה. אותו שהפיל

דבר. נשמע לא הצריף. מכיוון כלשהו רעש עולה האם
לצריף. ששב לאחר דיווח בסדר", "הכול

 על ותצפה לשירותים תלך אתה "קוסי, יודקה. הורה לעבודה!" "קדימה
 לסדקי מבעד ותשקיף החלון של השמאלי בקצה תעמוד אתה שלמה, הסביבה.

 דבר בכל או מתקרב באדם תבחינו אם לצריף. המוביל השביל לעבר התריס
מיד!" תודיעו חשוד,

התצפית. מקומות את תפסו הבחורים
 מן החפצים את נסלק בואו סימן־טוב( ליצחק )הכוונה יצחק, עמנואל, "מתי,
המלתחה. וילון את והסיט ניגש ומיד יודקה, קרא הרצפה!"
 הקדחתנית העבודה המריץ. האבנים!" את להוציא ונתחיל פטישים "קחו
 הוצאו עליהן, שסגר הנוקשה מהמלט האבנים ששת ששוחררו לאחר החלה.

 יצחק סיומקה, את יהודה שאל השולחן?" עם "מה הרצפה. מן לאחת אחת הן
 עבים, מקרשים עץ מסגרת בהכנת שעה באותה ועסקו כנגרים ששימשו ושאול

 מסגרת על המנהרה. לפתח המכסה להיות מיועדת ואשר לכן, קודם שנאספו
המנהרה. פתח על זווית, ישר משולש, בצורת המרצפות ימוסגרו זאת עץ

מאומצת. עבודה לאחר הנגרים הודיעו מוכן", "הכול
 יודקה אמר במלט", אותן ותדביקו ׳השולחן׳ על האבנים את תניחו "כעת,

 המשיך הגשם בחוץ המחנה. ממחסן שהושג למלט והתכוון מצווה, בקול
 והברקים, הרעמים קולות בלוויית הגג, פח על בזעם ודפק ודלף להשתולל,

 לאוזני נעמו אלה קולות האדמה. את לבלוע מתכוונים כאילו היה נדמה אשר
ממקומו. לזוז לאיש התחשק לא שכזה בגשם מרנינה. כמנגינה הבחורים

 מוסתרת: בלתי בגאווה סיומקה קרא יום לאותו המלאכה משהסתיימה
 להניחן היה ואפשר העץ מסגרת על חזק ישבו האבנים ואכן מוכן". "השולחן

המשולש. בצורת שהוכן המיועד בפתח

60



 שמשקלן האבנים עם "השולחן" את להרים פשוט כך כל היה לא זה אבל
 העריכו הם חזקים. בחורים שני לפחות דרושים היו להרימו כדי מאוד. כבד היה
קילו. ו20כ־ משקלו את

 "החוטים, יודקה. הורה הטבעות", עם החוטים את ׳השולחן׳ אל לחבר "יש
 לפתוח שירצו אימת כל ׳השולחן׳. בהרמת יקלו לקצותיהם, שחוברו והטבעות

 שבעזרתם מוטות, שני יושתלו ולתוכן הטבעות את החוצה ימשכו המנהרה את
הכבד". ׳השולחן׳ יורם

 בדבק הסדקים כל נדבקו מספר דקות ותוך יודקה, ביקש הדבק!" את "תן
הביתי.

 היה הכול שעתיים בתוך הבחורים. התענגו מושלמת", עבודה "יפה,
 והווילונות למקומותיהם הוחזרו החפצים בזהירות, נוקו המרצפות מאחוריהם.

הטבעי. למצבם בחזרה הוסטו
 שנאגר מהמתח כשהשתחררו חברו, את איש החברים בירכו טוב", "מזל

 בצריף החיים שבו מהרה עד פניהם. על היטב ושניכר המלאכה, בלחץ
 וזה בספר, וקרא בנחת לו ישב זה מאומה. קרה לא כאילו הרגיל, למסלולם

 אהוב שהיה ברידג׳ במשחק פתחו האחרים שלו. האנגלית שיעורי את למד
 מדי. גדולה היתה ההתרגשות שר. לא שאיש אלא והרצק׳ה, מתי על בעיקר

 פורים", יום כל "לא הרי השירה. את להבא לזנוח יהיה שאסור ידעו הם אבל
גשם. יורד יום כל ולא

6ו



12

בסלע ויכו

 רבת תופעה אילון בעמק שחר עם החמה זריחת גם הם. יפים לטרון לילות
 צייר היה ולא הזה, היופי כל את שיתאר משורר היה שלא חבל היא. הוד

 השמש זריחת את ראה שלא מי הנהדרת. הנוף תמונת את הבד על שיעלה
מהי. זריחה יודע לא בלטרון
 להתפעל פנוי ראש להם היה ולא הבריחה על הזמן כל חשבו הבחורים אולם
 כל המנהרה. בחפירת אחד: בדבר רק עכשיו עסקו כולם מסביב. הטבע מקסמי

 המתח אלה בימים עלה בד־בבד חשיבותם. את בעיניהם איבדו הדברים שאר
 התנהגות או שגרתית בלתי תופעה כל התפוצצות. לכדי עד שלהם הנפשי
 והיה העצבים את להם מרטו לצריף, מחוץ שעבר מאן־דהוא של דופן יוצאת
רוח. בקור ולהתנהג להמשיך כדי כביר נפשי מאמץ להשקיע עליהם

 היה לא הבחורים, ידי על שכונו כפי "השולחן", או "הדלת" שהושלמו לאחר
החפירה. לתחילת האות את נתן ויודקה להתמהמה, מה עוד

 לנו", יפריע לא אחד כשאף ה׳תמאם', לאחר רק לעבוד נתחיל שעה "לפי
 הערב דבר. יפול כיצד נראה אחר־כך שעות. 3 לחפור נוכל ערב ״כל הסביר.
בהחלטיות. פסק נתחיל!"

 ממקום לפתע אריה הודיע ה׳תמאם׳ לעריכת למחנה שוטרים שבעה "נכנסו
החלון. ליד תצפיתו
 נכנסו הם השוטרים. של לבואם מצפים מיטותיהם על כולם ישבו מיד
 כעבור האחרים. הצריפים לעבר והמשיכו יצאו בסדר, הכול ספרו, לצריף.
אריה: מדווח השעה מחצית
השבעה". כל יצאו. "הם

 וצפה לשירותים תיכנס שמואל, "אתה הווילון. לעבר יהודה קפץ "קדימה",
מהר!" החפצים את תפנו וצ׳וצ׳ו קוסי ברוכק׳ה, משם.
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 את הרימו ושאול. "עמנואל ההוראות. אחר מיד מילאו הארבעה
ה״שולחן!".

 את השחילו החריצים, מתוך הטבעות את הוציאו לרצפה, ניגשו השניים
 אותו והניחו הכבד, האבנים גוש את הרימו מועד, בעוד שהוכנו המוטות,
בצד. בזהירות

 החד המכשיר לחפור. והתחיל המעדר שברי את שלקח הראשון היה סיומקה
 אחר חופן באדמה בו חפר וסיומקה מאוד קטן היה האחרונים בימים שהושחז

 הבחורים גנבו השקים את סחבות. עשוי לשק בזהירות שפך הוא שאותה חופן,
לאחד. אחד החורים את בהם ותפרו ומהמחסן מהמטבח

 האדמה שק את למלא במהירות גמר כמוהו, מאין וזריז מהיר סיומקה
 התגלה הוא החפירה עבודת במרוצת נוסף". שק לי "תנו ביקש: ומיד הראשון,

ביותר. הטוב ככורה
 לעבר והתבוננו המיטות על הבחורים שאר ישבו חופר סיומקה בעוד

מפיו. הגה הוציא לא איש והולך. נובר במתח המלתחה
 השתיקה דממת את מתי של החזק קולו מפלח הזה?" השקט "מה

 הבחורים נהגו אלה בשעות רגילים בימים פתאומי. באורח בצריף שהשתררה
 רבה. המולה ולהקים לשוחח לשחק, להתבדח, שונים, בעיסוקים להשתעשע

ממנהגיהם. שיחרגו ואסור עליזה, בשירה פוצחים גם היו קרובות לעתים
 צריך הכרייה שבעת נקבע הרי התוכנית. את לסכן עלול הזה השקט

לשיר.
לשיר!" יאללה בכעס. יודקה צועק לעזאזל!" שרים, לא אתם "מדוע

עליו: האהוב בשיר פותח הערב, הקול בעל אריה, המתח. מפשיר אט אט
בעיניים העצב עמוק, "עמוק,

במרתף היין עמוק, עמוק
לשניים אקרע לבי את הלילה

הנוטף..." ולגביע לך
 אמנם כולם. בפי קולח כבר והשיר הזמר, חובב הרצק׳ה, אליו מתלווה מיד
 רק מרוכזים ועיניהם ראשם אבל זמר, קולות משמיע הבחורים של גרונם

 בעצלתיים השירה התנהלה כך בפינה. שם הפרגוד, מאחורי המתנהלת בעבודה
לחלוטין. דעכה ולבסוף
 לעורר שחייבים מבינים "האינכם יודקה. שוב מצטעק לכם?" קורה "מה
 שוב בהם הוא נוזף העסק?" את להכשיל רוצים אתם יום. בכל כמו המולה
ושוב.

 "קדימה שבחבורה. הזקן גור, יהודה אומר צודק", "יודקה עוזרת. הנזיפה
נשיר!" חברה!

63



מרץ: ביתר השירה בוקעת כעת
במחתרת אנחנו "חיים
מרתף - אפלת בטחב

חיוורת תבאש מנורה שם
סוחף...." מטר ישחה ריצפה
 סרג׳נט "זהו אריה. של אזהרתו פתאום נשמעת למחנה!" שוטרים "נכנסו

שוב?" פה עושה הוא מה המנוול. קובל
 לצריף, ייכנס הוא אם עכשיו? עושים מה בצריף. דממה משתררת אחת בבת
 את להדביק לא וגם למקומו, הכול את להחזיר פנאי אין אבוד. העניין

המכסה.
בחוזקה. שוב בוקעת והשירה יודקה, פוקד לשיר", "תמשיכו

מהר!" המכסה, את החזירו "אתם,
 שנחפר הקטן הבור פתח על אותו והניחו השולחן, את הרימו ועמנואל שאול
 את סוגר מישהו והחבילות. המזוודות את בחופזה מחזירים כשהם בינתיים

 ומתפללים לביקורת מוכנים המיטות, על בהיכון מתיישבים וכולם הווילונות
 קובל של צעדיהם נשמעים ארוכות שניות לאחר פנימה. ייכנסו לא שהשוטרים

 לשיר ממשיכים הבחורים לדלת. וניגשים הצריף ליד שעוברים נוסף שוטר ושל
בקול.

 הם לבסוף פירצות. אין תקין. נמצא הכול המנעולים. את בודקים השוטרים
השער. את וסוגרים המחנה את יוצאים

 יש עדיין אבל נמוג. בלבם העצור והמתח לרווחה, הבחורים נושמים סוף־סוף
הקרובות. בשעתיים תופרע לא שעבודתם להניח יש המלאכה. את להשלים

ועמנואל. שאול על שנית יודקה פוקד המכסה!" את "פיתחו
 אותם לרוקן יש האדמה. שקי מצטברים ובינתיים לחפור ממשיכים הבחורים

 הסדק הורחב השירותים לוחות שני בין זאת? עושים כיצד לצריף. מחוץ אל
 על חופן אחר חופן הלילה, כל במשך והרצק׳ה, אבן־זהר יצחק מרוקנים ודרכו

 מקל. בעזרת השטח על הערימות את מפזרים הם אחר־כך בחוץ. הקרקע פני
 האדמה נשפכה שבו המקום את לבדוק יצחק ניגש הצריף, נפתח כאשר בבוקר,

טבעי. נראה הכל בצבע. הבדל כל הורגש לא למזלם אמש.
 תוכנן מלכתחילה מטרים. כשני של בעומק בור לכרות היתה התוכנית

 שהמשולש הסתבר הכרייה ביצוע תוך־כדי אולם משולש, בצורת יהיה שהבור
 המכסה, את לתקן לכך ובהתאם הבור את לרבע צורך אם־כן, היה, מתאים. אינו

 יותר. מרווח יהיה "סלון" החברים: בפי שנקרא הבור שרוחב לכך, לב ולשים
 שיאפשר אדם גוף של גודל על יעלה לא המכסה, במקום הבור, של הפתח ואילו

 היה "הסלון" של רוחבו דבר, של בסופו למטה. הבור תוך אל השחלתו את רק
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מטרים. משני ללמעלה שהגיע העומק לעומת וחצי כמטר
 פטנט מצא יצחק השירותים. של הסדקים דרך תחילה רוקנו האדמה שקי
 וברווח העץ קירות של הכפולות בדפנות הבחין הוא האדמה. מן להיפטר מקורי
 עד אדמה של גדושה בכמות אותו לסתום והחליט הדפנות שתי שבין הגדול

הקיר. חללי שנתמלאו
 רק הבחורים עבדו זה בשלב מפריע. באין החפירה עבודת נמשכה מעתה
האורות. כיבוי שעת בלבד, תשע השעה עד בערבים
 לרוקן סיימו שהם לאחר יצחק את יודקה שאל היום?" הוצאנו שקים "כמה

האדמה. שקי את
"חמישה".

רצון. באי־שביעות יודקה אמר הרבה", לא "זה
 האדמה תהיה שנעמיק ככל יותר. מהר נתקדם הקרובים שבימים סיכוי "יש

לחפירה". יותר קלה וכך יותר לחה
הבור?" את לחפור לסיים לנו דרושים ימים כמה יצחק, דעתך "מה

ענה. שבוע", בתוך מטר שני של לעומק שנגיע מעריך אני הזה "בקצב
 ויגיעו מעט עוד תקלה. כל ללא העבודה התקדמה הראשונים בלילות ואמנם
המנהרה. בחפירת להתחיל יהיה אפשר ואז שתוכנן, כפי הבור לתחתית

 התורן הכורה שהיה שאול, קרא בסלע", נתקלתי הבט, הנה. בוא "יודקה,
החפירה. לתחילת החמישי בליל

במשמרת. שהיו הבחורים שאר ועמו הבור פתח אל ניגש יודקה
עבר. מכל ריטונים נשמעו לנו", שחסר מה זה בדיוק "לעזאזל,

ולא!" לא אותנו? יעצור הסלע עתה? נעשה "מה
 תלך אתה אחד. לנו להשיג משמואל׳קה נבקש מחר לאיזמל. זקוקים "אנו
יודקה. החליט לישון!"

 שוב. העבודה התחדשה מכן שלאחר בלילה ומיד קושי ללא נמצא האיזמל
 החוצב האיזמל של הפטיש נקישות על להתגבר כדי בחוזקה, לשיר יש הפעם
 ס״מ 20כ־ שנחפרו ולאחר דקה, הסלע ששכבת התגלה המזל למרבה בסלע.

 נדרש היה אם גם אבל הרוח, מצב את שיפר זה גילוי רכה. אדמה שוב נתגלתה
 לעשות שייאלצו כפי שבועות, או ארוכים לילות במשך לחצוב מהבחורים
 היו לא אם ליאות. ללא זאת לעשות ממשיכים היו אז גם הבאים, בחודשים

 החליטו הם ליד. הבא בכל בצפורניים, בידיים, חוצבים היו הם איזמל משיגים
החרות! אל הדרך את בעדם יעכב אחד מכשול לא שאף אחד פה

 כזה. מאורע לחגוג שלא אפשר אי לחגוג. והוחלט נסתיימה, הבור חפירת
 ידיים, לחיצות החפצים. בתוך החבויים והספלים הבקבוקים נשלפו מהר חיש

חיבוקים.
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המרה. הטיפה מן ללגו□ תמיד מוכן שהיה צ׳וצ׳ו בירך לחיי□!" "בחורים,
מחברו. עמנואל ביקש שיר", לנו תשיר "אריה,

עליהם. האהוב בשיר ופתח אריה בשמחה נענה ישראל..." מלך "דוד
ישראל מלך דוד,
וקיים חי, "חי,
 "מי ושר בהורה, פתח המהרדג׳ה אחר־כך הכול. אחריו ענו וקיים", חי, חי,
הגליל..." יבנה ברוך הגליל, יבנה

הורה..." מזרע מזרע, "הורה והמשיכו: במעגלים הסתדרו והחברים
 "שלא הבחורים. אחד פתאום העיר חברים", הקצב, את להאיט "כדאי

לחגיגה". מיוחדת סיבה שיש חשד יתעורר
 מחר האורות. כיבוי שעת הגיעה דעכה. השירה הרוחות. הצטננו אט־אט

חדש. יום להם מצפה
טוב". "לילה

מנוחה". "ליל
שמחה. נתמלא לבו טובה. בבשורה נתן התבשר למחרת

 את פגש הוא בקסדרה בסיפוק. לעצמו אמר לזוז", מתחילים "העניינים
מתי.

 אך בצריף, שעה בעוד אותם כנס אתם. לשוחח שברצוני לבחורים "תאמר
בזהירות!"
 לבואו. והמתינו מיטותיהם על האנשים כל כבר ישבו 4 לצריף נכנס כשנתן

 שלא יתרה, הקפדה הקפיד הוא אליהם. נכנס שנתן רגילה תופעה היתה לא זו
 הוא זמן. להרבה שלא הרי ואם־כן, קרובות, לעתים המנהרה" "צריף את לפקוד

 הופעתו ולכן קונספרטיביים, מטעמים בפומבי חבריו עם להתרועע מיעט גם
 כדי החלונות ליד שומרים הוצבו לדבר שפתח לפני דופן. ליוצאת נחשבה עתה

ואמר: נתן פתח מהפתעות. להימנע
 המנהרה. בחפירת להתחיל נוכל עכשיו ׳הסלון׳. סיום על אתכם לברך "באתי

 כיוון את היטב לבדוק עלינו יהיה לפנינו. נמצאת עוד העבודה שכל כמובן
 יש שמאלה. מתעקל שהוא במקום הוואדי, אל להגיע היא המטרה המנהרה.

 שנמצא למקום אותנו שתוביל המנהרה של המדויקת הזווית את לקבוע על־כן
 של האור ושקרני השמירה, במגדלי השומרים של שליטתם לטווח מחוץ

 רבות. בעיות פתרנו לא עוד לצאת. נוכל משם רק אליו. יגיעו לא הזרקורים
 ותגדלנה תלכנה שלהבא הגדולות האדמה כמויות לפיזור תשובה למצוא צריך

 בקירות לתמוך כדי וקורות עצים של גדולות בכמויות צורך לנו יהיה בהדרגה.

 והאוזניים העיניים למאות ערים להיות צריכים אנו הכול, ומעל המנהרה.
 להסגיר עלולים זהירים בלתי דיבור או תנועה כל העת. כל אלינו שמופנות
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 לא גם בסוד. אחד אף לשתף אין זהירות. ביתר נתנהג מעתה לבולשת. אותנו
 המשיך יותר", מהר האפשר ככל בחוץ להיות עלינו ביותר. הטובים חברינו את
 העניינים החלו כבר בחוץ כי לכם לבשר יכול "אני גוברת. בהתרגשות נתן

 לא קבוצה שם מצאו גלעדי( )אליהו ושאול, שמיר( )יצחק מיכאל להתקדם.
 בידיים העניינים את נטלו הם ברוחם. וחזקים נאמנים אבל חברים של גדולה
 בחוץ הבחורים של רובם רוב אבל התנועה. של מחדש לאירגונה במרץ וניגשו

 נסיון בעלי לוחמים של כוח לתוספת זקוקים הם מנוסים. ובלתי חדשים הם
 האחרון מכתבו את לזכור יש אותם. לאכזב לנו אסור בחוץ. לנו מחכים הם רב.
 בחברים תקוותו כל את הוא שם בו נרצח, שהוא לפני ספורים ימים יאיר, של

 איתנים עמדו שהם למרות אך שעה. אותה בחוץ אתו שהיו והנאמנים הצעירים
 לא הם מפקדים וללא מדריכים וללא מנוסים, בלתי היו הרי הרדיפות, בסערת
יאיר. כתב כך מעמד. יחזיקו
 למחתרת להצטרף כדי ממזרע יברחו ותיקים חברים שמספר קבע ואז

 מיכאל לצוואה. הפכה ימים כמה שלאחר פקודה היתה זו כוחה. את ולהגביר
 דבריו את נתן סיים תורנו", הגיע כעת כבר. זה הצוואה את קיימו ושאול

המרגשים.
 הם עתה ליבם. אל ונכנסו מלבו שיצאו נתן לדברי בדומיה הקשיבו הבחורים

יאיר. של צוואתו את שיקיימו וידעו שיצליחו, יותר בטוחים היו
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13

אור ויהי

 ללטרון המעבר לאחר וגם במזרע גם שנעשו ראשוניים לחישובים בהתאם
 לערוך הזמן הגיע שעתה אלא מטר, 40כ־ להיות צריך המנהרה שאורך נקבע

 ובקי מהנדס שהיה נתן, של בהדרכתו נעזרו ומתי, יודקה מדויקים. חישובים
 נקודת אל המנהרה שזווית למסקנה הגיעו והטריגונומטריה, הגיאומטריה ברזי

 בזווית המדידות בוצעו כאשר מעלות. 75 להיות צריכה שנקבעה, היציאה
 שחישבו ממה גדול יותר הרבה הוא שהמרחק להפתעתם התגלה הזאת

תחילה.
 "יוצא שערך. החישובים סיום לאחר מתי אמר גדולה", בעיה לנו יש "יודקה,

מטר". 45 של ולא מטר 70 של מנהרה לחפור יהיה שעלינו
טועה?" אינך אפשרי. בלתי "זה

נתן". את נשאל בוא, בטחון ליתר אבל שלא. חושש אני "לא,
 הגיעו שאליה המסקנה, את אישר החישובים, בתוצאות שעיין לאחר נתן,
ומתי. יודקה

 בתוכנית לדבוק חייבים אנו מוטעית. היתה הראשונית שהערכתנו ספק "אין
 שתסתיר הניקוז תעלת של נקודה אותה אל המנהרה את ולהוביל המקורית

 שמאלה. ולא ימינה לא הזאת, מהזווית לסטות לנו אסור השומרים. מעיני אותנו
 הרבה זה מטר. 70מ־ פחות יהיה לא האורך מעלות, 75 של ובזווית הזה, ובקו
 דבר זה זמן. בכפליים הכרייה משך את תאריך זו ועובדה שיערנו מאשר יותר

רצינית. פנים בארשת נתן אמר מאוד," חמור חמור,
 החוצה, אותנו שיוביל באורך מנהרה נחפור אנו נפל. הפור ברירה. לנו "אין

 קצב את נגביר חזרה. דרך לנו אין מטר. 100 או מטר 70 מטר, 40 יהיה זה אם
 חודשים כמה בעוד תראו, השיטה. את נשכלל נוספות, דרכים נמציא העבודה,

יודקה. התלהב חופשיים!" נהיה
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 נבון יהיה לא לחברים. נגלה ולא בינינו בינתיים יישאר הזה שהדבר "כדאי
 הציע הרוח", מצב את להם להעכיר ממשית, בעבודה החילונו בטרם עוד עתה,
מתי.
 מאוחר למועד יידחה המנהרה של האמיתי המרחק של שגילויו סוכם, כך
יותר.

 ממדי בגלל סיומקה, המנהרה. חפירת את לעכב סיבה כל עוד היתה לא עתה
 תוכנן תחילה העבודה. של תחילתה את שחנך הראשון היה הקטנים, גופו

 להסתיים היתה עתידה החפירה כזה בקצב ליום. בלבד אחד מטר להתקדם
 מן מאוד רחוק היה הזה שהחישוב התברר הזמן במרוצת יום. 80 - 70 בתוך

 מסיבות המנהרה את לכרות האפשרות תימנע שבהם ימים יהיו כן המציאות.
 אחדים בסנטימטרים אלא העבודה תוקדם לא אף אחרים בימים שונות.
בלבד.

 הגיע שגובהו הפתח נחצב הראשון בלילה רב. במרץ לחפור החל סיומקה
 בממדי קטן חיסכון כל ס״מ. 45 על עלה לא הרוחב בעוד ס״מ, 60 לכדי

 לכן לפיזור. והוצאתה אדמה חפירת עבודת של קובים עשרות יחסוך המנהרה
 מאוד קשה הנתון שבמצב ברור האפשרי. למינימום עד אותה לצמצם היה רצוי
 או הגב על בשכיבה רק התנהלה החפירה עבודת המנהרה. לתוך להשתחל היה
הבטן. על

 בתורנות, בעבודה התחלפו הבחורים תקלות. כל היו לא הראשונים בלילות
 השקים את הכניסו המקום, את משניקו העבודה. הופסקה אורות כיבוי ועם

 שבין הרווחים את סותמים למקומו, השולחן את והחזירו הבור, לתוך שרוקנו
 למסלולם חזרו החיים ואף למקומו חזר הכול "בית". תוצרת בדבק האבנים
הרגיל.

 החפירה התנהלה כל־עוד הראשונים. המטרים שנחפרו לאחר החלו הבעיות
 החפירה שהעמיקה ככל הפתח. את להאיר בצריף, שהיו המנורות, הספיקו בבור

 שלא מיידי פתרון בדחיפות דרוש והיה ולחפור מלהמשיך החושך הפריע
העבודה. תתעכב
 בין שיש נזכר הוא יודקה. התלבט אורז" משיגים כיצד עושים? "מה

 מקצוע את למד יצחק טוב. סימן יצחק מקצועי, חשמלאי הבחורים
תל־אביב. בעיריית החשמליה כמנהל ועבד החשמל בחברת החשמלאות
למנהרה". חשמל לספק חייב "אתה יודק׳ה, לו קרא "יצחק",

לעבודה. וניגש יצחק ענה בסדר", יהיה דאגה, אל בעיות, "אין
 בשעה האורות כיבוי הנכון. הפתרון את למצוא יצחק התקשה לא ואכן

 לא אך בצריף, החשמל זרם את שניתק מרכזי מפסק באמצעות נעשה 22.00
 לאחר הלילה. כל במשך בו דלק והאור מיוחד חיבור היה אליו בשירותים,
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 חוט להעביר שאפשר קבע הוא החשמל, מערכת בכל ביקורת ערך שיצחק
 שמניין אלא והמנהרה. הבור לתוך ומשם המלתחה, אל השירותים מן חשמל

חשמל? חוט לוקחים
 בינו יצחק החליט חוטים", ואביא הריקים הצריפים באחד אבקר "מחר

זאת. לבצע ביכולתו בטחון של תחושה מתוך לבינו,
 ללא שעמדו הצריפים אחד אל יצחק התחמק הקסדרה, בשעת למחרת, ואכן
חשמל. חוטי של מטרים כמה מתוכו והוריד שימוש

 העביר הוא ומשם שבשירותים, החשמל למערכת החוט את חיבר הוא בערב
 התקין לאחר־מכן בזה. יבחין לא שאיש כך לקרשים, מתחת למלתחה אותו
 שבקצהו ארוך חוט חיבר ולתוכו כראוי הוסווה שגם במלתחה שקע יצחק

 החשמל. צריכת תעלה שלא במטרה ווטים, של מזערי מספר עם נורה הרכיב
 אזהרה לאותות שישמשו נוספים מתגים שני החוטים לתוך יצחק שילב לבסוף
 השוטרים ונכנסו היה אם ואילך, מכאן המשמר. על שיעמוד התורן לצופה

 הסוכה אל הצריף מקצה במרוצה לבוא צריך היה לא בתצפית השומר למחנה,
 הנורה את הדליק אשר המתג על ללחוץ באפשרותו היה אלא להזהיר, כדי

 שני עבודה; הפסקת - אחד הבהוב נוספים: סימנים נקבעו המנהרה. בתוך
סכנה. - הבהובים שלושה המשמרת; סיום - הבהובים

 מחבריו רבים שבחים קיבל ויצחק מחשבת מלאכת היתה החשמל התקנת
 שהומטרו המחמאות מן ונבוך וביישן, ענו בחור היה שיצחק אלא עבודתו על

עליו.
בויקו. אריה למיטה, שכנו אחד לילה אליו פנה "יצחק",

 רוצה הייתי אישית. שיחה לגלגל לנו נזדמן לא מזרע במחנה נפגשנו "מאז
 מכבר לא שבאתי ממני, בהבדל בארץ גדלת אתה חייך. סיפור את לשמוע

אותך". לשמוע לי מעניין לכן מהגלות,
 לא שאתה רואה אני אבל מעניינים. סיפורים הרבה לי שיש תחשוב "אל
 לך: ואספר הצעתך את אקבל אז לישון. בא לא עדיין לי וגם להירדם מסוגל
 עם יחד ישראל. מסורת על שמר אבל דתי היה לא אבי .19ו7ב־ בפרס נולדתי

 אחד, ביום וכך לארץ־ישראל. לעלות נתונים היו מעייניו וכל ציוני היה הוא זאת
 שני אותנו, משפחתו, את ולקח מטלטליו, את ארז הוא מוקדמת, הודעה וללא

לארץ־ישראל. וברגל בעגלה לדרך ויצא ואותי אחותי אסתר, את ילדיו:
 מכל להתפרנס נאלץ היה אבא לנו. היה לא כסף גם רבות. היו הדרך תלאות

 הגענו לארץ אליו. שהגענו מקום ובכל איכרים בבתי במחנות, גרנו לידיו. הבא
 עלינו הונחתה כבר הארץ, אדמת על לדרוך שהספקנו לפני עוד שנה. כעבור
 רוב את לנו גנבו אשר גנבים חבורת עם אחד יד עשה אותנו שהביא הנהג מכה.

 הכלכלי מצבנו לירושלים. ואחר־כך לטבריה הגיעה המשפחה שלנו. המטלטלין
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 מרוויח החל שאבא עד צדקה במוסדות ונעזרנו כול בחוסר הגענו קשה. היה
 הפשוטות העבודות מן גם ידיו משך ולא הכול ניסה הוא המשפחה. לפרנסת

סבלות." כמו והנחותות,
אריה. בעניין שאל למדת?" בית־ספר "באיזה

 כדי כחייט לעבוד גם התחלתי אבל ׳אליאנס׳ ספר בבית למדתי ז 4 גיל ״עד
 עזבתי אחר־כך לחלוטין. ללמוד שהפסקתי עד למשפחה. ולסייע מקצוע ללמוד

 ולקרוא ללמוד המשכתי בבית אחרות. עבודות מיני בכל ועבדתי החייטות את
הרבה".
ירושלים?" את עזבתם "מתי

 אז הר־ציון. שדרות פינת לוינסקי, לרחוב לתל־אביב עברנו 1932 "בשנת
המולדת". לשחרור חיי את שאקדיש בידיעה בית״ר לתנועת הצטרפתי
החשמלאות?" מקצוע את למדת "איפה

 מאוחר המקצוע. את רכשתי ושם החשמל, בחברת שוליה הייתי "תחילה
 ראשי רכב כחשמלאי קודם תל־אביב. בעיריית לעבוד התחלתי ,1935ב־ יותר,

החשמליה". למנהל התמניתי הזמן ובמרוצת
בסקרנות. אריה לשאול המשיך ?״ לאצ״ל נכנסת ״מתי
 אריה היה שלי המפקד לאצ״ל. גויסתי כאשר 17 בן שהייתי חושב ״אני
 מתכוון, אני למי יודע אתה מוקשים. הרכבת תוך־כדי נהרג אשר אדם יצחקי,
 גג על יושבת היתה כיצד אמי, את לי מזכירה תמיד הזאת התקופה אריה.
 הלכה לא פעם אף היא הביתה. בשובי לי ומצפה הבוקר, אור עד לפעמים ביתנו,
 מפעילותי תחילה הסתייג אבי מאוד. לי דאגה תמיד מהבית. כשנעדרתי לישון

 רוצה שהוא לו אמר ווילקינס אברהם, אחי, ואת אותי כשעצרו אבל באצ״ל.
 אחרי הצוואר. על הידיים עם תנועה עשה הוא יודע, ואתה מתים, אותנו לראות
מהסתייגותו. מעט נסוג ווילקינס של דבריו את שמע שאבי

 עלו כיצד לי סיפרת לא פעם אף בדירתך יום באותו שנעצרנו למרות "יצחק,
שלך?" הכתובת על האנגלים

 בגין המשטרה על־ידי מבוקש היה הוא בדירה. אצלנו היה זטלר "יהושע
 כתוצאה לדירתנו הגיעו שהאנגלים כנראה א.פ.ק. בנק בשוד השתתפותו חשד

 חקרו האנגלים לאינטרסול. יהושע נכנס בדלת דפיקות כששמענו מהלשנה.
 עם לי הרביצו גם הם תוך־כדי־כך וכתובות. שמות ממני להוציא במגמה אותי

 לשאוב כדי האינטרסול דלת את לרגע יהושע פתח בינתיים אקדח. של קת
 חברים, מספר של מפגש ייערך שאצלנו תוכנן אותו. ותפסו בו הבחינו ואז אוויר

 יוסף )שמיר(, יזרניצקי יצחק ונעצרו: למפגש אחד אחד הגיעו באמת והם
 זה במזרע. נחתנו ומשם לעכו אחר־כך ליפו נלקחנו ואתה. מסרי דניאל ברושי,

הסיפור". כל

71



לשאול. אריה הוסיף אשהז" נשאת "מתי
בתי". שרה, נולדה מכן לאחר ושנה ו939ב־ "התחתנתי

נכון?" אליה, מתגעגע בטח "אתה
 היית אילו מתוקה. כך כל היא רבים. חודשים הילדה את ראיתי לא "מאוד,

מיד". בה מתאהב היית אותה רואה
יצחק. ביקש לספר", תורך כעת "אריה,

לשוחח". הזדמנויות הרבה לנו יהיו עוד מאוחרת. כבר השעה "לא.
אריה." טוב, "לילה
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14

באים׳. האנגלים

 בשעות 1942 פברואר, לחודש, השנים־עשר התש"ב, בשבט כ״ה היא השנה
בתל־אביב. ב׳ מזרחי ברחוב הצהריים שלפני

 תתרחש מספר רגעים שבעוד לכך סימן כל נראה ולא רגיל, יום זהו לכאורה
 של החדשה ההיסטוריה בדפי חותמה את שתטביע אנושית, טרגדיה כאן

בארין־ישראל. העברי היישוב
 לפני הנעצרת מכונית של בלמים חריקת לפתע, מפלחת הרחוב שלוות את
 לתוך היישר בריטים, שוטרים בזריזות קופצים המכונית מתוך .8 מס׳ הבית
 בדלת. מקישים השוטרים הגג. לקומת עד המדרגות במעלה ושועטים הבית
 ווילקינס, ובראשם לחדר נכנסים השוטרים צעירה. אשה על־ידי נפתחת הדלת
 הם מי את בשירותים. אפילו פינה, בכל חיפוש ועורכים המסוכן, הבלש

 פנימה ידו את ומכניס לארון ניגש השוטרים אחד אבל איש. כאן אין מחפשים!
 מושך ומיד אדם של בגוף מרגיש הוא לפתע בתוכו. הבגדים הסטת תוך־כדי

 תירה!" "אל והשוטר: האיש בין לחצוץ מזנקת הצעירה האשה החוצה. אותו
 מגיע, מורטון בתל־אביב. הבולשת מפקד מורטון, את ומזעיק ממלמל הוא

 לבדם. האיש עם נשארים והשוטרים למטה הצעירה האשה מובלת מכן ולאחר
 של בקבוצה מבחינים המתקהלים יריות. מספר נשמעות דקות כמה כעבור

 בשמיכה, עטוף אדם גוף נושאות כשידיהם הבית במדרגות שיורדת שוטרים
 האספלט על ניגרות דם וטיפות החוצה הרגליים רק מבצבצות מתוכה

השחור.
מר. בבכי סבוראי, טובה הצעירה, האשה צועקת יאיר!" את "הרגו
יאיר!" את "הרגו

ומתקרב. הולך יאיר של להירצחו הזכרון יום שנה. לפני קרה זה
יאיר. של זכרו להעלאת רעים שיחת של במפגש לבחורים נתן אמר "חברים",
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יאיר". עם לי שהיתה האחרונות השיחות אחת של תוכנה את לכם ואספר "הבה
 בים בנסיעותיו למחתרת. רבה תועלת הביא אשר יורד־ים, חבר, לנו "היה

 גם הוא משם. דואר להביא וגם לחוץ־לארץ ידיעות להעביר יאיר בו נעזר
 בבנק שהחרמנו מהכספים ברשותנו שהיו כסף שטרי להחלפת בו השתמש

 לחיפה שאסע ממני ביקש ויאיר לו, שנקבעה לפגישה הופיע לא הוא א.פ.ק.
 אשה נשא עתה שזה לי סיפר הוא אותו. ומצאתי לשם נסעתי קרה. מה ואברר

 לו חיכינו קבענו. הבאה. לפגישה שיבוא הבטיח אבל שוב. להפליג עומד והוא
הופיע. לא הוא אך היעודה, בשעה יאיר עם

 תועלת לנו הביא אשר וטוב נאמן חבר לנו ׳היה יאיר אמר רואה', אתה ׳הנה
 רק והנה לגורלו. חרד ולא לעצמו אדון היה הוא לבד, חי הוא כל־עוד רבה,
 עם שמתחרה ערך, בעלת חדשה, מטרה לו יש וכבר בית, הקים אשה, נשא

 למען החרות מלחמת את וינטוש אותה יעדיף גם שהוא כנראה המחתרת. רעיון
 מכביד כבד מוסרי עול אשה, יש לי ׳גם בכאב. יאיר הסביר הפרטיים׳, חייו
 בחיינו מאוד מאושרים אנחנו לי. מפריעה שאשתי מלומר לי חלילה עלי.

 כל את עליה גם להטיל זכות כל לי שאין לי נדמה לפעמים אבל המשפחתיים,
 חושב פעם לא ברגע. רגע מידי לי שאורבות והסכנות עלי שרובצת האחריות

 בן־חורין אהיה שאני וכדי כבולה תהיה לא שהיא כדי להיפרד, שעלינו אני
 ומיד צער, של בנימה יאיר והוסיף המשיך המחתרת׳, לרעיון לחלוטין, להתמסר

 כאשר מאוד לה יכאב לא ניפרד אם ׳אז והפליט: מהירה בתנועה אלי פנה הוא
הדבר׳. לי יקרה

נתן. והדגיש חזר לי׳." יקרה ׳אם ולא לי׳ יקרה ׳כאשר במפורש אמר יאיר
 בהזדמנויות גם על־כך רמז הוא ומתקרב. הולך שקיצו לכך מודע היה "הוא
 אותי יתפסו שאם ספק בלבי ׳אין בעצב: אמר הוא אחרת פעם אחרות.

 בריחה. נסיון בעת שנהרגתי ויפרסמו מיד, אותי להרוג יהססו לא הם הבריטים,
 ישתמשו לא כמוני, אויבים ולגבי הבריטית האימפריה אויב בעיניהם נחשב אני

 דבר, של בסופו עמנו. בעתיד ספק לי אין זאת, עם יחד אבל חוקיים, בהליכים
 מותי אחר מישהו יתפוס מקומי ואת המלחמה תימשך אותי, ירצחו אם גם

אחרים׳." הרבה אפילו
רוחו. את הסעיר יאיר בדברי שהזכרון בו היה ניכר לרגע. הפסיק נתן

 היה פעם "וכל שוב, נזכר המשיך, לוחמיו", של סבלם מכושר התפעל "יאיר
 במלחמה מלהמשיך יירתעו ולא במאבק מעמד יחזיקו שהאנשים מחדש בטוח

דבריו. את נתן סיים ינצחו", גם הם דבר, של ושבסופו אחריו, גם
 הם ובהתרגשות. בצמאון דבריו את הבחורים שתו דיבר, שנתן הזמן במשך
 ונעם ממושכת תקופה נתונים היו שבה בבדידות עידוד דברי לשמוע הזדקקו

נתן. להם שהגיש המרגש הרוחני המזון מן לטעום להם
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יודקה. התערב מלים", מספר לומר רוצה אני שנתפזר לפני "חבר׳ה,
 חשוב יום רק לא הוא זה יום יאיר. של למותו שנה תימלא ימים מספר "בעוד

 חששות בלבותיהם השאיר הרצח מעשה לאנגלים. גם חשוב יום אלא לנו,
 שקבוצת בטוחים הם המחתרת. של חריפות ומתגובות נקם מפעולות ופחדים,

 הם לרצח השנה יום שלרגל בכך ספק לנו אין חוסלה. לא אך נפגעה, שטרן
 את יגבירו אצלנו שגם להניח יש ומכופלים. כפולים זהירות באמצעי ינקטו

 העבודה. את לסכן אם־כן לנו אסור בצריפים. חיפושים יערכו ואף השמירה,
זעם". יעבור עד ימים למספר נפסיקה הבה

 באופן תושבת הקרובים שבימים הסכימו והכול הגיוניים, היו יודקה דברי
החפירה. עבודת זמני

קרה. אכן הבחורים חששו מפניו ואשר הגיע בשבט כ״ה יום
 היתה השעה בוקר. באותו ששמר בן־דב ברוך קרא באים", הם "חברים,

. השחר האיר עתה זה מוקדמת.
 ההוראות את יודקה נתן ישנים", שאתם פנים ותעמידו במיטות "הישארו
האחרונות.

 בדומיה התקדמה אשר שוטרים של בפלוגה מוקף המחנה נראה בבת־אחת
 נשמע מבחוץ העצירים. את להפתיע בכוונתם שהיה דומה הצריף. לעבר

 ולתוכה בטריקה נפתחה הצריף דלת במנעול. מפתחות חריקת קול בחוזקה
 והחלונות. המיטות ליד עמדות תופסים כשהם שוטרים עשרות הסתערו
 בלב לטעת וניסו משתנם, התעוררו הם עתה זה כאילו פנים העמידו הבחורים

 "מחק" עמנואל הפתאומית. מכניסתם הופתעו אכן שהם האשליה את השוטרים
 "קורי מהן "לגרש" בנסותם בעיניהם מיצמצו והאחרים גדול פיהוק מפיו

שינה".
צעקה. בקול קובל סרג׳נט צעק המיטות!" ליד ולעמוד לקום "כולם

 מדבר כשאתה גם אותך שומעים אנחנו סרג׳נטז צועק אתה למה קרהז "מה
הצריף. על האחראי הרצק׳ה, לו ענה אדם", בן כמו

הסרג׳נט. שוב הצטעק הרגליים", על מיד עימדו "שקט!
 לא הם אבל שערכו, בחיפוש לשוטרים להפריע כוונה כל היתה לא לבחורים

 את בעצלתיים משכו הם למהר. מה בשביל היה לא עליהם. שצועקים אהבו
 מאוד קר היה בפיז׳מות. לבושים בעודם לידן והסתדרו המיטות מעל רגליהם
 פנים להעמיד ממשיכים כשהם בהן, והתכרבלו שמיכותיהם את נטלו ואחדים

השוטרים. במעשי באדישות כאילו ולהתבונן
 הבולשת של שוטרים אלה היו אזרחית. לבושי היו השוטרים בין

הבריטית.
הבלשים. אחד את שאול שאל מחפשיםז" אתם "מה
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 על־ידי חוץ כלפי שהופגנה האדישות ברוגזה. הבלש השיב "שתוק",
 והזיעה בחוזקה דפקו ליבותיהם בתוכם. שחשו מה על העידה לא הבחורים

התרגשות. מרוב פניהם את כיסתה
 נואשות והשתדל וייס שמואל לעצמו אמר בעצבנותנו", יבחינו שלא "רק

כרגיל. להתנהג
 חיפשו המיטות, את הפכו הם בצריף. פינה לכל השוטרים פשטו בינתיים

 מאחוריהם. משהו יש שמא העץ קירות על בידיהם נקשו האצטבעות. בתוך
 העיפו הגג. קורות את לבדוק כדי הספסלים, על ועלה התעצל לא מהם חלק
דבר. מצאו ולא בשירותים, מבט

הווילונות. את והסיט למלתחה, הבלשים אחד ניגש לפתע
 למפקד שהסביר ההסבר על חזר הרצק׳ה הרצק׳ה. את שאל כאן?" זה "מה

עפעף. להניד מבלי המחנה,
 המלתחה. בניית את אישר המחנה מפקד בצריף. וניקיון סדר שיהיה כדי "זה

 דברי את אישר היגינס בחיפוש. נוכח שהיה היגינס לעבר פנה היגינסז" מר נכון
ראש. בניד הרצק׳ה
 מה", דבר להימצא מוכרח "כאן בחשדנות. להתעקש המשיך הבלש אבל
 ליד שעמדו השוטרים על לפתע פקד מכאן!" החפצים את "סלקו הפליט.

מעש. באפס המלתחה
 סילקו ממקומם, המזוודות את הוציאו הם למלאכה. אלה ניגשו שהות ללא

 תורן משהגיע הבטנה. קריעת ואף בכיסים חיפוש תוך־כדי הבגדים ערימת את
 נבדק. בהם פריט וכל החפצים כל מתוכם הוצאו והארגזים המזוודות של

דבר. נמצא ולא הרצפה על פוזר הכול - סבונים גילוח, דברי מזון, קופסאות
 יצחק למלתחה. ביותר הקרובה המיטה היתה סימן־טוב יצחק של מיטתו

 מוכר הוא מנין להיזכר מנסה החפצים, בין שמחטט בבלש בתשומת־לב התבונן
בביתו. שלו במעצר שהשתתף הבלשים אחד שזה נזכר הוא לפתע לו.

 פנה ומיד חשב לשיחה", אתו אכנס אולי בעברית, אתי אז דיבר "הוא
אליו.

נכון?" אותי. שעצרו אלה בין היית אתה אותך, זוכר "אני
 שלומך?" "מה בנועם. הבלש השיב טועה", לא אני אם סימן־טוב, אתה "נכון.

הוסיף.
 יצחק ושאל המשיך בבוקר?" מוקדם כזה בלגן עושים אתם למה "בסדר.

מהמלתחה. הבלש תשומת־לב את להטות מנסה מתלוצץ, בטון
 זוממים אתם אולי לכול. מסוגלים אתם עליכם. לסמוך אפשר אי "הרי

הבלש. השיב לברוח?"
 הכול, כאן לנו יש בלטרון? כאן לנו חסר מה לעשות? מה לנו אין "לברוח?
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 מה אין לברוח? אבל מהר. להשתחרר רוצה באמת אני טוב. פה אלינו היחס גם
 שהבלש בתקווה השיחה זמן משך את להאריך וניסה יצחק היתמם לעשותז"

במלתחה. ולחפש להוסיף יפסיק
 הפסיק לא שהבלש אלא הצריף של האחרות בפינות החיפוש נמשך בינתיים

 פעולה עמו ושיתף יצחק כלפי הוגן יחס שגילה למרות במלתחה, לחפש
בשיחה.

 והחל ברכיו על כרע הוא יצחק. ליד שעמד לבלש שוטר עוד הצטרף אחר־כך
 בצריף המתח את העלתה זו צפויה בלתי תנועה הרצפה. את ממשש

 המבחן. שעת הגיעה הנה בבת־אחת. נעתקו כאילו הבחורים של ונשימותיהם
 העניין האבנים! מן הטיט את מגרד הוא עושה? הוא מה עולם, של "ריבונו
מתי. בתוכו מזדעק אבוד!"

 לעצמו. חרישית גור יהודה מתפלל הבור!" את יגלה שלא יתן מי "אלוהים,
 את הפעם ביקש באלוהים, מבטחו את שם הוא תמיד שלא סיומקה, אפילו
 ולפתע הרפה, לא הבלש אבל בלבו. התחנן חסד!" עמנו עשה הפעם "רק חסדו.
השולחן. להרמת משמשות שטבעותיו החוט בקצה אצבעותיו נתקעו
המהרג׳דה. חשב אבוד", הכול הסוף. "זה

. האכזר הגורל עם משלים חרישית, מלמל לחופש!״, ״שלום
 שלך "העברית לבלש. חברית בנימה לפתע יצחק שוב פנה יודע", "אתה

 הניח הרצפה, על עתה רכון שהיה הבלש לאחרונה". נפגשנו מאז מאוד השתפרה
 בריצפת נקישות מספר ונקש החוצה אותו למשוך שנכשל לאחר הברזל לחוט
 כדי עליה אוזניו את הניח הוא כך, תוך־כדי מידיו. מש שלא מקלו עם האבן

 ההתרגשות. גבול סף על היו והבחורים נשמע עמום הד התגובה. את לשמוע
 עלול זה כי מישהו, יתעלף שלא רק להתפוצץ. עמדו אחדים של ליבותיהם

בבלשים. חשד לעורר
 הבלש הקיש אחר־כך העמום. הקול נשמע ושוב ברצפה, הבלש נקש שוב

 באוזני ברור נשמע הנקישות שתי בין ההבדל לווילונות. שמעבר האבן בריצפת
למלתחה. קרוב שעמדו הבחורים
 ויגלה המכסה את ירים החוטים, את יוציא הבלש מעט עוד הסוף. זה "זהו!

בקרוב. בחוץ להיות שחלם שיף מנחם גם נכנע המנהרה", את
 בקדחתנות שחיפש הבלש את סימן־טוב יצחק שאל לשבת?" לנו מותר "אולי

המלתחה. בתוך
 ונתן ביצחק, הבלש נזף טיפש!" ־כך כל שאני תחשוב אל סימן־טוב, "אדון

ורב־משמעות. ארוך מבט בו
חדש. לשיא הבחורים בלב המתח את העלו הדו־משמעיים הבלש דברי
 את למתוח כדי בנו להשתעשע ממשיכים הם אך העניין, את גילו הם "הנה,
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 לדברי להתחייס כיצד ידע ולא יצחק חשב היכולת", גבול קצה עד עצבינו
 ומבטיהם הריצפה מן הבלשים שני קמו לפתע הפלא למרבה אולם האנגלי.

 המלתחה מן יצאו הם חיפושים. עברו לא שעדיין בצריף אחרות לפינות הופנו
הגג. קורות על שוב וטיפסו ורשלנית איטית בהליכה

 בגסות לחפש חזרו כה, עד החיפוש מכשלון בהם בערה שחמתם האחרים
ליד. הבא כל את וחתכו קרעו והם ובבגדים, במזוודות
 לשוב לשוטרים לאפשר שלא כדי כלשהי, פעולה מיד ליזום עכשיו נדרש
 לכן קודם שיצא האחראי, הקצין בחזרה לצריף משנכנס ואכן במלתחה. ולחטט
 שלו: הטובה באנגלית הגלילי שאול אליו צעק ולחפש, להמשיך כדי החוצה,

שלכם". הגסה ההתנהגות על מוחים "אנו
 נבוך, עמד הקצין אוזניים. מחרישות בצעקות האנשים כל אחריו פרצו מיד

 מלות מספר ואמר להצטדק ניסה הוא לבסוף כזה. במצב לעשות מה ידע ולא
 הנזק עשיית את להפסיק והבלש השוטרים על פקד אחר־כך התנצלות.

הצריף. את מיד ולעזוב האישיים, בחפצים
 הבחורים בה התנסו שטרם עצבים, מריטת של ארוכה שעה לאחר סוף, סוף

דבר. לגלות מבלי הצריף את השוטרים עזבו קודם־לכן,
 נרגעו המחנה, את עזבו שהשוטרים החלון, ליד שעמד צ׳וצ׳ו, משהודיע

 ביותר הקרוב הראייה עד סימן־טוב, חלפה.יצחק וההתרגשות הרוחות אט־אט
 מיידית. התייעצות ונערכה התרחש אשר על דיווח במלתחה, שנערך לחיפוש

שנית. יקרה לא שזה כדי המצב את לנתח צורך היה
 לחיפוש התייחסו ה״האופטימסטים" שקרה. למה באשר חלוקות היו הדעות

 ה"פסימיסטים" ואילו ברצינות, אליה להתייחס שאין חד־פעמית תקרית כאל
 שקשה היתה האמת לבוא. לעתיד רעות מנבא הזה הפתאומי שהחיפוש ניבאו

 החשד את שעוררו דברים מספר היו שאירע. ממה ברורות מסקנות להסיק היה
 ישר למלתחה ניגש שהבלש העובדה למשל, כמו, משהו יודעים שהבריטים

 המלט את גירד הוא דבר־מה. להיות צריך שכאן ואמר לצריף, כניסתו עם
 כן, החוטז של תפקידו מה בדק לא הוא מדוע כך, אם בטבעת. ומשך מהאבן
 כאשר שנשמע ההד כמו ולא עמום נשמע ההד בריצפה במקלו נקש כשהוא

 הבחין כן הוא ואולי בכך? הבחין לא הוא האם למלתחה. שמחוץ ברצפה דפק
 טוב, סימן "אדון המלים: משמעות ומהי מבחין? הוא שאין פנים העמיד ורק
 שהוא בכך רמז הוא אולי על־ידו, שנאמרו טיפש", כל־כך שאני תחשבו אל

במשהו? מרגיש
 ידעו לא הם אך המנהרה, סוד את גילו שהאנגלים היתה הבחורים רוב דעת

 שהם חשבו "הפסימיסטים", מיד. אותה חשפו לא האנגלים מדוע להסביר,
 להם נותנים הם ובינתיים מהמנהרה יצאו כשהם חם, על אותם לתפוס רוצים
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 חשבו האחרים אחרות. בריחה בתוכניות לעסוק לא כדי ולחפור, להמשיך
לעצמו. התהילה את רוצה הוא כי המנהרה את בפומבי חשף לא שהבלש
 הברזל בחוט משך לא שהבלש חושב "אני מנחם. העיר מתי", יודע "אתה

 היה הוא אחרת הרצפה. את כשריצפו במקרה שם נשאר שזה חשב פשוט כי
שמתחתיו". האבן את לפרק מנסה

 אתם. הסכימו והם הבחורים מן לאחדים הגיוניים נשמעו מנחם של דבריו
יעקובי. שלמה בספקנות שאל בחיפוש?" הבלש המשיך לא למה "אם־כן
 תנועה שכל נרגשים כל־כך היינו כהרים. הרים צל רואים שאנו חושב "אני
 רק הרי כך. זה ואין ובכוונה, במחושב שנעשתה כאילו נראתה שלהם, רגילה
 שגרתית. חיפוש פעולת מתוך נובע עשו, שהם מה וכל הסוד את יודעים אנחנו
 מתוך שלמה הוסיף מיד", המנהרה את מגלים שהיו ספק אין באמת, חשדו אילו
הרוחות. סערת את להרגיע רצון

שותקה. החפירה ועבודת ימים, מספר נמשך הבחורים בין הוויכוח
 אחד על־ידי לבריטים הודלף המנהרה שסוד ייתכן האם דעתך? מה "נתן,

 במחלקת רבות שנים עסק יהודה חברו. את גור יהודה שאל מחברינו?"
 ריאלית לא לו נראתה היא כאשר גם אפשרות, כל לבדוק טרח והוא המודיעין,

 ביחד שחיו והנאמנים הקרובים מהחברים שמישהו המחשבה ועיקר. כלל
 היתה שחרור, קבלת תמורת או כסף בצע תמורת הסוד, את יסגיר בצריף

 כושר וכבעל מודיעין כאיש יהודה, אולם הדעת. על מתקבלת ובלתי מטורפת
הבעיה. לפתרון אותו שתביא אפשרות שום להזניח רצה לא ענייני, ניתוח

 אולם ייתכן, "הכול נתן, לו השיב צודק", אתה תיאורטי באופן "יהודה,
 שאיש בכך, בטוח גם אני התגלה. לא שהסוד מוכיחה האירועים השתלשלות

הוסיף. משהו", יודעים האנגלים אם גם הלשין, לא מחברינו
 ומהימנים ותיקים בחורים הם כולם. את להכיר הספקתי הימים "במרוצת

 את ונימק נתן חזר נוראה", כה אשמה בהם ולהטיל מהם באיש לחשוד ואין
 ושוחח הבחורים, שאר של דעותיהם את לבדוק ביקש יהודה תחושותיו.

 האמינו לא הם וגם ועמנואל, סיומקה מתי, יודק׳ה, עם העניין על בדיסקרטיות
בהם. יבגוד הבחורים מן שמישהו

 על משהוחלט רב. זמן במשך בבחורים כירסמה אי־הוודאות זאת עם יחד
 היו החברים בקרב ותסכול. המתנה של תקופה החלה החפירה עבודת הפסקת

 מהמחנה, בכוח פריצה של האלטרנטיבית בתוכנית עתה דגלו אשר כאלה
 לעבר בלילה יפרצו הם תתגלה, והמנהרה ייתפסו הם שאם ההצעה והועלתה

 לצאת וינסו ברשותם, שהיו היחידים האקדחים שני בעזרת המחנה גדרות
 שהיא סיכוי שהיה לומר וקשה נועזת היתה התוכנית יגיע. - שיגיע מי החוצה.
 צריך שהיה מה בלילה. בעמדות שניצב הקטן השוטרים מספר למרות תצליח,
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 השוטרים על להשתלט ומשם הפטורלים, שביל שומרי על רק להתגבר הוא
 הגדר את לנטרל כיצד מפורטת תוכנית עובדה לא השמירה. בצריף שיושבים

 גם חולקו לא השמירה. מגדלי את להשתיק או לחסל וכיצד המחשומלת
 מוטל מבחוץ. שמיר יצחק הסכמת נתבקשה, לא גם ואולי ניתנה, ולא תפקידים

 צורך היה לא כך, או כך הפריצה. מתכנני עם דעים תמים היה נתן אם בספק גם
אותה. לממש
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מים" ממנה "ויצאו

 לרדת המשיך הגשם "הכורים" של לשמחתם סגריריים. פברואר ימי היו הימים
החפירה. עבודת של הרעש את מלשמוע ונמנע עוזו, בכל

 לכלל הבחורים הגיעו שבועות, מספר העבודה של ארוכה הפסקה לאחר
 ברשותם שיש לכך, סימן כל נתנו לא האנגלים החפירה. את לחדש שיש דעה

ולהמתין. להמשיך טעם כל עוד היה ולא המנהרה, על כלשהו מידע
 חוסר שהביע הראשון הדרך. ראשית וזו בלבד. מטרים 3כ־ נחפרו עתה עד

יודקה. היה ההמתנה של הארוכה התקופה מן סבלנות
 נכונות מתוך לחברים אמר מכאן", נצא לא פעם אף אחרת להזדרז "צריך

החפירה. חידוש תוך־כדי להם שיזדמנו האתגרים כל עם מחדש להתמודד
 "אם מתי, התלהב המנהרה", כיוון על נשמור שבעזרתו למכשיר זקוקים "אנו

 מעלות, מספר נסטה אם גם הנכון. מהכיוון לסטות עלולים אנו כך, נעשה לא
לנו". שהצבנו מהמטרה הרחק המנהרה את להוביל זו סטייה עלולה

 קשה. דבר לא זה זה. בעניין נתן עם התייעצתי כבר אני מתי. צודק "אתה
עץ. של חתיכות משתי מעלות 75 של בזווית מתקן שקבענו, כפי נתקין,

כזה". ׳זויתן׳ לנו שיעשה מסיומקה אבקש "מיד
 כבר הכורים זה בשלב קושי. כל ללא ה״זויתן", את סיומקה הכין מהרה עד

 קושי כל היה לא שאותם בכלים וכן במסמרים בצבת, בפטיש, מצוידים היו
 בסיומה שיתברר וכפי החפירה, של הנכון הכיוון נמדד "הזוויתן" בעזרת להשיג.

ביותר. הטוב הצד על תפקידו את ביצע הוא
יודקה. שאל ה׳קולנוע׳ז" להצגת בתור מי "ובכן

 סוף־סוף להתחיל משתוקק הוא כי בקולו והורגש סיומקה ענה "תורי",
בעבודה.

אותו עודד החפירה", על תקל והיא רכה, האדמה סיומקה. מזל, לך "יש
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המהרדג׳ה.
 בור את לפתוח זינקו והבחורים סיומקה, ביקש הבור׳/ את פיתחו "טוב,
המנהרה.

 סיומקה הכריז הקולנוע׳", ׳הצגות את מחדש לפתוח בזה מתכבד "אני
לבור. בשמחה וקפץ בחגיגיות
 ליד מים. שקשוק קול ממנו עלה ולאחרי־כן חזקה חבטה קול נשמע לפתע

 קרה. מה לבדוק מהרו ומיד אבן־זהר ויצחק ברוכק׳ה עמדו הבור פתח
 להיאחז ומחפשות מעלה כלפי מושטות ידיים בזוג הבחינו הם להפתעתם

 עלו או הבור מן שירדו הקומה, לנמוכי בעיקר מדרגה, ששימש הארגז בקצה
אליו.

בסקרנות. שאלו סיומקהז" העניין "מה
 סיומקה צעק אטבע", שאני רוצים לא אתם אם מהר, יד לי "תושיטו

מלמטה.
 למראו פרצו כולם הבור, מן נשלף וסיומקה ידיהם את השניים לו משהושיטו

 כולו מרוח היה חבריו, על־ידי סיומקה שכונה כפי העוף", "רבע רם. בצחוק
 את סיומקה איבד לא שבמצב, הגיחוך למרות לראשו. ועד מרגליו שחור בבוץ
שלו. ההומור חוש

 כבר היום אמבטיה. לי לעשות כדי הקטן, את אותי, לשלוח מצאתם "דווקא
 עכשיו לגמרי. אותי כיסו שכמעט עד גבוהים שם המים באמת, מקלחת. עשיתי
 סיומקה צחק בשבוע", פעם רק מתרחץ בדרך־כלל ואני שוב, להתרחץ אצטרך

אתו. צחקו החברה וכל מלא בפה
 כה״כורה" התגלה והרזה, הנמוך־קומה הבחור ההומור, חוש בעל סיומקה

 בית״רי. היה שלו הרקע גם חבריו, יתר כרוב הבורחים. קבוצת של המצטיין
 הפורמלי חינוכו את ו.919ב־ לטביה, בירת בווילנה, נולד זיו )מרקוביץ( שמעון

 הצטרף הוא נער בעודו "אפשטיין". ובגימנסיה היסודי בבית־הספר רכש הוא
 "דרגה" באונייה לארץ עלה ,19 בגיל ,1938 ובשנת בית״ר של הנוער לתנועת

חנון. בית בחוף
 גויס גם שם יעקב, בזכרון בית״ר לפלוגת אותו הובילה הראשונה דרכו
 אחד יום ולכן יאיר, עם ללכת החליט הוא הפילוג. חוויות את וחווה לאצ״ל
 חידש הוא כאן לתל־אביב. לעבור החליט ואז בחוץ, מזוודתו את מצא כשחזר

המחתרת. לעבודת ונרתם חבריו עם קשריו את
 הדרום למושבות ונשלח הארגון, מפעילי אחד סיומקה נעשה הזמן במרוצת

 באו ואז ובביצוען. פעולות של בתכנון השתתף הוא כן סניפים. לארגן במטרה
 לשלוח הוחלט ראשו. את להניח היכן היה לא ולסיומקה והמאסרים הרדיפות

 לשכן היכן אתם ולסכם הפעילים החברים עם להיפגש כדי בחיפה, לסניף אותו
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 ברחוב בר־יהושע, שמעון אחר, חבר של בדירתו סיומקה ישן בחיפה אותו.
 ונלי אבנרי, יולק לוקשן, שמעון הנגבי, עמנואל אז היו דירה באותה .15 החלוץ
 לפנות 03.00 בשעה הדירה הוקפה לפתע וותיקים. פעילים חברים כולם פישר,
 נאסר. בה שהיה מי וכל האנגלית המשטרה של גדולים כוחות על־ידי בוקר

 נלקח כשהוא כי מהלשנה, כתוצאה בוצע שהמאסר ספק כל היה לא לסיומקה
 זוג מציץ הפרגוד שמאחורי הרגשה לו היתה הידוע, ווילקינס אל לחקירה

בו. ומביטות עיניים
 הבלש לדברי התכחש סיומקה אך סיומקה", "אתה אז: לו אמר ווילקינס

 שהיתה המזויפת הזהות בתעודת שהופיע כפי קורן, דוד ששמו וענה
ברשותו.

 בעקבות ביפו. הבריטית הבולשת בסי.אי.די.בבניין ארוכות נחקר הוא
 עד וברגליו, בידיו באזיקים, הוחזק הוא החקירה תקופת כל במשך הכחשתו,

 ושאם לחקירה, שוב נלקח שהוא לו והודיעו משנתו אותו העירו אחד שלילה
 הועבר הוא לילה באותו עוד אולם לעולם. לדבר יוסיף לא הוא ידבר לא הפעם

בלטרון. למחנה ומשם למזרע
 של מזוהמות שכבות מעליו להסיר משסיים אמר למטה", במים מוצף "הכול

בוץ.
צ׳וצ׳ו. ביובש העיר לגשם", התפללנו עוד "ואנו

 בטוחים להיות אין הבור. מתוך המים את בהקדם לרוקן יש כעתז עושים מה
 הקירות. את וירטיב נחפר שכבר המנהרה חלק אותו לתוך המים ייכנסו שלא
ממפולת. להימנע יהיה קשה נרטב, גם הגג ואם

 המים את מיד נשאב "בואו בתקיפות. יודקה פקד לעבודה!" "קדימה
החוצה!".
יודקה. הורה הדליים!" עם לבור תיכנס קטן, אתה "צ׳וצ׳ו
 "סחבו" הם יומיים לפני רק זווית. בקרן שעמדו הדליים שני את נטל צ׳וצ׳ו

 ונכנס ומכנסיו נעליו את חלץ הוא בשטח. שעבדו הערבים מהפועלים אותם
לבור.

 לידו הגישם הוא אחר־כך למותניו. עד שהגיעו המים את בדליים רוקן צ׳וצ׳ו
 בשרשרת, לאחרים וזה בויקו לאריה אותם העביר אשר סימן־טוב יצחק של
 הסדק בין הקרקע, אל החוצה תוכנם את שפך לדלת קרוב העומד שהאחרון עד
והמפתן. הדלת של

 הכול ממילא שהרי הרטובה, באדמה יבחין שמישהו סכנה כל שאין מזל
הגשמים. לאחר רטוב

 הבור. מתוך צ׳וצ׳ו קורא נגמרים", לא והמים ושואב שואב אני הרוחות, "לכל
 עבודת של שעות כשלוש לאחר רק הזו. לעבודה סוף יהיה שלא היה נראה

83



הבור. קרקעית נתגלתה נמלים
 ולגמור למהר הרף ללא צ׳וצ׳ו את שדירבן מתי, באנחה הפליט השם", "ברוך

השאיבה. עם
 רבה, הקלה של בתחושה יצועם על לילה אותו עלו כולם דבר, של בסופו

חפירה. של יקר יום עוד בוזבז כי אם
 נתחיל ממחר "מתי, באפלה: שכנו לעבר יודקה לחש במיטותיהם מששכבו

 חייבים הלילה. כל נעבוד אפשר, יהיה אם תשע, השעה אחרי גם לחפור
מהר!" יותר להתקדם
 ב״ליל זה את זה בירכו השניים חזרה. מתי לחש ברירה", בלית זה את "נעשה

 שלמחרת הלילה משהגיע ואכן מעיניהם. השינה נעצרה שעה עוד אך מנוחה",
 עניין החפירה עבודת היתה הזה השלב עד הבוקר. אור עד העבודה התנהלה

 משמרות עבודה, סידורי חדשים, דפוסים לקבוע צורך יהיה מעתה שבשיגרה.
 ולהבא העבודה, צוותי כל את להפעיל צורך יהיה לכך וכו׳. שמירה "כורים",
 הדי הזהירות. אמצעי את להגביר יש לילה בעוד בעשייה. כולם ישתתפו

 ובלילה, היום, שעות במשך מאשר יותר חזק נשמעים והרשרושים הנקישות
 כדי מביום. חדה פחות בלילה הראייה כן, לשיר. אי־אפשר האורות כיבוי לאחר

 דורש וזה בהתמדה, להשקיף יש השוטרים של חשודות בתנועות להבחין
 ביקורות אחת, לא נערכות בלילות, כי בחשבון להביא גם יש גדולים. מאמצים

 במהירות לסדר יש מהירה. תגובה דורשת למחנה השוטרים של כניסתם פתע.
חריג. דבר קרה לא כאילו למיטות, ולחזור המנהרה דלת את הבזק

 בעיות. התעוררו ולא החפירה, בעבודת כוחם את ניסו הכול בהתחלה
 לא איש באחר. התחלף ולאחר־מכן השעה כמחצית חפר אחד כל בדרך־כלל

 שוב, שוב הלחה האדמה בתוך החד המכשיר שבנגיסת מה־עוד להשתמט, רצה
 מאחורי החרות לוחמי את הכולא המשעבד, של גופו את פולח המכשיר כאילו

 כאשר יותר, מאוחר אולם לוותר. מוכן היה לא איש זו הרגשה ועל ובריח, סורג
 החפירה שעבודת הפיזי במאמץ עמדו כולם לא ויותר, יותר מתארכת המנהרה
דרשה.

 ולמי שש, בשעה לביקורת נכנסים כבר השוטרים לקום. קשה היה בבוקר
 ולספור למיטה, ממיטה לעבור נהגו השוטרים כזאת? בשעה לקום חשק יש
בשמיכה. מכורבל שהיה מי את

 לוודא, כדי קלה, לדחיפה "זכה" השמירה מתוך מבצבץ היה לא שראשו מי
 השוטרים מכל יותר אבה קובל סרג׳נט במקומו. שהושכבה בובה זו אין האם

 בעיות ללא הספירה משעוברת בספירה. בטוח להיות כדי בכולם, בידיו לגעת
 נפתחו שוב אלה בימים הלאה. לישון המשיכו והאסירים יוצאים השוטרים

 מן נופלות אבנים כאילו הצריף, גג על הקיש חזק וגשם השמים, ארובות
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 לגשם. מתפלל לא איש כבר בבור, השטפון שהתגלה לאחר עתה, השמים.
 כולם אלה בימים המנהרה. לקריסת יביאו שהגשמים מפחדים כולם להיפך,

 ליאות. ללא עובדים המוחות מפלות. למנוע כדי לעשות מה בשאלה, עסוקים
דבר. לכל פתרון למצוא יש

 שיף, מנחם הציע המנהרה", מעל ניקוז תעלות לחפור שצריך חושב "אני
כאלה. בנושאים הנסיון בעל החקלאי,
 החוצה מיד תצאו אבן־זהר, ויצחק "אריה יודקה. אמר מנחם", אחוז "מאה
 רוצים שאתם תגידו חופרים אתם למה ישאל מישהו ואם תעלות, ותחפרו
 מיד יצאו והשניים מזרז, בטון הוסיף הירק", גינת אל הגשמים מי את להעביר
 הגשמים האם לבדוק, צורך היה זו, בעיה משנפתרה תעלות. לחפור החוצה

 להתייעץ צריך היה לבדוק כדי למנהרה. הזיקו לא לאחרונה שירדו המרובים
 הזמן היום? בשעות הבור את לפתוח או הלילה עד לחכות האם ולהחליט,

 שאסור טען מנחם האורות. כיבוי לאחר בלילה, היה על־כך לשוחח ביותר הטוב
 מבלי תומכות לבנות דחוף צורך שיהיה קריטי, להיות יכול ושהמצב זמן, לאבד

היום. במשך למחרת מיד זאת לעשות ושיש להתמהמה
הרצק׳ה. נרעש התאבדות!" זו ביום? המנהרה את "לפתוח

 אורחים של פתע ביקורת שתהיה סכנה כל אין ביום שדווקא חושב "ואני
 הגיב בעורמה", אותם להרחיק כבר נוכל חברים, סתם יבואו ואם צפויים. בלתי

הרצק׳ה. של לדבריו בביטחה גור יהודה
 דרש שהמצב מכיוון אבל היום, במשך לעבוד כל־כך להוט היה לא יודקה

בבוקר. למחרת הבור את לפתוח הוחלט מיידית, פעולה
 תפקידיהם את למלא כולם הוזעקו השחר, עלות עם מיד למחרת, ואכן,

 ובפתחו בצריף התצפית בנקודות התייצבו תצפיות לערוך שמונו אלה הקבועים.
 סיומקה משנכנס אז, רצויים. לא אנשים ייכנסו שלא כדי בחורים שני התיישבו
 אמנם המנהרה. הוצפה ששוב שווא, חרדת היתה לא שהחרדה התברר למנהרה,

רע. בכי היה המצב עדיין אבל הראשונה בפעם כמו גבוה היה לא המים מפלס
 בגלל סדוקה, היתה תקרתה גם אלא מוצפת, היתה המנהרה קרקעית רק לא

 היום במשך לתקרה. נכון הוצמד שלא תמיכה קרש ליד אדמה גושי של מפולת
 להשתמש צורך והיה חשמל, מזרם מנותק היה הצריף כי חשוכה היתה המנהרה

 נמצא ועתה שלו "הקניות" מאחת בטריות הביא ששמואל׳קה מזל בפנס. איפוא
 הפכו והבטריות לכך שהתקין פח בקופסת אותן הרכיב יצחק שימוש. להן

לפנסים.
 וצ׳וצ׳ו ברוכ׳קה ירדו ומיד יודקה, פקד המים!" את להוציא כול קודם "יש
 המשיך הבור מן ומשעלו בלבד, אחת כשעה הפעם ארכה המים שאיבת לבור.

 למטה רד סיומקה, התקרה. את לסתום צריך "ועתה הבחורים: על לפקד יודקה
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לעשות!" אפשר מה ותראה
 יהיה שאפשר שקית מין לו שיתקינו ביקש הוא המצב, מה סיומקה משראה

הסדק. את לסתום כדי באדמה, אותה למלא
שאל. גשם?" מעיל למישהו "יש

סימן־טוב. יצחק אמר וייס", "לשמואל
ליצחק. אותו ומסר מהקולב שלו המעיל את הוריד שמואל

 שקית מין במהירות ותפר המעיל על "התנפל" חייטות פעם שלמד סימן־טוב
 הסדק את סתם שסיומקה לאחר וייס. שמואל של ממעילו שגזר הבד מחלק
 חמישה נחפרו עכשיו שעד העריך הוא ולרוחבה, לאורכה המנהרה את ובדק

 להוסיף צורך יהיה בקירות הקרשים התרופפות בגלל לדעתו, בלבד. מטרים
תומכות. במנהרה

 ובמרוצת לוחות חמישה היו מיטה בכל עץ. בלוחות חוסר היה לא בצריף
המנהרה. בקירות לתמיכה שישמש כדי אחד לוח מיטה מכל נלקח הזמן

 הם יתחבלו להבא אולם הנוכחית, המנהרה של לאורך הספיקו הלוחות
 ועד מראשיתה המנהרה את שירפדו עץ תומכות להשיג כדי שונות תחבולות

סופה.
 הפרעות, וללא בהצלחה בוצעה והעבודה היום באמצע נפתח שהבור מכיוון

 התגברו כך בלילה. רק ולא היום במשך גם לחפור שאפשר לדעת הבחורים נכחו
 ירידת ובשל החיפוש שלאחר ההמתנה בעקבות שהיה בחפירה הפיגור על

להצפות. שנרמה הגשמים
 להשלים! אי־אפשר מזה פחות עם ליום! אחד במטר בחפירה להתקדם יש

 ואת נפשם כל את בה השקיעו והבחורים שאת, ביתר החפירה התחדשה כך
 ביום בלילה, כמו שלא הרגיל. היום סדר את שינו הם תחילה מחשבותיהם. כל

 העצירים זאת. לעשות רשאי וגם אליו להיכנס יכול אדם וכל פתוח, הצריף
 הם המגורים. בצריפי רעהו את איש ביקרו והם בצוותא, להתרועע נהגו במחנה

 למנוע היה אי־אפשר לכן ובגלוי. משותפים ספורט ומשחקי חברה משחקי ערכו
 הוטל החברים מן חלק על חשד. יעורר שהדבר מבלי לצריף הכניסה את מאיש
 זאת עשו והם נוחות, הלא בשעות קרואים הבלתי האורחים את לסלק

 והיכן כיצד היתה הבחורים על שהעיקה המרכזית הבעיה ובחוכמה. באדיבות
 לחלק היה אפשר בלבד, בלילה נערכה החפירה כשעבודת האדמה. את לפזר

 יצחק הגננים, אחד ומבוקרת. נינוחה בצורה שהצטברה המעטה האדמה את
 החוצה, האדמה שקיות עם החשיכה בחסות לקפוץ התקשה לא אבן־זהר,

הגינות. ערוגות על תוכנן את ולשפוך
 השקים מספר הכרייה. תפוקת עלתה היום בשעות העבודה קצב הגברת עם

 דחוף פתרון למצוא איפוא, הכרח והיה המנהרה, במעבה מטה, שם וגדל הלך
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 מכך וכתוצאה המנהרה חלל את יסתמו לא שהשקים כדי האדמה לפיזור
 מה היתה: הבחורים את עתה שהעסיקה אם־כן, השאלה, הכרייה. תופסק
 בגינותז האדמה את לסלק יהיה אפשר הצריף סגירת לפני שגם כדי עושים

 בדיוק לכך. להתכוון מבלי האנגלים, לעזרתם באו בה מתלבטים הכול בעוד
 שינו אשר הוראות מספר שקבעה יום פקודת המחנה מפקדת פירסמה אז

 במחנה שהצריפים נקבע היתר בין המחנה. סדרי את מסוימת, במידה לטובה,
 שעת לפני חדשה. להודעה עד וזאת תשע, השעה עד ערב כל פתוחים יישארו
 העצירים על ואז אזהרה, צפירת שתהיה ,20.45 בשעה צפירה תישמע הסגירה

 חמש לשעה שש מהשעה "התמאם" שעת שונתה כן לצריפים. להיכנס יהיה
 של הפרה תהיה שאם נאמר עוד שבע. בשעה המטבח ייסגר כמו־כן וחצי.

הקודמים. הנהלים ויוחזרו ההקלות כל יבוטלו הפקודה, הוראות
 אחר בקפדנות למלא הכול השתדלו הישן היום בסדר רצה לא שאיש מכיוון
 האדמה את לסלק כיצד הטענה, מן הכורים את גאל החדש היום סדר הפקודה.

מזו. טובה להתפתחות לייחל היה ניתן שלא כך
 "יש ואמר: שאול פתח הערב בשעות הקבועה ההתייעצות שעת משהגיעה

בחוץ". האדמה את לסלק כיצד רעיון לי
בהתרגשות. כולם אמרו "דבר!",
 כיסים "נתפור החברים, של ההתרגשות מן שאול נדבק מאוד", "פשוט

 על הכיסים את נרוקן בערב באדמה. אותם ונמלא ובמכנסיים, במעילים גדולים
הערוגות".

 החלו בבת־אחת שמואל. התפעל זהז" על חשבנו לא איך פשוט, זה "כמה
 רק עבודה. לך יש "יצחק והחשמלאי: החייט, סימן־טוב ביצחק מאיצים כולם

לעשות". מה לך יש והנה לך, שמשעמם התלוננת אתמול
 אחת שלכם המעילים את לי תנו לנסות. מוכן אני , בכלל רע לא רעיון ״זה

מיד. בעבודה והחל ידיו שתי את יצחק פרס כיסים", לכם יהיו ומיד ושתיים
 לתוך ותפרם מתאימים כיסים לתפור סיים שיצחק לאחר בערב, למחרת
 אדמה ברגבי מלאים כשכיסיהם זוגות, זוגות יוצאים הבחורים החלו , מעיליהם

 מילאו לצריף, חזרו שוב ראשון "ביצוע" לאחר הגינות. על אותם ורוקנו טריה
 השעה בין נמשכה הזו הפעולה כשעתיים. במשך חלילה, וחוזר מחדש כיסיהם

בערב. תשע לשעה שבע
 עדיין החשיכה. על רק לסמוך היה אסור אך מוחלטת, עלטה שררה בחוץ

 היו החשוכות הערב שעות גם להיתפס. לא כדי בזהירות לנהוג הכרח היה
 מחוץ אלה בשעות בדרך־כלל הסתובבו האנשים רוב כזה. ל״ביצוע" מסוכנות
 עיניים בשבע בחנו הבחורים לכן הערוגות. אזור ליד גם הסתם ומן לצריפים,

 חם". "על אותם ויתפוס ראייתם בטווח יימצא לא שאיש ודאגו סביבתם את
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 טשטשו הארוכים הגשמים ימי כי והולכות גדלות שהערוגות הורגש לא למזלם
שפיר. היה הכול ובינתיים העקבות, את

 תרמיל חדש: רעיון הגה יעיל, אך שתקן, היה שבדרך־כלל קוסי, אחד, יום
צד.

 שרוכים משיכת ידי על ייפתחו שתחתיותיהם גדולים תרמילים נתפור "אם
הציע. הטיול", זמן את ולקצר התפוקה את להגביר נוכל למעילים, מתחת
 שיתקצר סיכוי היה גם כך האדמה. הורקת זמן משך בקיצור גדול יתרון היה

הסיכון. טווח
 בלילה. הבחורים התכסו שאיתם השמיכות שימשו לתרמילים גלם כחומר

 מתחת היטב ש״התלבשו" תרמילים ותפר מרצו כל את סימן־טוב גייס שוב
 נשפכה והאדמה מלמטה התרמיל נפתח השרוך משיכת עם הארוכים. למעילים

 לפזר אבן־זהר יצחק המשיך הלילה ובשעות לכך. שנבחר המתאים במקום מיד
רצון. משביע בקצב העבודה התקדמה מעתה לחלון. מבעד האדמה את
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16

בלטרון גדה השי חיי

סיגריה?" לך יש "עמנואל,
 סיגריה חצי עישנתי שעתיים לפני סיגריה. חצי אפילו לי אין "בחיי,
מצ׳וצ׳ו". שקיבלתי

סיגריות?" לו יש "מנין
 שעיניו לב שם אשר הבח״ניקים אחד ליד שהסתובב הבוקר לי אמר "הוא

סיגריות". שתי לו ונתן צ׳וצ׳ו על רחמיו נכמרו מחוריהן. יוצאות כמעט
 ראיתי שעבר בשבוע שלם. ארגז שבוע כל מקבלים האלה "הבח״ניקים

המשלוח". הגיע כאשר
 המזער. מן מזער לנו להקצות אפילו בדעתם עולה לא אלה? בני־אדם "אילו

מופגנת. במרירות אריה ענה לנשק", חברים אתמול היו ואלה אגואיזם? איזה
 שיכבדו ראיתי לא עוד החוץ, מן מזון מצרכי גם מקבלים הם יודע, "אתה

בהם." מישהו
 חצי לך יש אולי בדוק, אבל שלהם, הטובות בלי גם להתקיים אפשר "מילא,

 קופסת לקנות נוכל וחצי, גרוש זה וביחד אחד גרוש יש לי בכיס? גרוש
׳בירינג׳י."

 עמנואל של תשובתו היתה הנשמה", על גרוש חצי אפילו לי אין "מצטער,
אריה. של לבו למגינת

 לומר אפשר טובים. היו לא יאיר קבוצת וחברי האצ״ל אנשי בין היחסים
 האנשים הפילוג. מימי שנשארה שנאה המחנות, שני בין שנאה שררה שאפילו

 יתקבלו שלא לכך דאגו והאחראים בית״ר מפלוגות גורשו יאיר אחרי שנהו
 תפיסת על התנגשויות גם היו הלאומית. ההסתדרות של העבודה בלשכת

 בשל נאסרו יאיר מבחורי רבים דבר של ובסופו נשק מחסני על כוח עמדת
הלשנות.
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 אותם לשכוח היה ואי־אפשר במחנה, החיים על העיקו העבר משקעי
בנקל.
 בארץ החדשה הציונית ההסתדרות יו״ר שהיה אלטמן, ד״ר בא אחד יום

 1938ב־ שנעצרו האצ״ל, של עצורים 38 של בשיחרורם לטפל כדי למזרע,

 יאיר. אנשי של בצריפיהם לבקר אפילו לנכון מצא לא והוא הירדן, במשמר
 של לעברו צעק חמתו, בו שבערה הביקור, בעת בחוץ שהיה בן־דוד יהודה

 בו. להכות והחלו האצ״ל בחורי מספר יודקה על התנפלו מיד "בוגד!" אלטמן:
 בידי עלה גדולים במאמצים רק ליודקה. לעזור ורץ באירוע הבחין גור יהודה

הניצים. בין להפריד הבחורים
 מימי עוד האצ״ל של הבחורים אחד עם אישי חשבון היה גור ליהודה

 שגרם זה והוא אחריו, שעקב בכך אותו האשים יהודה אותו. שנא והוא הפילוג,
למעצרו.

 ל״קרן התרמה מפעולת כתוצאה נעצר הוא למזרע. הבחור הובא אחד יום
 וביקש אליו ניגש הבחור אך ממנו, להתעלם ניסה יהודה האצ״ל. של הברזל"
 שהתפתח ביניהם ריב התגלע מהרה ועד רצון ללא נענה יהודה אתו. לשוחח
ידיים. לתגרת
 שיתחלקו מבלי האצ״ל, אנשי שניהלו החיים ברמת ההבדל גם אבל

 לעומת הליגליים, ממוסדותיהם בשפע שקיבלו והסיגריות, המזון בחבילות
 שישנאו גרמו האלה, המצרכים בכל יאיר קבוצת אנשי של המוחלט המחסור

 בכיסם. פרוטה ללא נעצרו רובם כול, מחוסרי היו יאיר אנשי אלה. את אלה
 להם היה לא בית. להם היה ולא משפחה להם היתה לא עבודה, להם היתה לא

 יכלו לא שעליהן סיגריות, להשיג אפילו בידם עלה לא חבילות. לקבל ממי
 לא ולעתים אחת, סיגריה מעשנים היו ביחד שלושה או שניים לפעמים לוותר.

 השפלה מתוך השנואים, חבריהם אצל "לשנורר" ונאלצו בפיתוי לעמוד יכלו
 מאוד מצערת תמונה זו היתה בבריאות. כמעט להם שעלתה קטנה לא עצמית
 בין היחסים זאת, לעומת מאתמול. לנשק האחים של העזה שנאתם את לראות
 שכונו אלה יותר. טובים היו יאיר קבוצת לבין ה״נייטרליסטים" קבוצת

 יאיר עם יחד שהקימו הצמרת, מן רובם יאיר, אנשי בעבר היו "נייטרליסטים"
 שיאיר לפני עוד המשטרה בידי עצמו חלקם הסגיר הפילוג לאחר התנועה. את

 אלה עורם. את להציל שרצו פחדנים בהם וראו להם בזו יאיר אנשי נרצח.
 רחשו לא הבחורים אמנם לאצ״ל. חזרו לא אבל יאיר מקבוצת לפרוש החליטו

 נזהרו בטחון וליתר - להם בזו סתם אותם. שנאו לא גם אך כבוד, להם
מהם.

 אורנשטיין יעקב כמו זו, בקבוצה הבולטים עם הדוקים קשרים קיים נתן
 אנשי עם אינטנסיבי. באורח מתימטיקה שיעורי להם נתן ואף פולני, ויעקב
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 כולם אריאל, יצחק ילין, עוזי סלמן, אברשה נמנו הנייטרליסטים המחנה
 ממשיכי עם להזדהות רצו לא מותו אחרי אך יאיר, עם שהלכו האצ״ל מראשוני

 בחור יאיר. קבוצת אנשי על יותר מקובל סלמן אברשה היה מביניהם דרכו.
 בשירתו חבריו את רבות עינג אשר ומלחין משורר ׳אינטלקטואל', היה, חביב

בגיטרה. עלידו שלוותה
 והשתדל ו,943 שנת של הראשונים בחודשים סופרווייזר היה אברשה

.4 מחנה עצירי למען המחנה שלטונות אצל יכולתו כמיטב לעשות

 לעתים, ורק קשר היה ולא כמעט ו״האינטרניסטים" הערבים העצירים עם
 את היהודים העצירים הזמינו פסח", ב״סדר כמו מיוחדים, באירועים או בחגים
הזרים.
 הזר השלטון תחת מעצר, במחנה לא ואפילו בבית־סהר, לשבת מהנה זה אין

 כדי המחתרת לוחם את לבודד האויב, של מטרתו הושגה כאן בפלשתינה.
 זה. לבידוד רבות פנים יש נגדו. המלחמה ממעגל ולהוציאו רוחו את לשבור
 הידידים הקרובים, המשפחה, עם החוץ, עם קשר מונע תיל גדר מאחורי ההסגר
 אותם, ולשלוח מכתבים לקבל לביקורים, האיסור לנשק. החברים עם ובעיקר

 אלה כל ועוד. וספרים עיתונים רדיו, מכשירי להחזיק חבילות, לקבל גם כמו
 שמיר שיצחק לאחר העצירים. של רוחם את ולשבור הבידוד את לחזק נועדו

 את השלטון הכביד לטרון, למחנה המעבר ולאחר ממזרע, ברחו גלעדי ואליהו
 נחשבו הם שטרן". "קבוצת חברי על ובמיוחד ,4 שבמחנה העצירים על ידו

 נאסר מיוחד ובצו הבריטית", האימפריה של ביותר המסוכנים ל״אסירים
וילדים. נשים אפילו במחנה, מבקר כל לקבל עליהם
 שנחשבו הזכויות, מוגבלי דווקא אך זה, מצב עם להתמודד היה קל לא

 את להפיג המתאימה הדרך את מצאו הם חזקה. היתה רוחם ביותר, למסוכנים
 חופרים שהם הסיבה זו ולכן החופש. אל מתמדת בחתירה שלהם, הבדידות

 ירחם הזר השלטון שבהם יותר, טובים לימים וציפו ישבו האחרים כל מנהרה.
המעצר. מבדידות אותם לשחרר ויסכים גופם ועל נשמתם על

 לחיות צריך הרגיל. במסלולם בלטרון המעצר במחנה החיים נמשכו בינתיים
 העצירים של הרגיל היום סדר ולהשתעשע. לקרוא ולשתות, לאכול ולהתקיים,

קבוע. היה 4 במחנה
 והעצירים הצריף דלת נפתחה ה״תמאם" אחרי ה״תמאם". נערך 06.00 בשעה

 להתעמלות הצריפים, מכל האנשים כל יצאו ואז החוצה, לצאת חופשיים היו
 היתה 08.00 בשעה הרחצה. בחדרי ולהתגלח להתקלח מיהרו האחרים בוקר.

 חביתת ריבה, מרגרינה, גבינה, לחם, וכלל; מגוון היה התפריט בוקר. ארוחת
 בדרך־כלל כללה והיא ו2.30ב־ הוגשה הצהריים ארוחת תה. או קפה ביצים,

ועוד. עדשים אורז, אדמה, תפוחי כמו, ותוספות בשר מרק, ראשונה, מנה
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 של לזה דומה תפריט הכילה והיא ערב, לפנות 5.30 בשעה היתה הערב ארוחת
הבוקר. ארוחת

 של מספקת כמות הוקצבה לשבוע אחת המחנה. ממפקדת התקבל המזון
 עיני ראות לפי לבשל מלאה אוטונומיה לו היתה אשר למטבח פרודוקטים

הטבח.
 מטעמיו, אורלובסקי. דוד הטבח, של בדמותו 4 מחנה לעצירי היה גדול מזל
 בכל מוניטין יצאו שלו העדשים למרק מפורסמים. היו הבחורים, לחכי שערבו

 מאוד עדשים מרק אכל שם ביפו לבית־הסהר והובא נעצר כשדוד המחנה.
 בן־דוד, יוסקה הטבח, למה הבין לא הוא אותו. לבשל ללמוד והחליט טעים
 אחרת גם שאפשר החליט הוא אז לפח. שפכו שכולם כזה עדשים מרק מבשל

שם. נתקע הוא מאז הטבח. תפקיד את למלא והתנדב
 1936וב־ כבית״רי 1932 בשנת לארץ והגיע פולניה, ביאלסטוק, יליד היה דוד

 המליץ הוא לארץ, הגיע מולדתו, מעיר חברו שמיר, כשיצחק לאצ״ל. הצטרף
האצ״ל. לשורות לקבלו עליו

 בדירתו נאסר כשיצחק .48 בורוכוב ברח׳ בתל־אביב יצחק עם התגורר הוא
 הוא כאשר כתובתם. רשומה היתה שבו פתק, בכיסו נמצא סימן־טוב יצחק של

 חותמות נמצאו בדירה בפנים. לו חיכו כבר השוטרים יום באותו הביתה הגיע
 כל את עצמו על לקח שיצחק למרות זטלר. יהושע של מזויפת זהות ותעודת

 הגיע וכך למזרע, ואחר־כך ליפו, ונלקח נעצר דוד עזר. לא הדבר האשמות,
ללטרון.
 עליהם היה ארוחה כל אחרי צבאית. אוכל כלי מערכת היתה עציר לכל
 אך במטבח, לאכול היה אפשר הארוחות את בצריף. ולהחזיקם אותם לשטוף

 לסעוד נהגו 4 צריף חברי רצונם. לפי אכלו ובו לצריף האוכל את לקחו רבים
 משרתים היו הטבח ליד לריק. זמן לבזבז לא כדי הכרייה תקופת במשך כך

 האוכל בשבתות הצריפים. על האחראים על־ידי התור, לפי שנקבעו תורנים
 כוסה בחגים צ׳ולנט. או פיש" "גפילטע בדרך־כלל הכין דוד יותר. חגיגי היה

 התפילה לאחר הוגשו ובחגים בשבתות הארוחות לבנות. במפות השולחן
 הצריפים לסגירת ועד הארוחות בין הזמנים הסמוך. בית־הכנסת בצריף שנערכה

עיניהם. כראות לנצלם יכלו והעצירים פנויים היו
 העצירים של ניכר חלק רבים. בתחומים אינטנסיביים חיים התקיימו במחנה

 משפטים, פיזיקה, חשמלאות, חקלאות, מתימטיקה, הנדסה, שפות, למד
 ומגוונים שונים בנושאים חוגים נערכו כן ועוד. תנ״ך היסטוריה, ספרות,

 בגרות לבחינות למדו אחדים העצירים. מבין טובים מרצים בהשתתפות
 אחת, ולא רבה. הצלחה היתה יד לעבודות לאוניברסיטאות. כניסה ולבחינות

 מוניטין יצאו במיוחד הממושך. שבמעצר והשיעמום המתחים את הפיגו הן
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 למשפחות למחנה מחוץ אל נשלחו אשר העץ:״לבנטום", גילוף לעבודות
ולחברים.

 בכדורגל, בהתעמלות, עסק גדול וחלק פופולריים, היו הספורט ענפי גם
 העובדה את העצירים מלב השכיחו לא האלה המגוונים העיסוקים בפינג־פונג.

 החופש, את מהם המונע הזר השליט בהסגר נתונים שהם והכואבת: המרה
הבסיסיות. זכויותיהם את ושולל

 דעים תמימות היתה עליהן, והמאבק העצירים זכויות על השמירה בנושא
 בשם דיבר אשר הסופרווייזר על־ידי הוצגו התביעות המחנה. קבוצות כל בין

 אף חדל לא העצירים של חייהם תנאי שיפור למען המאבק כולם. ולמען כולם
רגע.

 הבחורים אמרו לאנגלים", תביעותינו את שוב להגיש הזמן הגיע "אברשה,
 "מאז ללטרון. ההעברה לאחר הסופרווייזר בתפקיד שכיהן סלמן, לאברשה

טענו. להרפות". אסור בכלל. הגויים את הטרדנו לא הנה בואנו
 אברשה כתב ערב באותו עוד מכתב." ואכתוב הערב אתיישב צודקים, "אתם

המחנה: מפקד אל
מחנה מפקד "לכבוד
לטרון
 הבקשות על לבך תשומת את להפנות ברצוני

 הנאותה הדרך את שתמצא תקווה וכולי מטה המפורטות
אחריהן. למלא
 ה״דטר־ וגם ש״האינטרניסטים" ספורים ימים זה

 לטיולים לצאת רשאים השכנים ממחנות ניסטים"
 המשחקים מגרש על ספורטיבית בפעילות ולעסוק

 אותם, מייצג שאני המחנה, אנשי אלה. למטרות שהותקן
 להשתמש הרשות מהם נמנעה אשר היחידים הם

 בביצוע להשתתף הזכות מהם נמנעה לכך בנוסף במגרש.
עצמו. המגרש הכנת של עבודות

 היא גופניות בעבודות והעיסוק הספורטיבית הפעילות
 יושבים רבות שנים שזה לאנשים מאוד חשובה
במעצר.
 כולא שהוא בכך חובתו ידי יוצא חרום לשעת החוק

 איננו שמטרתו בטוח אני אך בבית־הסהר, בני־האדם את
 לעבודות הטבעית נטייתו את השורש מן לעקור

 חייב מקום ובכל הנסיבות בכל האדם, פרודוקטיביות.
 אני על־כך. לשמור החברה של תפקידה וזה פעיל להיות
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 ירצה לא אחר תרבותי מנהל ושום שאתה, בכך משוכנע
 ויתנוון האדם ילך חופש וללא זו נטייה ללא אחרת. לנהוג
 ואני להתנוון, רוצים איננו אנו יחד. גם וברוחו בגופו
 אי־לכך, בכך. רוצים אינם שלך והמינהל אתה שגם בטוח

המחנות. לשאר שניתנות כפי זכויותינו את רוצים אנו
 גופו. במחנה גם החיים את לגוון רוצים אנו לכך, בנוסף

 מונה המחנה לקריאה. מנוחה" "חדר לנו לסדר רוצים אנו
 עושה אני ביותר. דלה המחנה של הסיפריה איש. ו 10

 היישוב, של השונים ממוסדותיו ספרים לקבל כדי הכול
 תוכל אם מאוד נעריך רבות. תוצאות ללא זה גם אבל

 אחד ושולחן וספסלים שולחנות כמה לספריה לספק
הפינג־פונג. למשחקי

 בירושלים בתי־הסהר משלטונות לבקש תוכל כן
ספרים. עוד לנו לשלוח
אלה. בקשותינו אחר למלא שתצליח תקווה אני

רב בכבוד
סלמן אברהם
.״4 מחנה סופרוויזור

 בשם שהופנו הסופרוייזרים פניות כל מהעצירים. התעלמו הבריטים רק לא
 אורנשטיין, יעקב ריקם. הושבו המאורגן, היישוב מוסדות אל 4 מחנה

 הלאומי הוועד היהודית, הסוכנות אל רבות בקשות הריץ הקודם הסופרווייזר
 שיתערבו לא וכמובן כספית עזרה ביקש לא הוא הראשית. הרבנות אל ואף

 היתה הבקשה ממעצרם. העצירים שיחרור למען הבריטיים השלטונות אצל
ספרים. צנועה:
 המחנה מפקד אל נקרא הוא צפוי. בלתי אורח על־ידי יעקב הופתע אחד יום

 )הסתדרות י.מ.ק.א. של הכללי המנהל מילר, בשם עצמו שהציג אדם מצא ושם
 מחנה אנשי אצל ביקורו שבעת ליעקב סיפר הוא בירושלים. נוצרים( צעירים

 שאל הוא מהם. יותר גדולה בעזרה צורך יש 4 שבמחנה לו, אמרו הזרים, ,2
 לו שאין יעקב את הרגיע שמילר לאחר לעזורז יוכל הוא במה יעקב את

 קריאה, ספרי לשלוח ממנו וביקש יעקב נתרצה מיסיונריות, כוונות כל ולאירגונו
מקצועית. וספרות יפה ספרות תנ״ך, בעיקר

 אתו הביא מילר ומר המחנה, שער אל משא מכונית הגיעה שבועיים כעבור
 להפתעת וקלפים. כדורים טניס, מחבטי משחקים, ספרים, גדושי ארגזים
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 רדיו מקלט להם לספק רשות מהשלטונות שקיבל להם בישר הוא העצירים
הקרובים. בימים שיישלח

 הוכנס הוא וחדש. גדול רדיו מקלט במחנה נתקבל אחדים ימים כעבור ואכן
 לחדשות להאזין יכלו המחנה אנשי כל יום ומאותו מועדון ששימש לחדר

והאחרות. המוסיקליות מהתוכניות וליהנות
 בעקבות והעצירים. היישוב שבין ביחסים מפנה ימק״א מנכ״ל חולל בכך
 לא איש כה שעד הבחורים, על הטוב הנוצרי שהעריף והמתנות ביקורו פרסום

 "היישוב בקרב גם התעוררות החלה משפחותיהם, זולת בהם, התעניין
במחנה. לבקר הירבו המוסדות מטעם נציגים ויותר ויותר המאורגן",

 יותר עכשיו מצאו נענו, ולא לבקרים, חדשות בכתב אליהם שהופנו הבקשות
 בשבתות תפילה שערך רב העצירים למען מינתה הראשית הרבנות קשבת. אוזן

המחנה. מפקד על־ידי שהוקצה בבית־הכנסת
 לבין בלטרון, היהודים העצירים בין הטוב, "הגוי" על־ידי הקשר נוצר כך

.1943 בשנת העברי הישוב של הלאומיים המוסדות

 עסקו, האנשים ורוב הואיל לימודים. בספרי גדול מחסור היה עדיין אולם
 לספרות גדולה דרישה היתה ובהשתלמויות, בלימודים הרבה, ומי מעט מי

מקצועית.
 שלח הוא ולאוניברסיטה. הספרים להוצאות בקשות עתה הריץ אברשה

 והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בבית מגנס י.ל. הפרופ׳ לידי מיוחד מכתב
שונים: בתחומים מקצועית ספרות שישלח וביקש בירושלים

 להפסקה גרם שמעצרם בתוכנו, רבים כאן יש "...
 בעיקר בלימודים להמשיך יכולים אנו ואין בלימודיהם,

 הספרים הטכניקה... בתחום בייחוד ספרים, חוסר בשל
 חשמל פיסיקה, הכימיה, במקצועות הם: לנו שדרושים

 את בעיקר מדגיש אני כימית. וטכנולוגיה ורדיו־טכניקה
 תעשיית עם הקשורה הכימית הטכנולוגיה האחרון,
 יין, ספירט, סוכר, הפרמנטציה, סבון, שמנים, התזונה,

ובירה.
 ברוסית באנגלית, בעברית, להיות יכולים הספרים
בעברית. רצוי ובגרמנית.

 "אוצר על הספר את בשמחה מקבלים היינו כן
 של הטבע ספרי סלושץ, לד״ר הפניקיות" הכתובות

 של "הארץ" הגדול הגיאוגרפיה וספר מרגולין, או אחרוני
ברור."

 תנ״ך פרקי כמו: אחרים ספרים גם נתקבל. הנ״ל הספרים של גדול חלק
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 של עולם עם ימי דברי וולס, של עולם ימי דברי משניות, וכתובים( )נביאים
 סופקו וז׳בוטינסקי בן־יהודה וכתבי קלאוזנר פרופ׳ של שני בית תולדות דובנוב,
הלאומי. והוועד האוניברסיטה על־ידי

 מכתב בצירוף עובד" "עם הוצאת של ספרים משלוח נתקבל מיוחד בסיפוק
מפא״י: של הבולטים ממנהיגיה כצנלסון, בדל מאת אישי

הסופרווייזר "לכבוד
העצורים במחנה
נכבדי,

השני; הספרים משלוח על אישור לקבל שמחתי
 ההנהלה מאת ביקשתי ראשונים". ו״חיי הריק" "בחלל

שלישי. משלוח לכם שימציאו
נאמנה בברכה

כצנלסון" ב.

 שאר החלו התרבותי בנושא ה״מאורגן" היישוב עם הקשר יצירת לאחר
 לשלוח ועוד, הלאומי הועד של התרבות מת׳ "שוקן", כמו הספרים, הוצאות
ספרים.

 של החיים תנאי של הניכר השיפור מלבד רצון. בשביעות נתקבלה העזרה
 אינם שוב המחתרת שעצירי להרגיש נעים היה זה, סיוע עמו שהביא העצירים,
ובריח. סורג מאחורי ונמקים נלחמים שלמענם העברי היישוב מן מבודדים
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17

וחוטים תומכות

 הרי גבעות את האירו הכחולים השמים לטרון. מחנה צריפי על עלה יפה בוקר
 עתה זה מתמיד. מרומם היה הרוח מצב החופרים ובצריף הירוקים יהודה

 לעבודת פנוי רגע כל מנצלים החלו החבר׳ה וכל הבוקר. ארוחת הסתיימה
החפירה.

 החלונות. ליד עמדות תופסים והשומרים המנהרה, לתוך ראשון יורד סיומקה
 לעשות מה לו שאין מי לצריף ייכנס שלא כדי שמואל מתיישב הדלת מפתן על

שם.
 באיש מתבונן שמואל הצריף. אל ומתקרב שהולך מישהו שמואל רואה לפתע

וקרב. ההולך
האלה?" בשעות כאן עושה הוא "מה לעצמו. מלמל ׳הדוקטורה׳ "זהו

 בפי שכונה בן־הרואה, איתמר שאל סיומקהז" את ראית שמואל, טוב "בוקר
 בצריף התגורר הוא כינויו. ומכאן שיניים רופא היה איתמר "הדוקטורה". הכול:

המנהרה. בסוד היו שלא לאלה יאיר, של הנאמנים לקבוצת והשתייך 2 מס׳
 שמואל לו ענה המטבח", לכיוון הולך קודם אותו ראיתי בצריף, איננו "הוא
המטבח. לכיוון והצביע

 ראה שמואל למטבח. ופנה "הדוקטורה" השיב אותו", לחפש אלך "תודה,
יוצא. רגעים מספר וכעבור לדלת מבעד נכנס אותו

 שיצא וכדאי מה זמן זה אותו מחפש ש׳הדוקטורה׳ למטה לסיומקה "תודיע
 לברוכ׳קה שמואל פנה נעלם", סיומקה לאן להתפלא עלול הוא אחרת החוצה,

החלון. ליד שמירה בתורנות שהיה
הצריף. לעבר שוב צעדיו את שם ׳הדוקטורה׳

 מקום בכל המחנה. בכל אותו חיפשתי במטבח. סיומקה את מצאתי "לא
תמה. עקבותיו?" נעלמו לאן שם. איננו שהוא לי אמרו
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 למקלחת? נכנס אולי המטבח. לכיוון הולך אותו שראיתי לך אומר "ואני
מהצריף. אותו להרחיק שמואל ניסה שם!" אותו תחפש

"הדוקטורה". התעקש לו", להגיד משהו לי יש פה. לו אחכה אני "לא,
 את אחריו ומשך הדלת סף מעל קם שמואל אותו". אמצא אני אתי, "בוא
קרוא. הבלתי האורח

 שהוא לאחר למעלה. עלה וסיומקה המסר את העביר ברוכ׳קה בינתיים
 שם לפגוש כדי המטבח לעבר צעד אחר־כך החדר. אל יצא בגדיו את החליף

באקראי. כאילו "הדוקטורה", את
 אמרו אותך. מחפש שאני שעה חצי מסתובב? אתה איפה סיומקה, "שלום

היית". לא אבל במטבח, כאן שאתה
 אתי? לדבר רוצה אתה יצאתי. רגע ולפני דוד עם פטפטתי מדבר? אתה "מה

לטייל". נלך בוא
 מפתן על בתפקידו להמשיך כדי לצריף חזר ושמואל לדרכם הלכו השניים

הדלת.
 במנהרה. למטה חפר שבדיוק מישהו שחיפשו הראשונה הפעם היתה לא זאת

 שעמדו האנשים ועל המחנה, במפקדת להתייצב הבחורים אחד נקרא פעם
למפקדה. אותו ולשלוח במהירות לאתרו אז היה בתצפית
 מן צאתו עם ליודקה, שאול אמר קמעה", העומק מזווית שסטינו לי "נדמה

המשמרת. בתום הבור,
יודקה. שאל בטוח?", "אתה
לבדוק". צריך בשיפוע. קצת שהעמקנו לי "נדמה

מתי. אל פונה כשהוא יודקה שאל זאת?" נבדוק "איך
מים". פלס להשיג צריך מאוד. "פשוט
 שעובדים הציבוריות העבודות מחלקת של הפועלים אצל מים פלס "ראיתי

אותו". "להרים" צריך הקנטינה. ליד
 עם הבחור חזר כשעה אחר יודקה. על־ידי המהרדג׳ה נשלח הזו למשימה

מעילו. בתוך הפלס
 ואני לי הודה הוא עזרה, צריך הוא האם אותו, ושאלתי הפועל אל "הלכתי

 מים, לשתות הלך כאשר בהזדמנות אז הכלים. ארגז את לסחוב לו עזרתי
 אותו תפצה הממשלה היהודית המדינה תקום כאשר הפלס. את לו החרמתי
כדרכו. המהרדג׳ה התבדח על־כך",

 לאחר עכשיו, גם תקלות. בלא תמיד לא אך במרץ, נמשכה המנהרה כריית
 לתאורת בו שהשתמשו החשמל חוטי מלאי נגמר אחדים, במטרים שהתקדמו

המנהרה.
המשמרת. בתום מתי הודיע חוטים", שוב לארגן "צריך
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פתרון. למצוא מתאמץ יודקה שאל הפעם?" אותם נשיג "מנין
 של לשיחתם שהקשיב מנחם הציע המתים", מחדר שיגנוב משלום "נבקש
השניים.

בתמיהה. ויודקה מתי אותו שאלו כוונתך?" "מה
 למזלנו מתים. חדר שמשמש מיוחד חדר יש שבבית־החולים יודעים "אתם

 כמה משם לפרק ואפשר מתים, בחדר צורך אין מתים אין אם ריק. הזה החדר
חסרונם". שיורגש מבלי חוטים של מטרים

בסקרנות". מתי שאל זאת?" יעשה שלום שדווקא "למה
 הוא חולה. של פנים להעמיד עליו יקשה שלא היחידי הוא ששלום "מפני

 לחדר יקפוץ הוא לבית־החולים בדרך כחתול. דבר כל על לטפס מסוגל הרי
מניה־וביה. מנחם ענה משם", חוטים קצת ויוריד המתים

 לבריחה מועמד היה לא והוא העשרים, של בצריף התגורר לא ז׳ורבין שלום
 ערב, לפנות זה היה אחד, יום מקרה. בדרך לו נתגלה החפירה סוד מלכתחילה.

 כשהוא הבחורים באחד שלום הבחין המחנה, על לרדת החלה העלטה כאשר
 עורר הדבר הערוגה. על האדמה את ושופך למעילו מתחת תרמילו את משחרר

 במטרה העניין, אחרי להתחקות והחליט משהו, זוממים שהחברים חשד בלבו
 חריציו ובין בית־הכנסת צריף של הקיר מאחורי התחבא הוא חשדו. את לאמת

 בכך בטוח היה כאשר הבחורים. של תנועותיהם אחרי ועוקב מתבונן היה
סודו. את לו וגילה לנתן ניגש הוא משהו, כאן להתרקם עומד שאמנם
מנהרה". חופרים שאתם גיליתי "נתן,
שלום. לדברי להתכחש נתן ניסה אלה?" הבלים לך "מנין
 מן אדמה החברה מביאים קבוע שבאופן ראיתי אני להתחכש. טעם "אין
הגינות". על ושופכים הצריף

 "מה הבחור. עם להתווכח טעם שאין לדעת שנוכח לאחר נתן ענה "טוב,
רצונך?".

אתכם!" אותי תקחו תצאו. אתם שאם רוצה "אני
 על־כך לדבר תוסיף ואל לעצמך הסוד על שמור בינתיים זאת. נשקול "אנו

נתן. אותו הזהיר איש!" עם
 לכלול יש בלית־ברירה כי היתה כולם של ודעתם חבריו עם התייעץ נתן

 היה הזאת ההחלטה מאחורי שעמד השיקול לבריחה. המועמדים בין שלום את
 עליו שעברו התלאות מן כתוצאה מסויימת במידה המעורער הנפשי מצבו

 בעת ערבי באוטובוס ההתנקשות מעשה בגין בבית־הסהר, שבתו בתקופת
 באחד בפרוטרוט תיאר האוטובוס על ההתקפה סיפור את .1936־39 מאורעות
בקנטינה: חבריו עם ישב עת הערבים,

 בגליל, הערביות הכנופיות להתנכלויות האצ״ל של תגובה לתוכנית "כבסיס
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 האוטובוס את להתקיף הסניף מפקדת על־ידי שעובדה התוכנית שימשה
 אותה לבצע החלטנו לצפת. ראש־פינה שבין הכביש מקטעי באחד הערבי
 הצלחנו ולא קטן היה שמספרנו משום אותה, לצמצם נאלצנו אבל פעולה

 נלקחו אלה נשק כלי ומאוזר. פרבלום אקדח רימון, אלא הנשק ממחסן להוציא
 ביום לפעולה יצאנו ואתם הארגון, של המקומי הסניף ממחסן רשות ללא

בוקר. לפנות 03.00 בשעה 21.4.38ה־
 אחד כל יוכל הפעולה ביצוע שאחרי שהאמנו מפני מוקדם כל־כך יצאנו

 שבועות של תכנון לפעולה קדם יורגש. שחסרונו בלי לעבודתו לחזור מאתנו
 לשעה קרוב שעוד קיווינו וכשיצאנו המכוניות, תנועת אחרי עקבנו אחדים,

בעבודה. נהיה בבוקר תשע
 החד בעיקול לצפת, ראש־פינה שבין הכביש בקטע בחרנו הפעולה כמקום
 התנועה שהתחילה קודם ,05.30 בשעה לשם הגענו המושבה. שמאחורי
 וחיכינו. 08.00 - 07.30 השעות בין להגיע צריך שהאוטובוס ידענו בדרכים.

 מטבריה שהובילה הדרך .של הסופי הקטע את ראינו המארב ממקום
 הערבי האוטובוס את מרחוק ראינו והנה לעיקול. מגיעות שהן עד לראש־פינה

 הכנופיות שאנשי ידענו כי הזה באוטובוס במיוחד בחרנו המושבה. אל מתקרב
 בדרכם אחר־כך ממשיכים להתקפות, ההרים אל יוצאים היו צפת, בני הערביות,
 שאני נקבע התוכנית על־פי בצפת. בתיהם אל בוקר עם וחוזרים לטבריה,
 יזרוק בן־יוסף ושלמה אקדחים ביריות האוטובוס את נתקיף שיין ואברהם

 על לתהום האוטובוס יתגלגל וכך המנוע את תהרוס ההתפוצצות רימון.
נוסעיו.

 הכין שלמה דריכותנו. את והגברנו שהתקרב האוטובוס מנוע רעש את שמענו
 בינינו ועברה שהתקרבה יהודית מונית נראתה לפתע והנה לפעולה הרימון את

 את לעכב שלמה של בידו עלה ממש האחרונה בדקה הערבי. האוטובוס לבין
 ראייתנו. מטווח יצאו הערבי והאוטובוס היהודית המונית בפתיל. הגפרור מגע
 בשעה מצפת שיורד לאוטובוס להמתין או לפלוגה לחזור לעשות: מה ידענו לא

בצהריים. 1.30
 מאלה פחותים הירידה בשעת הפעולה להצלחת שהסיכויים לנו, היה ברור

 דורשי את הדבר יחליש יורגש, הפלוגה אל שובנו שאם חששנו אבל שבבוקר,
 מספקת צידה לנו היתה שלא למרות להישאר, איפוא החלטנו התגובה. פעולות
 המתנו אבל מאוד, קשה היתה והישיבה בשנה, ראשון חמסין זה היה למארב.

 הרימון. את זרק בן־יוסף ושלמה בו ירינו הערבי האוטובוס בוא עם בסבלנות.
 צעקות בוקעות כשמתוכו בדרכו המשיך והאוטובוס התפוצץ לא הרימון

 ממנו ירדנו ההר, את בריצה עברנו המקום, מן להתחמק מיהרנו הנוסעים.
מתקרבים. צעדים נשמעו לשם שנכנסנו לאחר מיד עזובה. חורבה לתוך ונכנסנו
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 השוטר את הכרנו בא. מי לראות יצא ואברהם בפנים נשארנו ושלמה אני
 ששמענו לו אמרתי מעשי. על שאל אותי כשראה מזרחי. היה ששמו היהודי,
 ענה: הוא לכאן. הבלתי־ליגליים העולים את הבאנו ולכן חיפוש להיערך שעומד

והלך. אחד', אף פה שאין להגיד אלך ואני כאן ׳הישארו
 כל לחלונות. שנועדו במקומות כוכים בה והיו חלונות ללא היתה החורבה

 במקרה מישהו ייכנס אם שגם תקווה מתוך הכוכים באחד התחבא מאתנו אחד
בנו. יבחין לא לחורבה

 כך ביותר. הרחוק היה אברהם שלמה. ואחרי לדלת, ביותר הקרוב הייתי אני
 )זה הון" "הדא בערבית: אומר מזרחי את שמענו והנה ודברים אומר ללא עמדנו
 אותי והוציאו אחדים שוטרים אותי תפסו פתאום אנשים. צעדי גם נשמעו כאן(.

 אחד. לו שיספיק לו עניתי ואני עוד ישנם אם אותי שאל אנגלי שוטר החוצה.
 את תפסו עוד. שישנם אמר הוא ולאנגלי נבל׳! ואמר:׳שתוק, התערב מזרחי
 שוטרים שלושה אחד, אנגלי שוטר שם היו אברהם. יצא ואחר־כך שלמה
יהודים. 3ו־ ערבים

 היינו הזמן כל לעכו. ואחרי־כן לצפת משם לראש־פינה, כבולים הובלנו משם
 אותנו להשאיר רצו לא וברגלינו. בידינו כבולים קפדנית, לשמירה נתונים

 לבית והעבירונו נברח שמא - השוטרים לנו שאמרו כפי - בצפת או בראש־פינה
ההתקפה. סיפור את שלום סיים בעכו", המרכזי הסהר

 לגרדום. והועלה למוות נשפט השלושה, שבין המבוגר בן־יוסף, שלמה
 סניגורו, הועיד לשלום הצעיר. גילו בגלל עולם למאסר נידון שיין אברהם
 לטעון שיוכל כדי רוח חולה של פנים להעמיד ז׳בוטינסקי, של בשמו שפעל
מעשיו. על אחראי שאיננו

 הוא יתירה. בהצלחה עליו שהוטל הקשה התפקיד את לבצע הצליח שלום
 שהותו מטורפים. אסירים עם בעכו רוח לחולי בבית־החולים להיכלא נידון

 לבסוף בו נתנה נטרפה שדעתם אנשים עם אחת במחיצה שלום של הממושכת
עצביו. את וערערה אותותיה את

 למחנה להעבירו השלטונות על־ידי הוחלט שנים שלוש של ישיבה לאחר
כולם. עם ללטרון הגיע הוא ומשם מזרע

 ולא אלסטי, גומי כמו גמיש גוף לו היה אקרובטיות. בתכונות ניחן שלום
 ולצאת המשימה את לבצע במהירות, לחדור מסוגל היה לא שאליו מקום היה

 והוחלט לו נתגלה הבריחה תכנון שסוד לאחר בו. יבחין שאיש מבלי משם
 עליו ולהטיל כישוריו את לנצל היה הראוי מן לבריחה, המועמדים בין להכלילו
התפעלות. שמעוררת ובמהירות בדייקנות אותן לבצע שיש משימות
 נלקח הוא וכאשר חולה, פני להעמיד מיוחדת בעיה כל לו היתה שלא כמובן

של מטרים מספר להוריד ההזדמנות את בנקל מצא שם, והושאר לבית־החולים
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 התאורה "למערכת חוברו החוטים המתים. חדר של מהקירות חשמל חוטי
הכורים. של לנוחותם מלא אור היה ושוב התת־קרקעית"

 תמיכות. בעצי המחסור בשל ללחץ, שוב נכנסו והבחורים רב זמן עבר לא
 באורח החופרים מנוחת את העסיק המנהרה דפנות לחיזוק בקרשים המחסור

 מפולת סכנת נשקפה שבלעדיה לתמיכה, נזקק היה במנהרה נוסף מטר כל קבע.
מתמדת.

 בתחילת הדברז שיורגש מבלי קרשים הרבה כל־כך להשיג אפשר מנין
 העבודה התקדמות עם אבל מהן. שנעקרו המיטות לוחות הספיקו החפירה

 אלא בלבד, בקירות לתמוך כדי רק ולא ויותר, יותר גדולה כמות דרושה היתה
אורכה. לכל המנהרה של התקרה את לרפד כדי גם

 הימים. באחד קוסי בצהלה בא העצים", לאספקת פנטסטי מקור "מצאתי
 הבחינו ועיני קרשים אחרי לבלוש במטרה המחנה בתוך הסתובבתי "היום
 צריך בית־הכנסת. אחרי הנמצא השני, בטור השמיני לי נדמה ריק, בצריף
בתוכו". יש מה לבדוק

 שאכן התברר שמהן תצפיות מספר לאחר הג׳וב? את יבצע שלום לא אם מי
 שגר יצחק, של אחיו סימן־טוב, באברהם שלום נעזר בצריף, מתעניין איש אין
 הוא הריק. הצריף מתוך קרשים ובעקביות בהדרגה וסילק ,2 בצריף עמו יחד

 בזהירות להתבצע צריכה היתה העבודה כמובן לפירוק. שניתן מה כל את פירק
בדבר. האנגלים ירגישו שלא כדי רבה

 של מפרך עבודה יום לאחר שלום את המהרדג׳ה שאל " עציםז מספיק "יש
הצריף. מן לוחות פירוק

 המהרדג׳ה הוסיף קרשים", עוד להשיג כיצד טוב רעיון במוחי צץ לא, "אם
משובב. בחיוך

"דבר!"
 לנו מרשים לא אבל עשר. שנים בבתי־השימושז לנו יש תאים "כמה

 לשימוש. לא והם סגורים מוחזקים התאים שאר במחציתם. רק אלא להשתמש,
 ארבעה שרק בכך הבחנתי התאים. בין שחוצצים הלוחות את לפרק נוכל

בפירוק!". בעיה תהיה ולא לוח בכל תקועים מסמרים
 שני פרקו לבתי־הכסא, והמהרדג׳ה שלום נכנסו החשיכה, רדת עם למחרת,

 אלה וצ׳וצ׳ו. ברוכקה אל החשיכה חסות תחת אחר־כך אותם שהוציאו לוחות
 ללוחות והמתינו מועד, בעוד מקום לקרבת הצריף מן שהביאו הספסל על ישבו
 את הרימו הם לשוחח סיימו כאשר מלמטה. הספסל אל על־ידם נקשרו אשר

 נוספים. זוגות עוד עשו וכך הלוחות. עם הצריף, לתוך אותו והכניסו הספסל
מבריק. רעיון אך פשוט ביצוע
מקום והיה ארוכה, עוד היתה הדרך אבל ולתחבולות, להברקות סוף היה לא
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 כריית בהתקדמות לסייע כדי תושיה ולהרבה פטנט לכל המצאה, לכל רב

המנהרה.
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המחושמלת הגדר את עובריים

 בחדשות המחנה עצירי עודכנו הקריאה, בחדר שהועמד הרדיו במכשיר
יום־יומיות. טריות

 מבין החל והעולם סטלינגרד, בחזית הגרמנים נכנעו 1943 פברואר בתחילת
 התקיימה מכבר זה דרמטי. מפנה קיבל אירופה על להשתלט הגרמנים שאיום
 של תנאי ללא כניעה לדרוש הוחלט ובה בנות־הברית, של קזבלנקה ועידת

 החלו אמריקניות אוויר התקפות הבריטים. בידי נכבשה טריפולי הציר. מדינות
 כוחות של מרשימה בהתקדמות הוחל הרחוק במזרח גם גרמניה. על

מק־ארתור.
 על הידיעות אור. של סימן כל היה לא באירופה היהודים של בחזית רק
 את הנאצים החישו לפיהן בפרוטרוט, ועוד עוד מגיעות החלו המוני רצח

 ברדיו בהכריזו בהשמדה, לאיים שב היטלר היהודים. להשמדת תוכניותיהם
 שמלחמה הוא הכרח היהדות. בהשמדת אלא יסתיים, לא זה "קרב כי: ברלין

באירופה!". היהדות של הגמור בכליונה תסתיים זו
 בהנהלתו הלבן" "הספר מדיניות את להגשים הבריטי השלטון המשיך בארץ

 בין המתח נוספת. בשנה הוארכה שכהונתו העליון הנציב מק־מייקל, של
 עקרים דיבורים מלבד אך גבר, היישוב מוסדות לבין בארץ הבריטי השלטון

 לנהל מעש בחוסר רעהו את מאשים אחד כשמנהיג הלבן", "הספר מדיניות נגד
 את בריטים חיילים מאות הקיפו מזמן לא דבר. נעשה לא היישוב, ענייני את

 גילו פולנים־יהודים, חיילים עריקים, אחרי חיפוש ותוך־כדי חולדה, קיבוץ
 למאסר ונדונו נאסרו המשק מחברי שבעת מרגמה. פגזי עשרות ובו נשק, מחבוא

שנים. לשמונה שנתיים בין
 בהשבתת המשיך האצ״ל מעודד. המצב היה לא בחוץ המחתרות בחזית גם
פירוק לאחר במשבר היו והפלמ״ח ה״הגנה" ואילו הבריטים, נגד נשקו
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 והמשך הפלמ״ח לקיום בקשר היהודית לסוכנות הבריטים בין השותפות
פניו. מועדות לאן ברור היה ולא הכשרתו,

 הצבאי הארגון בשם לעצמה קראה אז שעד יאיר, קבוצת של שיקומה
 בשל פירות יניבו יותר מאוחר ורק בחיתוליו רק היה בישראל, הלאומי

 ובגיוס ,נותקו או שאבדו, הקשרים בחידוש שמיר יצחק שהשקיע המאמצים
 חיי נמשכו כך בתוך ישראל. חרות ללוחמי שונה האירגן שם חדשים. משאבים
במחנה. השיגרה

 מעוניינת היתה ולא הסדר ועל השקט על לשמור השתדלה המחנה מפקדת
 השלמה של במדיניות המשיכו העצירים כלל גם לצורך. שלא מתחים ליצור

 מפקד פסק. לא היומיומיים תנאיהם לשיפור שהמאבק למרות הקיים, המצב עם
 מפקדת מטעם גם ההוראות במסגרת לקראתם ללכת התאמץ המחנה

בתי־הסהר.
 עסוקים היו הבריטים הבריחה. למתכנני במעט לא סייע זה מצב

 המספקת במידה דעתם נתנו ולא העצירים, תביעות עם בהתמודדות
בריחה. תוכניות ליזום לרשותם שעומדות לאפשרויות

 יודקה את ארנבלט אברהם שאל המחושמלתז" לגדר עד נותרו מטרים "כמה
המחנה. בחצר כשנפגשו

 אברבך פנחס נתן, עם יחד התגורר הוא .4 צריף דיירי בין היה לא אברהם
 על בידיעות פעם מדי להתעדכן עליו והיה ,2 מס׳ בצריף ז׳ורבין ושלום

הכרייה. התקדמות
 בשל הבורחים בין להימנות נבחר הוא וחולני. צנום בחור היה אברהם

 באופן להשתתף ממנו מנעה מחלתו במחתרת. שלו והוותק כישוריו נאמנותו,
 למשפחה בוורשה נולד אברהם אחרים. בדברים סייע הוא אך בחפירה, פעיל
בנעוריו. דרכו את מראש קבע זה דבר מאוד. דתית

 להיות זוכה היה זו בדרך התמיד אילו בישיבה. ואחר־כך בחדר, למד הוא
 על־ידי פולין יהודי טולטלו והשלושים העשרים שבשנות אלא לרב, מוסמך

 אל גם הגיעו בלבות, שהתעוררו העזים הרגשות העברית, הלאומית התנועה
 ז׳בוטינסקי זאב של המסר הטמיעה. סף על שעמדו אלה אל וגם הישיבה
 בסופו בית״ר. אל בחשאי הצטרף והוא אהרנבלט אברהם אל גם הגיע ובית״ר

האלמנה. אמו עם יחד ארצה, עלה הוא דבר של
 ועסק בפלוגה שירת הוא בזכרון־יעקב. מושבו את אברהם קבע בארץ

 ממנו מנעה לא מחלתו גם אך בשחפת, אברהם לקה זמן־מה לאחר בשמירה.
 בהתאם תפקיד, בו ולמלא הלאומי הצבאי האירגון שורות אל מלהצטרף
האירגון. של הידיעות בשירות ולכוחותיו: לכישוריו

 ארכו לא הקטנה, במושבה חשוף בהיותו יאיר. אחר הלך הוא הפילוג בזמן
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במזרע. מעצר למחנה והוכנס הבריטית הבולשת על־ידי נעצר והוא הימים
 עם היטיבו דווקא המחנה תנאי מזון של שוטפת ואספקה גופני מאמץ ללא

 התגעגע והוא מעשה באפס הישיבה נפשית לו היתה קשה אולם בריאותו.
 חציו לשניים: במחנה הארוך היום את אברהם חילק ברירה באין לפעולה.
 - המשחק האופקים; להרחבת - הקריאה לקריאה. וחציו קלפים למשחק
בפעולות. שנוצר למתח כתחליף

 לנתן אמר הוא לו כשנודעה אבל הבריחה תוכנית על ידע לא הוא תחילה
בקיצור:
שתברח". הקבוצה עם שאהיה מקווה, "אני
נתן. לו אמר מקווה", אני "גם

 מצב למרות לבריחה, המועמדים לרשימת להכניסו הוחלט דבר של בסופו
רב. זמן במעצר מעמד יחזיק לא שהוא חשש שהיה משום הלקוי, בריאותו

אברהם. של סקרנותו את יודקה סיפק לגדר", מתקרבים "אנו
 הוטל אברהם על יודקה. שאל משלנו?" לא שהם החברים בקרב נשמע "ומה

 לח״י, תיקרא שמעתה הקבוצה עם מזוהים היו שלא העצירים בתוך להתערות
הבורחים. צריף אנשי על ברשותם מידע יש כמה עד ולבדוק
שפיר". שהכול מקווה אני דופן. יוצא דבר שום שמעתי "לא

 ירגיש מישהו אם שנדע מאוד חשוב להבא! גם אוזן הטה אברהם, "טוב,
בסדר". לא שדבר־מה

ללכת. ופנה אברהם ענה המשמרת", על עומד אני תדאג, "אל
 רצה הגורל כאילו המזל, לרוע אך המחושמלת. הגדר עד מטרים כשני עוד

 גם סימן אינם תקלות ללא הכורים על שעברו האחרונים שהימים להראות
 שכבת ובסוף כורכר אדמת ויותר יותר במנהרה נעשתה האדמה - לבאות
העבודה. דרך המשך את שחסם גדול סלע נגלה הכורכר

 את לפזר והיכן הסלעי את לרסק כיצד רצינית. היתה הבעיה הזאת, הפעם
הסוד. יתגלה מיד הרי הערוגות, על ישפכו אם הכורכר? אדמת ואת האבנים

 אפשרית. בלתי לא אך קשה, מלאכה היתה המנהרה בתוך האבן ריסוק
 ביצועה עוצמת את שהגבירה "המקהלה" בליווי "עבדו" והפטיש האיזמל

 היה עתה פוצץ. הסלע בהצלחה. הוכתרה שהעבודה עד רבות שעות במשך
 להטמין יהיה שאפשר כדי קטנות לחתיכות הגדולים הגושים את לרסק צריך
בגינה. אותן

 ונגדר גדולות היותר האבנים את ניקח "בוא יעקבי שלמה אמר קוסי", "שמע
 מן האבנים את לקחנו כאילו טבעי, ייראה הדבר הגינה. ערוגות את בהן

החצר".
כיאות. הגינה את קישטו ושלמה קוסי

106



 ראשם את השניים שברו החמרה?" את נשפוך ולאן החצץ? עם נעשה "ומה
 שלא כדי הערוגות, בתוך עמוק אותם להטמין צריך ברירה. שאין שהחליטו עד

בהם. יבחינו
 הביע דרדר?" אפילו כאן יצמח לא שכואת שבאדמה שלמה לך ברור "אבל

ספקנותו. את קוסי
 יש וטרייה רעננה תמיד תיראה שהגינה כדי פתרון. למצוא אפשר לכך "גם

אופטימי. בטון שלמה השיב חדשים", שתילים בה לשתול
שתילים?" ניקח "ומנין

 קבוע. באופן טריים שתילים לנו יהיו משתלה לנו כשתהיה משתלה! "נעשה
 הערוגות. אל המשתלה מן אותם להעביר נוכל - יבלו בערוגות וכשהשתילים

 את השניים סיכמו בכלום", יחשוד לא ואיש טוב במצב תמיד הגינה תיראה כך
יודקה. של לדעתו לשאול וניגשו שיחתם
 סלמן מאברשה אבקש היום "עוד ההצעה, את יודקה אישר מסכים", "אני
שתילים". לנו לספק בבקשה המחנה למפקד שיפנה

 שלעת־עתה קטנה משתלה הערוגות ליד הקימו והבחורים הגיעו השתילים
לחופש. בדרך הוסר אחד מכשול עוד הגינה. צורכי כל את סיפקה

 ביקש המנהרה", אורך את ונמדוד הנה בואו כרגע? פנויים אתם ואריה "צ׳וצ׳ו
רגע. אותו בצריף שנמצאו החברים משני מתי

למדוד?" חושב אתה "כיצד
 האורך", מטר כמה נדע כך - קשר בו נקשור מטר ובכל החבל את ״קחו

מתי. אותם לימד
 עד ופרשו החבל של האחד קצהו את לקח למנהרה, נכנס מתי נקשר. החבל

הסוף.
שאל. ספרתם? קשרים "כמה

עשר". "שלושה
 רצון. שבע היה הוא מתי. בשמחה העיר המחושמלת", לגדר שהגענו "משמע

 פני מעל שניצב המוות גולגולת עם האזהרה, שלט את רוחו בעיני ראה הוא
 יוכל הוא המנהרה מן היום כשייצא בזריזות. כרה מתי למעלה. שם האדמה,

 התקדמות על מקילה הרכה האדמה הגדר. את עברו שהם לחבריו לבשר
 הסלים את מושכים ב״סלון" שנמצאים ואריה צ׳וצ׳ו נחפר. נוסף מטר הכרייה.

 את עבר חישוביו לפי זה! זהו אחד. מטר עוד גומר מתי סל. אחר סל במרץ.
 המאמץ בשל פניו על שניגרה הזיעה את וניגב החפירה כף את הניח הוא הגדר.
. הקשה הפיזי

החוצה. והזדחל אמר להיום", "סיימנו
אותו. עברנו ואף ו3ה־ לקילומטר הגענו למעלה", לחברים בישר "חבריה",
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 בהתלהבות קרא המחושמלת", לגדר מעבר עכשיו חופרים שאנו משמע,
מופגנת.
 נהיה כאשר תתלהב ארוכה. דרך לפנינו יש עדיין כל־כךז מתלהב אתה "מה
 מאחורי נהיה כאשר או הפתוח, הקוצים לשדה נגיע כאשר או לכביש, מעבר

 שבדרך־כלל מתי של התלהבותו את מישהו צינן הראשונים", השמירה קווי
מזג. וקר מחושב היה

 דרך וציון הישג יש מטר עשר בשלושה גם רצון. שבעי היו הכול אולם
 ולהגיע הפטרולים כביש את לעבור היא הקרובה המטרה העבודה. להמשך

הפתוח. לשדה
 לבית הולך להתפלל שרוצה מי כל קודש. שבת יום היה שלמחרת היום
 מביניהם מעטים רק השבת. על ששמר אחד היה לא 4 צריף בחורי מבין הכנסת.

 את להוציא מכבר, זה התפקרו אלה וגם דתיות־מסורתיות, ממשפחות באו
 חשיבותה ועל והמסורת הדת ערכי על ארוכים ויכוחים אחת לא שניהל מנחם

 כל זמן. להפסיד אין בשבת. מושבתת אינה הכרייה עבודת המחתרת. במלחמת
 קצרה, מנוחה החברים נוטלים לעתים אבל החופש. אל מקרבים שעה וכל יום

 משחק את אהבו והרצק׳ה יודקה מתי, ובקריאה. במשחקים בשבתות, דווקא
 אסור כאן גם אבל למשחקים. הנכון המועד את מצאו תמיד לא במזרע הברידג׳.

 בצריפים העצירים מן חלק לגמרי. לשחק ולהפסיק הנוהג מן לסטות היה
 למשחק הפתאומית אי־היענותם השלושה. של קבועים פרטנרים היו הסמוכים

חשדם. את מעוררת היתה עליהם האהוב
 יודקה אמר ברידג׳", לשחק בא לבטח מתקרבי מיכאל את רואה אני "מתי,
שיחקנו". לא רב זמן שזה "האמת לידידו.

 החפירה שבת. של בבוקרה זה היה מתי. השיב הפעם", לו לסרב "אסור
כסדרה. התנהלה הווילון מאחורי

 היו החפירה תחילת עד השלושה. של הרביעית" "היד היה יאכינסון מיכאל
העשרים. בצריף המשחק את עורכים

 בין טוב. וחבר אמין אדם היה אבל האצ״ל, וחבר רוויזיוניסט היה מיכאל
החברתי. קשר אתו שנשמר המעטים
שאל. קצת?" לשחק חשק לכם יש חבר׳ה. שלום "שבת
 "איפה יודק׳ה. לו ענה שיחקנו", מאז רב זמן עבר כה בין טוב". "רעיון
הרצק׳ה!". את הביאו הרצק׳הז

 למטה, לשחק. התיישבו והארבעה במנהרה הרצק׳ה שהה לא המזל למרבה
 שהכרייה בעת בחדר, הקלפים משחק בעיצומה. היתה העבודה במנהרה
 היום סדר בניהול לעמוד היכולת לבדיקת ראשון מבחן היה במנהרה, נמשכה
הרגיל.
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מיכאל. הכריז "פס",
לב". "ו
מתי. הכריז עלה", "ו
לב". 2״

"פס".
משחק. תוך־כדי יאכינסון שאל מתיז" אצלכם נשמע "מה

בסדר". "הכול
 מצליחים שאתם רואה אינני שלכם? בגינה מגדלים אתם מה "אמור",

כל־כך".
שיגדלו". מקווה אני הסוגים. מכל ירקות לגדל התחלנו "דווקא

מזבלים?" אתם "במה
זבל". לנו לשלוח לחקלאות מהמחלקה ביקשנו כימי. "בזבל
בספקנות. יאכינסון הוסיף בינתיים", דבר שום גדל שלא רואה אני "אבל

 בעיני חן מצאו לא הגינה על יאכינסון של הרבות שאלותיו נמשך. המשחק
השלושה.

 אבל יבול. לנו ויהיה ניסיון נרכוש עוד מיכאל? הגינה נגד לך יש "מה
הרצק׳ה. העיר לגוף", טובה העבודה קודם־כל

בהם. שזכה הקלפים את ולקח יאכינסון אמר דבר", שום לי אין "באמת
יודקה. העיר לפטפט", ולא לשחק "תמשיכו

 כשהוא יאכינסון שוב שאל בשבת?" עייפים כך כל שהם לבחורים קורה "מה
בחורים. מספר ישנו שבהן המיטות על מצביע

 לישון ירצו והם שעות וארבע עשרים לישון להם תן עצלנים, סתם "אלה
מתי. התלוצץ ושמונה", ארבעים

 עבדו שהבחורים ? ליאכינסון להגיד אפשר באמת מה וו. היתה השעה
 שוב יצטרכו מעט ושעוד לישון, וחייבים הרוגים הם ושעכשיו במנהרה בלילה

 כוונות שום אין שבדבריו או במשהו? חושד יאכינסון האם למשמרת? להתייצב
מיוחדות.
 בצריף אורחים ולקבל להמשיך הבחורים החליטו הלך, שיאכינסון לאחר

 את להפסיק מאשר כך עדיף מתנהלת. במנהרה העבודה כאשר גם היום, במשך
המשחקים. ואת האירוח
 יודקה קרא טובה", בדיחה לנו סיפרת לא מזמן כבר הנה! בוא מהרדג׳ה! "היי

החוצה. בדרכו לידם, שעבר הבחור אל
 יש מנין ישנות. כולן שהן שלי הבדיחות כל את יודעים כבר אתם "בחייכם!

חדשים?" מקורות לי
עתה בו הפצירו משהו"! ספר זקנים. אנשים רק ישנות בדיחות אין "עזוב!
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השלושה. כל
 וקומיקאי בדחן שמח, כבחור ידוע היה - יהודאי אברהם - המהרדג׳ה

 יוסף מושלמת. בצורה אנשים ולחקות בדיחות לספר רגיל היה הוא מלידה.
 צ׳רלי של חיקויו היתה שלו האטרקציה מתימן". "הגליצאי לו קרא רוט

הברווזית. בהליכתו צ׳אפלין
 בבדיחה נזכר אני מעש, בחוסר יושבים עכשיו, אתכם רואה "כשאני
 אתה מה ׳סעדיה, קורא: התימנים בכרם המסעדה בעל משה, פעם. ששמעתי

שם? העושה
דבר', ׳שום

שם?׳ אתה ׳וגמליאל,
׳כל

עושה?׳ אתה ׳ומה
לסעדיה"׳. עוזר ׳אני

טובה. אבל ישנה בדיחה באמת התחייבו. השניים
ומתי. הרצק׳ה בו הפצירו מהרדג׳ה", משהו עוד "ספר

עושים". שאתם מה זה בדיחה. היתה לא "זו
משהו". ספר אז דבר, "אין

 לנו שקרו העניינים מצב את שמשקף בשבילכם סיפור לי יש יודעים, "אתם
 הלך כשחזר לחופשה. נסע אחוזה "בעל טוב: אבל ישן זה גם . האחרון בזמן
הרכבת. בתחנת פניו את להקביל שלו האחוזה מנהל

האחוזה. בעל שאל נשמעז׳ ׳מה
המנהל ענה מיוחד', דבר ׳שום

בהעדרי׳ז דבר שום התרחש ׳לא
קצת', צולעת הפרות אחת במיוחד, ׳לא
לה׳ז אירע ׳מה

 בפרה׳. ובעט הבוערת מהאורווה החוצה כשפרץ השתולל הסוסים ׳אחד
הבוערת׳? ׳האורווה

 נאלצתי אבל ניצל הסוס והשחת, הקש עם נשרפה כשהגורן קרה זה "כן,
קשה"׳. נפצע הוא כי בו לירות

הגורן׳? נשרפה ׳וכיצד
 אחת כי התעוררתי מיד המגורים. בית מארובות שיצאו שמהגיצים ׳כנראה

לרדת׳. יכלה ולא העליונה מהקומה צעקה שלך הבנות
נשרף׳? הבית גם ׳מה,
 את לפתוח יכול הייתי אמנם בלהבות. היה כבר המטבח כשהתעוררתי ׳כן,

במחסן שיש נזכרתי אז אבל החוצה, בני־המשפחה את ולהוציא המדרגות חדר
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 כבר החבית את שהוצאתי עד כל־כך. עליה שומר שאתה חמוץ כרוב חבית
 הכרוב את הצלתי אבל ולילדים. לאשתך לעזור יכולתי ולא מאוחר היה

החצוץ׳.
בחלחלה. האחוזה בעל שאל עוד?׳ קרה ׳ומה

מאומה"׳. אירע לא בסדר, היה כבר המחרת יום הכל. ׳זה
 לשמוע נעים תמיד אבל ישנה בדיחה באמת זו מלא. בפה צחקו החבר׳ה

טובה. בדיחה
 המהרדג׳ה אמר כלשהן", חדשות יש אם לשמוע הולך אני חבר׳ה, טוב "נו,

הקנטינה. לכיוון פעמיו את ושם
 קם הרצק׳ה ב׳קולנוע׳. שאול את להחליף עלי מעט עוד הולך. אני "גם
הממושכת. מהישיבה עצמותיו את וחילץ

השניים. לו איחלו פוריה", "עבודה
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חמצן אין

 אלה להרים מעבר "שם, יהודה. הרי לעבר והתבונן החלון ליד עמד בויקו אריה
 מתי הקודש. עיר את לראות זכיתי שלא כמעט "ואני הרהר. ירושלים", נמצאת

 הוא לפתע עמוק. עצב של בנימה אריה מלמל המערבי?" בכותל להתפלל אזכה
 יש צבע איזה זוכר "העודך ושאל: החלון ליד לצדו, שעמד גור יהודה אל פנה

לכלנית?".
 ירד לא שחברו מקווה סלחני, בחיוך יהודה ענה אדום", טוב, זוכר אני "אם

לרגע. הפסים מן
 ראיתי מתי זוכר לא אני באמת, אבל לעניין. לא מדבר שאני תחשוב "אל
 "התבונן ההרים. לעבר מצביע כשהוא הוסיף, "הבט", לאחרונה. פורחת כלנית
 ניתן לא כאן ולנו הגיע, כבר האביב שם. פורח הכול ודאי הזה. הקסום ביופי

 חגווי בין שמתחבאות הרקפות ניחוח את ולהריח הכלנית אודם את לראות
להשתפך. הלירית הנפש בעל הוסיף אלה", הרים של הסלעים

 הארץ", פרחי ניחוחות מרוב להשתכר תוכל הבא שבאביב משוכנע "אני
יהודה. לו הבטיח

"האומנם?"
הזאת!" השיחה את לך אזכיר עוד אני אחוז! "מאה

 שהולכת החמה בקרני ומתבוננים השניים עומדים עוד לשקוע. עמדה השמש
 של דמותו המלתחה וילון מאחורי פתאום הופיעה הים, לתוך באופק ונעלמת
צ׳וצ׳ו.

 רזרביות", סוללות לנו יש אם שואל הוא כבה. למטה סיומקה של "הפנס
אמר.

 הסוללות". כל אזלו דעתי "לפי אריה. לו השיב יודקה", את לשאול "צריך
במשך בהן שהשתמשו החשמליות הסוללות שמלאי התברר צדק. אריה
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בהקדם. חדשות סוללות להשיג יש נגמר. במנהרה, היום
 בדרך־כלל משיג שמואל׳קה רב. זמן אפילו אולי זמן. יעבור שיושגו עד אבל

 צריך הוא מעטים. לא קשיים מעוררת למחנה הכנסתן אבל הסוללות, את
 לדעת לו שאסור כמובן, פנימה. אותן ויביא בחוץ אותן שיקנה מישהו לשחד

השלמונים. את ומקבל הסוללות את מבריח הוא שלמענה המטרה מהי
 יודקה.״אסור אומר הסוללות", שתבואנה עד שמן, במנורת נשתמש "בינתיים

החפירה". את להפסיק
 המנורה את הניח הוא לבור. וירד הצריף בפינת שהיתה המנורה את לקח מתי
 הפטיש עם לדפוק עליו מקשה החלש האור בידיו. בקיר חופר והחל לרגליו

 מתי נכבית. ומיד גסיסה, של סימנים מגלה המנורה האיזמל. בראש במדויק
 כדי יבשים, בסמרטוטים היטב העטופים הגפרורים את ומחפש בחושך מגשש

 ומדליק, מהם אחד נוטל הוא אותם מוצא כשהוא רטיבות. בהם תחדור שלא
 שנותר הגופרית לריח פרט כבה. זה ושוב פעם עוד מנסה הוא נכבה. הגפרור אך
 שואל הוא נרטבו״ז הם "אולי להידלק. עשויים שהגפרורים לכך סימן כל אין
לשימושז" ראויים שאינם גרועה כה מאיכות שהם "או עצמו, את

 הרבה דבר כאן שקורה מתי מבין גפרור, להדליק אין־ספור נסיונות לאחר
 עוד להצית מנסה מתי נדלקים. אינם הגפרורים ולכן חמצן, אין חמור. יותר

 אין עתה ולעת חשוכה המנהרה הצלחה, ללא שוב אך נר, להדליק כדי גפרור
 לעבוד מוכרחים בינתיים הביש. מצב למרות ולחפור להמשיך יש לעשות. מה

 מתי בחושך. לחפור צריך הסוללות שיובאו ועד פתרון שיימצא עד אוויר. ללא
 באדמה בחוזקה ומכה לתוכו האיזמל את תוקע הקיר, דופן את בידיו ממשש

 מכה אחר מכה בפטיש מכה הוא כך במיוחד. לקשה הפכה עכשיו שדווקא
 לא אף נפסקת לא אך סנטימטר, אחר סנטימטר בעצלתיים, מתקדמת ועבודה

לרגע.
 לעלות מחליט והוא כוחותיו, אזלו מאומצת חפירה של שעה רבע לאחר
לחבר׳ה. על־כך ולדווח למעלה

 במנהרה. חמצן חסר גדולה. בעיה לנו "יש בייאוש, להם קורא הוא "חברי׳ה",
שם". לנשום יכולתי שלא כמעט

 מ״רבע יודקה ביקש המצב", את אתה גם בדוק למטה. רד "סיומקה
העוף".

ומתנשף. חיוור כולו הבור, מן סיומקה יצא דקות עשרים כעבור
 לעבוד מאוד "קשה מתי. של דבריו את הוא אישר אוויר", חסר "נכון,

שם".
ביותר. רצינית בעיה בפני עומדים שהחופרים ספק אין

 מאוד. דלה היתה התפוקה אך הקושי, למרות הופסקה, לא אמנם העבודה
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 היו כולם לא גם בלבד. מטר בשני החפירה התקדמה האחרון השבוע במשך
 השתתפו, הכול כמעט הזה השלב עד שנוצר. החדש במצב לעבוד מסוגלים

 טרם הסוללות לשישה. העובדים מספר צומצם עתה, בחפירה. יותר, או פחות
 חשמל. תאורת יש בלילה מוחלט. בחושך היום במשך לעבוד נאלצו והם הגיעו,

 החופרים כזאת לילה משמרת לאחר ואיטית. מאוד קשה בלילה העבודה אבל
 מיטותיהם, על היום במשך משתרעים והבחורים התמוטטות, לכדי עד עייפים
 אינם שהם יחשוד שמישהו אסור לשכב, אסור חשד. לעורר עלול והדבר
 והרצון העייפות, למרות אחר. בעיסוק אלא בשינה, לילותיהם את מבלים

 עם שוחח משחקים, תיזום רענן, שאתה פנים "העמד כרגיל. לנהוג יש להירדם,
 לעצמם הבחורים שיננו אירע", לא כלום כאילו האחרים הצריפים מן חבריך

ושוב. שוב
 היה לא לאיש כהרגלו, שח לשחק שלהם לצריף בא אורנשטיין כשיעקב

 אבן־זהר יצחק מתנדב לסרב, שאי־אפשר מכיוון אבל לשחק, מספיק וכוח חשק
 עומד שראשו יצחק מרגיש מהלכים כמה לאחר אולם למשחק. בן־זוג לו להיות

 אותו מנצח ויעקב במשחק, להתרכז מסוגל ואיננו לישון מת הוא להתפוצץ.
בקלות.

היום". מרוכז אינך "יצחק, יעקב. קרא "שח",
 לב", תשים אל "אבל במהירות. יצחק משיב ראש", כאב קצת לי יש "כן,

הצידה. המלך את ומזיז אומר הוא
במרץ. יעקב תוקף שח", פה גם בבעיה, אתה "היי,

חוזר!" משחק לי תתן מחר נכנע. אני "טוב,
 אפשר עתה שהתייאשו. כמעט שהחבר׳ה לאחר סוף־סוף הגיעו הסוללות

 עורף פנה כאילו שהמזל אלא חשמל, באור היום בשעות גם לעבוד היה
 מוגבר חמצן צריכת דרש והדבר החפירה, תוך־כדי התגלה גדול סלע לבחורים.

 את להעמיק הבחורים ממשיכים ברירה, באין מנשוא. קשה פיזי ומאמץ
 זו, בעיה על משותף במאמץ משהתגברו האבן. גוש את לעקוף כדי השיפוע,

 המנהרה כשאורך עכשיו, מהמנהרה. האדמה סילוק של ישנה בעיה התעוררה
 להוצאת ובקופסאות בסלים עוד להשתמש אי־אפשר מטר 15 לכדי מגיע

 פתרון למצוא יש החפירה, של זה בשלב הבור. לפתח החפירה ממקום האדמה
העפר. להובלת מתוחכם יותר

יודקה. קבע בעגלה", צורך "יש
 ושאליה גלגלים, ארבעה על שתיסע מלבן, בצורת עגלה להתקין מציע "אני
 הסימן לפי בחבל העגלה את ימשוך לבור בכניסה שיעמוד מי חבל. יחובר

שיף. מנחם הציע החופר", של המוסכם
 היתה והעגלה וייס משמואל יודקה ביקש במלאכה!" ידך את נסה "שמואל,
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אחדות. שעות בתוך מוכנה
 למשמרת לרדת שעמד להרצק׳ה יודקה הציע העגלה", את ננסה "הבה
 אלא "הקרון", השם את שקיבלה העגלה לפעולה הוכנסה כך ולחפור. החפירה

 בקלות נתקעו לה שהותקנו הגלגלים הועילה. לא היא מלכתחילה שכבר
 המסלול. אורך לכל בקרשים מרופדות שהיו הקירות של העקלקלות בדפנות

אחר! פתרון למצוא צריך
 הרצפה על יחליקו המגלשים מגלשים! לה נתקין הגלגלים במקום "חבר׳ה,

 שמואל של ההצעה קל. הרהור לאחר שמואל הציע הגלגלים", מן קלות ביתר
 מגלשים זוג שמואל התקין ובמקומם העגלה מן הגלגלים הוסרו ומיד התקבלה,

מכשול. כל וללא וחלק חד נסעה העגלה מצוין. שפעלו
 עד ביעילות פעל וה״קרון" פתרונה, את מצאה בעיה עוד הבחורים לשמחת

הכרייה. תום
 הרגיל. לשיפוע לחזור היה אי־אפשר אך הוסר, בתעלה שחסם הסלע גם

 עליו נוסעות המחנה, של הפנימי לכביש מתחת כבר עתה עוברת המנהרה
 יש הסוגים. ומכול כבדים מטענים המחנות לכל שמובילות רבות מכוניות־משא

 לגרום המשאיות עלולות דיה עבה תהיה לא המנהרה תקרת שאם חשש אם־כן
 שיעברו עד לעומק החפירה בשיפוע להמשיך אלא איפוא, ברירה אין למפולת.

יהיה? כבר זה מתי אבל הכביש. את
 סימן כל היה ולא מעננים נקיים היו השמים בהיר. היה שלמחרת הבוקר

 לאחר מיד לבור, להיכנס מיהר החבורה, של המצטיין הכורה סיומקה, לגשם.
 שהשמש לפני חמצן יותר יש כאשר בחפירה להקדים מוטב הבוקר. ארוחת
בחוזקה. זורחת

 ומצחו כסיד חיוורים פניו הבור, מן סיומקה עלה השעה מחצית לאחר אולם
 מפיו. הגה להוציא מסוגל היה לא והוא כבדה היתה נשימתו חמה. זיעה מכוסה
 מן ולהתרומם לגופו לעזור בנסיון לרגליו מתחת ידיו שתי את שם הוא לפתע

להתעלף. עמד כאילו ונראה ארצה, צנח לפתע אך הרצפה,
 של ראשו את השעין הוא ובד־בבד יודקה פקד מהר!" מים דלי "תביאו

מהמיטה. שנטל לכרית מתחת סיומקה
עיניו. את פקח שהוא לאחר סיומקה את שאל לך?" קרה "מה
לו. שקרה במה מאמין אינו שהוא היה נראה התעלפתי?" יודע. לא "אני
מדוע?" אבל התעלפת, כמעט "כן.

 ככל אוויר. מספיק שם שאין הרגשתי לחפור והתחלתי כשירדתי "מיד
 לפרוץ עומד הוא כאילו לראש, לי עולה שהדם הרגשתי לעבוד שהמשכתי

 הלאה", להמשיך יכולתי לא לנשום. אוויר לי שאין הרגשתי האף. דרך החוצה
חלוש. בקול סיומקה נאנח
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עמנואל. את יודקה שאל האחרונה?" במשמרת שעבר בלילה עבד "מי
"שאול"
בלילה?" אתה הרגשת איך "שאול,
 לי והיו הזמן כל לי דפק שלי הראש טוב. הרגשתי לא שגם היא "האמת

 שאול ענה ככה", להמשיך יהיה שאי־אפשר חושש אני מאוד. חזקות בחילות
והחזק. התמיר הגוף בעל הגלילי,

 היו לא שעכשיו אלא שעות, שלוש בדרך־כלל ארכה כרייה משמרת כל
 במאמצים זאת וגם השעה. למחצית מעל במנהרה לשהות מסוגלים הבחורים
 התחלקו החופרים נסבלת. לבלתי למטה השהייה נעשתה ליום מיום גדולים.

 או ההקאות בעקבות שמתעלפים. ואלה שמקיאים אלה קטגוריות: לשתי
 הקומפרסים עזרו לא איומים. ראש כאבי הבחורים את תקפו ההתעלפויות

 לא שנבלעו הרבות הגלולות גם המטבח. מן שהובאו הרבים, והלימונים הקרים
המקרים. ברוב הועילו
משבר. בפני עומדת החפירה שעבודת ספק אין
כליל. הכרייה את להפסיק צורך יהיה מהיר פתרון יימצא לא אם

 כל מתוך הגדול. הפיזי במאמץ לעמוד מסוגלים אינם האנשים רוב כבר עתה
 החזיקו לא אלה וגם במנהרה, להישאר שהצליחו חמישה רק נותרו הצריף דיירי

שעה. מחצי יותר מעמד
 להחליף הגיע בחפירה, שהמשיכו החמישה מן אחד שהיה מתי, של תורו

 המנהרה בתוך הזחילה לבור. וירד העבודה בגדי את לבש הוא סיומקה. את
 הגיע שהוא עד עכשיו, אבל בשפע. חמצן היה כאשר גם גדול מאמץ דרשה

 זחל הוא ורגליו. ידיו את להניע לו היה קשה כבר הראשונים, המטרים לשישה
 הוא אם כי קדימה. גופו את המושכים במפרקיו נעזר הוא כאשר ובזהירות לאט

 ימצא המנהרה מן צאתו שעם עליו חזקה כטבעי, הזחילה תירגול את יעשה לא
 מטרים, שמונה של למרחק הגיע מתי ופצועים. שרוטים גופו חלקי כל את

 אוויר", צריך אני "אוויר, ולנוח. מיד להיעצר עליו והתקצרה. הלכה ונשימתו
 תועלת. ללא אך חופנו, במלוא החמצן את לשאוף ברצותו פיו, את מתי פוער

 יוכל האם ניע. ללא שתיים או דקה במשך שוכב נשאר מתי מאוד. דחוס האויר
 וממשיך עצמו את לשכנע הוא מנסה הדרך", באמצע להתייאש "אסור להמשיך?

גחונו. על קדימה גופו את לדחוף
אגיע?" שלא אומר "מי באירוניה. מתי מלמל הרוחות", "לכל
 הרי צריך באמת. אותו להרגיז מתחיל שזה עד־כדי־כך באיטיות מתקדם הוא
לעבוד! ולהתחיל לסוף להגיע
 את מתי שואל בכבדות?" הגרון מן שהיוצאים האלה החירחורים עם "מה
 חייבים לזחול. ממשיך הוא למרות־זאת, העילפון. גבול על שהוא ביודעו עצמו,
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 חמש - מטר עשר חמישה זחילה. של דקה לו לוקח מטר כל הסוף. עד להגיע
 כיצד החושים. אובדן כמעט של במצב מגיע הוא והנה זחילה. של דקות עשרה
 אותם נוטל הוא הקושי למדות האיזמלז ואת הפטיש את להרים כוח לו יישאר
 להסביר אין אחרת כי בטירוף אפילו אולי רחמים. ללא ושוב שוב ומכה בידיו

 את המאיר מצחו, שעל הפנס שכזאת. בהחלטיות בקיר להלום העקשנות את
 אחד בדבר אלא להרהר מסוגל אינו הוא נשימתו. על מכביד המנהרה, דופן

 ולהכות במנהרה גבו על לשכב אותו שמחזיק הכוח זה לחופש! לצאת בלבד:
 מתי נופל. הפטיש נשמעת. לא היד אוויר. אין אוויר. הלחה. באדמה הכוח בכל

 "כמה להתפוצץ. עומד הראש מדי. כבד הפטיש להרימו. כדי ידו את מושיט
 לפני מכאן לצאת צריך שעה? חצי "אולי מהרהר. הוא כאן?" כבר אני זמן

 רגליו כאשר - בחזרה הזחילה אבל בחזרה, לזחול מחליט הוא שאתעלף!״
 קשה. יותר הרבה היא - מרפקיו על להישען יכול אינו ווהוא קדימה נמצאות

קיטור. מכונת כמו פועם הלב
 את רואים כבר הנה עצמו. את מתי שואל לפתח?", עד אגיע כן או אגיע "לא

ויגיע. מעט עוד ברוכ׳קה. של רגליו
 כל את לבלות רוצה "אתה ברוכ׳קה לו צועק הזאת!" המנהרה מן כבר "צא

שם?" היום
חופניים. מלוא הצח האוויר מן ו״חוטף" הבור, אל יוצא מתי

 הוא כאבים. מרוב בורקות עיניו דבר. רואה שאיננו כמעט והוא כבד ראשו
 ומקיא השירותים אל רץ הוא סוף־סוף למעלה עולה כשהוא אבל מתעלף. לא
נשמתו. את

 כמעט חמצן חוסר של בתנאים החפירה נמשכה שבועות שלושה במשך
לסטרטוספירה". "המסע זו לתקופה קראו החבריה מוחלט.
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מוכתר הבלתי המלך

 מזרע המעצר מחנות של מוכתר" הבלתי "המלך היה קפלן, שמואל׳קה
 והוא ממנו, לצאת מלבד במחנה הכול לעשות חופשית יד לו היתה ולטרון.

 יוצא פעם מידי לראות היה אפשר שמואל׳קה את לקנטינה. המחנה בין קישר
 בשובו, בידיו. ריקים סלים עם המפקדה, בנייני היו שבו השטח אל 4 ממחנה
 מלבושים, גילוח, דברי מזון, חיוניים: ובמצרכים בסחורות מלאים היו הסלים

 לבד, במחנה להסתובב נהג הוא רגיעה, של בימים בדרך־כלל, לאז ומה סיגריות
 קיבל שמואל׳קה שוטר. של ליווי לו ניתן "חם", היה בחוץ המצב כאשר ורק

 הכלכלי המצב בגלל הקנטינה עסקי את לנהל הזכיון את המחנה משלטונות
 את ומוכר קונה היה הוא כספית. תמיכה כל ללא שחיה משפחתו, של הקשה

למשפחתו. שולח היה שהרוויח הכסף ואת מרכולתו
 יסולא שלא נכס שמואל׳קה היה המחנה יושבי ובשביל המחתרת בשביל

 לעתים שיוצאים מאלה רבים, אנשים עם קשרים קשר הוא בניידותו בפז.
 שוטרים, היו האלה האנשים בין קבע. באורח אליו ושבים המחנה את קרובות
 ערבים מקצוע בעלי רבנים, רופאים, אנגלים, גם אבל ערבים שוטרים בעיקר

 ליצירת היכולת היתה לשמואלק׳ה במחנה. שירותים עבודות שביצעו ויהודים,
 מהם רבים עם ידידות וקשרי מסחר קשרי יצר מהרה ועד בני־אנוש, עם קשרים

 שעשו כאלה היו ביודעין. שלא וחלקם, ביודעין חלקם, לשליחיו, הפכו אשר
 העצורים בין קבועים דואר קשרי אירגן שמואל׳קה ושלמונים. כסף תמורת זאת

 לבין ילין־מור נתן בין המכתבים חליפת על שידע היחידי היה הוא והחוץ.
 המנהרה דרך לבריחה המועמדים בין היה לא הוא אותה. ניהל ואף שמיר, יצחק
 ואת אותו לסכן רצו ולא ילדים, לשני אב נשוי, היה הוא המשפחתי. מצבו בשל

משפחתו.
ביטוי לידי באו אלה תכונותיו חבריו. על ומהימן נאמן היה שמואל׳קה
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 בביאליסטוק נולד הוא למעצרו. עד במחתרת ובפעילותו שלו בביוגרפיה
 בקורס והשתתף בית״ר לתנועת הצטרף 14 בן ובהיותו ,1914ב־ שבפולין

 לבית דבורה, אשתו עם ארצה עלה הוא 1933 בשנת ובהכשרה. למדריכים
 עבודה, השיג הוא רב ובקושי נרדפים היו בית״ר חברי שנים באותן שקולניק.

 במחלקת משאית כנהג תל־אביב בעיריית התקבל הוא ,1936 בשנת לבסוף, אך
"מלכותית". ממש משרה זו היתה תקופה באותה הנקיון.

 באצ״ל פעולותיו בין לאצ״ל. ולאחר־מכן לבית״ר שמואל׳קה הצטרף בארץ
 השתתף הוא מלוח. דג של בחביות מפולין נשק הברחת היתה ימים, באותם

 לחיפה שלו במשאית נוסע היה במשימות. ודבק במרץ אפשרית פעולה בכל
 מלאה כשהמשאית חזר, פעם ולא לתל״אביב המוברח הנשק את להעביר כדי

האנגלים. הרובים של קליעים בסימני
 לקופת כסף להשיג כשהוחלט יאיר. אל שמואל׳קה הצטרף הפילוג עם

 בן־יהודה ברחוב א.פ.ק. בבנק השוד מבצעי אל שמואל׳קה צורף המחתרת
 המכונית עקבות על עלו השוטרים אך הצליחה, אמנם הפעולה בתל־אביב.

 הצליח זאת למרות רבות. יריות בה וירו שמואל׳קה נהג שבה הנמלטת
 התגלתה לאחר־מכן שנערכו בחיפושים האנשים. כל עם להתחמק שמואל׳קה

 הדירה, בעלת של גילוייה עקב השוד ממשתתפי אחד זטלר, יהושע של דירתו
 ביושבו שמואל׳קה נעצר יום באותו עוד הדירה. את שמואל׳קה שכר ממנה

 פלילי לדין להעמידו היה אי־אפשר הוכחות מחוסר .2 שטנד ברחוב בביתו
 לעכו נלקח הוא תחילה חירום. שעת חוקי לפי מינהלי, במעצר לעצרו ובחרו
יאיר. אנשי של הראשונים מהעצירים אחד והיה למזרע, ומשם

 וממנה הבולשת, על־ידי ומסועפת מדוקדקת חקירה עבר הוא משנתפס
 עד באצ״ל ופעולותיו חייו תולדות כל את יודעת שהיא לשמואל׳קה נתגלה

 מסרו אשר ופרובוקטורים מרגלים בארגון שהיו משמע, ביותר. הדקים לפרטים
המחתרת. של סודותיה את לאנגלים

 של מדויקת רשימה נמצאת )הבולשת( c.i.d.ti שבידי גם שוכנע שמואל׳קה
בחוץ. לחבריו על־כך והודיע בפילוג יאיר עם הלכו אשר אלה כל

 אחד וערבים. אנגלים שוטרים עם קשרים קשר הוא בעכו מאסרו בעת כבר
 הוא במזרע אסורים. דברים לכלא ומכניס דואר מעביר שהיה ערבי, היה מהם

 משרונה גרמנים בעיקר הזרה, הנתינות בעלי היו שבו למחנה הוכנס
יחד. גם וקומוניסטים ומווילהלמה,

 מאוחר שמנו וחבריו, הוא אך שמואל׳קה, כלפי הוגן יחס גילו הקומוניסטים
 בגלל הגרמנים. של ומקללותיהם מהתנכלויותיהם קשה סבלו איש, 10כ־ יותר

 הימים באחד אולם, שערה. מלחמה להם להשיב יכלו לא הם מעטים היותם
 הגרמנים, על־ידי הוכה כשר אוכל היהודים העצירים בשביל שבישל הטבח
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דם. זב לצריף נכנס והוא
שמואל׳קה: לו אמר לו, אירע אשר את שסיפר לאחר
אותך!" היכה אשר האיש על ותצביע "בוא,

 אותו שהיכה הגרמני אל שמואל׳קה את הוביל הטבח החוצה, יצאו השניים
עליו: והצביע
זה". "זהו

 לצריף ושב גדולה סכין משם נטל היסוס וללא למטבח, נכנס שמואל׳קה
 והיה מאוד חזק גוף, גדל היה שמואל׳קה במספר. עשרים היו הם הגרמנים.

 הגרמני על שמואל׳קה התנפל שהות ללא אתו. להתעסק כדאי שלא כאחד ידוע
 נפצעו שבסופה הגרמנים עם רצינית תיגרה התפתחה נמרצות. מכות אותו והיכה
 לבית־החולים באמבולנס ונלקחו שמואל׳קה, של זרועו מנחת מהם, שבעה

הממשלתי.
 הוא שמואל׳קה. על להתשלט שהוזעקו הרבים השוטרים הצליחו רב בקושי

פייק. הקצין המחנה, מפקד של למשרדו הובל
 נשארו והקצין שמואקל׳קה השוטרים. כל על המפקד ציווה החוצה", "צאו
 איש. ייכנס לבל להבטיח כדי מנעול על המשרד דלת את וסגר קם פייק לבדם.
 סימל הכובע השולחן. על והניחו מראשו השחור הכובע את הוריד הקצין

 בתפקיד. בריטי כקצין עתה לדבר רצה לא והוא הבריטי השלטון את בשבילו
באומרו: בחמימות אותן ולחץ ידיו את לקח שמואל׳קה, אל ניגש הוא

 פעם וכל מפקד לערוך כדי הגרמנים של הזה למחנה אני נכנס פעם "לא
 קצין אני הרי יכול, איני אבל אלה, של בפרצופיהם לירוק החשק בי מתעורר

לך!" הכבוד כל עשית. אתה אשר את מאוד מעריך אני אבל בתפקיד. בריטי
 רוצה שהלה חשש הוא תחילה המפקד. של מדבריו מאוד הופתע שמואל׳קה

ואמר: פייק הקצין הוסיף ואז הבריונות מעשה על מוסר לו להטיף
 והעונש על־ידי תישפט כי אדאג אני אבל מעונש. אותך לפטור יכול "אינני
קרה. וכך קל". יהיה לך שאגזור
 היחידי והיה המחנה. מפקד של אמונו את שמואל׳קה קנה מקרה אותו מאז

 פתוחה היתה דלת כל בו. מוחלט תנועה חופש לו שניתן המחנה עצירי כל מבין
 הוא כך בתוך שוטרים. ליווי ללא במחנה פינה לכל להגיע היה יכול והוא לפניו
 אנשי במזרע, אז שישבו האצ״ל ואנשי ה״הגנה" אנשי עם מצוינים קשרים קשר
 והוא המצרכים את להם סיפק שמואל׳קה גינוסר. וקורס הירדן משמר קורס

 מצרכים קיבל ואף מזון חבילות שי, בקבלת ה״הגנה" מאנשי זוכה היה בעצמו
 ולחפש לחטט העיז לא איש סיגריות. כמו במחנה, לשימוש אסורים שהיו

. שמואל׳קה של בחבילות
דיין. ומשה אלון, יגאל גם אז היו העצורים בין
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 יצחק של בריחתו ובביצוע בתכנונה גם מכריע חלק לקח קפלן שמואל׳קה
גלעדי. ואליהו שמיר
 הגדרות חיצונית. ואחת פנימיות שתיים גדרות, שלוש הקיפו מזרע מחנה את

 לחמוק איפוא היה צריך בעדן. לחמוק היה ניתן לא לכן היטב, נשמרו הפנימיות
 המחנה בתחום להסתתר ברשות, חוקי, באופן הפנימיות הגדרות משטח

 אל ולחמוק החיצונית הגדר את לעבור ובלילה החיצונית, הגדר לבין שביניהן
החופש.

 המשטרה תחנות המחנה, משרדי היו והחיצונית הפנימית הגדר בין
 לשם באים ואליהו יצחק של מהמחנה אנשים היו היום במשך והמחסנים.

 לשמש בחשבון שבא היחידי במקום בקנטינה. ולקניות במשרד שונים סידורים
 מבקרים שהיו ושמיכות מיטות של קטן מחסן היה היום במשך מחבוא כמקום

רחוקות. לעתים בו
 והוא המחסן, על ממונה שהיה סרג׳נט בידי היה הזה המחסן של המפתח

 חופשית גישה היתה שלשמואל׳קה מאחר במשרד. החדרים באחד יושב היה
 מהמחנה אנשים מספר שמואל׳קה יוציא שלפיה תכנית עובדה הזה, למחסן גם

 אותו בליווי המחסן משטח ויצא המחסן לתוך יכניסם התפקיד, את לבצע כדי
לשטח. שנכנס אנשים מספר

 כלל עבור מצרכים לקנות כדי מהמחנה, קבוע באופן יוצא היה שמואל׳קה
 מבין שונים אנשים בפעם פעם מדי לקניות עמו לקחת דאג הוא העצירים.

 שני עם יצא "שקפלן רושם היה הסרג׳נט המחנה מן היציאה עם חבריו.
אנשים". שני עם חזר ש״קפלן רשם הסלים עם חזר הוא וכאשר אנשים",

 יהיה הבריטי הסרג׳נט שבו יום לאותו הבריחה את תיכנן שמואל׳קה
 בוויסקי מלבד אחר דבר בשום עניין כל גילה לא שהוא מכיוון זאת בתפקיד.

 לקחת רצה יצחק אבל ואליהו, יצחק אנשים, שני שיברחו הוחלט ובקוניאק.
 החברים קבוצות בין דעות חילוקי היו כבר עת באותה לוין. דוד בשם בחור עוד

 גלעדי, אליהו יאיר. אנשי תנועת לשיקום הפעולות למטרות בקשר השונות,
 של הצעתו גם שמואל׳קה. בעיני אמין היה לא הקבוצות, אחד ראש שהיה
 כלל לו נראה לא לבריחה, יצורף אליהו, של ממקורביו שהיה לוין, שדוד יצחק,
 שלא החליט הוא שטרסמן־הנגבי, ועמנואל נתן עם התייעצות לאחר ועיקר.

לוין. של בבריחתו לעזור ולא יצחק של לבקשתו להיענות
 יצחק בחורים: שני בלוויית המחנה מן שמואל יצא אחד צהריים בשעת

 ברישום בקנטינה. הספק אצל הקניות לצורך הסלים את לו סחבו הם ואליהו.
 הלך והוא השניים, את שם והשאיר לקנטינה ניגש שמואל׳קה שפיר. היה הכול

 זקוק שהוא לו אמר הוא הבריטי, לסמל צ׳יזבטים מספר שסיפר לאחר למשרד.
את לשמואל׳קה הושיט הרבה, היסס לא הסמל המחסן. מן אחדות לשמיכות
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לו: ואמר המפתחות
צריך". שאתה מה קח "לך,

 למחסן. אתם וניגש ואליהו יצחק את עמו לקח לקנטינה, חזר שמואל׳קה
 רשרוש יישמע שלא כדי החלון ליד המקום את שלושתם פינו המחסן בתוך

 למצב אותו החזירו ואחר־כך החלון את פתחו תחילה מתוכו. בלילה כלשהו
 לציין יש במחסן. השניים את השאיר שמואל׳קה בנקל. בלילה ייפתח שבו

 ושלום שיף מנחם אחרים, בחורים שני לשטח להכניס בעוד־מועד דאג שהוא
 הלך הכול הסרג׳נט. אצל אותם ורשם השניים עם משם יצא הוא יצחקי.
 במחנה הורגשה שלא לדעת נכח ששמואל׳קה לאחר אחר־הצהריים, כשורה.

כשורה. שהכול לבחורים והודיע למחסן שנית חזר הוא השניים, של היעלמם
 מן השניים החליקו בלילה ו 1 בשעה הבורחים. בשני תלוי היה כבר השאר

 בגוף וקרעים שריטות תוך אותה עברו התיל, גדר אל הגיעו הם החלון.
 יצחק של בבריחתו שמואל׳קה של חלקו היה זה החופש. אל וברחו ובבגדים,

 חרות לוחמי בשם מחדש אותה והקים המחתרת הריסות את שיקם אשר שמיר,
 היתה הבריחה לאירגון שמואל׳קה של שתרומתו מכך להבין נקל ישראל.
לח״י. של מחדש לגיבושה מכרעת
 נוהל המטבח המטבח. דרך עברו שמואל׳קה שביצע הפעולות מן רבות
 לצרכיו. בו ישתמש ששמואל׳קה מניעה כל היתה ולא אורלובסקי, דוד על־ידי

 אלה עם ובעיקר שונים, אנשים עם מפגשים במטבח לקבוע נהג שמואל׳קה
 את במטבח מקבל היה הוא תקשורתיים. או מסחריים בקשרים איתם שהיה

 שיצא ליגלי הבלתי הדואר את מוסר היה ובידם שליחיו לו שהביאו המכתבים
המחתרת. מרכז אל דרכו את ושמצא המחנה מן

 הכול זאת, ולמרות חוצות, בראש נשמע היה וקולו רם בקול דיבר שמואל׳קה
 שולח והיה משפחתו את לפרנס הצליח מעצרו, חרף ידו. על ונעזרו אותו כיבדו

ועוד. קמח, סוכר, ביצים, כמו מזון דברי ערבי, שוטר שליחו באמצעות להם
 הקטן, בנו את נפש אהבת ואהב לילדיו, אבהית דאגה דאג שמואל׳קה

שמאי.*
 עזרתו ללא לפועל יוצאת היתה מלטרון העשרים של הבריחה אם ספק

קפלן. שמואל של ומעורבותו

 "חשופים טבת שבתאי של בספרו וכתבו גבורותיו עלילות הימים. ששת מלחמת מגיבורי הוא קפלן שמאי *

בצריח".
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ה"אקורדיון"

 בה אזל במנהרה והמחניק הדחוס באוויר חפירה של שבועות שלושה כעבור
 אחדות, דקות אפילו במנהרה לשהות ניתן לא נפסקה. והעבודה לגמרי, החמצן

 שוב 4 מס׳ בצריף העצירים מידי. פתרון למצוא חייבים מחנק. לחוש מבלי
 במבט אשר כלשהו, רעיון מישהו של במוחו יצוץ אולי להתייעץ, כדי נאספו,
 לאחר להתאים עשוי זאת בכל אבל ליישום, ניתן כבלתי נשמע ראשון

שנוסהז
 כולם בעצם אשר הרעיון את עמנואל העלה משאבה?" להרכיב דעתכם "מה
 מבחוץ האוויר את תדחוס אשר ממשאבה פשוט יותר מה עליו. חשבו

פנימה?
לנסות!" "צריך יודקה, אמר טוב", "רעיון

 לקיבולו גדול מספיק קוטר בעל צינור, לחפש כדי החוצה נשלחו החברים
 באחת מתאים שנראה צינור נמצא קצר חיפוש לאחר בתוכו. ינוע אשר ציר של

 שהיה הצינור, בתוך כלשהי. בתואנה לגינה הועבר מיד אשר המחנה מפינות
 אותה שהניעה ידית חוברה ואליה בוכנה, הוכנסה אינצ׳ים, שני של קוטר בעל

 שלו, הפתוח בקצה שנאסף האוויר את החוצא שפלט הצינור בתוך ושוב הלוך
זמן. באותו הכורה שהה שבו למקום קרוב

 משהסתיימה מתי אמר כוחו", את וננסה למטה הצינור את נוריד "בואו,
 שאי־אפשר מדי, ארוך שהצינור התברר קצרה בדיקה לאחר ההרכבה. מלאכת
 בתוך חלקים חלקים המשאבה את להרכיב ושיש הבור, לתוך אותו להכניס

 אותם חיברו ושמואל ומתי הצינורות, נמצאו נוסף חיפוש לאחר המנהרה.

 חריקות השמעת תוך בקושי, נעה הבוכנה הגיעה. הניסוי שעת במנהרה.
 נשאר האוויר כי נכשל הניסוי אך המסלול. את לשמן צורך והיה גדולות,

דחוס.
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 את מתי שאל מים?" של אלקטרוליזה בעזרת חמצן לייצר אפשר "אולי
 חמצן ליצור בבית־הספר, הפיזיקה בשיעורי פעם שלמד במשהו נזכר הוא נתן.

הייצור. לתהליכי מודע היה לא הוא אבל חשמל, באמצעות
 לסוללות זקוקים נהיה אנו זה לצורך אבל אפשרי, בהחלט "הדבר

מהאחרים. יותר הפיזיקה בסודות שהתמצא נתן ענה חשמליות",
 לחפש הלך ומיד יודקה העיר סוללות", לנו שיביא משמואל׳קה "אבקש

אותו.
 למלא זה נסיון גם אבל הסוללות, את להשיג בעיה כל היתה לא לשמואל׳קה

איכזב. רעיון ועוד נכשל, חמצן בקבוקי
 פנאי היה לא סיכות. על ישבו הבחורים מעש. ללא הבאים הימים עברו כך

 מרחיק - מעש ללא יום וכל החופש, אל אותם מקרב חפירה יום כל להתמהמה.
ממנו. אותם

 מוחו, את ייגע חבריו, כמו הוא, גם אחד. יום קוסי אמר אחר", רעיון לי "יש
הגיוניים. פתרונות אחרי לתור כדי

"דבר!"
 המנהרה מתוך צינורות הוצאת באמצעות איוורור פתחי להתקין "אפשר

 מהשני. האחד אחדים מטרים של במרחק התקרה, בתוך הקרקע פני אל החוצה
פנימה" החמצן יזרום אוויר, ארובות ישמשו אשר הצינורות, דרך

 לשדה שנגיע עד בו להשתמש נוכל לא "אך נתן. אמר ביסודו", טוב "הרעיון
 אנו כרגע ייחשפו. שלא כדי הצינורות פתחי את יסוו הקוצים שם הפתוח,
להתגלות". בהחלט הצינורות עלולים בו חשוף, בשטח חופרים

 יימצא שלא ייתכן לא החבר׳ה. רוח את העכירה גדולה אכזבה עושים? מה
 לעצום מסוגל אינו כמעט איש למציאתו. המחשבות נתונות ולילה יומם פתרון!

 חדש, רעיון צץ לפתע ליאות. ללא עובדים 4 צריף בחורי של המוחות וכל עין,
 ומבדים קשים קרטונים מדפי שעשוי מכשיר הורכב מיד "אקורדיון". להרכיב

ה״אקרודיון". של המפוח בסיס על לתפקד צריך היה אשר גשם מעילי של
 את הרכיב הזהב, בעל־ידי שמואל, מאומצת עבודה של רבים ימים לאחר
 שנמצא החברים אחד בידי הונע אשר המנהרה, של התקרה על־פני המכשיר

 שמטרתו קשר נקשר ה"אקורדיון" קצה אל המנהרה. אל בכניסה הבור, בתוך
 חלל אל שבתוכו האוויר יתרוקן ואז חזרה, המפות קפלי את בו למשוך היה

 אותו למשוך צורך היה מאוויר, מתרוקן שה״אקרודיון" שלאחר ברור המנהרה.
ושוב. הלוך והחוצה פנימה

 עתה. עד שנוסו ההמצאות שאר מכל טוב היה הזה שהמכשיר התברר לבסוף
 רעיון הדרוש. האוויר את סיפק ולא יעיל מספיק היה לא הוא גם אבל

 יתאים שאכן תקווה הבחורים של ליבותיהם את בהתחלה מילא האקורדיון
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 לפקוד שבו וההקאות הבחילות הראש, וכאבי רב זמן עבר לא אולם לייעודו,
 להתייאש ואין יותר. מושלם פתרון ולחפש להמשיך יש זה, לא זה לא. אותם.
מה! ויהי להימצא.! חייב הוא כזה. שאין ולומר

 ודומיהם. מפוחים של מכשירים, של חדשים דגמים לתכנן המשיכו הכול
 של הפעלתו בעקרון אופן שהוא באיזה טמון הפתרון כי הגיעו, אליה המסקנה,

 תוך אל מספקת במידה אוויר ויזרים רעש, שיקים ומבלי בשקט שיעבוד מפוח
הכורים. של ריאותיהם

 חושב "אני בהתרגשות. קרא "הקשיבו! שיף, מנחם אחד יום קפץ "יש",
הפתרון!" את שמצאתי

סבלנות. בחוסר הבחורים בו האיצו כבר", נשמע "נו,
 צינורות נרכיב דרכו. לברוח יוכל לא שהאוויר כדי אטום לחומר זקוקים "אנו
 כבר ראינו כי מתכת, עשויי שאינו אבל עביר ובלתי דיו חזק שיהיה מחומר
 מפוח נתקין הצינור בראש יותר. קל אלמנט לחפש צריך יעיל. לא ברזל שצינור

 שלמעשה רעיונו, את מנחם הסביר לאש", אוויר שמזרים נפח של מפוח כדוגמת
הצליח. שלא ה״אקרודיון" רעיון על נבנה

 נדביק אם סיומקה. התערב עיתון", מנייר הצינורות את שנרכיב מציע "אני
נוקשה. צינור של עבה שיכבה נקבל ביחד עיתון גליונות שישה או חמישה
 שלא כך בשני האחד יוברג אשר קונוס של צורה האלה לצינורות "ניתן

יודקה. הוסיף יתפרקו",
 יצחק הציע הדברים", שני את למזג אפשר לפחות או טוב, יותר רעיון לי "יש

לויכוחים. והקשיב מיטתו על ישב אשר סימן־טוב
"מהו?"

 חדיר בלתי נייר זהו ומשומן. עבה פרגמנט בנייר המכוסים בחלונות "הסתכלו
העיתון". נייר במקום לנו לשמש שיכול

 שאלו פרגמנט?" ניירות הרבה כל־כך ניקח מנין אבל מבריק, רעיון "מצוין,
כולם.
 ותריסיהם בהם משתמשים שלא רבים צריפים ישנם בעיה. לא זאת "גם

 יהודה התערב בדבר", שירגישו מבלי הניירות את מהם להוריד אפשר מוגפים.
במחנה. פינה כל שהכיר גור,

 את להתקין נוכל "אולי קל. הרהור לאחר הרצק׳ה אמר אפשרות", עוד "יש
האשפה?" לאיסוף אותנו שמשמשים הבנזין מפחי הצינורות

 המפוח. את לבנות צריך ממנו חדיר, בלתי גשם מעיל איזה גם לסחוב "נצטרך
צ׳וצ׳ו. העיר נגמר". שלנו המעילים מלאי כל הרי

 "הפסדנו יודקה. פקד לעבודה!" מיד ניגש הבה ברור. הרעיון חבריה, "בסדר
רב". זמן
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ואמר: בידיו הפיקוד את נטל שוב יודקה
 את קח שלום, ה׳גויים׳; מאחד גשם מעיל תסחוב אתה "המהרדג׳ה,

 סיומקה אפשר; שרק החלונות מכל הפרגמנט ניירות את ותורידו אברמל׳ה
 ננסה משמואל׳קה; לדבק קמח תבקשו נייר. צינורות להכין תתחילו ושמואל

 תאספו וסימן־טוב שאול שניהם. את נשלב אולי הבנזין. פחי רעיון את גם
פחים!"

 "מערכת את שירכיבו האביזרים איסוף של קדחתנית עבודה החלה
 שהוטלו המשימות בפניו. שיעמוד דבר אין נחוש, רצון יש כאשר האיוורור".

 של הגשם מעיל את גנב המהרדג׳ה בדייקנות. על־ידם מולאו הבחורים על
 הקולנוע, שחקן קרלוף, בוריס של חזות לו שהיתה האירי, ריגן הסרג׳נט

חלק. לקח בהם האימים, מסרטי שהתפרסם
 עד תלויים והושארו מטאטא של מקל על גולגלו והפרגמנט העיתון ניירות

 שבודדו פח, עשויי צינורות, גם נוספו אחדים בשלבים כליל. שהתייבשו
 מפוח להתקין הבחורים הצליחו לבסוף, הפרגמנט. נייר הדבקת על־ידי בקצוות
 עבודת החלה מוכן, היה הכול כאשר כהלכה. פעל אשר הגשם ממעיל משובח
 התקרה אל נקשר המתקן כל המנהרה. תקרת אל הזאת הצנרת כל של החיבור
 המנהרה בפתח שעמד האדם הכורה. של עבודתו למקום עד מתאימה בזווית

עליו. שהותקנה הידית בהנעת המפות את לנפח היה צריך
הראשון. הנסיון את לבצע כדי למנהרה ירדו וסיומקה יודקה

 הגיע. הגדול הרגע יודקה. ביקש המפות", את אנפח ואני הסוף עד "לך
 המפוח ידית את נטל יודקה המנהרה. לקצה כשהגיע האות את נתן סיומקה

ושוב. הלוך ואחורה. קדימה בזהירות. להניעו והחל
 יש "יודקה סיומקה. של המרוחק קולו את יודקה שמע פועל!" זה פועל. "זה
סיומקה. של קולו התרונן אוויר!" יש שומע! אתה אוויר!

 הבחורים כינו כך בסטרטוספירה", "טיסה של יקרים שבועות שלושה חלפו
 חמצן יש שוב כעת כליל. החפירה הושבתה בהם - האוויר חוסר של המצב את

 המספקת במידה אבל הדרושה, הכמות במלוא לא אולי הריאות. לתוך לשאוב
ורצופות. ארוכות במשמרות במנהרה לעבוד כדי

 נראה העתיד הבחורים. של בליבותיהם חדשות תקוות נסכה המבצע הצלחת
צנועה. במסיבה המאורע את לציין ראוי והיה יותר, ורוד עתה

 בפי הברכות נשמעו לחיים!" "לחיים, והספלים. הבקבוקים נשלפו בלילה
 הצריף, של הראשי הזמר בויקו, אריה תמיד וכמו מהרה עד גאתה השמחה כול.
בזמר: קולו נתן

נפל, טרומפלדור בתל־חי, "בגליל,
נפל. יוסף גיבור ארצנו, בעד עמנו, בעד
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גבעות, דרך הרים, דרך
תל־חי, שם את לגאול רץ

בעקבותי". לכו שם: לאחים לאמר
 הם שמחה בעתות גם מדוע משתפכת. בשירה אריה אל הצטרפו הבחורים

 מולדת שירי עצובים, שירים אלא שפתותיהם על להעלות מסוגלים אינם
ושיכר. יין שירי דווקא ולאו וגבורה

אנא". עליך. האהוב השיר את "תשיר סימן־טוב, אל שלמה פנה "יצחק",
 עוד לשיר. מאוד אוהב הוא אבל חברו, לאריה, כמו ערב קול אין ליצחק
 לשיר הרבה לבקשו צריך ולא המאירי, אביגדור של בשירו התאהב מילדותו

השיר. את
הצופים הר פיסגת "מעל
ירושלים, לך שלום

הצופים הר פיסגת מעל
אפיים". לך אשתחווה

וגוברת: הולכת בהתרגשות כולם אותו ליוו כבר זה בשלב
ירושלים, "ירושלים,

לבנך. פניך האירי
ירושלים, ירושלים,

אבנך!" מחורבותיך
 ואהרון שלום פנחס, נתן, .4 מס׳ בצריף הזמר קלח ארוכה שעה עוד

 הזמר את הם מששומעים לחוגגים. להצטרף יכלו לא 2 מס׳ בצריף שנמצאים
 למפנה קשורה השמחה שסיבת חשים הם השכן, הצריף מכיוון ויורד, שעולה

 ישמעו לבל שבלב, חרישית בשירה החוגגים את ומלווים הכרייה בעבודת שחל
הזאת. הגדולה השמחה מה וישאלו, האחרים

 הכורים של הרגשתם המרץ. במלוא העבודה התחדשה למחרת מיד
 גם התעלפויות. או הקאות בחילות, עוד אין זורם. האוויר הכר. ללא השתפרה

 ובמציצת רטובות במגבות לטיפול עוד נזקקים לא פסקו. הראש כאבי
לימונים.
 הפתוח בשדה האדמה לכביש. מתחת המנהרה עברה כבר ימים מספר כעבור

 לתוך אוויר דרכם העבירו בתוכה שנמצאים הסדקים ואלפי יותר, טוב נושמת
המנהרה.
 איפשרו הסדקים, מבין שזרם החמצן בתוספת המפוח, מן שבא האוויר

 ללא החפירה עבודת מתקדמת סוף־סוף תקלות. ללא מעתה לעבוד לכודים
ולילה. יומם ליאות,
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פסח סדר

 ייערך כיצד עדיין ידעו לא העצירים ובא. התקרב התש״ג שנת של הפסח חג
 משותף סדר לערוך 4 מחנה נציגי במזרע הציעו שעברה בשנה ה״סדר". השנה

 שאנשי אלא באידיולוגיות, השוני למרות שבמחנה, היהודים העצירים לכל
 טרם החג, לפני שבועיים בלטרון, כאן "סדרים". שני ונערכו לכך התנגדו האצ״ל
הפסח. סדר ייערך בה הצורה על דבר הוחלט

 עוזיאל. הרב הספרדי, הראשי הרב של לביקורו העצירים חיכו רב זמן זה
 ,20.3.43ב־ שחל הפורים חג לפני עוד מרס, בתחילת למחנה שיבוא הבטיח הוא

 והסידורים ההכנות על אתו לדון כדי לבואו חיכו העצירים הגיע. לא הוא אולם
 .4 לצריף הגיע לא הוא משום־מה אבל במחנה ביקר אמנם הרב החג. לקראת

 הסיבה מהי לעצירים שיסביר וביקש מכתב, סלמן אברשה שלח כתגובה
 היו שלא שמסיבות והסביר תשובה, במכתב התנצל הרב אליהם. לאי־בואו

 בימים כן שיעשה והבטיח הביקור, את לקיים היה יכול לא הוא בו תלויות
הקרובים.

 לסדר דת מצרכי של לאספקה בקשר בעיות מספר במחנה התעוררו בינתיים,
 ללא מצות אדום, יין בקבוקי של לחג אספקה היתה הקודמת בשנה הפסח.

 קצר זמן השנה, ועוד. ביצים ומרור, כרפס אכילת מצוות לקיום ירקות הגבלה,
 איסור למחנה. חריפים משקאות הבאת על השלטונות לפתע אסרו החג, לפני

 המחנה אנשי התמרמרות מיד עורר והדבר ל״סדר" אדום יין גם כלל זה
המחנה. מפקד אל בכתב לפנות מיהר הסופרווייזר, ואברשה,

 כוונה, ובלי בשגגה שהוטל ייתכן אשר זה "איסור
 שלנו במסורת ביותר קשה פגיעה לפגוע עלול

 הבאת על שנאסר מאמין אני הדתיים. ובשורותינו
 אבל מותרות. של מנימוקים למחנה חריפים משקאות
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 חלק היא יין כוסות ארבע שתיית שלנו המסורת בשביל
 למנוע הזכות אין מכם ולאיש מתפילתנו, נפרד בלתי
 הדתיים, ברגשותינו לפגוע ברצונך שאין אני מקווה זאת.

 לבטל כדי בתי־הסהר שלטונות עם מיד תתקשר ולפיכך
החג". לפני היין בקבוקי את לקבל ושנוכל האיסור את

 לקראת האנשים שרויים היו שבה אי־הוודאות, ביטוי לידי באה זו בפנייה
 לבקר לכוונתו בקשר הראשי מהרב ידיעה כל באה לא שבינתיים עוד מה החג,

במחנה.
 לחכות היה יכול לא אברשה ארוכה. בציפיה עברו לאחר־מכן שבאו הימים

עוזיאל: לרב נוסף מכתב להריץ והחליט עוד
 ראשל׳־צ לארץ־ישראל הראשי הרב "כבוד

 עוזיאל חי מאיר בן־ציון הרב
ירושלים

 מודיע הוא שבו מכבודו המכתב קבלת את מאשר הנני
הקרובים. בימים לבקרנו תקוותנו על

 דואגים ואנו הפסח, חג ימי יהיו משבועיים פחות בעוד
 אף הזה. היום עד בביקורו אותנו זיכה לא שכבודו מאוד
 המחנה הנהלת עם לתאם כדי בא לא הרבנות מן שליח

 בדיוק, להיוודע כדי וכן הפסח, חג לקראת הסידורים את
 ומהי המצרכים מהם וכן לסדר שיש הסידורים הם מה

 יתקיים לא אם החג. לימי להם זקוקים שאנו הכמות
 יהיה שזה חוששים הננו ביותר, הקרוב בעתיד הביקור
 למחנה שנוגע סידור שלכל מפני בייחוד מידי, מאוחר

 יכול והדבר השלטונות, מן לכך מיוחד רשיון נדרש שלנו
רבים". לעיכובים להביא

הלאומי: לוועד גם אברשה פנה הרב, מן תשובה היתה משלא
 הפסח חג לקראת הסידורים בדבר פעם אליכם "פנינו

 אנו ואין וקרבים הולכים הפסח ימי עדיין. נעננו ולא
 לדאוג שעליה הקהילה או המוסד איזהו עדיין, יודעים
 לפסח. ויין מצות בלי להישאר שלא העצירים לצורכי
 לנו דאגה במזרע, היה כשהמחנה הקודמות, בשנים
 ומצרכים יין למחנה, מצות באספקת חיפה קהילת
 הרבנות בא־כוח אותנו מבקר היה כן החגים. לימי אחרים

קרובות. לעתים חיפה
 האפשרית במהירות לי להודיע מכם מבקש אני לכן
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 זה, במובן לנו שדואג זה הוא מי או לפנות, עלינו מי אל
החג. מועד את נאחר פן

 יבקר הלאומי הוועד שבא־כוח מבקשים אנו כמו־כן
החג. של העניינים כל את לארגן כדי במחנה,

 את לחג שתשלחו מכם לבקש ברצוננו יש זה מלבד
 פסח בסדר אתנו שישתתף הרבנות בא־כוח או בא־כוחכם

החג..." את אתנו ויבלה במחנה שייערך
 נדיבה, ביד חג משלוחי התקבלו בירושלים הקהילה ומוועד הימים ארכו לא

 את העצירים הביעו תשובה במכתב ואכן העצירים. את מאוד הרשים והדבר
 כי הוא, וסימן אות המשלוחים כי הרגשתם ואת היפה למעשה תודתם רחשי

 שמפרידות הגבוהות הגדרות למרות מלב, נשכחו ולא חורגים בנים הם אין
 בקרוב, יתקיים הראשי הרב שביקור הובטח הראשית מהרבנות גם ביניהם.

לחג. מצרכים עוד יישלחו זאת עם ויחד
 בוטל. למחנה יין הכנסת על האיסור בשלום. מקומו על הכול בא לבסוף,

 בית־הכנסת. של בצריף העצירים בפני דרשה וערך הגיע עוזיאל הרב כמו־כן
 לצאת הרב ממנו ביקש הכנסת, בבית עמו להישאר רצה המחנה מפקד כאשר

דבריו: את שישמע רצה לא הוא כי
 אתכם ישחרר לא אחד אף לשחרורכם. דואג לא ואיש מבודדים, כאן "אתם

אמר. לעצמכם", תדאגו לא אתם אם
 שהרב בטוחים היו המנהרה בסוד שהיו אלה העצירים. את הפתיעו דבריו

לעולם. ישוחררו לא יברחו לא שאם להם רמז
 אנשי לכל משותף "סדר" שייערך הכול על הוסכם הפעם הגיע. הפסח חג

האחרים. מהמחנות היהודיים העצירים גם הוזמנו אליו המחנה,
 הפנימי הסופרווייזר על־ידי הוצאו והארוחה, ה״סדר" טקס סידורי לקראת

הצריפים: לראשי הופצו אשר בכתב מפורטות הוראות
 ורחוצים נקיים והספסלים השולחנות את להגיש הצריפים ראשי כל על "ו.
בצהריים. סס.ו בשעה הספריה לחדר

 חייבים הספסלים לשולחנות. סדינים שני להכין הצריפים ראשי כל על .2
שחורה. בשמיכה מכוסים להיות

ה״סדר". לקראת השולחן סידור על האחראי לרשות יעמוד הצריף תורן .3
 את אחה״צ 2.30 בשעה רביעי ביום יגיש אדם שכל ידאג הצריף ראש .4
 אותם יביא אשר הצריף לתורן ומנוגבים נקיים ומזלג כף סכין, הצלחות, שתי

שלמות. מצות שלוש זאת עם יחד מגיש בצריף אדם כל לשולחן.
 האיש. שם ועליהם מנוגבים אחה״צ, 4.00 בשעה לשולחן יוגשו הספלים .5

 אנשי של המקומות את ויסמנו 4.30 בשעה האוכל לחדר ייכנסו הצריף ראשי
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הפרטי. סידורו לפי הצריף
 אנשי סידור ולפי השולחן ליד סידורו לפי האוכל לחדר ייכנס צריף כל .6

הצריף. ראש הוא לסדר האחראי השולחן. ליד הצריף
 ברשות שיש החגיגית בתלבושת יופיעו שהאנשים לדאוג הצריף ראש על .7

האנשים.
 סידור לפי האוכל לחדר האנשים ייכנסו התפילה גמר לאחר דקות סו .8

 היכן הצריף ראש של להוראות ולחכות גמור, ובסדר בשקט להיכנס יש מוקדם.
לשבת.

 להוראות ולחכות דבר בשום לגעת אין לשולחן, מסביב הישיבה לאחר .9
הצריף. ראש

 על אחראי יהיה הצריף ראש מקומותיהם, על יישבו האנשים שכל ברגע סו.
והקידוש. ההגדה לקריאת ויחכה הראשונה הכוס את ימזוג הוא אנשיו.
 הצריף ראש ערוך", "שולחן עד ה״סדר" ועריכת ההגדה קריאת תום עם וו.
הסידורים. ולשאר ליין אחראי האנשים, בין מוחלט לשקט האחראי יהיה

 ראשונה צלחת האוכל. בהגשת צריפו אנשי את משרת הצריף תורן ו.2
 הצלחות הדגים, גמר עם ולבשר. למרק שניה צלחת יהיו( )אם לדגים משמשת

לצריפו. ישר אותם שיכניס הצריף תורן על־ידי השולחן מעל יורדות
 ראש הצריף. ראש לפיקוח נתונה תהיה הסעודה בשעת היין שתיית ו.3

 יתר לשתות לאנשים לתת לא וכדין. כדת עד השתייה לכמות אחראי הצריף
הסדר. על לשמור כדי המידה על

 מתפקידו היומי. לתורן יעזור אשר הצריף ראש על־ידי ימונה משנה תורן .14
לדגים. שימשו אשר המזלגות את לרחוץ יהיה
הצריף." מראש רשות לקבל מבלי מהשולחן יקום לא איש .15

 נקייה בלשון דווקא לאו שנוסחו פסח" סדר "מבצע הוראות היו אלה
ומפורטות. ברורות היו אבל משגיאות,

 בקשת על־פי בירושלים הקהילה מוועד שנשלח רב ערך ה״סדר" את
 לשולחן מסביב ממושמעים ישבו ההוראות, על־פי התנהגו הבחורים העצירים.

 ביקיריהם נזכרו הרוב ובהתרגשות. בחגיגיות ה״הגדה" לקריאת והאזינו הפסח
 שנלקח האח או הבן האב, בלעדי "הסדר" שולחן אל מסובים ודאי שהם

 נתונות היו שמחשבותיהם ודאי זה ברגע הזר. השלטון קלגסי על־ידי מחיקיהם
 אצלם, נמצאות פה אלה של שמחשבותיהם כמו במעצר, כאן ליושבים להם

המשפחה. בחיק
 העילאי המכשיר היום גם והינו היה הוא כביר. רוחני מנוף הוא הפסח "חג

 ודאות תוך לקבוע ויש התורה, של היסודות ערכי על העם של לחינוכו
 כל במשך והרוחני הלאומי ייחודנו על לשמור הצלחנו בזכותו כי מוחלטת
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 שמלווה השנאה ולמרות בדרכנו, שנערמו העצומים המכשולים למרות הדורות,
 קריאת בטרם הרב דרש עתה", ועד העולם לאוויר צאתנו מיום צד, מכל אותנו

הברכות.
 מקדושתה. ושופעת ומאירה המאצילה הפסח, בחג צפונה רוחנית "עוצמה

 הוא העם. ולימוד האדם לשלימות נפשי, למיזוג אדיר מכשיר הוא הפסח חג
 זיקתנו ואת העולם על־פני העם של ייחודו את הפרט, של הרותו את מסמל

ההקדמה. דברי את הרב סיים מולדתנו", לארצנו, הנצחית
 בשנה במזרע כמו ,17ה־ בן הנער סימן־טוב, ואברהם הורמה, ראשונה כוס

 מכל הזה הלילה נשתנה באמת ומה הקושיות. ארבעת את שאל שעברה,
 ובלילה ומשועבדים מדוכאים האויב בשבי יושבים הם הלילות שבכל הלילות?

 מהשעבוד וייצאו הכבלים יוסרו מעט עוד כי כבני־חורין. מרגישים כבר הזה
לחרות.

 ובזרוע חזקה ביד יצאו מחר אבל עבדים הם פה גם במצרים"... היינו "עבדים
 הבאה לשנה אחא "השתא יפה. מתקדמת המנהרה כוח. לאזור רק נטויה.

בירושלים."

 המסורתי הנוסח לפי בשירה, ההגדה קריאת את ליווה העצירים קהל
אשכנז. בעדות המקובל
 פלאים עשה שוב הוותיק, הטבח אורלובסקי, דוד הסעודה. מגיעה והנה

 שהכול בטעם הוגשו ובשר ים דגי כופתאות, עם מרק השגרתיים. מהפרדוקטים
אצבעותיהם. את ליקקו
 אשר כאלה יש מספקת. בכמות יין יש הפעם שלישית. כוס שנייה. כוס
מעלה־מעלה. רוחם מצב את מעלה אשר השישית הכוס את כבר שותים

 היין עלה הבחורים מן לרבים כבר לחד־גדיא, ההגדה קריאת שמגיעה עד
רוט. יוסף גם היה אלה בין לראש.

 הבחורים כוכבים. ליל מרומם. רוח במצב מסתיים הסדר לילה. חצות
מסתיים. בלטרון העצירים במחנה הסדר ליל לצריפים. צעדיהם משרכים

 ברח? אולי רוט? יוסף איפה .2 בצריף במפקד אחד אדם חסר בבוקר למחרת
 במחנה, התעלות באחת ישן סרוח אותו שמוצאים עד לחפשו יוצאים הכול

כלוט. שיכור
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23

ה"הגנה" חברי עם הכרות

 4 מחנה של הסופרווייזר נקרא אפריל חודש של האחרונים הימים באחד
 הוא הסופרווייזר אליו כשהגיע המחנה. מפקד היגינס, הקצין לפני להתייצב

 מופגנת, בהתעניינות מסביבם ומסתכלים לשער מחוץ עומדים אסירים שני ראה
 עגלה עמדה לידם עתה. זה הובאו אליו המקום הוא מה מושג להם אין כאילו

שלהם. האישי הציוד כנראה שהיו ובמזרונים בשמיכות בחבילות, עמוסה
 הצביע מתאים", מקום להם למצוא צריך חדשים, אנשים שני כאן יש "ראה,

עליהם. היגינס
האחד. אמר דן", "שמי

השני. הוסיף מתי", "ושמי
 סופרווייזר אורנשטיין, יעקב חשב זדים", אפילו מוזרים, קצת נראים "הם
 פנימי חוש ואכן שלו. הפנימי החוש לו אמר משלנו", לא שהם לי "נדמה החוץ.

 הם לח״י. אנשי שלא ובוודאי אצ״ל אנשי היו לא הם נכון. היה יעקב של זה
מהפלמ״ח. "ההגנה", אנשי היו

 לבוא להם וקרא בצד החפצים עם העגלה את להעמיד להם הורה יעקב
ארוחת־צהרים. לסעוד כדי למטבח אחריו
 אותה וטעימה, מלאה ארוחה "האורחים" לכבוד מיד הכין אורלובסקי דוד

 הארוחה בזמן אחדים. ימים זה כיאות אכלו לא שהם נראה רב. בתיאבון בלעו
לאכול. סיימו שהם עד בסבלנות חיכה ויעקב מפיהם הגה הוציאו לא הם

אותם. שאל אמרתס״ז שמותיכם, "מה
 הפלמ״ח". חברי "אנו הגבוה. ענה מגד", מתי וחברי רם דן "אני

נעצרתסז" "ומדוע
מושג". לנו "אין
סוף, כל סוף הדעת. על מתקבלת כך כל לא כזאת לקונית שתשובה ברור
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 לא יעקב אבל חשדות, על־פי ורק סיבה בלי "הגנה" אנשי עצרו לא עכשיו עד
הצעירים. את לחקור המשיך ולא מנומס בלתי להיות רצה

להם. קרא הצריפים", באחד מקום לכם אסדר אתי. בואו אז "טוב,
 אצ״ל אנשי השתכנו בו ו, מס׳ בצריף השניים את שיכן יעקב

אחדים. ו״נייטרליסטים"
 אירוע שהתרחש להבין היה אפשר אך ידועה, היתה לא למעצרם הסיבה

 היחסים אז עד היישוב. מוסדות לבין הבריטיים השלטונות בין דופן יוצא
 של שמעצרם אם־כן, ספק, היה לא מלא. פעולה שיתוף עם הדוקים היו ביניהם

 לא לגמרי זה ומצב הפנימית, הפוליטית בזירה חדש מצב יצר ה״הגנה" אנשי
המחתרת. מלחמת לרעת יהיה
 לאחר שבאו בשבועות ה״הגנה". אנשי של הראשונה הסנונית היו ומתי דן
 אריאב, אורי גלי, אלקנה של בדמותם נוסף חברים מספר אליהם הצטרפו מכן

מוריס. ויעקב ירקוני ישעיהו
 פנים בסבר הוותיקים החברים על־ידי לפליאתם התקבלו החדשים הצעירים

 "כנופיית חברי על מאוד ושלילית קדומה דעה היתה "ההגנה", לאנשי יפות.
 יירתעו שלא אחריות חסרי מסוכנים, כאנשים בדמיונם הצטיירו הם שטרן".

מטרותיהם. את להשיג כדי אכזריים אלימות מעשי מכל
 היישוב מנהיגי של היחס בגלל בהם יפגעו לח״י שאנשי חששו גם הם

 היפה הפנים קבלת אבל הבריטים. לידי הלוחמים והסגרת ההלשנות אליהם,
 את הימים במרוצת הפשירו כלפיהם, החברים שגילו והחברי הלבבי והיחס
הלח״י. אנשי עם בעיקר התיידדו, מהרה ועד הפלמח״ניקים של מצדם הקרח

 לו היה אז כבר חניתה. מקיבוץ רם דן היה ה״הגנה" אנשי שבחבורת הבכיר
 בגיל משפחתו עם ארצה בא דן עשירים. וקורות־חיים מרשים, בטחוני עבר

 אביו אבל קוסמופוליטית היתה אמו שבאוקריינה, קייב מהעיר 1921ב־ ארבע
לארץ. לעלות שהחליט ציוני היה

 בגימנסיה למד ואחר־כך יסודי ספר בבית בתל־אביב למד הוא בארץ
 הגימנסיה, מנהל לקיבוץ. ללכת והתכונן העולים" "מחנות חניך היה הרצליה.

 של בסופו אך לאוניברסיטה, אותו שישלח אביו את לשכנע רצה מוסנזון, מר
 כשפרצו "משכיל". חקלאי להיות כדי "כדורי" בבי״ס ללמוד הלך הוא דבר

 גמר עם כפועל. בנהלל לעבוד הלך ודן הלימודים הופסקו ו936 מאורעות
 והצטרף זייד, משפחת עם התחבר שם אלונים, לקיבוץ דן נסע המחזור

 לעלות שעומדים שסיפרה שוחט, מניה זייד לציפורה הגיעה אחד יום ל״הגנה".
 על־ידי לעלייה ואושר התנדב הוא העליון. שבגליל בחניתה חדשה להתיישבות

 ונשלח אליהן דן הצטרף וינגייט של הלילה פלוגות הקמת עם שדה. יצחק
 הסדיר. לצבא קצינים להכשיר היתה מטרתו המ״ג. שנקרא מפקדים לקורס
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 הועבר הקורס כאשר דיין. ומשה אלון יגאל כרמל, משה הדריכו זה בקורס
 הצליח דן אך נאסרו, 43ה־ וכל הערבי הלגיון על־ידי הוקף הוא לג׳יערה,

 התמנה הוא הזמן במרוצת כחבר. בה והתקבל לחניתה חזר הוא להתחמק.
 למלחמה, בקשר הבריטי הצבא עם הפעולה בשיתוף כשהוחל הקיבוץ. כמוכתר

 באו זמן־מה כעבור נקלט. לא אך בתל־אביב, ימית להכשרה לקורס דן נשלח
 הצטרף דן לסוריה. הפלישה את להכין כדי לחניתה, דיין ומשה שדה יצחק

 הוחלט הפלמ״ח, משהוקם בעינו. נפגע דיין כאשר לידו והיה דיין משה אל
 יפלשו. שהגרמנים במקרה הכרמל, ביערות להתגונן "ההגנה" אנשי את לאמן

 פלישה נגד מוקשים לארגן כדי הטורקי, הגבול ליד סוריה לצפון נשלח דן
 גלעדי. בכפר מחלקה למפקד התמנה הוא הביתה כששב טורקיה. מצד אפשרית

 שהיה מגד, אהרון הסופר של אחיו מגד, מתי עם לחופשה נסע הימים באחד
 ועוד בריטי קצין על־ידי ראש־פינה ליד נעצרו הם ובדרכם במחלקתו. חייל

 הרעת בעקבות כנראה הבולשת. מפקד גיילס, אלא היה לא אשר אזרח,
 הגנה אנשי כמה לתפוס השלטון רצה והבריטים, הפלמ״ח בין היחסים

וייראו. שיראו כדי במעצר, ולהושיבם
ללטרון. הובלו ומשם לירושלים הועברו השניים

 סוחרים של ממשפחה היה ירקוני שייקה של מוצאו רם, לדן בניגוד
 שני אולם במקצת. קפיטליסטית עולם השקפת לו היתה תל־אביביים.

 קשים, אידיולוגיים ויכוחים ניהלו הם לפעמים ביניהם, יפה הסתדרו הבחורים
 בחור היה שייקה משותפת. שפה ביניהם היתה ודרכה ה״הגנה" בענייני ברם
 המלחמות, זמרת יפה, את נושא הוא לימים כולם. על שהתחבב הומור, בעל

לאישה.
 אך ה״הגנה", לענייני מסור שקט, צעיר היה אחריהם שבא מוריס יעקב
הפוליטיים. בנושאים התערב לא הוא במחנה
 הפרדסנים אגודת יו״ר שהיה תקוה, מפתח אריאב של בנו הוא אריאב, אורי

 ורמה השכלה בעל בחור שהיה אורי, גלי. אלקנה עם ללטרון ושהובא
בפלמ״ח. הוא גם שירת גבוהה אינטלקטואלית

 אולם, "ההגנה". לענייני מאוד ומסור מוכשר פיקח, צעיר היה אלקנה גם
 בין שקישר זה והוא רם, דן היה הפלמ״ח עצירי מבין המרכזי האיש כאמור,
בחוץ. "ההגנה" אנשי לבין למעצר חבריו
 רובם המחנה. של השיגרה לחיי מהרה עד "ההגנה" אנשי נתפסו בואם עם

 הפנאי עודף את כאחרים. ובלימודים, בקריאה הפנוי זמנם את לבלות העדיפו
 מתי, עם ובעיקר ברידג', במשחקי העשרים, מצריף החברים עם לעתים בילו

 ספורטיבי בסיס על יחסים גם דן יצר שמואלביץ מתי עם והרצק׳ה. יודק׳ה
 ולא הנפש, כלות עד רחמים ללא רעהו את איש מכים היו אחת לא באיגרוף.

135



המנוצח. הוא ומי המנצח הוא מי להחליט מסוגלים פעם אף היו
 "ההגנה" צעירי התגוררו אתו סלמן, אברשה עם הדוקים קשרים קשר דן

 למרות אידיולוגיים. ויכוחים אתו וניהל רוסית אותו ללמד נהג אברשה .1 בצריף
 יאיר. של תורתו את זנח לא הוא ה״נייטרסליסטים", עם נמנה שאברשה

 המאורגן. היישוב במסגרת בבריטים המלחמה את לנהל שיש סבור היה אברשה
 לגירוש להגיע ניתן יהיה לא הציבור מכלל שמנותק קטן, גוף במסגרת לדעתו

הבריטים.
 האנשים שני ילין־מור. נתן עם גם קרובים יחסים דן קשר הימים במרוצת

 בהתקרבות שיש לחשיבות מודע היה נתן מעניינים. שיחה בעלי בזה זה מצאו
 בין שהיה ההתנכרות יחס ואת השנאה את להפיג במטרה ל״הגנה"" הלח״י בין
 פעולה לשיתוף בעתיד יביאו קיווה, הוא וההבנה, הקירוב הצדדים. שני

ביניהם.
 בחורי של ההשקפות את לבדוק ההזדמנות היתה ודן נתן בין במפגש
 שיחותיו אל דן הומרץ תחילה בבריטים. המלחמה כלפי עמדתם ואת הפלמ״ח,

 שהיו שטרן, אנשי של קנקנם על לתהות סקרנותו בשל מעט לא נתן, עם
 משוקצים בפלמ״ח, בהם שתודרכו וההדרכה המידע על־פי מבחינתו,
ומנודים.
 מדוע לדעת רוצה "הייתי השיגרה. מימי באחד בן־שיחו אל דן פנה "נתן",

מהאצ״לז" התפלגתם
 קם כיצד קודם לך אספר הפילוג קרע את להבין שתוכל כדי אבל "בסדר.

 1937 בשנת נולד ״האצ״ל והוסיף: ברצון נתן לו השיב הלאומי", הצבאי האירגון
 ה״הבלגה". בעניין דעות חילוקי רקע על ההגנה, מן הרוויזיוניסטים כשפרשו

 של התקפותיהם לנוכח "ההגנה" של תגובה לחוסר ביטוי היתה "ההבלגה"
 רק נוסדה כשמה, ש״ההגנה", טענה היא העברי. ביישוב הערבים הפורעים
 התקפות או תגמול פעולות לבצע לא אך והרכוש, החיים על להגן במטרה

טקטיות. מלחמתיות
 של בראשותו הרוויזיוניסטי, "החלק הרצאתו, את נתן המשיך "לעומת־זאת",

 היא ביותר הטובה שההגנה ההנחה מתוך תגמול פעולות תבע ז׳בוטינסקי,
 אחד רזיאל, דוד על הטיל לדרישתו היענות שאין ז׳בוטינסקי כשראה התקפה.
 פעולות שיבצע עצמאי אירגון להקים בירושלים, האצ״ל ומפקד בית״ר ממפקדי

הערבים. נגד תגמול
נתן. דברי את דן הפסיק כבר", שמעתי האצ״ל תולדות של הזה החלק "את

 של שלמה תמונה בפניך להציג עלי דן, בסבלנות קצת עוד "התאזר
והוסיף: נתן ביקש העובדות",
באפריל כשנתיים. במשך הערבים נגד פעולות לבצע והחל קם "האירגון
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 מתוך בריטניה, היהודים. ונגד האנגלים נגד הערבי המרד לסיומו הגיע ו 939
 את למעשה בזה וביטלה הלבן" ה״ספר את פירסמה הערבים את לפייס הרצון

 את הפסיקה זו ולציונות. ישראל לעם ההתחייבויות כל ואת בלפור" "הצהרת
 חלקי ברוב יהודים על־ידי קרקעות רכישת על ואסרה לארץ־ישראל העלייה

 שאפו באירופה יהודים של אלפים שמאות בשעה קרה זה כל ארץ־ישראל.
 פתח האצ״ל ביתם. את בה ולהקים לארץ־ישראל, לעלות כוחם בכל וחתרו

 את הגביר ובניינים; מוסדות בפיצוץ הבריטי, הממשל נגד עוינות בפעולות
 חמושים יהודים 40,000 להעלות תוכנן לארץ־ישראל; ליגלית הבלתי העלייה

 יהודים. מדינת הקמת על ויכריזו הבריטים מידי השלטון את יתפסו אשר
 על איימה ההשמדה העלייה. נתיב הופסק השנייה העולם מלחמת משפרצה

 אירגן המכסימליסטיים דרישת לפי סתום. למבוי נכנס והאצ״ל אירופה יהדות
 מחלקת מבניין הבריטי הדגל הורד בה הלבן", ה״ספר נגד גדולה הפגנה האצ״ל
 עצם נגד מלחמתי אקט היה זה מעשה תכלת־לבן. הדגל הונף ותחתיו העלייה

 באופנסיבה האצ״ל פתח המלחמה פרוץ ועד מיוני הבריטי. השלטון של קיומו
 לפי בוצעו הנ״ל הפעולות כל כאחד. הערבים נגד וגם האנגלים נגד גם מוגברת,

 לכן. קודם נאסר אשר רזיאל, דוד של מקומו את שמילא יאיר של ההוראות
 כל את לאסור הצליחו האנגלים, ממוקש בירושלים נהרג בריטי שקצין לאחר

 מהתה לגימה ושתה דיבורו את לרגע הפסיק נתן האצ״ל." של המפקדה
המהביל.
 אתה הרי־גורל. ימים היו "אלה קצרה. הפסקה לאחר המשיך דן", יודע "אתה

 לא כאילו בהיטלר שנילחם בן־גוריון הכריז המלחמה פרוץ שעם זוכר בוודאי
 דבר שום אבל היטלר. היה לא כאילו הלבן׳ ב׳ספר ונילחם הלבן׳ ׳הספר היה

 תנאי ללא גיוס שכלל הבריטים, עם מלא פעולה משיתוף חוץ נעשה לא ממשי
 עסקני העברית. במחתרת במלחמתה הבריטית לבולשת וסיוע הבריטי לצבא

 דבר של ובסופו סרק בדיבורי הסתפקו הם גם בארץ, הרוויזיוניסטית המפלגה
כלשהי." פוליטית תמורה ללא הבריטי לצבא בגיוס תמכו
 שוב נכנסה "כאן בשטף: לדבר המשיך ולאחר־מכן קצר פסק־זמן עשה נתן

 שמתנהל המפקדה לחברי נודע בסרפנד. שישבה האצ״ל מפקדת לתמונה
 תמורת העצורים כל של שחרורם על - האצ״ל מפקד בהסכמת משא־ומתן

 הבריטי השלטון עם פעולה שיתוף ועל האצ״ל, בפעילות הפוגה על הכרזה
המלחמה". תקופת במשך

 בהתעניינות דן שאל לכךז" התנגד לא הוא האם יאירז של עמדתו היתה "מה
והולכת. גוברת

 רזיאל לכך, התנגדה יאיר, ובראשה המפקדה, כל הנקודה. בדיוק "זאת
 השלטון נגד במלחמה להמשיך - יאיר של דרכו איפוא ונתקבלה התפטר,
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 לאחר מהתפטרותו בו חזר רזיאל עולם. מלחמת שהתנהלה למרות - הבריטי
 סירבו וחבריו ויאיר אבל זאת, לעשות לא לחץ עליו הפעיל שז׳בוטינסקי

 לשני האצ״ל התפצל וכך הפילוג נוצר כאן האצ״ל. למנהיגות רזיאל את להחזיר
 הוחלט עכשיו בישראל. הלאומי הצבאי האירגון בשם נשאר האחד אירגונים:

הפילוג. על סקירתן את נתן סיים ישראל/ חרות ׳לוחמי בשם לו לקרוא
 את שומע שהוא הראשונה הפעם זו נתן. של דבריו לשמע מרותק ישב דן

 למחשבה חומר אחר־כך לו נתן זה סיפור לח״י. מחתרת של להקמתה הנסיבות
 רבות, נתן אל ישוב עוד הוא הימים במרוצת התנועה. של אופיה על חדשה,

לח״י. של הרעיוני בתוכן ידיעותיו את להעמיק כדי
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לבולשת הפטיציה סיכול

 שלא שמי גם ונכון מקסים, נוף היה מלטרון שנשקף ירושלים הרי נוף אמנם
 שלא מי גם אבל מימיו, יפה זריחה ראה לא בלטרון, החמה זריחת את ראה
מהם. קשים חמסין ימי מימיו חש לא הזה, המעצר במחנה החמסין בימי חש

 קשה הפסקה. ללא החמסין נמשך ימים שבוע זה .1943 מאי ימי היו הימים
 ועצים מפחים בנויים שהיו בצריפים, הלוהט החום עם להתמודד היה מאוד

 והמנשבת הבוערת המזרחית הרוח מן "נשרפו" הכול בידוד. כל בהם היה ולא
 לא מעלות. 36 מעל היתה היום במשך הטמפרטורה עזה. בעוצמה הרף ללא
 למקלחות. החום מאימת הבחורים נמלטו פנוי רגע בכל לנשימה. אוויר היה

 המקלחות למי מתחת מקלט למצוא רוצים מאוד היו שהם לומר, אפשר בעצם
 המים אספקת המים. זרמו לא היום רוב במשך המזל שלרוע אלא הצוננים,

 במים מחסור שהיה פעם שכל כך לירושלים, המוביל צינור דרך היתה למחנה
 הוראות המחנה מפקדת הוציאה לכן בלטרון. גם מים היו לא בירושלים,
 היתה במקלחות הרחצה במים. השימוש שעות את הגבילו אשר מתאימות,

 לשתיים, וחצי אחת בן בצהריים לשמונה, שבע השעות בין בבוקר מותרת
וחצי. לחמש וחצי ארבע בין ואחר־הצהריים

 הצהריים, אחר ושש ארבע השעות בין רק להשקות היה אפשר הגינה את
המים. אספקת לגמרי הופסקה ערב לפנות וחצי שש ובשעה

 - החמסין מחום נוסף מקלט היה העשרים, בצריף שהשתכנו לבחורים
 קריר אוויר היה למנהרה, האוויר להזרמת הנכון הפתרון משנמצא המנהרה.

בחוץ. לחום מצוין תחליף לו מצא בה לעבוד היה שמסוגל ומי למטה,
 נברה שהיא ככל קשיים. וללא מזורז בקצב החפירה עבודת התנהלה בינתיים

 את שהחישו עבודה שיטות שיכללו והם מתאים נסיון הבחורים רכשו
העבודה.
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 של באורך כבר שהיא והתברר המנהרה, של אורכה נמדד לכן קודם יום
 ממחצית שיותר אלא מעודדת, היתה המדידה של התוצאה מטר. שלושים

 ולא רבים דברים לקרות יכולים אז ועד הבחורים, לפני עומדת עוד הדרך
צפויים.

 החפירה, כיוון את לבדוק "צריך למתי: יודקה אמר המנהרה מדידת לאחר
התוכנית." מן סוטים לא אנו אם

 תקרת מתוך קטן דגל להוציא אפשר כך על חשבתי יודקה. יודע "אתה
מעט. שהרהר לאחר מתי, השיב החפירה", כיוון את בדיוק ולראות המנהרה
יודקה. שאל זאתז" לעשות "כיצד

 חתיכת ניקח רבים. סדקים ישנם לשדה, מתחת כבר חופרים שאנחנו "עכשיו
 את ירחיב המנהרה בקצה הכורה ירוק. או אדום בד עליו ונתלה ברזל חוט

ארוכות. מתי השיב הדגל", את החוצה יוציא הוא ודרכו הסדק
 הקשה בדגל", יבחין לא בשטח שמסתובב שהשומר להשגיח צריך "אבל
יודקה.

 על לו ידווח מהחלון והצופה הכורה, של רגלו אל חבל נקשור "אנחנו
 שהשוטר סימן תהיה אחת משיכה בחבל. במשיכה השוטר של תנועותיו
 שהבחין פירושן משיכות, שתי ואילו השדה, לכיוון פונה אינו ושהוא הסתובב

מצב! לכל כאלה סימנים עוד לקבוע אפשר בדגל.
לו. האופיינית בהתלהבות יודקה ענה פשוט", לי "נראה
 ומתי יודקה אמרו הדגל׳," ׳הנפת את לנסות סיומקה את נשלח "בוא

 הקצה אל בזריזות והגיע המנהרה, לתוך סיומקה זחל מיד אחת. במחשבה
שלה.

 המוסכם האות למתן וציפה התכנון, על־פי הסדקים אחד את הרחיב הוא
 הוא האחת, לרגלו הקשור בחבל אחת במשיכה כשהרגיש התצפית. מנקודת

 לאחר־מכן האדום. הבד התנוסס שבקצהו החוט את בזהירות והוציא מיהר
 משך הוא הסתיימה למעלה שהמדידה היה שסימנו משיכות בשלוש חש כאשר
החוצה. ויצא הדגל את בחזרה

 סוטה החפירה שכיוון סימן הדגל הכלל. מן יוצא באופן הצליח הניסוי
 את להחליף שבא הכורה ואכן הדבר. את לתקן עליהם ויהיה מהתכנון במקצת
הנכון. הכיוון לפי עבד כבר סיומקה

 המיוחדים הקשיים ולמרות החפירה במהלך בעיה לכל פתרון שנמצא למרות
 הלכה והמנהרה והתקדמה הלכה שהעבודה ככל בכל־זאת, , שהתעוררו
 פעמים מספר לעתים עצמה, על שחזרה והעבודה הקשה הזחילה והתארכה,

 מצומצם. היה המנהרה קוטר לכך, בנוסף הכורים. של כוחם את התישו ביום,
 האיוורור צינורות העץ, תומכות כמו: הבחורים בהם שהשתמשו הרבים הכלים
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 החוצה, האדמה סולקה שעמו וה״קרון" החשמל, חוטי החבלים, הקיר, על
המנהרה. קיבולת את מקום אפס עד כמעט מילאו

 בכבדות לזחול נאלץ והוא התורן, הכורה הרצק׳ה, היה החפירות באחת
 הרבות התומכות גם החוטים. בין בקושי דרך לו מפלס כשגופו המנהרה לאורך

 הגיע כשהוא שעה. ברבע המנהרה קצה עד הדרך את עושה והוא עליו, מקשות
 חלפה הגשמים עונת לחפור. והחל הפטיש ואת האיזמל את בידיו נטל הוא

כוח. ביתר בה להכות אם־כן היה צריך קשה. היתה והאדמה
 ולחפור. להמשיך ממנו שמנעה אדמה ערימת לפניו נערמה חפר שהוא ככל

 האדמה. את לפנות שיש לסמן כדי לרגלו הקשור בחבל משך הוא אז
 התורן החופר קטן, היה המנהרה אורך כאשר גבו על התהפך שהוא תוך־כדי־כך

 בכך סייעו המרחק משגדל עכשיו, האדמה. עם "הקרון" את המנהרה מן הוציא
 שאול הבור. בפתח עומד והשני המנהרה במרכז עומד כשהאחד בחורים. שני

 הוא החבל, במשיכת חש וכשהוא המנהרה, באמצע הפעם שעמד זה היה גלילי,
 אותת הוא לשאול הגיע הקרון כאשר אליו. הקרון את לשלוח לברוכקה סימן

הדרך. ממחצית אליו אותו משך והרצק׳ה להרצק׳ה, בחבל
 שכיבה במצב באדמה הקרון טעינת את לאפשר כדי מדי צרה היתה המנהרה

 לעבור לקרון לתת כדי ולהצטמצם צדו על לשכב היה הרצ׳קה על הבטן. על
 נמשך כאשר תפגענה שלא רגליו על שמירה כדי תוך וזאת הערימה, אל על־ידו
 הקרון את בה וממלא החפירה כף את הוא נוטל רב בקושי החוצה. הקרון

 לחברו הרצק׳ה סימן העגלה משנתמלאה שנותר. הצר הפתח דרך באדמה,
 כדי בקיר, במיוחד שנחפר קטן כוך בתוך מתחבא המנהרה, באמצע שנמצא

 חריקת קול את הרצק׳ה שמע בחבל, שאול משמשך לקרון. המסילה את לפנות
 החוצה אותו משך ומשם הביניים לתחנת הגיע הקרון הקרקע. על הקרון

 זו פעולה חזרה כך לידו. מוכנים לשקים תוכנו את הוא שפך לבסוף ברוכ׳קה.
 לפתע נקרע לכן קודם יום אחת. עבודה משמרת במשך רבות, פעמים עצמה על

 לקשור כדי לקרון עד גבו על לזחול נאלץ והרצק׳ה משיכתו, תוך־כדי החבל
 קשה ממילא שהיתה העבודה, על היקשו הפתאומיות התקלות מחדש. אותו

 אי־אפשר אך המכשולים. כל על שעה, לפי הבחורים התגברו למזלם ומפרכת.
מי־מנוחות. על התנהלו היום־יום שחיי לומר

 עצירים של כוונתם על הידיעה הבחורים לאוזני גונבה הימים באחד
 מכתב לכתוב במעצר, הממושכת ומהישיבה המלחמה מדרך שהתייאשו

עליו. שחתום מי כל את לשחרר ממנה ולבקש לבולשת
 על־ידו שתול שהיה הבחורים מאחד על־כך לו שנודע הראשון היה גור יהודה

וה״נייטרליסטים". המתנגדים העצירים בין
 סודיות", באסיפות האחרים הצריפים מן עצירים התכנסו האחרונים "בימים
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מה". ויהי להתשחרר החליטו "הם לנתן. יהודה בישר
בהתעניינות. נתן שאל זוממים?" הם "מה
 המכתב, על שחתום מי כל שישוחרר ל־.ם.ס, פטיציה לשגר רוצים "הם

 היתה זו איתם. משותף עניין כל להם ושאין ׳שטרניסטים׳ אינם שהם בתואנה
הרוב". החלטת

 לא שאף עצירים של רבות עשרות ישבו אכן לטרון שבמחנה היתה, האמת
 בטעות אותם עצרה הבולשת המחתרת. עם כלשהו קשר להם היה אחת פעם

 אם כזה מכתב אולם הטעות. את לתקן מבלי מוטעה, מידע על בהסתמכה
 עם לבולשת המכתב יגיע כאשר הבריחה. תוכנית את יסכן לבולשת, ישוגר

 ׳השטרניסטים׳ את לזהות יקשה לא ׳שטרינסטים׳ שאינם האנשים רשימת
מחיר. בכל הפטיציה כתב משלוח את למנוע אם־כן צריך, היה האמיתיים.

 הסכנות מהן שהבין, לאחר כעסו את נתן הביע מנוולים", "מלשינים
כזה. במכתב שטמונות הוודאיות

 יהודה קבע זאת!" לעשות להם לתת אסור המכתב. תוכנית מיד לסכל "יש
בהחלטיות.

נתן. שאל הצעה?" איזו לך "יש
 כמובן מיד. ייכתב שהמכתב ההחלטה התקבלה לא בינתיים אך "לא!.

 אשר שלנו שהחברים לדאוג צריך כול, קודם יום. ילד מה לדעת שאי־אפשר
 יש זמן. נרוויח כך הזה. המעשה נגד תעמולה ינהלו באסיפות, משתתפים

 תוכניתם", את ונבטל פתרון לכך שיימצא עד שונות, באמתלות אותם למשוך
מהורהר. יהודה ענה

 כאשר המסוכנים, ׳השטרניסטים׳ עם כולם הזדהו עוד רב לא זמן "לפני
 כשחזר במרירות נתן הרהר פעולה", עמם לשתף הצעתם את הציעו האנגלים

עורם". את להציל רוצים כולם עכשיו "אבל שלו. לצריף
 האנטליג׳נס של הראשי המטה קצין בא ו,942 בקיץ שנה, שלפני נזכר נתן

 באלנטיין, הבריגדיר זה היה במזרע. העצורים למחנה התיכון, במזרח הבריטי
 הבטיח עוד הוא אז שטרן". "קבוצת עם משא־ומתן לנהל כדי במיוחד שנשלח
 ממעצרם אותם תשחרר בכבוד, אליהם תתייחס שהממשלה יאיר של לאנשיו

 יום הטרור. פעולות את שיפסיקו בתנאי ממשלתיות, משרות להם ותיתן
 חגיגית הבטחה ומסרה הבריטי, האיטליג׳נס מטעם משלחת הופיעה למחרת

 הבחורים נדרשו בינתיים המלחמה. תום לאחר עברית מדינה של הקמתה על
 להפר לא להתחייב נדרשה המחתרת זאת, עם יחד בסוד. זו הבטחה לשמור

בארץ. השקט את
 בכלא שיושבים שלהם החברים עם להתייעץ שעליהם הודיעו העצורים

 ממחנה בריחה לתכנן אז כבר נתונה היתה דעתם כי זמן, להרוויח רצו הם עכו.

142



אותה. לבצע להם לסייע היה עשוי הזה והמשא־ומתן העצורים,
 תשובה דרשו הבריטים חלף, שהזמן ככל לחכות. הסכים האינטליג׳נס

 להם להשיב הוחלט לפועל, יצאה לא עדיין שהבריחה מכיוון להצעתם.
 בתנאי בריטניה, של המדיניות להבטחותיה באמון תתייחס שהמחתרת
 בתשובתם הוסיפו הם כן היהודים. לידי מיד יועבר בארץ האזרחי שהשלטון
 המלחמה. תום עד בארץ־ישראל צבאותיה את להחזיק תורשה שבריטניה

 תהיה היהודים לידי שתעבורנה הראשונות הסמכויות שבין עוד, הוחלט
 שיט בכלי עזרתה את אז תושיט בריטניה העלייה. על הפיקוח סמכות

 של לגבולה הגרמנים בינתיים יתקרבו אם אחרים. הובלה ובאמצעי
 אנשי של לרשותם להעמיד עליהם יהיה לפנותה, ירצו והאנגלים ארץ־ישראל,

הנשק. מחסני את המחתרת
 התברר זאת עם יחד אולם אותם. דחו הם לבריטים אלה תנאים משהוגשו

 של הגדולה ההשפעה לנוכח לשקט זקוק בארץ ששלטונם מוחלט באופן להם
 שכל לגלות מפתיע היה הבריטים עם המשא־ומתן שלבי בכל הטרור.

 כי ונשבעו נאמנים יאיר אנשי שהם הצהירו והמיואשים ה״נייטרלסטים"
 ממלשינים. מחשש עין, למראית רק היתה האחרונים בחדשים התנהגותם

 מן להשתחרר כדי הגנרל, הצעת את לקבל הנאמנים את דחפו שהם כמובן
המעצר.
 מעשה הפועל אל להוציא הם ומתכוונים עורם את הפכו שוב עתה והנה
הלשנה.
 שיוזמו הסוערים הוויכוחים מן הסודיות באסיפות מתלהטות הרוחות בעוד
 של במוחו מבריק רעיון האחרון, ברגע עלה, שוב - גור יהודה שליחי על־ידי

 היגרו בני־משפחתו .2 בצריף שהשתכן ירושלמי בחור זה היה הבחורים. אחד
 ניסו הם מעצרו על להם שנודע ולאחר לכן קודם שנים מספר לארצות־הברית

 הכלא מן לשחררו כדי האמריקאיים השלטונות על והשפעה קשרים להפעיל
 יום הארץ. את לעזוב תוקף בכל סירב הבחור אולם לארצות־הברית. ולהביאו

 שהוריו לו גילה הוא מקורב, היה הוא שאליו קוסי, עם אקראית בשיחה אחד
 יוכל האמריקאי שהוקנסול טובים סיכויים ושיש מבוקשם, את להשיג הצליחו
 ליהודה רץ מיד קוסי זאת מששמע בקרוב. אותו לשחרר הבריטים את לשכנע

הבחור. של סיפורו את לו וסיפר גור
 להפיץ "נוכל מהורהר: והוסיף המשיך קוסי, של התלהבותו ששככה לאחר

 הסכם נערך ארצות־ברית צבא שלטונות לבין בחוץ חברינו שבין העצירים בין
 חברינו את לשחרר כדי אצלם ויתערבו בבריטים במלחמתנו לנו יעזרו הם לפיו

 נכון, שזה בקלות ישתכנעו החברים הברית. לארצות ולהוציאם המאסר מן
 ויבטלו האמריקאי הקונסול בהתערבות השתחרר אכן שהבחור שיראו לאחר
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 שוב להיות ירצו כולם כזה במקרה לבולשת. המכתב את לכתוב זממם את
דעתך?" מה ׳שטרניסטים׳,

וליודקה". לנתן זאת נספר "בוא יהודה. התלהב מבריק", "רעיון
 על אמין שהוא מישהו יימצא שאם ספק אין החברים. בעיני חן מצא הרעיון

 טובים סיכויים קיימים הזה, בסיפור אוזנם את לסבר ויוכל המתנגדים, מחנה
 איפוא הוחלט יאיר. קבוצת נאמני עם שוב להזדהות ירצו האלה העצירים שרוב

בסוד. העניין על לשמור הירושלמי מן שיבקשו
 אברהם על הוטל המתנגדים מחנה תוך אל הסיפור את "לטפטף" התפקיד

 את להפיץ המתאים שהוא ידע אישית הכרות יוסף את משהכיר ואכן ארנבלט.
 שיחה עמו ופיתח באקראי הבחור עם יושב עצמו עשה אברהם הבדוי. הסיפור

מדיניים: בנושאים
 שתשמור לי מבטיח היית לו משהו, לך מספר "הייתי ואמר, פתח "יוסף",

לאיש". אותו תספר ולא לשונך על
מבטיח". ,אני

"הישבע!"
נשבע" "אני

 סיוע בדבר ארצות־הברית עם הסכמה לידי הגיעו בלח״י ושמע. "הסכת
 הבריטים אצל שישתדלו להם הבטיחו הם הבריטים. נגד במלחמתה למחתרת

 למשך לארצות־הברית להגיע להם ולאפשר ממעצר, החברים את לשחרר
 של סיוע לסייע יוכלו לא המלחמה, נמשכת שכל־עוד למרות המלחמה תקופת
 אלה בתור יבואו אחר־כך ראשון. ייצא בארצות־הברית קרובים שיש למי ממש.

 האחרים. יהיו הרשימה בסוף האמריקאי. לצבא להתגייס נכונותם את שיביעו
 בחוץ חברינו אל פנתה כבר האמריקאית שהקונסוליה עתה שמענו והנה

הזה." בהסכם להיכלל מעוניינים אשר אלה של רשימה להגיש מהם וביקשה
הבחור. שאל בי״ז מהתל שאתה או ברצינות מדבר "אתה

 במקום שנים לכמה לאמריקה לנסוע רוצה בעצמי אני אותיז מכיר אתה "כך
 ממך מבקש אני שוב "אבל רצינית. בארשת־פנים אברהם השיב כאן", להירקב

הוסיף. אחד", לאף זאת לגלות לא
 בנימה יוסף אמר נשבעתי", אני גם הרי עלי. לסמוך תוכל תדאג, "אל

חגיגית.
 "להתראות" אברהם. הבטיח אותך", אעדכן חדשות לי כשיהיו "טוב,

 לאוזני הגיע "הסוד" קצר זמן כעבור למקווה. מעל הצליחה ההטעיה תוכנית
לבולשת. הפטיציה את לשלוח שתיכננו אלה באוזני ובראשם העצירים, כל

 לוהטים. ויכוחים ועורר הסודית, באסיפה גם מישהו על־ידי הועלה הנושא
 שנים מספר לבלות ירצה לא מי ההסכם. עם הזדהות הביע הרוב
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 מי כמו, שונות שאלות נשאלו אחר־כך יהודי? כל נכסף אליה בארצות־הברית,
 ימים במשך למרכזי הנושא הפך כך לפנות? יש מי אל הרשימה? בהכנת מטפל
 באמת הירושלמי שהבחור מה־עוד הפטיציה. יוזמי של דעתם את והסיח רבים,

 כתוצאה שוחרר שהוא ברור ובאופן בפומבי נודע ואז לפתע, השתחרר
 לנמל נלקח הוא שחרורו עם ושמיד האמריקאית, הקונסוליה של מהתערבותה

לאמריקה. ישירות והפליג חיפה
לח״י. אנשי שוב זמן־מה להיות המתנגדים רוב הפכו כך

 שלהם", האמא את גם זה בעבור וימכרו להשתחרר סיכוי של זיק להם "תן
 יוזמי של הנלהבים פרצופיהם את בראותו באכזבה, לעצמו קוסי מלמל

 המהגרים ברשימת להירשם כדי המתאימה הכתובת את מחפשים הפטיציה
 את המתנגדים שעה לפי השהו העניינים להתפתחות ציפייה מתוך לאמריקה.

הזמן. במרוצת טבעי מוות ומתה נשכחה וזאת הפטיציה, הגשת
 דבר שאין הוכח שוב מלאה. רצון שביעות לח״י אנשי הרגישו משהצליחו,

והעזה. תחבולה רק דרושות הרצון. בפני העומד
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שקדים ניתוח

 את שבדק לאחר אבן־זהר, ליצחק הערבי הרופא אמר גדולים", שלך "השקדים
 בגרון. חזקים בכאבים חש שיצחק אחדים ימים זה המחנה. במרפאת גרונו,

 אצל מלבקר נמנע הוא אז עד לעתים־קרובות. לאחרונה אותו תקפו הכאבים
 ראש בכובד תמיד מתייחסים אינם שהרופאים השמועה נפוצה במחנה כי רופא,

 מכירים שהרופאים ולומר להתלוצץ העצירים נהגו על־כך העצירים. לתלונות
 לפלטפוס, אוכל תוספת ראש, לכאבי אספירין תרופות: סוגי בשלושה

 לרופאים התייחסו לא שהחברים איפוא פלא היה לא בטן. לכאבי ושמן־קיק
חולים. למסדר מללכת ונמנעו באמון,

 את להוציא שצריך חושב "אני החלטי: היה יצחק את שבדק הרופא אולם
גרוע". במצב הם שלך. השקדים
בחשש. יצחק שאל דוקטור?" כרוך זה "במה

 השיב אותך", ינתחו ושם בירושלים לבית־החולים אותך נשלח מאוד, "פשוט
הרופא.

 הרופא. של במהימנותו יותר יצחק פקפק לא הרופא, של זו תשובתו לאחר
 זקוק הוא שבאמת סימן זה חשב, לבית־חולים, אותו לשלוח מוכן הוא אם

 לעצמו, חשב ובעצם, קיק. שמן או אספירין, לו נותן היה הרופא אחרת לניתוח.
משם. להסתלק לו יזדמן אפילו כך אולי המחנה? מן קצת ייצא שלא מדוע

הרופא. את יצחק שאל לבית־החולים?" אסע "מתי
 בחיוך הרופא קבע מחר", או היום לנסוע יכול אתה בעיה, כל אין "מצידי

רצון. שביעות של
 לנצל שכדאי בדעה היה לא, או לנסוע האם יצחק, התייעץ שעמו נתן גם

 או לבית־החולים בדרך אם לברוח, כך יוכל באמת ואולי ההזדמנות, את
מבית־החולים.
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 בדרך להתחמק אפשרות כל לו תהיה שלא ליצחק התברר מהרה עד
 אותו שהוביל והאמבולנס וברגליו, בידיו היטב נכבל הוא לבית־החולים.
 לפניו שנסעו חמושים, שוטרים על־ידי מלווה היה ואחריו לבית־החולים

ואחריו.
 לחדר גם הכירורגית. במחלקה מיד אושפז הוא לבית־החולים יצחק משהובא

 עד לנתחו סירב יווני, ממוצא שהיה הרופא אך כבול, כשהוא הוכן הוא הניתוח
ומרגליו. מידיו הכבלים שיוסרו
 להסיר מיהרו ואלה השוטרים, אל צעק כזה!" במצב בבחור אגע לא "אני

הבולשת. עם על־כך להתייעץ שהספיקו לפני האזיקים, את
 עמדה ולידו המחלקה בחדר עצמו מצא הוא מהניתוח, יצחק כשהתעורר

 האחות אבל משהו, לה לומר כדי פיו את לפתוח ניסה הוא ויפה. צעירה אחות
 שיגילידו עד לדבר לך אסור עדיין, תדבר "אל ואמרה: במהירות אותו הקדימה
בגרונך". הפצעים
 קצר זמן כעבור ועפרון, נייר לו שתביא בידיו לה וסימן לאחות, ציית יצחק

בידיה. ונייר כשעיפרון חזרה היא
לה. כתב שמך?" "מה

ענתה. אלבאום", הדסה "הדסה.
פהז" את זמן "כמה

 משהוז" רוצה אתה אולי לאחיות, בבית־הספר ללמוד סיימתי מזמן "לא
 אתי לדבר יכול אתה הכול. עליך יודעת שאני לך "דע באדיבות. שאלה

בחופשיות".
 אותה. מכיר לא "אני לעצמו. יצחק הרהר ממנהז", לבקש אוכל בבר "מה
 לא שהיא עד האחוזים, במאת בה לבטוח אין אמון, מעוררת שהיא למרות
 ראיתי שלא שלי, לדודה שתודיע ממנה, אבקש "אולי מהימנותה. את לי תוכיח
 אצל במחנה הביקורים נאסרו מאז עצמו. שאל כאן?" שאני רב, זמן אותה

 קרובת שהיתה דודתו את יצחק ראה לא בלטרון, המסוכנים" "האנשים
בארץ. היחידה משפחתו

 שאני לה ולהודיע בירושלים שגרה דודתי אל ללכת אותך אבקש "אם
האחות. את יצחק שאל תסכימיז" האם בבית־החולים,

 מחברתה ביקשה והדסה רב זמן עבר לא הדסה. השיבה רב", "ברצון
דיחוי. סובל שאינו פרטי עניין ולסדר ללכת כדי לזמן־מה אותה שתחליף
 חזרו בו נתון היה שהוא הרפוי במצב ההרדמה. מסם עדיין מנומנם היה יצחק

ילדותו. תקופת אל מחשבותיו
 קיבל הוא בבית״ר בית״ר, לתנועת הצטרף הוא ו 2 בגיל כבר כיצד נזכר הוא

 מפקד היה כבר ו 6 בגיל לארץ־ישראל. אהבתו ואת הראשון הציוני החינוך את
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 עליו שפר אחר־כך ובאיגרוף. קלה באתלטיקה הצטיין הוא בתנועה. ומדריך
 כשנבחר אישית אותו הכיר הוא ז׳בוטינסקי. עם אותו הפגיש והגורל מזלו

 נמנה הוא בלודז׳. להרצות בא ז׳בוטינסקי כאשר ראשו, שומרי מבין אחד להיות
 "אף עליית במסגרת 1938 בשנת ארצה לעלות שנבחרו מהחברים שבעה עם
 ולאחר בעקרון, בית״ר לפלוגת הועבר הוא כיפור. ביום לארץ והגיע פי", על

 שנתיים. במשך שירת בה באר־יעקב, בפלוגת התיישב הוא אחדים ימים
 בשנת יאיר. עם ללכת בחר הוא הפילוג ועם לאצ״ל יצחק גויס בבאר־יעקב

 רצח לאחר יהלומים. ליטוש מקצוע את למד ובה לנתניה, יצחק עבר 1941
 על־ידי זטלר אפרים נחטף שטרן", "קבוצת אנשי אחרי הרדיפות בשיא יאיר,
 מחסני נמצאים היכן להם גילה הוא קשים עינויים ותוך־כדי "ההגנה" אנשי

יצחק. את גם וביניהם שהכיר, לח״י אנשי שבעה של שמותיהם ואת הנשק
 לנתניה הגיע שהות וללא זטלר, אפרים של החטיפה על שמע כהן יהושע

 לא הוא לעזוב. הספיק לא יצחק אולם מיד. נתניה את לעזוב יצחק את והזהיר
אותו. לאסור הבולשת תבוא שלמחרת ביום שכבר לעצמו תיאר

 הם לו, ידוע שהיה המידע כל את אפרים מפי הוציאו "ההגנה" שאנשי לאחר
 הובא ומיד יהלומים, לליטוש במפעל כשעבד נאסר יצחק לבולשת. אותו מסרו

 הועבר הוא יותר מאוחר דבר. ממנו להוציא הצליחה לא הבולשת אבל לחקירה,
 שהוא הוחלט אותו, לדובב הצליחו לא החקירה בהמשך וכאשר לטול־כרם

 מעצר צו לפי במזרע עצמו את יצחק מצא קצרה שהייה לאחר לעכו. יועבר
 המועמדים עם נמנה הוא גם ועתה, שנה. של לתקופה חרום לשעת מינהלי

לטרון. ממחנה לבריחה
 הממשלתי לבית־החולים עד שבפולין מלודז׳ עשה הוא ארוכה דרך אכן

בירושלים.
 בין שעת הגיעה נים, ולא נים של במצב כשהוא חייו, שיחזור תוך־כדי
מיטתו. ליד עומדת בהדסה והבחין עיניו, את פקח יצחק הערביים.

לומר: הדסה מיהרה משהתעורר
 בבית. נמצא לא איש אך דודתך, של לביתה הלכתי מאוד. מצטערת "אני
הממשלתי". בבית־החולים לבקרך לבוא דודתך את ביקשתי ובו פתק כתבתי

 אותה מצאת שלא אשמתך לא זו טוב, מעשה עשית הדסה, רבה, "תודה
יצחק. לה הודה בבית",

 שלו שהדודה ולמרות עזר, לא ליצחק לעזור האחות של הניסיון כך, או כך
אותו. לבקר הספיקה לא היא המסר את דבר של בסופו קיבלה

 בלטרון הרופאים. להוראות בניגוד ללטרון, לילה באותו עוד הוחזר יצחק
 שמחו חבריו לצריף. הוחזר ואחר־כך המחנה, של במרפאה יומיים עוד שהה הוא

 לשלומו. מאוד דאגו הם נרגעו. הם ושלם, בריא אותו וכשראו לקראתו. מאוד
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 הדבר להם גרם לו לעזור הדסה האחות של נכונותה על יצחק להם משסיפר
 הוא לח״י, לאנשי לעזור מוכנים אשר אנשים ישנם ש״בחוץ" זה רבה. נחת־רוח

המחתרת.* אל ביחסם לטובה שינוי שחל לכך סימן
 אשתו ינאית, רחל מהגב׳ למחנה שהגיע מכתב היה הזה לשינוי הוכחה עוד

 בירושלים, לנערות הלימוד לחוות האחראית היתה היא בן־צבי. יצחק של
 להם השיבה ינאית רחל פרחים. שתילי להם לספק בבקשה אליה פנו והבחורים

 דרשו. שהם בכמות שלא אלא השתילים, את להם לשלוח מוכנה שהיא
 רב צורך להם היה כי הבחורים את מאוד שימחה ינאית הגב׳ של ההודעה
 היה לא כי גדולה, במהירות נבלו השתילים שתילים. של גדולות בכמויות

 בגינות. לערוגות פורחת חזות נתנו החדשים השתילים באדמה. חנקן מספיק
 חשד לא ואיש הפרחים בשתילי הוחלפו הם ירקות, שתילי התקבלו כאשר

 במים בשימוש ההגבלה עדיין. נפתרה לא ההשקייה בעיית זאת עם יחד בכך.
 "מפעל את אחת לא סיכנה והיא הגינות להשקיית גם היתה במחנה שהונהגה

 כמעט מהן שאחת רבות, תקלות גם אירעו לכך בנוסף הבחורים. של החקלאות"
בעיצומה. שהיתה החפירה לגילוי שהביאה

 לכן, ולילה. יומם המאומצת החפירה מעבודת מוות עד עייפים היו הבחורים
 אחת מיותר. במאמץ ולחסוך עצמם על להקל דרכים מיני כל חיפשו הם

 כך להן. בסמוך שהיה הכיבוי ברז מתוך הגינות את להשקות היתה הדרכים
 חמור איסור היה במחנה המרכזי. הברז אל רב מרחק ללכת המאמץ נחסך

 אחד הבחין הימים באחד והנה, שריפות. לכיבוי שלא הכיבוי בברז להשתמש
 מיד הכיבוי. מברז מים שלוקח 4 מצריף בעציר מוסטפא, הערבים, השוטרים

 האיסור, למרות בדרך־כלל, . על־כך לו ווהודיע ביקלי לסרג׳נט רץ הוא
 הכיבוי, מברז במים לשימוש רבה בחומרה התייחסו לא הבריטים השוטרים

 נגד ענישה אמצעי נקטו לא הם מיוחד באופן על־כך התלונן לא איש ואם
 בהתלהבות דיווח הערבי שהשוטר מכיוון הזאת, בפעם אולם "העבריין".

 לא הערבי השוטר הדבר. את מלחקור להתחמק היה יכול לא הוא לסרג׳נט,
 סרג׳נט אותו שלח ולכן בברז, שהשתמש האדם על במדויק להצביע ידע

שוב: לבדוק ביקלי,
 בין שעת עדיין היתה שעה אותה עליו. פקד העבריין!", הוא מי ותברר "לך

 בעיצומה. היתה במנהרה החפירה ועבודת ה״תמאם", לפני רב זמן הערביים,
בשטח. מפוזרים היו אנשיו וכל לרווחה פתוחה היתה הצריף דלת

הולך הערבי השוטר כיצד ראה ובמקרה להתקלח, עתה זה סיים עמנואל

 כעבור רק הצלחה. ללא אך הדסה, האחות את רבות שנים במשך יצחק חיפש הבריחה לאחר *

 רבה. היתה והשמחה אחריה. יצחק של ארוך חיפוש לאחר השניים, נפגשו שנה ארבעים
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 המים של עקבות ומחפש הצריפים, לאזור להיכנס במטרה השער, אל ומתקרב
 השער את הערבי השוטר פתח דעת, בנחישות אחר־כך מהדליים. שנשפכו

.4 צריף לעבר צועד והחל

 ויתחיל לצריף ייכנס הוא "אם רגליו. על וקפץ עמנואל חשב ביש", "עסק
 והחל החליט, מיד", אותו לעכב יש משהו. לגלות עלול הוא סימנים לחפש
לקראתו. צועד

ידידותי. בחיוך עמנואל שאל שלומך?" מה מוסטפא. "שלום
מהמקרה. מוטרד השוטר, לו ענה "שלום",

 שעת הגיעה לא עוד הרי למחנה, כזו בשעה נכנס שאתה קרה "מה
ה׳תמאם׳?"
 זאת!" עשה מי לדעת רוצה אני אסור. וזה הכיבוי מברז מים לקח "מישהו

נרגז. השוטר, אמר
 שעברו השוטרים בין היה הוא סמל. - ״שואיש" היה מוסטפא של דרגתו

 פייק. המחנה למפקד העזה בשנאתו ידוע היה במזרע ללטרון. ממזרע
 הוא למשרדו, להיכנס עליו שהיה אימת שכל פייק את הוא שנא עד־כדי־כך

 פייק. את יהרוג פן זעמו, את לצנן כדי בקיר, ראשו את ומכה בפתחו לעמוד נהג
 שנוא היה הוא ולכן השוטרים, עם סבלנות בחוסר ונהג תוקפן היה פייק

עליהם.
 מוסטפא עם לנהוג והחליט על־כך, ידע הבחורים, יתר כמו עמנואל,
בפייסנות.

 "פשוט ב״פשע". להודות עמנואל מיהר מוסטפא", המים, את לקחתי "אני
 לעשות לא מבטיח אני כל־כך. נורא לא זה מטרים. כמה עוד ללכת התעצלתי

מוסטפא. של דעתו את להפיס עמנואל הוסיף שנית", זאת
 השוטר ענה זה", על עונש לקבל צריך אתה אסור. זה כך. לא "זה

בתקיפות.
 שאם לו ברור היה הכיבוי בברז שהשתמש זה היה לא שעמנואל למרות

 למנוע יש זאת ואת ולחטט, לחקור הערבי ימשיך במעשה, יודה לא מישהו
 ישיבה הסתם מן היתה זאת מעין עבירה על העונש ממילא מחיר. בכל

 אינה בשבת ב״זינזנה" והישיבה עכשיו שבת ערב אמנם בצינוק. ב״זינזנה",
 השוטר ימשיך כאשר שיתרחש מה לעומת זול מחיר זה אך במיוחד, נעימה

 על־ידי נלקח והוא לדבריו, מוסטפא האמין עמנואל של למזלו בחקירתו.
המחנה. למפקדת השוטר

 עמנואל את להכניס פסק אכן הוא העובדות, את ביקלי סרג׳נט ששמע לאחר
שעות. 24 למשך לצינוק

מבלי הגזירה. את לשנות לנסות שמואל׳קה, את הבחורים הזעיקו בינתיים
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 ליום העונש ביצוע את לדחות ממנו וביקש המחנה למפקד נכנס הוא להשתהות
 ונענה שמואל׳קה של בהפצרותיו עמד לא היגינס השבת. קדושת בשל ראשון

העניין. נשכח שלמחרת ביום לו.
מכול. ברע להסתיים היתה שעלולה תקרית בטוב הסתיימה כך

 נכלל שלמה יעקבי. שלמה עמד החפירה במהלך הנוספות התקלות במרכז
 מקום בתנועה. החברים מוותיקי היה הוא במזרע. עוד הבורחים ברשימת
 עוד אצ״ל וחבר בית״ר חניך היה שבפולניה. ווהלין במחוז רובנו היה הולדתו

 בארץ .1939 שנת בתחילת פי״ על ״אף בעליית ארצה עלה שלמה בחוץ־לארץ.
 הלך הוא הגדול הפילוג כשהיה בנחלת־יצחק. בנתניה בית״ר בפלוגת שירת הוא

 אחר־כך נרצח. שיאיר לפני קצר זמן הגלילי, שאול חברו עם ונאסר יאיר אחרי
וללטרון. למזרע ומשם לעכו שלמה הובא

 וסיפוריו בדיחותיו מיוחד. הומור חוש ובעל ופיקח מסור, בחור היה שלמה
 וכאחד כרגזן ידוע היה שלמה זאת, עם יחד מצב־הרוח. לשיפור תרמו ביידיש,
בכך. מה של דברים בגלל זעם להתפרצויות פעם מידי שנתפס

 בעזרת החפירה, ענייני לקידום הבחורים על־ידי נוצלה שלמה של זו תכונתו
 עבודת במסגרת שלמה של תפקידיו יתר בין לגינה. בהקשר תקריות ביום

 המתנגדים בין דיסאינפורמציה ולזרוע בגינה לטפל היה החפירה,
וה״נייטרלסיטים".

 לסלק הכרח היה מזורז, בקצב מתקדמת החלה החפירה עבודת כאשר
 התרמילים על־ידי פיזורה שוכלל בטרם אדמה. של יותר גדולות כמויות

 פעולות את להסוות כדי הערוגות. אל החלון דרך העפר הוצא המתפרקים,
 של הראייה משדה החלון את יסתיר אשר משהו להמציא צורך היה הסילוק

 הערב משיחות ובאחת לכך, פתרון מצא שלמה העצירים. שאר ושל השוטרים
 במשך בו אבלה "אני אוהל. החלון לפני להעמיד הציע הוא החפירה תוכניות על

 ליישר מיד אוכל החלון מן האדמה שתישפך "ולאחר הוסיף, בקריאה", היום
 לפי פעם, מדי האוהל את להעביר גם אוכל שכך האוהל. מתוך הערימה את

מישהו". בכך שירגיש מבלי אחר, חלון ליד הצורך,
 מטרה בכך שיש שיחשדו מבלי הצריף לפני אוהל נקים כיצד "אבל

מנחם. שאל מוסתרת?"
 באמת חייבת האוהל להקמת "הסיבה בשיחה. יודקה התערב יודע", "אני

 רבים שאינכם כידידים במחנה ידועים ושאול, שלמה אתם, אמינה. להיראות
 יתנגד ושאול האוהל את תקים אתה שבה מריבה, תביימו אם לכן, פעם, אף

 את להסביר יודקה המשיך כאמיתית", המריבה את יקבלו האנשים כל לכך,
תוכניתו.

להשיג קודם־כל שיש אלא הכול, על התקבל יודקה על־ידי שהועלה הרעיון
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 שלמה יצא בבוקר למחרת אותו. להשיג התקשה לא כרגיל, שמואל׳קה אוהל.
 בקריאת ושקע בו התיישב אחר־כך האוהל. את ופרש הצריף שלפני לאזור
 שלחמה מובחרת רוסית יחידה של הגבורה מעשי על פאנפילוב" "אנשי הספר

הנאצי. בפולש
 ובחמת "הגלילי", שכונה שאול, הופיע האוהל וליד אחדות דקות עברו לא

חברו. על התנפל זעם
 סותם שאתה רואה לא אתה הצריף. ליד אוהל לך מקים אתה פתאום "מה

האווירז" זרימת את
 יכול לא "אני שלמה. צעק באוהל", כאן טוב יותר הרבה לך? איכפת "מה
בצריף". החום את לסבול

 לחזות כדי הצריפים, מכל העצירים לאוהל מסביב התאספו הצעקות לשמע
הידידים. שני שבין שיגרתית הבלתי במריבה

בצעקה. שאול שאל מהרצק׳הז" לכך רשות "קיבלת
 שלמה. בו התגרה הרצק׳הז" הוא מי מהרצק׳ה. רשות צריך אני פתאום "מה
שאול". לנפשי, אותי "עזוב

 כמעט אליה הובילה שהיא עד ויותר, יותר קולנית ונעשתה הלכה המריבה
 נסיון ועשה כועס, שהוא פנים להעמיד המשיך שאול המחנה. אנשי כל את

 ושלמה האוהל, שבאמצע המוט את בידיו תפס הוא האוהל. את להפיל מדומה
ממנו. אותו דחף

 העמיד לבסוף המחנה. בכל שהידהדו בצעקות רב זמן הוויכוח נמשך כך
 לשכנע אי־אפשר שכמוך! עקשן "מילא, ואמר: לשלמה נכנע שהוא פנים שאול
 לעיני במופגן, לדרכו והלך שלמה לעבר צעק זה", על נדבר עוד בהגיון, אותך

 שלמה על־ידי שכונה והאוהל התוכנית לפי "ניצח" שלמה המתקהלים. כל
הצריף. חלון ליד נשאר מועד", "אוהל
 "האוהל כול. מעיני מוסתרת כשהיא האדמה, פינוי עבודת נמשכה מאז
 המיותרת האדמה של הפינוי לצורכי בהתאם למקום ממקום זז היה מועד",
יותר. בו מתענין לא כשאיש

 כאשר אחד יום לגינה. קשורה גם שהיתה נוספת, בהצגה השתתף שלמה
 אימים זעקות בקעו המי־יודע־כמה, בפעם קמילה, סף על השתילים עמדו

 שגברה ככל הצריף. על האחראי והרצק׳ה, שלמה ביניהם "רבו" הפעם .4 מצריף
 ישירות מועדות ופניו חימה אחוז כשהוא החוצה מתפרץ שלמה נראה המריבה

 להשיגו. כדי בעקבותיו רץ כשהוא הרצק׳ה נראה זמן באותו הגינה. ערוגות אל
 היתושים מן סובל "אני לצעוק. המשיך יותר", גינות כאן תעשו לא "אתם

 כאילו לצעוק שלמה המשיך הכול!" את אהרוס אני הזמן. כל עליהן שנוחתים
 את מתוכן ועקר הערוגות על התנפל הוא לאחר־מכן, מיד טירוף. סף על הוא
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 כל את ובידיו ברגליו פיזר הוא אחר־כך לאחד. אחד המסכנים השתילים כל
בערוגות. האדמה

 זאת לעשות ממנו למנוע חבריו ושל הרצק׳ה של המדומים נסיונותיהם כל
 מסביב המחנה עצירי כל נאספו זו בפעם גם בתוהו. כמצופה עלו ולהרגיעו,

 הטוב חברו על שישפיע כדי במהירות הוזעק הגלילי ושאול המריבה, למקום
 לעשות מה אין הרי בהבנה. הפעם גם התקבלה שלמה של ההתפרצות להירגע.

עצביו. על להשתלט מסוגל שאיננו כזה אחד עם
 מעשיו על חרטתו את בפומבי הפגין שלמה "סולחה". נעשתה לבסוף
 בחידוש חלק שייקח הצהיר הוא חרטה לאות לו. "סלחו" והכול הנמהרים
הערוגות.

153



26

זכויות למען המאבק

 ,4 מחנה של הסופרווייזר להיות מיכלוביץ צפניה נבחר התש״ג יוני בתחילת

 היתה הראשונה ופעולתו ונמרץ, ג׳ינג׳י בחור היה צפניה סלמן. אברשה במקום
 לחזק צורך היה במחנה. העצירים לבין היישוב מנהיגי בין הקשר את לחזק
 עד־כדי־כך הסניטרי, המצב הורע וכמותה הורע התזונה שטיב מפני זה, קשר

 הזנחה בשל נפטר בירושלים, הממשלתי לבית־החולים שנלקח העצורים שאחד
בטיפול.

 את בפניהם ושטח הלאומי, ולוועד היהודית לסוכנות צפניה פנה מיד
ללב: ונוגע מפורט במכתב העצירים, של הטרוניות

 רואים אנו מיוחדים, בתנאים שמצוי יהודי "כקיבוץ
 במחנה למצבנו לבכם תשומת את להסב לעצמנו חובה

 אתכם להטריד האם בשאלה, הרבה התלבטנו ההסגר.
 מאורע כאן אירע האחרון שבשבוע עד שלנו, בבעיות

 אליכם לפנות אלא מוצא, כל לנו השאיר שלא טרגי,
 חודשים מספר זה במחנה. ההגייני המצב את ולתאר
 תנאי מאוד הורעו ובעיקר ההגיינה, תנאי מאוד הורעו

 כלומר, החדשה, הכספים בשנת בייחוד זאת התזונה.
 עם הספקה חוזה לכשנחתם זו, שנה לאפריל מראשון

 והוא שלו לרווחים רק דואג זה ספק חדש. ערבי ספק
 כתוצאה מאוד. ומלוכלכים מקולקלים מצרכים משיג
 המחנה אנשי רוב והמעיים. הקיבה חולי אחוז גדול מכך
כרוני. בשלשול לקה אף וחלק בשלשול, לקו

 של גדול אחוז תולעים. מכת עלינו ניתכה לכך "בנוסף
הנמרץ הטיפול ולמרות בתולעים, לקו המחנה אנשי
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 מהם. להיפטר אי־אפשר המקום, מרופא קיבלו שהם
 אך וזכינו, המחנה של השלטונות בפני על־כך התלוננו

 בשבוע אולם בסדר. שהכול ופסקניות לקוניות לתשובות
 בבית־החולים המחנה מאנשי אחד מת האחרון

 מת הוא ידיעתנו מיטב ולפי בירושלים. הממשלתי
רשלנית." מהזנחה כתוצאה

 למטרים הגיע שאורכם התולעים תופעת 4 בצריף גברה האחרונים בשבועות
 4 צריף אנשי כל קשים. בטן וכאבי שלשולים היו העצירים מן ולרבים רבים.

 וזה תולעים, נגד רעל קיבלו הם ממנה. להיפטר בידם עלה ולא במחלה, חלו
בלבד. קצרה תקופה עזר

 דעתם חיוו הסיבה, על המקצועית דעתם שנשאלה למחנה, מחוץ רופאים
 משום פחם כורי אצל מתפשטת התולעים תופעת הרפואית שבספרות

 שאנשי בדבר, ספק להם היה לא רב. זמן לאדמה מתחת נמצאים שהתולעים
 את ביסודיות יחקרו שהבריטים היה אסור העצירים. שאר את הדביקו 4 צריף

החפירה. מפעל את מסכן היה זה לתולעים. המקור
צפניה: כתב דבריו בהמשך

 מלאים פרטים עם העתק, מצורף במכתב מפנים "אנו
 הראשי למזכיר שקרה, הטרגי המאורע אודות על

זה. בעניין שתקבע חקירה ועדת לבחור בדרישה
 אם בה. ולתמוך לדרישתנו להצטרף מתבקשים "הנכם

בעתיד. כאלה מקרים תמנע היא תתקבל זו דרישה
 ממושך, זמן במעצר נמצאים אנו לבכם, "לתשומת

 בעוד־מועד נדאג לא אם חזק. אינו שלנו ההתנגדות וכוח
 להרעה חשש יש התזונה ועל ההגיינה על לשמור

 לנקוט מדי מאוחר יהיה כאשר במצבנו מוחלטת
באמצעים.

 במחנה מתעוררות שבדרך־כלל ואומר אוסיף "כן
 לפתור כדי בחוק מספיק בקיאים איננו שאנו בעיות
אותן.

 מדי לנו, לשלוח בטובכם תואילו אם מאוד לכם "נודה
 לדון נוכל כך מחלקתכם. של מעורכי־הדין אחד פעם,

כלפינו. ביחס אי־צדק ונמנע אתו יחד עליהן
 של קבלתו את לאשר בקשה של לשון בכל נבקשכם

האפשרית". במהירות זה מכתב
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המכתב. בסיום צפניה כתב
 בעבודות לעסוק מתאימים תנאים לקבל גם דרשו העצירים נציגי בינתיים

 הייצור אמצעי אולם בתי־הסהר, ממפקדת לבסוף התקבל לכך והאישור עץ,
 היו הבחורים בין . טובות עבודות להפיק כדי נגזל יקר וזמן פרימיטיביים היו

 מנורות והכינו "בצלאל" במוצרי בעבודותיהם התחרו אשר מוכשרים, הרבה
 שחוסר אלא ועוד. אבזמים חגורות, פמוטים, סיגריות, קופסאות שולחן,

 למען לפעול התבקש הסוכנות מהנהלת שמורק, ד״ר אותם. הכשילו במיכשור
 מקדחים, פצירות, מפצלות, עץ: לעבודות ומכונות מכשירים כלים, של משלוח

ועוד. מלחציים
 מספר וכעבור העצירים של בקשתם למילוי נמרצות פעל שמורק ד״ר

 ז׳ורבין שלום עבודה. ושולחנות המבוקשים המכשירים למחנה הגיעו שבועות
 לפי שעות 24 בתוך הרכיב שאותה העץ, במחרטת מיוחד עניין מצא

הזה. בתחום מקצועי ידע כל ללא הפרוספקטים,
 המשיכו במחנה, החיים תנאי לשיפור במאבק העצירים רוב עוסקים בעוד

 קיץ ימי היו הימים על־כך. יידע שאיש מבלי החפירה בעבודת 4 צריף עצירי
 עקיצה וכל יתושים, של להקות המחנה על השתלטו כן מנשוא. קשים חמים

 רבבות היום. רדת עם בעיקר תקפו היתושים דבורים. לעקיצת דמתה שלהם
 מהם לברוח אפילו היה ואי־אפשר העצירים, על רחמים ללא עטו יתושים של

היום. שעות רוב במשך המרובות המים הפסקות בגלל ולהתקלח,
 וכן קרואים, הבלתי האורחים את ולקלל לסבול אלה ברירה היתה לא

 "פסטורלי" נופך הוסיפו אשר הצפרדעים לקרקורי בתשומת־לב להאזין
העצורים. במחנה לאווירה

 עוד להם ונשארה הארבעים, ל״קילומטר" במנהרה החופרים הגיעו בינתיים
לסופה. עד הדרך ממחצית פחות

 והתפירה הפתוח, בשדה מסתור הקוצים שימשו החופרים של למזלם
רצונם. לשביעות התנהלה

 לנקש המחנה שלטונות החליטו שלפתע עד הפרעה, ללא החפירה נמשכה כך
הקוצים. את

 על בכליהם חזק יכו הפועלים שאם החופרים חששו זו החלטה בעקבות
 ייבש החום ממילא אותה. ולמוטט המנהרה בתקרת לפגוע עלולים הם הקרקע,

 עלולה עליהם דריכה שכל מספיק, רחבים בקיעים בה ונבקעו האדמה את
מפולת. להביא

 לאחר התקרות. את בדחיפות לחזק והורה מיד לפעול שיש החליט יודקה
 העבודה את לבצע למנהרה מתי ירד התמיכות, לחיזוק קרשים שוב שגויסו
 להכות הכוח בו נותר לא הארבעים למטר משהגיע וממושכת. קשה בזחילה
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 מה נמתח, לרגלו המחובר שהחבל חש הוא לפתע הקשה. באדמה בפטיש
 ונשאר לעבוד להפסיק החליט הוא בשדה. מסתובבים שאנשים על־כך שהעיד

 אור אליה חדרו שדרכו גדול סדק היה למנהרה מעל לזוז. מבלי אפרקדן שכוב
 נשמעו אחר־כך המנהרה. מעל עומד כנראה, מישהו, פתאום. הוסתר והוא ואוויר
 את לנקש שבאו הפועלים של קולותיהם אלה "ודאי אנשים. של קולות

מתי. חשב העשבים",
 הוא רגע!" בכל להתמוטט עלולה המנהרה "הרי נחרד. אדירים", "אלוהים

 בתקרה מעליו שאין גילה הוא קרה. בזיעה התכסה ומצחו לתקרה, מבטו העיף
 הוא ואז מפולת, שתהיה סכנה יש אנשים מספר עליה יעמדו ואם תומכות, כל

 אם עושיסז "מה לעצמו, חשב עולם!" של "ריבונו חי. בעודו פה להיקבר עלול
 לא שמתי למרות כך, יעזור". זה אתפלל, אולי בי. יבחינו מלמעלה אלה אזוז,

 לסוף מגיעים אנחנו מעט "עוד תפילה. בלחש ממלמל החל הוא בניסים, האמין
 כמה להראות שרוצה מטומטם אנגלי איזה "ובגלל בזעם. מתי חשב הדרך",

 המנוול כבר שיזוז נו, לטמיון. יירד שלנו הבריחה מפעל כל ויעיל, חרוץ הוא
 מתי קם ייאוש מתוך פתאום, במתיחות. עצמו אל לדבר הוסיף למעלה!" הזה
 לא למזלו, אבל בה. לתמוך במטרה התקרה דופן אל גבו את וקרב ברכיו על

 ממקום הפועלים התרחקו סיבה כל וללא בשלום, עבר והכול בסיועו צורך היה
לרווחה. לנשום שב ומתי המנהרה
 על ששמר כולם מבין היחיד אברבך, פנחס היה 4 לבריחה מהמועמדים אחד

 היה הוא שבת. מידי לבית־הכנסת ללכת ונהג המעצר, מחנה כותלי בין גם הדת
 ומעריב, מוסף שחרית, התפילות: שלוש כל את להתפלל שנהג היחיד גם

 מסורת. שומרי להורים 1918ב־ בחיפה נולד אברבך כיפה. לבש שלא למרות
 למד הוא בילדותו במסחר. ועסקו בארץ חמישי דור צפת, ילידי היו הוריו

 ישראל" "תפארת בישיבת 17 גיל עד למד ולאחר־מכן ישראל״, ״נצח בבית־ספר
חקירות. בניהול כוחו את ניסה הישיבה את פנחס סיים כאשר בחיפה.

הידיעות. במחלקת הועסק ובעיקר לאצ״ל התגייס 1938ב־
 ודוד צלניק יצחק פרונין, צבי חבריו עם יחד יאיר אחרי הלך הוא בפילוג

 באותו בחיפה. דודו של בדירתו 1940 בשנת הבריטים על־ידי נעצר הוא ינאי.
 למזרע, הועבר הוא מעצרו עם ינאי. ודוד סלברו משה חבריו, גם נעצרו יום

 ובמשפטים. בשפות עצמו בכוחות להשתלם והחל ללימודים התמסר ושם
 בבוקר 06.00 בשעה לקום נהג הוא ספורטיביות. בפעילויות גם הצטיין פנחס
 הוותיקים יאיר אנשי עם הזדהותו את הסתיר לא מעולם למחנה. מסביב ולרוץ

 בני-משפחתו לח״י. ותיקי מבין הצברים אחד היה פנחס למעשה, והנאמנים.
 חדלו לא הם המעצר. מן לשחררו כדי במרץ ופעלו רצוף קשר אתו קיימו

 מפקד אצל קבועים לאורחים שנעשו עד והעולם הארץ באי לכל מלפנות
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 נכלל לא עדיין במזרע ונישנות. חוזרות פטיציות לו בהגישם ג׳יילס, הבולשת,
 שאותם חבריו שאר אל לצרפו הוחלט בלטרון ורק הבורחים, ברשימת פנחס
 ושלום אברהם נתן, עם יחד 2 מס׳ בצריף התגורר פנחס במזרע. לראשונה הכיר
 הלוואי. בעבודות חלק לקח הוא אבל המנהרה, בחפירת בפועל השתתף ולא
 מידע להפיץ לו עזר וכן הערוגות, תוך אל האדמה את מפזר היה שלמה עם יחד

בשמירות. גם השתתף ולעתים כוזב,
 חבילות תמיד לו הביאו ובביקוריהם אמידים, אנשים היו פנחס של הוריו

במזרע. בקביעות אותו ביקרו ואחיותיו אחיו כל גם רבות. מזון
 מהוריו. מכתב שקיבל לאחר לנתן, אחד יום פנחס אמר נתן", יודע "אתה

 פעיל אהיה שלא בכתב אתחייב שאם להם הודיע שג׳יילס לי כתבו "הורי
דעתך?". מה בשחרורי. לדון מוכן יהיה הוא במחתרת,

בשאלה. נתן לו השיב אתה?" דעתך מה ממך לשמוע רוצה "אני
לכך". מוכן אינני פנים בשום נתן. הזה, בדבר להתחייב מוכן לא "אני
נתן. הציע כדבריך", להם תשיב כן, "אם
 פנחס יוצא היה שבת בלילות פנחס. לעצמו סיכם אעשה", באמת "כך

 את מלאכול נמנע היה הוא בשבתות לצריפו. והולך המחנה של מבית־הכנסת
 בחבילות שהיו במצרכים לבו את וסעד האוכל בחדר שהוגש המקובל, האוכל
 מדליקה אמו את רוחו בעיני מעלה היה אכילה תוך־כדי מהבית. שקיבל המזון
 דמעות העלה השבת סעודת זכרון החלה. על מברך אביו ואת שבת, נרות

 התגשם זה רצונו אולם משפחתו, עם להיות מאוד רצה הוא זה ברגע בעיניו.
מכן. לאחר שנים מספר רק

 בנושאים רבות שאלות לו הציקו אבל הדתית באמונתו קנאי היה לא פנחס
 וחבריו, הוא היו, שבהן שונות בהזדמנויות אותן מציג היה והוא דתיים,

 המצוות, על שמרו לא לנשק חבריו של רובם שרוב לו חרה בצוותא. משוחחים
ישראל. ובמסורת היהודיים בערכים קלוש מושג היה לא אף מהם ולרבים
 שמעתי נתן, יודע "אתה לו: ואמר ילין־מור נתן עם על־כך דיבר הוא פעם
 באוניית היה בחייו תפילין ראה שהוא הראשונה שבפעם החברים מאחד

 תפילין עם שחרית שהתפללו היהודים למראה ארצה. עלה שבה המעפילים
 לשאול הוסיף הוא אותך", שואל ואני הזה׳ז. הטלפונקן ׳מה שאל הוא

 במסורת תפילין של המשמעות מהי ידוע שאיננו כזה, בחור "כיצד בהתרגשות,
שלנה" במחתרת לוחם להיות יכול היהודית

 אשמתו זו "אין שבוויכוח. לאתגר נתן נענה יכול", גם יכול הוא כול, "ראשית
 הנוכריה, מולדתו בארץ או הוריו בבית תפילין מימיו ראה לא הזה שהבחור

 כי שם, איננו ושמקומו יהודי שהוא ידע הוא לעומת־זאת, להתפלל. הורגל ולא
 היהודית הכרתו הזרוע. בכוח הזאת ההכרה את בו הרביצו ואף זאת לו אמרו

158



 ישראל, ארץ היא כיהודי שמולדתו לו הוברר וכאשר לאומית, אלא דתית, אינה
 כבושה שמולדתו ההכרה לבין הלאומית הכרתו בין המרחק לכאן. הגיע הוא

 יודע שאיננו שבחור ייתכן בהחלט אז רב. היה לא כבר זר, שליט על־ידי
 באוזני הבחור על בלהט הגן ילין־מור נתן מצויין", חרות לוחם הוא להתפלל

בשיחה. נוכחים שהיו אחדים וחברים פנחס
 ישראל ומסורת ישראל תורת ברכי על שהתחנך דתי בחור זאת, בכל "אבל

 ישיבה בחור הוא אף שיף, מנחם התערב כמהפכן", יותר חזקים שורשים לו יש
 חזקה זיקה לו היתה אך התפלל, לא ואף כיפה חבש לא הוא גם לשעבר.
ולערכיה. ליהדות
 אנשים אלינו שיבואו תראה עוד "אתה נתן השיב אתך", מסכים לא "אני

 כל מקיימים ואינם כלל דתיים אינם אשר כאלה ביניהם העם, שדרות מכל
 לוחמים יהיו ואלה בשורותינו קלטו הצעיר׳ מ׳השומר גם כחמורה. קלה מצווה,

מסורת". שומרי שהם מהבחורים פחות לא מצוינים,
שוב. פנחס הקשה הדת?" על יאיר של דעתו היתה "מה

 למרות נתן, ענה המלה", של המקובל במובן דתי היה לא בעצמו "יאיר
הדת". רוח בהם שהורגשה סעיפים מספר היו ההתחייה׳ שב׳עיקרי

לשאול. פנחס הוסיף "למשל?"
 היא ׳המכורה או הבחירה׳. ׳רעיון או, סגולה', עם הוא ישראל ׳עם "למשל,

 מנהר הזאת הארץ את נתתי )׳לזרעך בתורה המפורטים בתחומיה ישראל ארץ
 בה החיים ארץ היא ׳ארץ־ישראל י״ח׳(. ט״ו, בראשית פרת, הנהר עד מצרים
 הגאולה לתואר כסמל השלישי הבית ׳בבניין או כולו', העברי העם לבטח ישכון

 עולמו להשקפת מתאימים אשר דתיים־לאומיים סממנים הם אלה כל השלמה׳.
 לי ידוע אמונתו. את לקבל מחבריו דרש ולא קנאי היה לא הוא אבל יאיר. של

 עישן. ולא בשבת כתב לא הוא מלאכה, כל בה עשה ולא שבת על שמר שיאיר
 כ׳פיקוח להיחשב יכולה היתה וחשוב דחוף מכתב שכתיבת ייתכן לפעמים

 שמר בעצמו אך ליברל, היה הוא זה. היתר מאחורי הסתתר לא הוא אך נפש',
 כאשר ליאיר! אופייני מקרה לכם אספר הבה, תעשה׳. ו׳לא ׳עשה׳ מצוות על

 אתו. היתה רוני גם לחדרו. נכנסתי בעירק רזיאל דוד של נפילתו על לו נודע
 שתמיד התפילה סידור את יאיר נטל הטרגי, המקרה על לו שסיפרתי לאחר

 ׳הקדיש׳: תפילת את קלטו אוזני להתפלל. לפינה ופרש התנ״ך, עם עמו נשא
 במניין, רק קדיש שאומרים ידע שיאיר ספק אין רבא׳. שמיא ויתקדש ׳יתגדל

 סיים לו." ציווה שליבו כפי נהג הוא רגע. באותו מנוחתו את הטריד לא זה אבל
בהתרגשות. סיפורו את נתן

 ומסורת דת על פעם דא־והא. על שיחות ומגלגלים יושבים החברים היו כך
 מאוד, ארוכים ארוכים. היו לטרון ימי אחרים. נושאים על אחרות ופעמים

כאלה. שיחות לגלגל רב פנאי ונמצא
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27
המנהרה סוד את מגלה אברהם

סימן־טוב. אברהם אל רוט יוסף קרא אותך", מחפש יצחק "אברהם!
סימן־טוב. לו ענה יצחק!" בא, כבר "אני
 לקראתו שיצא אברהם, הצעיר אחיו את יצחק שאל אברהם?" נשמע, "מה

קצרים. ובמכנסיים בגופייה לבוש
מאבא". מכתב קיבלתי "אתמול

מתלונן?" הוא "שוב
לאירגון?" אותי גם להכניס צריך היית מדוע שואל, הוא "כרגיל
 פעילותינו בגלל נהרסו שחייו כתב לי גם שבועיים שלפני אברהם, זוכר "אתה

במחתרת?"
המכתב?" על כבר לו "השבת

יצחק. השיב ביחד", אתנו יצעד והוא יום יבוא שעוד לו כתבתי "כן,
 ולאברהם בדירתו, יום באותו נעצרו הם הקטן. לאחיו אב דאגת דאג יצחק

 שבועות ורק המחתרת בפעולות נסיון חסר היה הוא שנה. 16 מלאו לא עדיין
 הפילוג על לו סיפר שיצחק לאחר הקבלה, ועדת את עבר לפני־כן אחדים
 האח של מעצרו על אשמה תחושת היתה ליצחק לאירגון. לקבלו והמליץ
ביומו. יום מדי אותו ביקר והוא להוריו רב צער גרם אשר הצעיר,
אברהם. התעניין יצחק?" אצלכם, נשמע "ומה

כרגיל". "הכול
 אני שם. מתרחש שמשהו רואה אני כרגיל, שהכול סיפורים לי תספר "אל
בחיוך. אברהם אמר טיפש", לא אך צעיר אמנם

כוונתך?" "מהי
משהו". זוממים בצריף שם שאתם יודע "אני
למשל?" "מה
בריחה". מתכננים שאתם מניח "אני
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כך?" חושב אתה "מדוע
 צריך אתה מה בשביל הצריפים, מאחד קרשים לוקח פעם אותך "ראיתי
קרשים?"

אחד!" אף עם זה על תדבר אל כבר! שתוק אברהם, "טוב
 אברהם ביקש להיות", הולך מה לי תספר אך עלי, לסמוך יכול "אתה

וגוברת. הולכת בסקרנות
 מאנשי להיזהר יש בעיקר על־כך. יידע שאיש אסור מנהרה, חופרים "אנו

 שמשתף בעינינו חשוד הוא ווילנצ׳יק. על לב שים ומהאצ״לניקים. ה״הגנה"
הבריטים". עם פעולה

 השרון. מחוז של מחסנאי היה הפילוג ולפני אצ״ל איש היה ווינצ׳יק אברשה
 ידוע היה וילנצ׳יק ובכפר־סבא. בהרצליה התרכזו אז האצ״ל של המחסנים כל

 חששו המנהרה כורי עפר. בחפירות נסיון וכבעל מחסנים בהטמנת מקצוע כבעל
חשדו. את יעוררו הגינה וערוגות האדמה שפיזור ממנו

 שמגלח מרגיש שהוא הספרז וילנצ׳יק על אתמול אמר מה יצחק יודע "אתה
מת". של ראשו

יצחק. העיר בקרוב", להשתחרר עומד שהוא "שמעתי
 נורה הוא שיחרורו. לאחר שעות 24 תוך לח״י על־ידי להורג הוצא וילנצ׳יק
מגוריו. מקום בהרצליה,

 שונות. למשימות יצחק אותו רתם המנהרה עבודת על לאברהם נודע מאז
 עם ביחד לפרק נהגו שאותם תמיכה קרשי בהשגת תועלת בעיקר הביא הוא

ז׳ורבין. שלום
 לא ממנו הוא אף ביקש המנהרה, קיום על נודע שלאברהם לכששמע נתן,
 את חיבב נתן החוצה. ידלוף שלא הסוד, את ולנצור איש עם על־כך לדבר

 ומתוך למיטה, שכנים הם היו כן השכלתו. את ולטפח לחנכו וניסה אברהם
אישיות. שיחות ביניהם צמחו זו שכנות

 שהינך כמו תישאר אתה ותשכיל, תלמד לא אתה אם אברמ׳לה יודע "אתה
 קול בנימת פעם לו אמר קטן", טיפש ולא גדול חכם לא בינוני, אדם עכשיו,
 המתימטיקה במקצועות רבות לו וסייע אברהם את לימד הוא אבהית.

והפיזיקה.
 אלא מנהיג רק לא בעיניו היה נתן הערצה. כדי עד נתן את העריך אברהם

 בחבריו נהג הוא והלאה. ממנו היתה וההתנשאות ואנושי חם לב בעל אדם
שווים. בין כשווה מלאה, ובהקשבה בהבנה

צריפו. אל ללכת ופנה מאחיו נפרד יצחק
לצריף. כשנכנס שלמה שאלו יצחק?" השעה "מה
לתקן יודע שהוא שטען למישהו אותו מסרתי אתמול רק שעון. לי "אין
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שעונים".
 ביידיש, מצחיקה יותר היא אמנם בשבילך. בדיחה לי יש אז הזכרת כבר "אם

 לו: ואומר השען אל שלו השעון את מביא "משה בעברית: אספר בשבילך אבל
 גרוע יותר השעון ועכשיו גרוש 3 לך ושילמתי השעון את לך הבאתי ׳אתמול

בו׳. נגעתי שלא ׳בחיי השען: לו עונה משהיה׳.
 "ההבדל יצחק. צחק ההוא", אצל שלי לשעון שצפוי למה לי רומז "אתה

התיקון". בעבור שכר מבקש איננו שהוא
 את לראות חברו. של החמוץ בפרצופו יצחק הבחין מהרדג׳הז" העניינים "מה

נדיר. מקרה היה טוב לא רוח במצב המהרדג׳ה
התאונן. שיניים", כאב לי "יש
לך!" יעזור הוא הדוקטורה, אל "לך

בישבן". בשן, במקום זריקה נותן שהוא "מספרים
שלמה. התערב שיניים", לרופא בקשר גם בדיחה לי יש "שמע,
"ספר!"
 שיש וקובע פיו את בודק הרופא תופת. כאבי עם שיניים לרופא בא "ראובן

 ודוקר המזרק את נוטל הרופא אז פחד. מרוב מסרב ראובן השן. את לעקור
 את ועוקר הרופא ממהר הזריקה, מכאב פיו את פותח כשראובן בישבנו. אותו
 לאחר ראובן נאנח עמוקים׳, כה שורשים יש שלשו ידעתי ׳לא הכואבת. השן

העקירה".
 הזאת", השיטה על שמע הדוקטורה גם כנראה אך בדיחה, בתור טוב "זה

 חיקוי כשרון ברוב זאת גם ועשה כאבים, מרוב מעוות בחיוך המהרדג׳ה חייך
 ימים לפני רק החיקוי. אמן היה המהרדג׳ה והאחוריים. הידיים תנועות של

 הציג כאשר השבועות, חג ערב במסיבת המחנה אנשי את שיעשע אחדים
 מתאימות. תלבושות וללא תפאורה ללא וזאת אחדים, מערכונים בפניהם
 הקהל את הצחיק המחנה, ואנשי היישוב ממנהיגי אחדים חיקה הוא בהצגה

 מצחוק, התפתלו הכול סוערות. כפיים במחיאות על־כך וזכה דמעות, כדי עד
 היה הוא כלשהי. צחוק עווית וללא הספינקס, כפני חתומים נשארו פניו מלבדו.
 קרה אילולא הבידור בשטח מזהיר עתיד לו נועד היה ספק וללא מלידה, שחקן

שקרה. מה לו
 העברי בהיגויו ניכר היה ודיבורו התימנית העדה בן היה יהודאי אברהם

 מרכולת בדברי עסק ואביו ו 926 בשנת בתל־אביב נולד הוא והברור. הטהור
 השתלם וכשבגר, תורה" "תלמוד ספר בבית אברהם למד בילדותו בשוק.

 אחרי הלך מחבריו, רבים וכמו לאצ״ל, צורף לימים רכב. חשמלאות במקצוע
בפילוג. יאיר

 ברחוב אופניים לתיקוני בחנות עבודתו במקום היה הוא כאשר הימים, באחד
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 בעקבות כנראה אותו, ואסרו בלשים שם הופיעו בתל־אביב, עקיבא רבי
וללטרון. למזרע הגיע הוא וכך הלשנה,
 הצריף בפינת עמד אשר גור יהודה את יצחק שאל יהודה?" נשמע "מה
נעליו. את וצחצח

למטה". שניתק חוט איזה שתתקן רוצה הוא קודם. אותך חיפש "יודקה
יודקהז" "איפה
הבור". "בתוך
 וילון את הסיט כך ואגב יצחק אמר רצונו", מה אותו לשאול אלך "טוב,

אחריו. המלתחה
מבחוץ. מישהו צעק הרצק׳הז" איפה יהודה, "היי

 חבריו, כל בפי נקרא אשר )אריאל( לייבוביץ יצחק של קולו את הכיר יהודה
 להיכנס הזדמנות ליצחק לתת לא כדי הצריף מן לצאת מיהר והוא הג׳ינג׳י,
 היה הוא בעניינים. היה לא ויצחק כרגיל התנהלה העבודה למטה הרי פנימה.

 כאן אך ליאיר, הצטרף הוא גם המעפילים. אוניית מפקד אצ״ל, חבר ים. איש
 בו נהג בו, לבטוח היה שאפשר ולמרות ה״נייטרליסטים", למחנה השתייך הוא

כהרגלו. בזהירות, יהודה
 פתאום. הגינג׳י שאל אותנו?" לבקר רוקח ישראל של רצונו על משהו "שמעת

 ראש היה רוקח תשובה". לו השיב וצפניה ממנו מכתב שקיבל מצפניה "שמעתי
תל־אביב. עיריית
רוצה?" הוא "מה

מצפונו". לו מציק "כנראה
טוב?" העניינים, מה אותו ונשאל צפניה אל נלך "בוא,

 הסופרווייזר, התגורר בו הצריף אל הולך והחל יהודה אמר נזוז!" בוא "נו,
הג׳ינג׳י. את אחריו במושכו

 הסופרווייזר אל יהודה פנה אצלנו?" לבקר עומד שרוקח נכון זה האם "צפניה!
בספר. וקרא מיטתו על ששכב
 מעוניין אני על־כך. הודעה כל בינתיים קיבלתי לא אך כזאת, שמועה "יש
אותו?" לקרוא רוצים אתם מכתב. לו כתבתי ולכן יבוא, שהוא
לנו". תראה "כן,

הטיוטה". "הנה
רם: בקול קורא והחל מצפניה המכתב את נטל יהודה

"אדוני"
 העבריים העצורים במחנה לבקר שברצונך שמענו

 עצורים מחנה שקיים לך כשנודע ושהופתעת בלטרון
 אסורים הם מבחוץ אליו הביקורים אשר עבריים,
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 התאפשר זה מתמשך מצב לדעתנו האיסור. בתכלית
 והמוסדות העברי הציבור של האדיש היחס בשל בחלקו

השונים.
 והלאומיים העבריים המוסדות שלו משוכנעים אנו

 היתה ההצלחה הדברים, פני את לשנות התאמצו
 הננו כאן, לבקר רצונך על לשמועה בקשר מובטחת.

 עצורים חיים שבהם מהתנאים קצר תיאור לך מוסרים
מספר". שנים זה עבריים

 קריאת את הג׳ינג׳י הפסיק לוז" איכפת מה אבל כך, על יודע לא הוא "כאילו
המכתב.
והמשיך: יהודה בו נזף לקרוא", תן ג׳ינג׳י, תפריע "אל

 אשר חירום, שעת חוק לפי נעצרו העצירים כל ")א(
 החוק מופעל משנתיים למעלה וזה במאורעות, לידתו

 לפי ערבים, עצורים של מחנה בלבד. יהודים כלפי הזה
 מיד, שוחררו העצירים של מרביתם מכבר, פורק זה חוק

 לזה חירום שעת של מזה הוחלף מעצרם סעיף אחדים,
 הובאו זמן־מה ולאחר ההגנה(, חוק )סעיף 17b סעיף של

שוחררו. הם ואף מייעצת ממשלתית ועדה בפני רבים
 כגון: האלמנטריות מהזכויות נהנים העצירים כל )ב(
 בשבוע פעמיים מכתבים שליחת ביקורים; קבלת

 המחנה מאנשי נשללה חודש 19 זה הגבלה. ללא וקבלתם
 את ראינו לא חודש 19 זה ביקורים. לקבל הזכות שלנו

 ולקבלתם מכתבים לשליחת הזכות וידידנו. קרובינו
 נביא אם בשבועיים. לפעם אכזריות, כדי עד הוגבלה,
 בכלל, הבולשת משרדי עבודת ואת הצנזורה את בחשבון

 רק מכתבים לקבל זוכים שלנו במחנה שהעצירים ייצא
 הגבלות בדבר הפקודה שבועות. 6ב־ או בחודש פעם
 וזה לכך ציפו המחנה שאנשי מבלי פתאום ניתנה אלה
 אף היתה, לא זו פקודה כלשהי. סיבה לכך שתהיה מבלי
 תשמש לכך כאישור חוק. תקנת של בגדר היום, איננה

 עבריים, עצירים גם נמצאים הסמוך שבמחנה העובדה
 זאת ולמרות סעיף, אותו ולפי חוק, אותו לפי הם אף

 בזמן וקיימת. שרירה בשבוע פעם ביקורים לקבל זכותם
 כפי נעצרו, אשר חדשים, עצירים לכאן הובאו האחרון
את קיבל אשר החדש, הממשלתי לקו בקשר הנראה,
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 מהם אף האחרונים. הנשק במשפטי למדי הברור ביטויו
 מכתבים ולחליפת לביקורים הזכויות נשללו

 מחנה זהו .4 במחנה כלואים הם הוגנת. פחות־או־יותר
 שהיא באיזו כמוהו נמצא אם הוא ספק אשר במינו, יחיד
 אשר מחנה בלבד. יהודים כולל המחנה דמוקרטית, ארץ

 אנו דווקא. ובארץ־ישראל בלבד יהודים למען הוקם
 כי ומשוכנעים במחננו, לבקר רצונך את בברכה מקדמים

הדרוש. הרשיון את שתקבל הרי בכך, תרצה אם
 שתתגבר הרי בקשיים תיתקל גם אם כי מאמינים, אנו

 העיר של לראש היאים ובאופן בצורה לבטח עליהם
בארץ־ישראל. הראשונה העברית

 פניך את לקבל ומוכנים מחכים אנו
 רב בכבוד

בלטרון." 4 מחנה עצירי
 בספקנות צפניה את יהודה שאל לנו?" יועיל זה רוקח מה אבל יפה, "מכתב
המכתב. קריאת סיום לאחר

 המחנה". תנאי את להיטיב כדי להתערב ויוכל השפעה בעל הוא "הבט,
צפניה!" שלום עכשיו, אלך אני המאמין. אשרי "טוב.

וברכה". "שלום
לצריף. צעדיו את ושם והג׳ינג׳י, מצפניה נפרד יהודה
 דוד חברו, את לבקר החליט במטבח", דודל׳ה עושה מה נראה "הבה,

 על משוחחים שמואל׳קה ואת אותו מצא הוא למטבח בהיכנסו אורלובסקי.
תה. כוס

 עולם של ברומו שעומדים עניינים "באלו אותם, בירך הוא חבר׳ה", "שלום
שאל. עוסקים?" אתם

ייגמר?" הזה העסק כבר מתי עצמנו את שואלים "אנו
הזה". "בעסק התכוון הוא למה הבינו כולם
 אותם, הזהיר לדבר", תפסיקו "שקט, יהודה. ענה סבלנות", קצת "עוד
אליהם. מתקרב קרלוף" "בוריס הסרג׳נט את בראותו

.“how are you״ האירי. בירך “good day״
בסדר!" "תודה,

 המפקדה. ליד שעמדה בריטים שוטרים של קבוצה על הצביע "הביטו!"
רב". זמן פה ישלטו שהאנגלים סיכוי "אין

בפליאה. שמואל׳קה אותו שאל סרג׳נטז" מתכוון אתה "למה
 למצב מאוד דומה כאן המצב מאירלנד. עוד האלה הפרצופים את מכיר "אני
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 להאמין יכולים ואתם לכם אומר אני זה דבש, כאן ילקקו לא האנגלים שם.
 מדבריו התרשמו השלושה הסבר. מילות להוסיף מבלי לדרכו והלך סיים לי",

 לשיחת היו קרלוף" "בוריס של דבריו הארוחה ולאחר האירי של הבוטים
הערב.

בויקו, אריה חברו, לעבר סימן־טוב יצחק לחש "אריה",
סיפורך". את לי להשמיע חייב "אתה
אריה. השיב לספר", מה הרבה לי אין להתאכזב, עלול אתה אבל "אמת,

סימן־טוב. בו האיץ לשמוע", סקרן אני דבר, "אין
 .1920 בשנת פולין ווהלין, בפלך אשר לוקאץ בעיירה נולדתי לך. אספר ״טוב,

 האצ״ל. של הלאומיים לתאים גויסתי הימים במרוצת לבית״ר. נכנסתי בילדותי
 לעבוד אותי הזמין אמפר אברהם 1939 בקיץ ה׳תרבות׳. גימנסיה את סיימתי

 פרוץ עם נתן. אותו שערך יומי עיתון )המעש(, "די־טאט" העיתון במערכת
 שוב פגשתי שם לווילנה, נסעתי משם הורי, את לבקר לעיירה חזרתי המלחמה

 בווילנה נשארתי אני לארץ־ישראל. ונסע ויזה קיבל נתן כפליטים. חיינו נתן. את
 ובגונדה בית״ר באירגון פעיל הייתי 1942 ביוני הסובייטי. הכיבוש לאחר עד
האצ״ל". של "ג"

משסז" לצאת הצלחת "איך
 הבריטית, הקונסוליה של מזויפים מכתבים בזכות חברים של קבוצה "יצאנו

 מכתבים על־סמך לארץ־ישראל. יציאה היתרי באיסטנבול לנו שמורים כאילו
 ברכבת לאודסה נסענו ממוסקבה מוסקבה. דרך מווילנה לצאת לנו התירו אלה

 .23.2.41ב־ היה שזה לי נדמה ספנציה. היה ששמה באונייה לאיסטמבול ומשם

מרסינה". הנמל לעיר ברכבת יצאנו מאיסטמבול
בטורקיה?" רב זמן "שהיתם

 חסיה שלנו, בחורה עם פיקטיביים נישואים סודרו לי דווקא, "לאו
 במרסינה שעוד לך לספר רוצה אני בעצם לארץ. באונייה והגענו שפירא־ראובני,

בלאס. אברשה בשם אחד בחור של מפיו באצ״ל הפילוג על לנו נודע
לארץ?" להגיע הצלחתם "איך
 משם, יצאתי כאשר שבועות. כמה בעתלית והוחזקתי נתפסתי הצלחנו. "לא

אז". מפולין שהגיעו חבריו שאר כל כמעט שעשו כמו ליאיר, מיד הצטפרתי
 בארץ בנעשה מעודכנים אז כבר שהיו האלה, הבחורים את מאוד העריך יאיר

 לא שהם היה, יתרונם בחו״ל. שקיבלו הלאומי החינוך בגלל במחתרת, ובנעשה
 להיות נבחר שאריה לכך הסיבה גם היתה זאת הבריטית. לבולשת מוכרים היו

יאיר. של למקשרו 1941 קיץ בסוף
יצחק. שאל מילאת?" תפקידים "ואלו

 גולת היתה זו יאיר. של מקשר להיות אותי מינו ואחר־כך שונים, "תפקידים
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 כפי אחדים. שבועות רק התפקיד את מילאתי אני אבל תפקידי. של הכותרת
 לפי מיאיר. הוראות לך למסור כדי בדצמבר בשני לדירתך הגעתי לך, שזכור

 רגיל, בלתי בדבר הבחנתי וכשלא סימן, כל אין אם בחלון, בדקתי המוסכם
 שלי", הסיפור כל זה שם. לי שחיכו השוטרים לידי היישר ונפלתי לדירה עליתי
למעצרו. עד קורותיו את לספר אריה סיים

 מכאן נצא באמת האם אריה, דעתך "מה יצחק. אמר מרתק", אבל "קצר,
בקרוב?"

 צבע את זוכר עוד הוא האם גור, יהודה את שאלתי זמן־מה לפני "שמע,
 פרחי של מניחוחותיהם להשתכר אוכל הבא שבאביב לי הבטיח הוא הכלנית.

 כזה במקרה הבטחתו. את שיקיים עליו חזקה הבטיח, הוא שאם ככה הבר.
 בביטחה אריה ענה בקרוב!" מכאן שנצא ספק לי שאין היא, לך שלי התשובה
יצחק. של לשאלתו
לישון". נלך בוא, אריה. אותי, הרגעת "טוב

טוב". "לילה
מנוחה". "ליל
 הוא בדרך־כלל בשינה. ששקע עד יצחק של מעיניו השינה נדדה רב זמן עוד

 הוא הפוגה. וללא בשטף החלומות עליו באו הלילה אך לחלום רגיל היה לא
 שנמנע האישה על האהוב. בעלה ללא הילדה, עם שנשארה האישה על חלם

 לחבקו אותו, לראות מתגעגעת ואשר רבים חודשים זה לבקרו לבוא ממנה
 אבא, "אבא, לו: וקוראת זרועותיו אל שרצה הילדה, על חלם הוא ולנשקו.

 הבת אך בתי!" כאן "אני וצועק: לקראתה ידיו את פושט הוא ואז אתה?" איפה
לבוא. לעתיד רמז ואולי בלהות, חלום זה היה מגיעה. איננה
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המחתרת את משקם מיכאל

 גדרי את שפרצו גלעדי, אליהו ואל שמיר יצחק אל אחורה מעט עתה נשוב
 התש״ב(. באלול )ג׳ ו942 בספטמבר האחד בליל מזרע מחנה של התיל

 את עקפו הם לחיפה. אפל לילה באותו דרכם את המשיכו ועייפים מאושרים
 צעדיהם ועשו צפויות בלתי מהיתקלויות להימנע כדי הכביש, מן וירדו עכו

 תנומה לחטוף החליטו הם מסריק, כפר לשדות כשהגיעו הקישון. נחל לאורך
העירה. להיכנס בבוקר ורק

 יעקב בשם מחו״ל, ידיד של כתובתו ליצחק היתה מוצקין בקריית
 לחיפה. באוטובוס אתם נסע הידיד האצ״ל. לתאי שהשתייך אורלנסקי,

 הסניף, מפעילי אהרונסון, ירחמיאל אלישע, של דירתו כתובת היתה ברשותם
 עם ולהתקשר לתל־אביב לנסוע מהידיד ביקש יצחק בבית. היה לא הוא אולם

 מיד אברהם ואכן למחתרת. נאמן שנשאר בו האמין יצחק אשר ורד, אברהם
 לחיפה. כהן, נחמה עם יחד למחרת, מיהר אשר שפילמן, לאנשל התקשר

 כי רוחם, את עודדה הפגישה אלישע. של בדירתו השניים עם נפגשו הבורחים
לבנות. מי ועל להתחיל במה ושיש אירגון, שקיים אות בכך ראו הם

 לפי אקדחים. ושני פולני וקצין נוטר של מדים אתם הביאו ונחמה אנשל
 ונחמה ואנשל לתל־אביב, בדרך מדים לבושי ואליהו יצחק ייצאו התוכנית

 ואספה הגיעה המונית ואכן במקרה. כאילו בדרך אותם ויאספו מונית ישכרו
 היה אפשר שבו חדר אף זמן באותו בתל־אביב היה שלא מכיוון השניים. את

 "המטה שהיה רעננה, מפרדסי באחד לרדת החליטו הם הבורחים, את לאכסן
 שהיה כהן יהושע כהן. יהושע הקים אותו ההם, בימים לח״י של הראשי"
 יאיר אנשי של שארית־הפליטה את ריכז אשר הוא הבולשת, על־ידי מבוקש

הוא. אף מבוקש שהיה פרונין, צבי עם ובשיתוף נפש, בחירוף הנאמנים
למפגש הגיעו מתל־אביב ב״מטה". דחופה התייעצות נערכה ערב באותו עוד
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ואלישע. תבורי צבי שפילמן, אנשל פרונין, צבי
 אצל ברמת־גן, אשר בנחלת־יהודה דירה למיכאל נמצאה זמן־מה כעבור
 לבין בינו המקשר היה גדעון, או "הפוכר" ליברמן, אברהם תימנית. משפחה

 רחוב היום לבני־ברק, מיכאל עבר חודשיים לאחר המרכז. באיזור חבריו
 נחלה סוף סוף מצא כאן פרדס. בתוך ששכן חדרים, ארבעה בן לבית השלושה,

יעילות. ביתר המחתרת ענייני את לנהל לו שסייעה ונוחה בטוחה
 השם, את לעצמו אימץ ואליהו מיכאל, שבחר, בשם במחתרת כונה יצחק

 האירגון מצב על להם לדווח ומאנשל מצבי מיהושע, ביקשו שניהם שאול.
 מספיק גרעין זה היה איש. 40ל־ 30 בין נעה הלוחמים כוח מצבת אלה. בימים

 היו לא ששרדו, האנשים ישראל. חירות לוחמי תנועת את מחדש לארגן גדול
 יאיר. של הדרך בצדקת אמונה חדורי היו הם אך מחתרת, בלוחמת מנוסים
 הם בהם. היישוב של האכזרי למאבק להיכנע לא רצונם, כוח חושל זו באמונה

 שיבואו לאישים וגם יותר טובים לימים ולהמתין להישרד כדי שניתן מה עשו
 ציפייתם ואכן המערכה. מן ברחו או נאסרו שנהרגו, אלה במקום להנהיגם,
 על שלקחו ושאול מיכאל ממזרע, הבורחים של בדמותם לבסוף, התגשמה

מחדש. האירגון את לשקם עצמם
 ותיק ידיד של לדירתו לתל־אביב, אותו הובילה מיכאל של הראשונה דרכו

 במשך קרובות. לעתים מגורים מקומות עבר הוא מכן שלאחר בימים מפולניה.
 סנדוויצ׳ים לו מביא היה אנשל למפגשים. יוצא היה ובלילות הסתתר הוא היום

 בי״ס ליד נטר, קרל ברחוב אחרת לדירה גורדון ברחוב מדירה נדד הוא ושתייה.
 בתוך "השחר". משטרת שמול בדירה השחר, לרחוב נדד שוב ואחר־כך קלישר,

 בירושלים בתל־אביב, הישנים הקשרים רוב את מחדש מיכאל קשר קצר, זמן
 ביניהם חילקו ושאול מיכאל בחוץ־לארץ. סניף להקמת יסוד הניח ואף ובחיפה,

 שאול ואילו המחתרת, אירגון את אחריותו על קיבל מיכאל התפקידים. את
 לו לרכוש מיכאל החליט האמיתית זהותו את להסוות כדי הביצועי. בצד עסק
 שחורה, ארוכה בקפוטה ולבוש ארוך זקן בעל ל״רבי", נעשה הוא חדשה. זהות

וארוכות. שחורות ופיאות רחבת־שוליים שחורה, מגבעת
 אותו. שיזהו לחשוש מבלי חופשי, להסתובב בטוח הרגיש הוא זה בלבושו

 תמיד להלך לאנשים הורה ואף בנשק, חמוש היה גם הוא ואילך מכאן אולם
 לעבודה ניגש מיכאל בו. צורך שיהיה כל־אימת בו ולהשתמש אישי נשק עם

 שיש למד הוא העבר. משגיאות ללמוד שיש ברור היה כבר זה קודש. בחרדת
 גדולים, תאים על ולא קונספירטיביים איתנים, יסודות על המחתרת את לבנות
 שיוכלו מאומנים מפקדים קדר להכין יש כן אנשים. 2-3מ־ יותר לא שימנו

 נפץ, חומר להשיג צורך והיה בנשק, מחסור היה שיבואו. החדשים את להדריך
 לא כדי בבתי־הסהר, עוד לבקר לא הורה מיכאל קורסים. ולארגן מחסנים,

ו 69



 לא שכל־עוד סבר הוא האסירים. עם להתכתב לא וגם לשלטונות, להיחשף
 אין יחד, גם והיהודים הבריטיים מעיני עמוק עמוק המחופרת מחתרת הוכנה
 גם לדאוג צריך שהיה כמובן הזר. השלטון נגד המלחמה פעולות את לחדש

 ותורמים אוהדים של מחלקה אירגן הוא זה לצורך כספיים. למשאבים
 ביחס האווירה את לשנות היתה מיכאל של המגמה אלישע. של בראשותו
 או יתמוך, אשר חזק, ציבורי עורף וליצור המחתרת של המלחמה למטרות
 לחדש יתחילו וכאשר אם הזר לשלטון לסייע ישוב ולא דרכה את יבין לפחות,

 חוסר היתה, בעבר התנועה של החמורות השגיאות אחת נגדו. הפעולות את
 יעיל מכשיר שימשה לא השידור תחנת הציבור. בקרב מספקת רעיונית הסברה
 לא פשוט הציבור בנאצים. נלחמו הכול כאשר העולם, מלחמת בימי מספיק

 התנקשויות על־ידי להשיג אנשים קבוצת רוצה מה להבין מוכן היה
בעולם. גורליים כל־כך בימים בריטים ובחיילים בשוטרים אינדיווידואליות

 של דרכה את ברבים תסביר אשר רעיונית, במה להקים גם החליט מיכאל
 ישראל על מיכאל הטיל הכתיבה מלאכת את "החזית". הביטאון נולד כך לח״י.

 לפני למחתרת הצטרף אשר כשרונות, וברוך מחשבה איש )שייב( אלדד,
 בחו״ל. מפעילותו עוד שהכירו ילין־מור נתן המליץ אלדד על ברחו. שהשניים

 מינה מיכאל ועתה לראשונה, פרונין צבי עם אלדד את הפגיש שפילמן אנשל
 בהפצת עוד הצטמצמה לא ההסברה מלאכת הביטאון. של לעורכו אותו

 מה על מעמיקים אידיולוגיים בניתוחים אלא סיסמאות, בהפרחת או כרוזים,
בארצנו. הבריטים של הזר בשלטון להילחם צורך יש ולמה

 שניתן שאול, על הוטל המחתרת פעולות של הביצועי הצד כאמור,
 אישי קסם בו היה מהו. פחד ידע לא לב. ואומץ העזה דמיון, רבים: בכשרונות

 נועז מפקד להיות לו סייעו אלה ותכונות רבים, אנשים אליו משך אשר רב
 לו עמדו אלו תכונותיו דווקא יותר, מאוחר שנתגלה כפי אולם ומעולה.
לרועץ.

 גדולות. "רכישה" פעולות מספר לתכנון שאול את הניע בכסף, הדחוף הצורך
 שיש סבור היה מיכאל ושאול. מיכאל בין דעות חילוקי התגלעו זה בתחום
 שיש וחשב בשלו עמד שאול פירותיהן. את יתנו ההסברה שפעולות עד לחכות

 הגדולות הפעולות כל נכשלו הנועזות תוכניותיו למרות אולם כסף. להשיג קודם
באיבן. בעודן
 הצלחות הניבו פרוות ולחנויות לבתי־חרושת למחסנים, חדירות מספר רק

 ובכל מערומיו בכל והמפקד, האדם שאול, התגלה אלה בפעולות מעטות.
והמוסריות. האנושיות חולשותיו

 בעת אותה ולהנהיג לח״י מחתרת את לשקם בגורלם שנפל ושאול, למיכאל
 היו הם אבל דומות, חיצוניות תכונות ואפילו משותף, רקע אמנם היה הזאת,

170



 וקיבל שבפולין, בברוז׳יני נולד מיכאל ובחינוכם. באופיים מזה זה מאוד שונים
 שאותם משפטים, ולמד בביאליסטוק העברי התיכון בבית־הספר חינוכו את

 בירושלים העברית לאוניברסיטה נרשם הוא לארץ־ישראל. עלה כאשר הפסיק
 והיה לאצ״ל הצטרף בארץ בית״ר. בתנועת חבר מיכאל היה בפולין עוד .1935ב־

 המסורת ברכי על חונך הוא הפילוג. בעקבות ליאיר שהצטרפו אלה מבין
 תפיסה מהיר שקול, אך לב, אמיץ היה הוא וההומניסטית. הלאומית היהודית,

 מוסר בעל מיכאל היה וראשונה בראש המציאות. לתנאי צמוד שהיה וריאליסט
גבוה. אישי

 את חופשי. יסודי, חינוך קיבל שברומניה טרנסילבניה יליד שאול, לעומתו,
 הוא פיהם על אשר ספרים, בקריאת עצמו בכוחות רכש הוא העיקרית השכלתו

 אופיו, על מהרה עד עמד במזרע שהכירו ילין־מור נתן השקפותיו. את עיצב
עליו: אמר וכך

 מאליהן מובנות הן כאילו מוסכמות קיבל לא מטבעו. מהפכן היה "גלעדי
 בין המפריד לגבול מעבר פיתח המהפכנית הלכתו את לאוטוריטה. נשמע ולא

לניהילזם. מהפכנות
 מהתחייבות אדיקות, מכל קדומה, דעה מכל משוחרר היה גלעדי אליהו
 היה מרבה מקצועי... מהפכן היה הוא ולאדם. לאידיאל נאמנות מכל כלשהי,
 האישי בקסמו נלכדו מהם אחדים ממנו. צעירים בחברת הגדר, סביב בהקפות
 את הגבירו הצעירים של רוחם והלך הנסיבות דעותיו. של המשכר ובקסם

 יודעים שאינם נרצעים עבדים נגדנו; כולו היישוב נפל; יאיר הקסמים: השפעת
חופש; של טעמו את

 עצמם שהסגירו אתמול, של ההנהגה בקרב בייחוד מורך־הלב, רב בשורות
 שמאל. ועל ימין על מהלומות של התיאוריה את להם הגיש אליהו לאויב.
 כובד תחת יכרע שהחלש מבחינתו אידיאל. בלי אפילו מדיני, חשבון בלי אפילו

לרסיסים. ויתנפץ המהלומות
 בין זה, במובן הבחין, לא אליהו העזה. המכה בפני יעמוד באמת, שבריא מי

המחתרת". במסגרת הכלול לבין בחוץ העומדים
 בריחתם לפני מיכאל את הזהיר אף הוא שאול. של אופיו את נתן תיאר כך
 בשל בחוץ להתרחש שעלול מה ומפני שאול, של והשקפותיו תכונותיו מפני
 לאט־לאט על־כך. הצטער מהרה ועד נתן לדברי שעה לא מיכאל אולם כך.

 במשך שאול. של התנהגותו ועל מעשיו על וסיפורים ידיעות לאוזניו הגיעו
 הוא פיקודיו. על המתמידים איומיו ועל הרוח גסות על התלונות גברו הזמן

 גבר בין להבדיל ומבלי בחייהם, להתחשב ומבלי באכזריות אליהם התייחס
 דברים חילופי וללא הסבר ללא בהם, ומכה פניהם על סוטר היה הוא לאישה.

 על איים הוא פעם עליהם. מרותו ואת סמכותו את להדגיש כדי רק מקדימים
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 מדהימים דברים קרו אחר־כך כלב". כמו אותו ש״ידפוק לו ואמר באקדח עוזרו
 לעמוד הנפשי הכוח לו היה לא כאשר התאבד שחורי, האישי, מקשרו נוספים.

שאול.* של בהתאכזרויותיו
 שאול של רצונו בשל גם לשאול מיכאל בין נוצרו תהומיים דעות חילוקי

 ה״הגנה" העברי, היישוב של התפקידים נושאי נגד המלחמה נשק את להפנות
 בחזית המחתרת של עורפה את קודם־כל להבטיח שיש סבור היה הוא והאצ״ל.
 ורק יותר, חלשים שהם הפוליטיים ביריבים לפגוע יש כול, ראשית הפנימית.
 ומכיוון יותר, חזק שהוא הבריטי השלטון נגד פעולות בביצוע להתחיל אחר־כך

בו. להילחם עדיין מסוגלת איננה היא בהתחדשותה היא שהתנועה
 שרק פעולות תיכנן שאול שמועה. רדפה שמועה מעשים. רדפו מעשים כך,

 להפגנה אנשים שלח הוא פעם בהן. המשתתפים על שואה המיתו לא בנס
 בריטים חיילים לתקוף עליהם וציווה בתל־אביב, להתקיים שעמדה המונית
 בהתערבותו וההמון. החיילים בין דמים להתנגשות להביא כדי נפץ, בחומרי

 שהיה שפילמן, לאנשל על־כך מסר אשר מחיפה, בלאו דוד הבחורים, אחד של
 הנפץ מטעני את אנשל פירק יאיר, רצח אחר ששרדה הפולנית" מ״הקבוצה
למיכאל. כך על למסור מיהר ואחר־כך מהבחורים
 עליו איים אותה לבטל התבקש הוא וכאשר הפעולה על ידע לא מיכאל

יישנה". הזה הדבר אם אותו ש״ידפוק הבחורים, בפני שאול,
 העצורים אחד את לשחרר היו שאמורים הבחורים ניצלו אחר במקרה

 שבוצעה לפני אחר למקום הועבר שהוא לעובדה הודות ביפו, מבית־הכלא
 לחיי ערך כל בעיניו היה לא אך לפעולה, סיכויים היו שלא ידע שאול הפעולה.

אדם.
 מבשרת לא האירועים שתמונת ברור היה יותר־ויותר. והחמיר הלך המצב

 ילך לא שהמצב כדי בדחיפות החלטה לקבל יש המחתרת. מצב על טובות
 במצוקה היה לדרך, החבר המוסר, בעל האיש, היסס. מיכאל אבל ויתדרדר.

 אופיו. את ישנה לא גם הוא מדרכו. יחדל לא שאול כי לו, נהיר היה נפשית.
 לכך, בנוסף בכוח! הזירה מן להרחיקו הוא, הבעיה לפתרון היחיד האמצעי

 מאוחר רק ברשתו. שנפלו לוחמים הרבה לעצמו רכש ששאול חשש נם מיכאל
שווא. חשש זה שהיה התברר יותר

 נלהב, תומך בנתן מיכאל מצא והיסוסים, התלבטויות של זאת קשה בשעה
 היה נתן המחתרת. שתחוסל לפני הסכנה, את לחסל מלטרון אותו עודד נתן

 ושודדים, רוצחים של לכנופייה לח״י תהפוך במאבק, שאול ינצח שאם סבור
מקבל שהוא למיכאל הודיע הוא שכך, כיוון בעולם. לשימצה ידועה שתהיה

ישראל(. חרות לוחמי ילין־מור: נתן של ספרו )ראה *
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 לעשות לנכון ימצא שמיכאל צעד כולל האחריות, את מראש עצמו על
בעניין.

 עוד למיכאל היתה לא קשות ושעות שינה נדודי של לילות מספר לאחר
 את להוציא הורה מיד המחתרת. מן שאול את להרחיק החליט והוא ברירה,

 אושר הדין פסק המחתרת. של דינה בפסק להורג הוצא ושאול לפועל, החלטתו
 קבוצת זאת והיתה הארץ. רחבי מכל פעילים לןחמים שלושה־עשר על־ידי
 ההוצאה על להם לדווח כדי בת־ים, בחולות ריכז שמיכאל אחראיים, אנשים
מיכאל. של החלטתו מאחורי עמדה כולה המחתרת להורג.

 את לקדם יהיה אפשר שאול, של סילוקו שאחרי להניח היה סביר עתה
 להתחיל הבריחה על לאחראיים הורה מיכאל ואכן מלטרון. הבריחה תוכניות
 המצב תחילה הבורחים. את היום בבוא בהם לאכסן מקלט, מקומות באירגון

 להפחית מיכאל התעקש מתאימות בדירות המחסור ובגלל שפיר, היה לא
 אחר־כך מועמדים, לעשרה המספר את הגביל הוא לבריחה. המועמדים ממספר

 על־כך עמד כולם, לפני שברח עמנואל עשר. לחמישה ולבסוף לשנים־עשר,
דעתו. נתקבלה דבר של ובסופו יימלטו, העשרים שכל

 הדאגה נתן של מלבו הסירה גלעדי אליהו של סילוקו על הידיעה קבלת
 שאול של מותו זאת, עם יחד המחתרת. שלמות על פעולותיו שאיימו מהסכנות

על־כך. מהמחשבה הוטרדה ומנוחתו חששות, בו עורר
 הבורחים קבוצת בין ואפילו אחריו, שנהו במחנה חסידים מספר היה לשאול

 שעל השלישיה היתה אלה בין מרעיתו. לצאן בעבר שהשתייכו חברים היו
 אשר וסיומקה, מתי שיודקה, נדמה היה לנתן המנהרה. חפירת הועמסה כתפיה

 ונהו שאול של מרעיונותיו הושפעו במחנה, דבר שם היו שביניהם הרעות יחסי
בעבר. אחריו
 האם עצמו, את ושאל שאול, של גורלו על להם ייוודע שבו מהיום חשש נתן
 הוא מהם אחד "כל השלושה. את מאוד העריך נתן התנועה? דין את יקבלו
 וממלא עבודה, כל ועושה זריז הוא "סיומקה אומר. היה עצמו", בפני טיפוס

 אלא נוסף לשיקול אותה ומשהה משימה דוחה אינו הוא פעם אף תפקיד. כל
 למים לקפוץ נכון דבר. לכל נחשוני טיפוס מין הוא לנשמע. הנעשה את מקדים
הים". ייקרע בטרם
 לאורכה הצעה בכל לדון היו רגילים ומתי "יהודה אמר: הוא ומתי יודקה על

 חשבון ולערוך שלה הקשיים את לגלות צדדיה, כל את לחשוף ולרוחבה,
 מוכנים היו המדוקדק הניתוח את משסיימו רק והפסד. ריווח של משוער
במגשימיו". ראשונים ולהיות להגשמה, כניתן להם שנראה מה את להציע

 כאשר מסקנותיהם, לטיב חרדה ומתוך הבחורים, אל ההערכה יחסי מתוך
 אחר לעקוב נתן החליט שאול, של לחיסולו התנועה החלטת על להם ייוודע
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 הבחורים יסיקו היום, בבוא כי ידע הוא לבו בסתר השלושה. של תגובותיהם
שאול. את ולא התנועה את ויצדיקו נכונות מסקנות
 לאחר מיד מיכאל, עם נפגשו הבחורים כאשר בהערכתו. צדק נתן ואכן

 ללא הצדיקו הם פרטיהם, על העניינים השתלשלות את ממנו ושמעו בריחתם,
ובנפש. בלב חירות לוחמי בהיותם גזר־הדין ביצוע את סייג
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29

בלטרון "החזית"

 המעטפה את בהושיטו אריה אמר ממיכאל", היום שהגיע הדואר הנה "נתן,
 בו לראות "תופתע שמואל׳קה. על־ידי לו נמסרה קצר זמן לפני שרק העבה,

רצון. שביעות של בנימה הוסיף דופן", ויוצא חדש דבר
 ממנו נטל נתן במחנה. החברים ושאר שמואל׳קה לבין בינו המקשר היה אריה

 השם: התנוסס שבראשה חוברת, של מקופל גליון מתוכה והוציא המעטפה את
התש״ג". תמוז א', גליון ישראל, חרות לוחמי עיתון - ״החזית״

 משובח, לא צהבהב, נייר על והודפסה כתיבה במכונת כתובה היתה החוברת
 בנשימה האותיות את "בלע" ונתן איכות, בעל היה תוכנה זאת, לעומת אבל

 הנכון מהעיתוי אלא העיתון, מהופעת הופתע לא הוא מהתרגשות. עצורה
שלה.
 הסברת את לבסס הזמן הגיע שלדעתו למיכאל, כתב הוא קצר זמן לפני רק

 לא והנה המשכילה, השכבה על להשפיע כדי לעומק, חדירה על המחתרת
 העיתון להוצאת שההכנות ספק "אין בידו. נמצא והעיתון ארוכה תקופה עברה
 לפניו. המונחים בדפים בהביטו נתן הרהר התקבל", שמכתבי לפני עוד נעשו
 בעלי חדשים, כוחות לשורותינו לגייס הצליח שמיכאל לכך, מובהק סימן "זהו

בסיפוק. חשב העיתון", להוצאת וכספיים טכניים משאבים וכן השכלה
 היה החוברת. את לאור להוציא למדי מסובך מבצע זה שהיה היא האמת

 ספק אין זאת, עם יחד להדפסה. מתאים במקום צורך והיה נייר, להשיג קשה
 של המלחמה בתולדות חדשה תקופה פתח אשר קדימה, גדול צעד זה שהיה
 כל בתולדות אלא לח״י, בתולדות רק ולא הראשונה הפעם זוהי לח״י.

 שכבות כל אל שהופנה אידיולוגי־פוליטי ביטאון שהופיע בארץ המחתרות
השוטפים. המאורעות על והגיב השעה לבעיות התייחס ואשר הציבור

 הגדול הנכס האירגון. של החברים על ובראשונה בראש השפיע העיתון

175



 "החזית" והשפעת שלה, האדם כוח הוא מחתרת תנועת כל של והחשוב ביותר
 את להם החזיר העיתון שבעתיים. גדולה היתה לטרון מחנה של העצירים על

 בחוץ. החזית מן הפיזי הניתוק בשל מחודש, לחיזוק שזעק העצמי בטחונם
 השבויים הלוחמים של חלקם מנת שהיתה הנוראה, הבדידות הורגשה לא שוב

 ונקרא ליד, מיד עבר במחנה שהתקבל היחידי העותק ואכן שנים. במשך
גבול. לו היה שלא בצימאון
 לאחר חג. יום היה בלטרון, "החזית" של הראשון הגליון התקבל שבו היום
 חנוכת נחגגה 4 בצריף .4 לצריף הועבר הוא ,2 בצריף וחבריו נתן בו שקראו
 צמודים הבחורים ישבו הצריף דלת שנסגרה לאחר מיוחד. באופן העיתון
רם: בקול הראשי המאמר את בו לקרוא התנדב והרצק׳ה לעיתון,

 היא? ואיפה מהי - העברי העם של המלחמה ״חזית
 מה האויב, מי זו, חזית הקובעים הגורמים מה

המטרה?.
 רוחנית חומה מאותה מהגיטו, אבותינו שיצאו מיום
 דוד מלכות המשיח, שמאוויי מיום ונשגבה, בצורה

 מיום - העם בנפש החיים ערך את להוות חדלו המיועד,
 ערפול הרצון. ופשטות ההבנה פשטות אבדה זה

 אינדיוידואליזציה ופיצול, הפשטה וטשטוש,
 עד שהגענו עד האומה מערכות את שדדו וסקולריזציה

 אף הקרעים את ריפאו לא הציונות שנות חמישים בוש.
 היום שולט עדיין דיבוקה אשר ׳הלסינגפורס׳ האות: הם.

היטלר. נגד החזית וביטויה:
 ברוסיה האמריקאים, בעד באמריקה נלחמים יהודים

 שאלה זו ואין האנגלים. בעד ובפלשתיין הרוסים, בעד
 אלו בתוכניות עברי׳ ׳צבא אף בלבד. ׳צבא־עברי׳ של

 אלא אינן בן־גוריון ועד ז׳בוטינסקי מימי המוצעות
 לשיווי מלחמה ה׳הלסינגפורס׳. של צבאית הגשמה
 טעם להיות יכול הגולה. בארצות חדש בנוסח זכויות
אפשרויות: בשתי רק כזה לצבא
 להילחם הסוברני ממרכזו היוצא בריטי כצבא )א(

 מבחוץ הבא חופשי צרפתי פולני, כצבא - )ב( או באויבו,
 אף ימלא לא הזה העברי׳ ה׳צבא מולדתו. את לשחרר

 בכל נלחמים יהודים של זו חזית אלה. מתנאים אחד
 כמלחמת לתארה אפשר התארים מכל בהיטלר, העולם

 זו: חזית איננה אחד דבר אך - זכויות מלחמת נקם,
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 לצרפתים, ליוונים, לפולנים, שהיא כפי שחרור מלחמת
ישראל". חרות לוחמי של החזית זו אין ועל־כן

 המשיך - הכוס מן מים שלגם ולאחר התרגשות מרוב בגרונו כיעכע הרצק׳ה
לקרוא:

 התנאים כל נוצרו שלכאורה כאן בארץ, "וכאן
 והשליליים החיוביים התנאים זו, שחרור למלחמת
 - שליליים כלכלי, יסוד יש בריא, נוער יש - )חיוביים
 עסוק - כאן פרצופו( את כלל מכסה אינו הזר השולט

 המעמדות, מלחמת חזית אחרות. חזיתות בהמון הנוער
 הישוב. בלעז מלחמה חזית האדום', ב׳גל המלחמה חזית

מדומים. אויבים מדומות, חזיתות
 המפקד של מתלמידיו ישראל, חרות לוחמי אנחנו,

 בעיניים להביט למדנו הי״ד, שטרן אברהם המנוח,
 ההיסטורית והאמת ההיסטורית, באמת בהירות

היא: הזו הגורלית
 הוא היטלר זו. סרק במלחמת צורך ולא טעם לא אין

 ואם האיומה. ההידרה ראשי מכל אחד אכזרי ראש רק
 באמריקה באנגליה, חדשים. ראשים לה יצמחו יפול הוא
סימניהם. ראשוני כבר נראים ברוסיה ואף

 לה אין )ב( צורך, בה אין )א( - הגולה לזכויות החזית
 הוא ופשע ואווילית למפרע אבודה החזית סיכויים;

 שהיא שנייה חזית לפתוח הוא תפקידנו בה. כוחות לאבד
 המולדת כיבוש ברורה: מטרה לה ואשר עברית, ורק אך

 לכל קודמת זו חזית והאכזר. הזר השליט מידי העברית
פירושו: זו בחזית הנצחון האחרות.
ארצנו..." - הארץ שערי פתיחת

 סימני נראו אלה של פניהם על בבחורים. והתבונן לקרוא הפסיק הרצק׳ה
 זה גדול. כה בפתוס הרצק׳ה של מפיו עליהם שניחתו המלים מעוצמת תדהמה

 והנה חבריה, רוב של מעצרם עם שנדם התנועה, קול למשמע התגעגעו רב זמן
 קמו ישראל חרות לוחמי המכרעת: העובדה את עדים כמאה מוכיח העיתון
וקיימת. חיה והתנועה מחדש

לקרוא: הרצק׳ה המשיך קצרה השתהות לאחר
 בכל שחרור של והאמת הקולוניזטורית "האמת

 כל הרעיון. להגשמת אמצעי הוא שלטון היא: הדורות
למפעל. כמעט ערך אין זר, בידי נמצא שהשלטון זמן
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 פשוטה: מסקנה ישראל, חרות לוחמי מסקנת ומכאן
 שהגרמני כמו אפריורי, אויב פה, הזר השליט הוא אוייבנו

 ועל עולו, את מכביד אינו אם ואף בדניה לדני אויב הוא
 האנטישמי הרשע, השליט וכמה כמה אחת

והאנטי־ציוני.
אחים. מלחמת חזית ולא גולה חזית לא

 חזית הציונות. של המרכזית בנקודה היא החזית
בארץ־ישראל. השלטון

 כי יוספו, עוד ויותר יפלו עוד והרבה קשה, והחזית
טעם". בה שיש יחידה חזית זוהי

 השפעת בצריף. עמוקה דממה שררה המאמר, את לקרוא הרצק׳ה משסיים
 כולם החלו המלים, מעוצמת התעשתו שהחברים לאחר מהממת. היתה המלים

 מקרוב בו להביט לידיו, העיתון את ליטול ביקש אחד כל בבת־אחת. מדברים
מציאותי. משהו בידיו שיש להיווכח כדי הצהובים, דפיו את ולמשש

 עד ליאות, ללא ושוב שוב בעיתון הבחורים הפכו מכן, שלאחר בימים
במחנה. הבא הגליון של להופעתו
 לפתרון הדאגות שוב מילאו מקומם את מהרה. עד חלפו האופוריה ימי אולם
המנהרה. חפירת תוך־כדי שהתעוררו הבעיות

 קיר שכבת בגלל בה להמשיך שאי־אפשר התברר החפירה, משלבי באחד
במנהרה. שהופיעה חדשה כורכר
 וסיומקה למתי יודק׳ה אז אמר האבנים", סילוק לבעיית פתרון למצוא "יש

בערב. הקבועה ההתייעצות בעת
 הוסיף בהן", מלאות כבר הן כי באבנים, הגינות את לקשט עוד נוכל "לא

חדש". אחר, משהו לחפש "צריך יודק׳ה. של חששותיו על מתי
 כך המחנה מן האבנים את להוציא היא ביותר, הטובה שהדרך חושב "אני
 אחר־כך בערימות. האבנים כל את "ולרכז סיומקה, הציע יורגש", לא שהדבר

הוסיף. למחנה", מחוץ אל אותן לסלק הערביים לפועלים הסופרווייזר יורה
 בו יעורר זה כי זאת, לעשות ממנו ולבקש צפניה אל לבוא נוכל לא "אבל

לשיחה. החברים יתר הצטרפו חשד", מיד
סיומקה. פסק שלנו", באיש להחליפו יש "אז

 "גם מתי. ענה הגיון," של מסוימת מידה בדבריך שיש סיומקה, היא "האמת
 הצעה לי יש ואפילו הנוכחי, הסופרווייזר את להחליף הזמן שהגיע בדעה אני

לכך". שיתאים אחר בחור לתפקיד למנות
כולם. שאלו מיז" "את
רב. זמן זה על־כך שחשב כמי היסוס, ללא מתי, אמר הגלילי", שאול "את
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 מלבדו", הזה לתפקיד שיתאים אחר מישהו אין מתי. צודק אתה "בחייך,
מתי. בהצעת יודקה צידד

 את עצמו על לקבל שאול הסכים החברים, כל עם התייעצות "לאחר
אחד. פה בכך תמכו והחברים התפקיד,

 איך במחנה. במיעוט בינתיים "אנחנו קוסי. פתאום אמר אחת", בעיה רק "יש
שלנה" במועמד שיתמכו החברים רוב על נשפיע
 הוא מה על ידע והוא הרצק׳ה. הבטיח עצה", תימצא לכך גם דאגה! "אל
 העצירים. של הכללית באסיפה בדרך־כלל נערכה הסופרווייזר בחירת מדבר.

 וכפי מתפקידו יתפטר הנוכחי שהסופרווייזר לכך, לדאוג צריך היה כול ראשית
 הדיסאינפורמציה שיטת בהפעלת עצה, לכך נמצאה הרצק׳ה. שהבטיח
המוכרת.
 להפיץ החלו לידם, שעזרו החברים ושאר ארנבלט אברהם גור, יהודה
 של גדול מספר עכו למבצר בקרוב להעביר החליטו שוב שהשלטונות שמועות,

 ביותר, המסוכנים יהיו המועברים ברשימת שייכללו שהראשונים מובן אנשים.
כסופרווייזרים. באחרונה שכיהנו אלה וביניהם

 הראשון היה והרצק׳ה התפטר הסופרווייזר מהמצופה. מהר פעלו השמועות
 וללא כללית, אסיפה מיד לכנס יש התפטר, צפניה "חבריה, לחברים: שבישר
דיחוי".

התפטרותו?" את נימק הוא "איך החברים, אחד אמר "מעניין",
 הכללית האסיפה "ולידיעתכם, הרצק׳ה. חייך בריאות," מטעמי "פשוט,

בשמחה. הוסיף למחר", כבר נקבעה
 סעיף הועמד הדיון סדר ועל יום, אותו למחרת מיד כונסה העצירים אסיפת

 המועמדים מספר פחת הפעם "הפלא", למרבה סופרווייזר. בחירת בלבד: אחד
 שבזמן היה נראה אך מעמדו, עם הטיב הסופרווייזר תפקיד בדרך־כלל לתפקיד.

 התפקיד. בקבלת להסתכן רצה לר ואיש היתרון על רבה נראתה הסכנה הזה
 לבחירתו. מספיק רוב היה לא שאול, של שמו כשהועלה למרות־זאת,
 סופרווייזר זה במצב אפילו עליהם "להמליך", ששו לא והמתנגדים הנייטרליים

 מועמדים, לבחירת קולות שחסרים ראו לח״י אנשי כאשר מובהק. "שטרנסיטי"
 הציעו הם הדרוש, המצביעים מספר את לצידם למשוך שיצליחו סיכוי ושאין

התקבלה. וההצעה למחר ההצבעה את לדחות
אחדים. ימים זה הרצק׳ה שהגה התוכנית את לממש הזמן הגיע עתה

 של המתנגדים מראשי אחד לשמעון, אמר לקסדרה נצא "בוא!"
השטרניסטים.

פחדו. את להסתיר מבלי שמעון, שאל ממני?" רוצה אתה "מה
 הרצק׳ה ניסה קצרה", שיחה איתך לגלגל רק רוצה אני תפחד! "אל
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להרגיעו.
גלויה. במתיחות שמעון לו השיב הרצק׳ה!" כבר דבר "נו,

 לסופרווייזר, ייבחר מאנשינו שאחד רוצים אנחנו שאם יודע אתה "שמע,
 אצל כמו במקלחת דקור להימצא ירצה לא איש מאתנו. יימנע לא הדבר

 עוד. בטוחים יהיו לא חייו לנו, שיפריע מי אבל ליהודים. יאה לא זה הערבים.
 להם כדאי שלא שאול, של למועמדותו שמתנגדים אלה לחבריך, תאמר לכן

נגדנו". להצביע
 שחברו וידע הרצק׳ה, את היטב הכיר הוא . הרצק׳ה מדברי נחרד שמעון

 התכוון לא שהרצק׳ה היא, האמת לצון. לו לחמוד כדי לשיחה הזמינו לא
 השעה אבל איומיו. את לממש חלם שלא ובוודאי שאמר, מה לכל ברצינות
 המטרה, ולמען הכרחי, היה לח״י איש על־ידי הסופרווייזר תפקיד מילוי דחקה.

הרצק׳ה. בעיני כשרים היו האמצעים כל
שמעון. הבטיח החברים", לשאר דבריך את אמסור הרצק׳ה, "בסדר

 של למועמדותו שהתנגד החלק הופיע לא למחרת, שוב שהתכנסה באסיפה
 מכך רצון שבע היה הרצק׳ה קולות. ברוב לח״י איש הפעם נבחר כך שאול.

 התמנה ששאול לאחר ומיד שחשב, מכפי יותר מהר הפועל אל יצאה שתוכניתו
 הבחורים יצאו החשיכה רדת עם המחנה. מן האבנים סולקו לסופרווייזר,

 תורני כל על שאול ציווה בבוקר המחנה. פינות בכל הכורכר את ופיזרו לשטח
 כבר המלאכה בערב, למחרת בפינות. אותן ולערום האבנים את לאסוף הנקיון
 חש לא ואיש אבנים, של כמויות הוספו הערימות על פשוט, יותר. קלה היתה
 ממפקד שאול ביקש הערימות, מש״תפחו" אתמול. לעומת במקצת, גדלו שהן

 החדר, מן האבנים עם האשפה את שיפנו ערבים אסירים מספר לו לתת המחנה
 את והעמיסו האשפה, מן החצר את וניקו באו האסירים ברצון. לכך נענה והוא

למחנה. מחוץ אל שאול בפקודת שהוצאו במריצות האבנים
 קצת תעשו בוער, לא דבר "שום לערבים, שאול אמר למהר", מה לכם "אין

 ואף בסיגריות אותם כיבד ותוך־כדי־כך הוסיף ומחרתיים", מחר וקצת היום
וריבה. לחם להם הוסיף
 הם שאול, בעצת לעבוד. שלא פעמיים לבקש היה צריך לא הערבים את

 בסיגריות לזכות כדי למחרת הופיעו ושוב מהאבנים גדול חלק השאירו
 לערבים אבל לערימות, אבנים הוספו שוב הלילה שבמשך כמובן מזון. ובתוספת

 "מבצע נמשך כך מבוקשם. את להם נתן שאול שחווג׳ה העיקר איכפת. היה לא
הכורכר. אבני בשכבת המנהרה חפירת נמשכה כל־עוד הנקיון"

 התאים הוא חבריו. בו שתלו התקוות כל את כסופרווייזר מילא שאול
 טובים קשרים לטפח הצליח הוא למענו. נולד הוא כאילו עליו, שהוטל לתפקיד

 ידע גם הוא אבל לתפקידו, ברצינות התייחס שאול במחנה. אחד כל עם
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 ניצל הוא הזמן בבוא כולם. של האמון את רכש וכך העצירים, עם להתבדח
 של המיוחדים הצרכים את בהכירו ביותר. הטוב הצד על אלה קשרים

הנכונים. באפיקים פעולותיו את לכוון השכיל הוא הבחורים,
 אהוד היה הוא הנוח מזגו ובגלל בלטרון, העצירים ותיקי מבין היה שאול

 מנעוריו פעיל היה שבפולין. לידה בעיירה ו9ו8 בשנת נולד הוא חבריו. על
 בשנת האצ״ל. של הלאומיים לתאים שהצטרף עד לאומיות, נוער בתנועות

 שירת בארץ הראשונות ובשנותיו פי", על "אף בעליית ארצה שאול עלה 1938
 יצחק לנחלת אותו שישלחו וביקש כנוטר התגייס אחר־כך בית״ר. בפלוגות

 עמד ובלילות חבריו עם יחד במחצבה, היום במשך עבד הוא ירושלים. שליד
 באירגון, הידוע הפילוג כשהיה פעם. לא שהותקפו שונות בנקודות המשמר על

 לסניף ולעבור עבודתו מקום את לעזוב נאלץ היה ולכן יאיר אחרי הלך הוא
למזרע. ישירות והובא התש״ב בכסלו נאסר הוא בירושלים.

 שגם חדשה בעיה צצה האבנים, את לסלק כיצד הבעיה שנפתרה לאחר מיד
 הידיעה הבחורים לאוזני גונבה הימים באחד לפתור. שאול צריך היה אותה

 של בחשד עצור היה הבחור לברוח. מתכונן שמו, הדרי צבי העצירים, שאחד
 היתה בריחתו אם פליליות. נטיות עם הרפתקן, של טיפוס והיה "טרוריזם",

 הדאגה המנהרה. חפירת של הסדיר התיפקוד את מסכן היה זה עתה, מתבצעת
 כתוצאה השמירה של האפשרי לתיגבור אלא הבחור, של לשלומו היתה לא

 לסכל הוחלט ולכן המנהרה, מפעל את לסכן היה אסור לברוח. שלו מהניסיון
ויהי־מה. הדרי של בריחתו את

שאול. פסק עין!" ממנו לגרוע אסור ׳צל׳. לו להצמיד "צריך
אורלי. בנימין הוא צ׳וצ׳ו, שאל "כיצדז"

 אתו להשתתף לו ויציע כביכול ידידות קשרי אתו יקשור מאתנו "אחד
שאול. השיב לנו", ולדווח מעשיו אחר לעקוב יוכל הוא בתוך־כך בבריחה.
 נכון בית״ר. בפלוגות היותכם מימי עוד הדרי את מכיר שאתה לי "נדמה
צ׳וצ׳וז"

"נכון!"
הקשר". את אתו ולהדק אליו להתקרב שתנסה לך מציע אני "אז

 היה כאלה. תפקידים אהב הוא ברצון. התפקיד את עצמו על קיבל צ׳וצ׳ו
 שצ׳וצ׳ו בטוח היה שאול קונדס. ולמעשי למתיחות תמיד ומוכן באופיו בדחן

 הבחורים עם נמנה צ׳וצ׳ו ביותר. הטוב הצד על התפקיד את לבצע מסוגל
 קבוצת עם להימנות נבחר הוא בכדי לא מכיר. שהוא והנאמנים המסורים
 מלודג׳. שמואלביץ ומתי אבן־זהר יצחק של עירם ובן חברם היה הוא הבורחים.

 בילדותו. עוד בבית״ר היה כחבריו, רובינשטיין. בשם 1919 בשנת נולד צ׳וצ׳ו
 כובע בגלל צ׳וצ׳ו השם את לו הדביק מישהו השתתף, שבו הטיולים באחד
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 הנשים אז לבשו כאלה כובעים דודה. בפולנית משמעו "צ׳וצ׳ו", שלו. הברט
הכינוי. ומכאן העמידה, בגיל

 בפלוגות היה ו,939 בשנת קטינה" "צ׳ופה באוניה ארצה הגיע צ׳וצ׳ו
 יאיר. עם הלך ואחר־כך לאצ״ל גויס הוא לפני־כן ובאר־יעקב. עקרון ראש־פינה,

למזרע. ישירות והובא נרצח שיאיר לפני ו942ב־ בתל־אביב נאסר הוא
 גילה אחד שיום עד ההרפתקן, של אמונו את רכש הוא ובהדרגה, אט־אט

שלו. הבריחה תוכנית את לו הלז
 לך יש "אולי לצ׳וצ׳ו. אמר הגדרות", את בו לחתוך כדי לצבת זקוק "אני

להשיגה" מנין עצה
 להצטרף והחלטתי בדעתי שקלתי אני צבת, להשיג דרך נמצא תדאג, "אל
אליך".

הדרי. שמח השניים", טובים "מצוין,
 צבת, ברשותו יש כי לו הראה צ׳וצ׳ו ההרפתקן של אמונו את לרכוש כדי

 תכננו ואילך מאז לבסוף. בכך שוכנע והדרי לידיו אותו מלמסור נמנע הוא אבל
 את ישנו כיצד חלומות בצוותא ו״רקמו" מפורטת בריחה תוכנית השניים

ובמהירות. בחוץ ויתעשרו כסף ישיגו אורח־חייהם,
 צ׳וצ׳ו. אמר בשבוע", הראשון היום הוא לבריחה ביותר המתאים "היום

 לצמצם רצה צ׳וצ׳ו תפקידיהם". את וזונחים משתכרים האנגלים הזה "ביום
 ימי את דחה פעם בכל כאשר בלבד, אחד ליום רק הבריחה אפשרויות את

 שלילות הדרי את שכנע גם הוא אחרות. או כאלה מסיבות הבאים הראשון
 הסיכונים בגלל לבריחה שמתאימים כלילות בחשבון באים אינם הם אף הירח,

 לילות שני שמלבד השניים, בין סוכם דבר של בסופו בכך. שכרוכים הגדולים
 תמיד צ׳וצ׳ו תוכניותיהם. את לבצע מתאימים האחרים הלילות אין בחודש,

 הימים עברו כך המשותפת. הבריחה את לדחות שהתאימה הסיבה את מצא
 והחליט סבלנותו את איבד שההרפתקן עד ונשנות, חוזרות דחיות תוך והלילות

עצמו. בכוחות לפעול
 מכתבים הריץ אף הוא בריחה. תוכניות שרקם בכך רק הסתפק לא הדרי
 מוחזק שהוא המעצר מן לשחררו הוא מבקש ובהם לשלטונות, לבקרים חדשות

 מפשע, חף שהוא וטען חזר הוא במכתביו והצדקה. סיבה כל ללא לטענתו, בו
 ברצינות התייחסו לא כמצופה השלטונות מעורער. בריאותו מצב ושגם

נידחו. בקשותיו וכל למכתביו,
 הודיע אלי", תצטרף לא אם גם בורח אני מחר עוד. להמתין רצון כל לי "אין

 מקרני המוסתר הצריף בצד ישבו כאשר אחד, יום החלטתו, על לצ׳וצ׳ו הדרי
רבה. בעוצמה הלוהטות השמש
 ניסה לבריחה", מתאים שאינו יום זה שלישי, יום מחר טיפש. תהיה "אל
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אותו. לשכנע צ׳וצ׳ו
 צ׳וצ׳ו של ארוכים נסיונות לאחר סבלנות. בחוסר הדרי ענה לי", איכפת "לא
 יום את לדחות לבסוף הסכים הוא החלטתו, את לשנות הדרי את לשכנע

האחרון!" המועד "זהו נחרצות: וקבע הקרוב, "א" ליום הבריחה
 אכן שהדרי נראה הפעם לעשות. מה אתו, להתייעץ לשאול, צ׳וצ׳ו רץ מיד

 ממנו למנוע חדשה תחבולה למצוא דרוש יהיה תוכניתו. את לממש ינסה
לברוח!

 הוא מבריק. המצאה כושר בעל שהיה שאול על־ידי התחבולה נמצאה לבסוף
 אל שמופנה מכתב הדפיס הוא ועליו הבולשת של רשמי נייר להשיג דרך מצא
הלשון: בזו הדרי

 ממעצרך אותך לשחרר להמליץ והחלטנו לבקשתך נעננו כי להודיעך "הננו
המחוז". מושל של אישורו לאחר יתבצע שחרורך בקרוב.

 זויף כמובן אשר הבולשת, של המוכרים הקצינים אחד בשם נחתם המכתב
 המכתב. על להטביע שאול הצליח המשרד חותמת את אפילו שאול. ידי על

 החליט שהוא להרפתקן צ׳וצ׳ו הודיע המכתב, את קיבל שהדרי לאחר למחרת,
אליו. להצטרף
 את נדחה "בוא, הלז. התלונן תקין", בריאות במצב שאני בטוח "אינני
להתחמק. הוסיף הבא!" לשבוע הבריחה

 תוכנית את לבצע בהדרי שדחק הוא צ׳וצ׳ו ביניהם. התפקידים הוחלפו מאז
 בתירוצים הבריחה מועד את ושוב שוב לדחות מבקש הדרי בעוד הבריחה,

 אחת ביצוע את להכשיל שאיימה הסכנה, והוסרה העניין נשכח לבסוף, שונים.
בתי־הסהר. של בהיסטוריה הגדולות בריחות
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30

ה"הגנה" איש עם דו־שיח

נתן. עם לשוחח כדי פעם, מידי שנהג כפי ,2 מספר לצריף רם דן נכנס אחד ערב
שם. שישב נתן את בירך נתן", "שלום
נתן. השיב דן", "שלום

דן. שאל לטייל?" לצאת חשק לך יש אולי נורא. מציקה "הלחות
 החלודים", הגוף אברי את קצת למתוח כדאי לקסדרה. נצא בוא "ברצון,

נתן. הציע
 טורדניים. זיעה אגלי יצרה שבאוויר הגבוהה הלחות אך הערב, ירד עתה זה

 חום את ערב לעת שפלט הלוהט, לצריף מחוץ להיות היה עדיף זאת למרות
היום. במשך בו שנקלט השמש
נתן. את דן שאל נשמע?" "מה

נתן. השיב ובלימודים", בקריאה היום את מעבירים "כרגיל.
 גם הרי לח״יז של המלחמה מטרת מהי לדעת, סקרן אני זמן הרבה "נתן,

 מטרה. אותה למען נלחמים אנו למעשה יהודית. במדינה רוצה ה״הגנה"
 לו שהציק נושא על בשיחה דן פתח להשיג?" רוצים אתם מה בכל־זאת,

רבות.
 ולכנס בה, הזר השליט מידי ארץ־ישראל כל את לשחרר היא "מטרתנו

 האומה כוחות כל את להפעיל כדי העברי העם מירב את או כל, את בתוכה
 וברוח", בחומר החיים, שטחי בכל לאומית, - קולקטיבית ביצירה הגדולה
נתן. הסביר

חברו. דברי את דן שיסע זאת", רוצים אנחנו גם "הרי
 בארצנו שולטת שאנגליה הבינה לא עדיין הציונית ההנהגה נכון. זה "אין

 וכל האימפריאליסטיות, למטרותיה העם ואת הארץ את ומנצלת זר כשלטון
לי ענה הארץ. שחרור למען מלחמה תתנהל לא בה תחדור לא זו הכרה עוד
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 להקים מאתנו שמונעים זר שלטון הם בארצנו שאנגלים מסכים אתה האם דן!
חופשית?". עברית מדינה בה

דן. ענה בהחלט", מסכים אני "כן,
 שיש לכך להסכים צריך גם אתה האויב, להגדרת מסכים שאתה "מכיוון

דן. על נתן לחץ חורמה", מלחמת בו להילחם
 לחזק כדי והתיישבות עלייה בעד אנו שונות. מלחמה דרכי יש אבל נכון, "זה

 הבריטים. עם להתמודד נוכל חזקים מספיק נהיה וכאשר היהודי, היישוב את
 בלתי בסקרנות דן שאל ולהתיישבות?" לעלייה לח״י של היחס מהו

מוסתרת.
 והתיישבות, עלייה מטרתנו: להגשמת בדרך דברים שלושה על עומדים "אנו

 שייצא עד הזר בשליט פוסקת בלתי ומלחמה עצמאית עברית מדיניות ניהול
 סדר את משקף בהכרח אינו שנאמרו הדברים סדר מאונס. או מרצון הארץ מן

 לעלייה להזדקק מבלי והשלישית השנייה בדרך נקט הראובני דוד חשיבותם.
 בארץ. עברי יישוב שאין בגלל דווקא ולאו נכשל. והוא ולהתיישבות

 לשם ברוסיה אלף׳ ׳מאה בארגון השלישית בדרך ללכת ניסה טרומפלדור
 נימק בארץ", העברי היישוב מיעוט בגלל לו בא לא כשלונו וגם הארץ, כיבוש

ארוכות. נתן
דן. היקשה בעלייה?" עוסקים אינכם מדוע כך, "אם

 בממדים ליגלית בלתי בעלייה המלחמה לפני האצ״ל עסק "ראשית־כול
 זה ובשביל לכך, מנגנון אין לנו עולים. של רבים אלפים ארצה והביא גדולים,
 הזאת המשימה את לבצע חייבים אשר אלה הם הלאומיים. המוסדות קיימים

 מסכנת היהודים את להציל כדי דרושה העלייה יכולתנו. בכל בכך נתמוך אנו -
 לארצו, העם את להחזיר כדי דרושה העלייה לראשם. מעל שתלויה הכלייה

 לחזק כדי גם דרושה העלייה ראשו. מעל תלויה אינה הכלייה חרב כאשר גם
 המטרה להגשמת להילחם העומדות או הלוחמות, החלוץ שורות את ולתגבר
 הנקודה את בעיקר מדגישים אנו זר. משלטון המולדת שחרור שהיא:

 כאן שתפקידנו טבנקין של דבריו על ידינו בשתי חותמים אנו כי השלישית,
 מבארים שאנו אלא יהושע. בימי השבט וחצי השבטים שני לתפקיד מקביל

 הרב המרחק למרות ממש. כיבוש הפשט, על־פי יהושע של הכיבוש תורת את
 עקרוניים הבדלים כל רואים אנו אין יהושע, תקופת לבין שלנו התקופה בין

 הטכניקה צבאית. הממשית, מהוראתו ייצא הכיבוש שמושג כך כדי עד ביניהן
העיקרון. לא אך היא, אף התקדמה אולי הטקטיקה התקדמה,

דן. העיר טבנקין", שאמר מה לכל מסכים בטח "אני
 תמיכתנו בהתיישבות. מאמינים אנו מדוע עכשיו, לך אסביר "חכה,

 ברומנטיקה שמקורה השמאל של העולם השקפת מתוך באה לא בהתיישבות
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 לשם דרושה ההתיישבות ממלכתיות. של הראייה מזווית אלא החקלאית,
 הוא השממות יישוב כאחת. ארץ־ישראל ושל העברי העם של פרודוקטיביזציה

 הגלותי. ההווי מן במולדתם אשר יהודים, מיליוני של לפרנסתם ראשון תנאי
 אשר איסטרטגיות־צבאיות נקודות יצירת למען דרושים וההתיישבות העלייה

 נתן הסביר הזר", בשליט אקטיבית למלחמה כבסיסים בבוא־היום תשמשנה
 ספק ללא באוזניו. שהושמעו מהדברים מופתע נראה אשר לדן, השקפתו את
לכן. קודם עליהם שמע שלא חדשים דברים אלה היו

 הכריז "בן־גוריון בהרצאתו. נתן המשיך דבר", עוד לך להבהיר רוצה "ואני
 מצד והסכמה רשיון לשום זקוקה אינה לארץ־ישראל יהודים שעליית מלא בפה

 בכל מתנכל כל בפני נגן ועליה וההיסטורית, הטבעית זכותנו זוהי מישהו.
 אנו אולם ידינו. בשתי חותמים אנו דן, זו, הכרזה על בידינו. שיש האמצעים

 רק ולא הזר, בשלטון המלחמה על־ידי ידינו בשתי אותה להגשים אומרים גם
 עלייה שגורסים אלה מדוע והמעשים. ההכרזות בין פער יש עליה. לחתום

 להם שאין סימן זהו הזרז בשליט ותמידית גלויה מלחמה שוללים והתיישבות
 הראשונה בשנה המלחמה? במקום עושים ומה מעמיקה. פוליטית מחשבה

 פנימי, ועוצר שביתת־שבת - בשנייה מחאה, אסיפות היו העולם למלחמת
 ומאסרים קורבנות יריות, קצת ועתה סוערות מחאה הפגנות - בשלישית
מחדש. מתחיל והמשחק

 העלייה בתחום שתיעשה מעשית פעולה לכל יד לתת מוכנים אנו
 החזיתות. בין להפריד נרשה לא אך בן־גוריון, הכרזת של ברוחה וההתיישבות

 שמהעלייה טבנקין דברי את מכחיש איננו איש אחת. חזית ישנה
 ישנה שבו במצב נאמר זה אולם להיפך. ולא המדינה, תצמח ומההתיישבות

 על המלחמה לכן, הזר. השלטון בידי נתונות ואלה התיישבות, וישנה עלייה
 ולהתיישבות. לעלייה המלחמה בצד והכרחי, נפרד בלתי חלק הוא עברי שלטון

 בכך נלחם שהוא ודאי חדשה, נקודה על שעולה ומי ארצה יהודי שמעלה מי
 נגד שנלחם מי כל לכך. המנוגד את מונע זה אין אבל בארץ, עברי לשלטון
ולהתיישבות". לעלייה זה על־ידי נלחם בארץ, הזר השלטון

 שיחתם זו היתה לא אמנם, נתן. של מפיו שיצאו המלים של בהגיון נישבה דן
 של אחרת תדמית לו מצטיירת החלה שהפעם אלא אלה, בנושאים הראשונה

 עוד לו היו זאת, עם יחד אבל, לכן. קודם לה מודע שהיה מזו לח״י אנשי
מענה. רצה שעליהן רבות שאלות
 יש זר ושבשלטון זר, שלטון היא שאנגליה התיזה את לקבל מוכן "אני

 תוביל אשר היא האישי הטרור דרך שלכם, הדרך האם כיצד? אבל להילחם
דן. שאל האנגלים?" לגירוש

 התנקשויות על־ידי ׳האם ושואלים: עלינו שמלגלגים כאלה יש "נכון,
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 היא: התשובה הארץ?׳ מן הבריטים את תגרשו ומציגים בקצינים בשוטרים,
 ׳קבוצה להוות בדעתנו גם אין נאמר. ולא זאת, אמרנו לא מעולם לא.

 מחזית קטן חלק רק חשיבותו, כל עם הוא טרור שנוקמת. טרוריסטית',
 לכל ובהשוואה ׳מלחמה׳, בארץ היום עד שנקרא מה לכל בהשוואה המלחמה.

 ובעל־פה בכתב והמחאות ההחלטות הזר, השלטון נגד הדיבורים של המבול
 זוהי זאת. להתנגדות והממשי הראשון הביטוי הם וההפצצות שהיריות הרי

 נחוש רצון של ראשונה והפגנה באמת, אותה חש שהשליט ראשונה, תגובה
 טרור, קורא שאתה הזה הביטוי עליה. הרפורט את לסל לזרוק יכול הוא שאין

 בתל־אביב הפגנה על ׳רויטר׳. לחסדי זקוקה ואינה העולם רחבי בכל נשמעת
 וייתכן כלל־וכלל, שומעים שאין ייתכן בן־גוריון, של חריף נאום על או

 הבריטי השלטון נגד אלה מעשים אולם מהר. ושוכחים ששומעים
 שרוצות אוזניים מאוד הרבה כשיש בייחוד להישמע, מוכרחים בארץ־ישראל

עליהם". לשמוע
 גופים ויש קטנה קבוצה "אתם נתן. בדברי ספק רם הביע ויפה", טוב "הכול

 על עדיף שכוחם ובוודאי בשלטון נאבקים אשר מכם וחזקים גדולים נוספים
ל״הגנה". נתן של עמדתו את לבדוק דן הוסיף שלכם",

 מעריך הוא שאין מקיים, לא אך שמבטיח, בארץ, אחר כוח עוד קיים "אמנם
 של המדויק מקומם את יפה יודע הבריטי השלטון אולם הדיבורים. את ביותר

 לחסוך לא אם הפחות, לכל להשתיק כדי עליהם, ללחוץ שאפשר הכפתורים
 הוא: האחד תורפה. נקודות מספר יש הזה בכוח הזה. הכוח את לחלוטין
 וייצמן. הוא ומייצגה בלונדון, מרכזה הרי וזו הפוליטית, להנהגה ביחס משמעת

 למרות לא,׳ - התקפה כן, - ׳הגנה במשפטים שמתמצים תסביכים - השני
 השיב כזאת", הפרדה של אפסותה את הוכיחה והצבאית המדינית שהתיאוריה

דן. של לשאלתו בלהט נתן
 חופשיים ישראל׳ חרות ׳לוחמי "שאנו, נתן המשיך לדעת", מאוד חשוב "אבל

 כללית מרות של ערכה את שוללים שאנו מפני לא האלה. התסביכים משני
 ובכל השטחים בכל החרות מלחמת את תנהל אשר לאומית, הנהגה ושל

 פרצופה את תראה אנגליה כאשר יבוא כזה שרגע ספק גם אין החזיתות.
 ונטיעת רמיה כשעקב או במלחמה, תפתח עכשיו של ההנהגה ואז האמיתי
 איננו אנו הזר. בשלטון למלחמה ויצטרף יתמרד העברי הנוער חדשות, אשליות
 תמיד אנו לכן חלקית. איננה מלחמתנו הלבן׳. ב׳ספר או העליון בנציב נלחמים
 של קטן חלק רק הוא והטרור זו. בשעה הנתונים ובתנאים באפשרויות נלחמים

 את להפסיק יהיה וצריך יהיה אפשר שבקרוב והלוואי ייתכן, מלחמה. אותה
 יותר. רחבה חזית בשם רק יקרה זה אבל האינדיווידואלי, הטרור מלחמת
דבריו את נתן סיים הכרחיות", גם דעתי ולפי אפשריות, כאלה וחזיתות
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הזו. בסוגייה
 עליה שתענה ממך מבקש "אני דן. אמר נתן," אחת, שאלה עוד לי "יש

בכנות".
נתן. התעניין ז" "מהי

 לגרש יהיה אפשר האם הזו? למלחמה סיכויים שיש מאמינים אתם "האם
טרור?" של שיטות באמצעות הארץ מן הבריטים את

 הזה שהיום בטוח לא ואני הארץ את יעזבו והבריטים יום יבוא "בהחלט,
 קבוצה של טרור פעולות על־ידי יבוא לא שהנצחון לזכור יש אולם רחוק. כה

 הנצחון מכולם. פחות בכך מאמינים ואנו בזאת מאמין אינו איש אחת. קטנה
 יהודים ובייחוד יהודים, העלאת המלחמה: דרכי כל של שילובם על־ידי יבוא

 בארץ ונקודה נקודה לכול עלייה כדבעי; מצוידים האפשר ככל ושיהיו צעירים,
 חקלאי בציוד ברורה, תוכניתית התיישבות ההיסטוריים; בגבולותיה הזאת

 הבנה מתוך מלונדון, חוץ העולם, בכל עצמאית דיפלומטית עבודה ומודרני;
 פוסקת בלתי מלחמה זאת: עם ויחד הבינלאומי. בעולם המתרחש של עמוקה

 כולו, והעולם העברי העם שיידע וכדי יידע שהוא כדי הבריטי, בשלטון
 ומלוכד מרוכז אחיד, ניהול כמובן הוא, הרצוי - רצינית. היא שמלחמתנו

 הריכוז במוקדם שיבוא ובמידה הזאת, המלחמה תחומי כל של ומתוכנן
 מעיני הלוט לגמרי הורד שטרם ייתכן, אולם משובח. שזה הרי והליכוד,
 בלי לצאת הזאת בארץ הטוב הנוער החליט שטרם ייתכן הציונית; ההנהגה

 ו׳ימין׳, ׳פאשיזם׳ עלילות עלינו יעלילו זמן־מה שעוד ייתכן ׳הזקנים׳. רשות
 שכל משותפת, למלחמה הליכוד את להביא שלא כדי כאלה, כינויים ועוד

 היא אך פגומה, המלחמה תהיה אלה שבמקרים מובן אליו. משתוקק הנוער
 היא אם־כי קיימת, עובדה היא כיום העברית החרות מלחמת דן, הבן תהיה.

 פוליטי - יסודי הכרח זהו יבואו. ומבחוץ, מבפנים ברית בעלי בתחילתה. עוד
שיבואו".

 הרגיש ולא במחשבות שקוע היה דן ל״קסדרה". בחברו נתן התבונן לרגע
 על גבוהה רמה ועל מאלפת שיחה ספק ללא היתה זו לדבר. חדל בעצם שנתן

בארץ. המצב
 ממנו. נפרד כשהוא דן אמר דעות", אתך להחליף תענוג זה היה נתן, "תודה

לכך". תתנגד לא אם לשוחח, נשוב שעוד מקווה "אני
טוב!". ערב שתחפוץ. עת בכל דן. "ברצון

ממנו. ונפרד דן ענה "להתראות!"
 תכנן שאותו היום סדר את סיים לא עדיין הוא לצריפו. ללכת פנה נתן

 הבא בגליון לפרסם עמד שהוא המאמר בכתיבת להתחיל בכוונתו היה לעצמו.
 להטיל ושאין העיתון, של תוכנו את לגוון שיש היה סבור הוא "החזית". של
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בחוץ. שנמצאים האנשים כתפי על רק הכתיבה מלאכת את
 אותם וסימן לריבועים, אותם חתך טואלט, נייר של פיסות נטל נתן

 יש ולכן דקה, בשפופרת המאמר את להבריח יהיה שמואל׳קה על במספרים.
 לעצמו. נתן חשב המאמר? שם יהיה מה שיש. ביותר הדקיק בנייר להשתמש
 את במאמרו ניתח נתן החליט. העברית", החרות ותנועת הציונות "אנגליה,

 ואת ארץ־ישראל, לגבי העולם מלחמות שתי בין שהתוותה במדיניות המצב
 גם כי נכשלה הציונות במזרת־התיכון. בריטניה של האימפריאלסטית המדיניות

 בין מהותי הבדל היה לא בלבד. אישית שתדלנות גרסו ז׳בוטינסקי וגם וייצמן
שניהם.

 לחוסר חיצוני ביטוי ששמה זו היא זו, "עובדה כתב. בלונדון", ישבו "שניהם
 הצלה ביקשו הציוניים המנהיגים גווניה. בשני הציונית המדיניות של הישע

 שחרור תנועת של מנהיגיה שחרור. תנועת היתה לא הציונות כי הכובש. בבירת
 ואילו כבני־ערובה. בכלא, הלוחמים במחתרת, הכובש בבירת לשבת יכולים
הפקידים. על גם היו חביבים הציונים מנהיגי

 תנועת סכנה... כל היוו לא הם בלונדון. המושבות משרד של ציון שונאי
 מלחמת - בארצו ישראל לחרות ויחידה אחת דרך יש מלמדת: העברית החרות
הזר..." בשלטון בכובש, תמיד
 הרחב הפיהוק את להסתיר נסיון תוך־כדי המאמר של כתיבתו את סיים נתן

 אחת שעה נותרה עדיין בערב. שמונה היתה השעה פניו. על בעייפות שהתפשט
 בקוסי, נתקל בחוץ קצר. לטיול לצאת עוד אפשר הדלתות. סגירת למועד עד

קריר. אוויר לנשום הוא גם שיצא
ל״קסדרה". אותו בהזמינו לו, אמר אלי", הצטרף קוסי! "בוא
קוסי. את נתן שאל שם?" העניינים מתקדמים "איך

 האור את נראה מעט עוד מטר. לשישים מתקרבים אנו שפיר. הכול "בינתיים
קוסי. צחק המנהרה", בקצה

 חודש בעוד נהיה כשורה יילך הכול אם סבלנות. חסר כבר אני גם "מצויין.
בחוץ".

קוסי. אמר אותנו", לקבל קשיים יש בחוץ הרי "אבל
העניינים". את להחיש הבטיח מיכאל יסתדר. זה "גם

קוסי. נאנח טוב", שיהיה "נקווה
 איני ועדיין רב זמן ביחד כאן "אנחנו נתן. לפתע שאלו קוסי?" אתה, "מנין

דבר". עליך יודע
שבצ׳כוסלובקיה". בקרפטורוס ממונקאץ, "מוצאי

בפיך?" השגורה היפה העברית "מנין
מילדותי". עברית דובר אני ׳תרבות׳. העברית הגימנסיה בוגר "אני
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סקרנותו. את להביע נתן הוסיף בית״רי?" "היית
 בתחילת ׳קטינה׳ באונייה ארצה עליתי בית״ר. של הנוער בתנועת הייתי "כן.

קוסי. השיב פי׳. על ׳אף עליית במסגרת 19 ובגיל ,1939 שנת
לשאול. נתן המשיך בית״רז" בפלוגות גם "היית

 והצטרפתי הפילוג אותי השיג כאן לאצ״ל. גויסתי שם בבאר־יעקב. "כן.

לפעול". המשכתי שם בנתניה, לגור עברתי דבר של בסופו ליאיר.
נתן. שאל נאסרת?" "כיצד

 כרוזים הדבקנו כאשר רוט, יוסקה עם יחד נאסרתי טיפשי. די היה "זה
 ואלכסנדר קורב אליהו בעיר. כללית הדבקה היתה לילה באותו .9.5.41 ב־

 קצר זמן במרכזה. ואני ויוסקה העיר בשכונות הדביקו לך, שמוכרים שומר,
 הצליח קורב אליהו אבל השנייה, הקבוצה על שוטרים התנפלו לפני־כן

 בגבע, שגר שומר מאלכסנדר והמברשת הדבק את לקחת באנו אנו להימלט.
 אותנו. ואסרו שוטרים עלינו קפצו המשטרה, מול לפתע, להדביק. והתחלנו

 בחדר השארנו המזל לרוע אחד. בחדר גרנו ואני יוסקה מברשת. מצאו אצלי
 את להשהות כדי זמן לנו דרוש היה לכן, אותנו. להפליל היו שעלולים דברים

 מלגלות נמנענו בחקירה החדר. את לנקות יספיקו שחברינו עד כתובתנו, גילוי
 אך לח״י, חבר היה שלא הבחורים, אחד בנו הבחין באמת ולמזלנו הכתובת את
 ואלה מעצרנו, על בסביבתנו שגרו שלנו לחברים לספר הלך ומיד עלינו, ידע
 תחילה דבר. בו נמצא לא לחדר, המשטרה עם באנו כאשר החדר. את ניקו

לילה. באותו כרוזים הדביקו הם גם כי אצ״ל, חברי שאנו בנו חשדו
 לעכו הועברנו משם יום. ארבעים שם והוחזקנו לטול־כרם נלקחנו אחרי־כן

סיפורו. את קוסי סיים שלי". הסיפור וזהו למזרע, ולבסוף
 להמשיך ונוכל בחוץ כולנו נהיה שבקרוב מקווה אני מאוד. "מרתק

נתן. ענה במלחמתנו",
קוסי". טוב לילה לצריפים. להיכנס צריך השריקה. "הנה,
נתן". מנוחה, "ליל
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31

במיים מהלכת הבריטית הבולשת

 הקצין של אמונו את גם אלא המחנה, אנשי של אמונם את רק לא רכש שאול
 הוא כי עד האנגלי, על טוב כל־כך רושם עשה שאול המחנה. מפקד היגינס,

 המחנה. בענייני פעם לא אתו להתייעץ ביקש ואף בהתלבטויותיו אותו שיתף
 שהבולשת להיגינס נודע כאשר הימים, שבאחד מלא כל־כך היה זה אמון

 הידיעה: את לשאול מלגלות היסס לא הוא בלטרון, חיפוש לערוך עומדת
 ידיעות אליה הגיעו במחנה. חיפוש לערוך הבולשת מתכוננת מחר "שאול,

המידע". אמיתות את לברר רוצים והם צריפים במספר חשמל חוטי שחסרים
 פנים בהעמידו המפקד, את שאול שאל אלה?" חוטים לקחת יכול מי "אבל

 המעורבים באנשים האנגלים חושדים האם לדעת, רצה הוא מתפלאות.
בדבר.

 גנבו הגרמנים שהעצירים חשד התעורר בסוד. דברי את לשמור ממך "אבקש
חשאית". שידור תחנת להתקין כדי החוטים את

המופתע. את לשחק שאול המשיך המפקד?" שח אתה "מה
 ליגליים. בלתי דברים ישנם במחנה אצלכם שגם יודע אני שאול, "ראה
 לי ידוע המקובלת. בדרך שלא מכתבים ומבריחים רשות ללא כסף מקבלים

 שמחר, לכך שתדאג ממך מבקש אני הבולשת. עם צרות רוצה לא אני הכול.
 אם שלכם. בצריפים ליגליים בלתי דברים יימצאו לא הבלשים, כשיבואו

 בניהול אותי יאשימו ועוד שערוריה להקים עלולים הם כאלה חפצים ייתפסו
 לחלוטין", כאלה תופעות למנוע אפשר כאילו המחנה. של תקין ובלתי רשלני

היגינס. רטן
 שאול את וביקש היגינס חזר בצריפים", דבר יימצא שלא הכול עשה "שאול,

תחנונים. בקול
 לי תאמר "רק שאול. אותו הרגיע בסדר", יהיה הכול המפקד, תדאג, "אל
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 וסיפרת לי שקראת לאנשים לספר אלך שלא ברור הבולשת. תבוא שעה באיזו
 אוכל המדויקת, השעה את לי תאמר אם החיפוש. על הזה הסיפור כל את לי

 מכוניות של חשודה תנועה שישנה בתואנה קודם־לכן, שעה רבע אותם להזהיר
המחנה". לעבר

 לי תאמין מישהו. על לסמוך יכול שאני מזל לי יש שאול, צודק, "אתה
 עליי. מהיימנים בלתי הם האחרים כל אמון. נותן אני בו היחידי האדם שאתה

המפקד. השתפך זה", את מספר הייתי לא אחר אדם שלשום בחיי,
לשאול. שאול הוסיף הבולשת?" תבוא שעה באיזו "אז

 של באוזניו השעה את היגינס לחש בבוקר", שמונה שבסביבות לי "אמרו
שכמו. על ידידותית טפיחה מתן תוך־כדי שאול

 נפרד כשהוא שנית, שאול הבטיח כשורה", יתנהל שהכול לך מבטיח "אני
המחנה. ממפקד

הצריף. לעבר צעדיו את שאול שם זו ענינים מהתפתחות מרוצה
 חשובה". הודעה לי "יש מהרצ׳קה, שאול ביקש החברים!" לכל מיד "קרא

 ייערך בבוקר שמחר לי נודע עתה זה "הקשיבו! שאול: פתח כולם משהתרכזו
 אל פנה הצעות?" יש ננהג. כיצד עיצה לטכס עלינו .c.i.d.ti על־ידי חיפוש

הבחורים.
 בחיפוש שאירעו והמתח ההתרחשויות כל את לעבור רוצה הייתי לא "אני

 ׳החבר׳ הסרג׳נט של ביקורו על מוותר "אני סימן־טוב. יצחק העיר הקודם",
אותי". שעצר

 הציע הצריף", לתוך הגויים את להכניס שלא דרך למצוא שיש חושב "אני
מתי.

 דעתו, את חיזק כניסתם", את תמנע אשר טובה סיבה להמציא צריך "אמת.
שמואל.
 באים הם "הרי ברוכקה שאל להיכנס?" להם לתת לא אפשר איך "אבל

בפנים". חיפוש לערוך בכוונה
 כללי נקיון שנערוך דעתכם מה נלהב. כולו מנחם, התפרץ מה?" יודעים "אתם

והחפצים". המיטות כל אל החוצה ונוציא בפנים
 והשלוליות רבים במים הרצפה את "נשטוף יודקה. אישר מצוין", "רעיון

הרבה". לחטט מהשוטרים ימנעו
 לטרון שכלא כזה יסודי ניקיון נערוך "מחר הבחורים. כל התלהבו זה", "זהו
כמותו". ראה לא מעולם

 חפירת התרגשות. מרוב עיניו את עצם לא איש החיפוש, שלפני בלילה
 שהכול ייתן "מי ומתקצרת. הולכת לחופש והדרך לסיומה, מתקרבת המנהרה

 החיפוש. אחרי כבר להיות ייחלו כולם הבחורים. התפללו בשלום!" מחר יעבור
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ההצלחה. סף על עכשיו להיכשל היה אסור כבד. היה המתח
 הדלת. תיפתח שבו לרגע במתיחות וחיכו ערים היו כבר הכול עלה. השחר

 קפצו כולם הדלת. את ופתח הגיע ביקלי סרג׳נט שש. היתה השעה
במהירות. והתלבשו ממיטותיהם

יודקה. פקד החוצה!" הכול את "הוציאו
 הבגדים המטלטלים, כל נארזו לעבודה. בקדחתנות נרתמו הבחורים

 קרה דומה גורל הצריף. לפני והוצאו והשקים המזוודות לתוך השונים והחפצים
 עלו הפשפשים וכל הרחבה, אל אחת־אחת נלקחו המיטות ולמזרונים. לשמיכות

 העץ לספסלי גם נעשה דבר אותו מימיו. כמוהו איש ראה שלא בטקס באש
 שהיו החפצים וכל המלתחה גם פורקה חשד, כל להסיר כדי והשולחנות.

 חריצי את ולמרק לחזק החבר׳ה דאגו הקודם בלילה החוצה. הוצאו בתוכה
בפתח. להבחין יוכלו שלא כדי "השולחן" של האבנים

 של בגובה במים הוצף הצריף השטיפה. תור הגיע בחוץ היה כבר כשהכול
 בחורים מספר גדולים. מים בקילוחי נשטפו הקירות סנטימטר. עשר חמישה

בשקדנות. הרצפה את מקרצפים והחלו מברשות נטלו
 את העושים בבחורים בהתבוננו שאול חייך לציון", הראויה עבודה "אכן"
ביעילות. המלאכה
 להודיע הזמן "הגיע .07.30 השעה את הראו המחוגים בשעונו. הביט שאול

 כעבור כביכול. המחנה, משרד אל צעדיו את ושם לעצמו, אמר החיפוש", על
 עתה זה כאילו להודיע הצריפים לכל וניגש עקבותיו על שב הוא דקות מספר
הערבים. מחנה על גם לפסוח מבלי חיפוש, להיערך שעומד לו נודע

 החיפוש, על ההודעה מן מופתעים שהם פנים העמידו 4 צריף דיירי
בלבד. מקרי הוא הכללי הנקיון של ושהעיתוי

 הורגשה ארוחת־הבוקר לאחר היגינס. שציפה כפי הבולשת, אנשי הגיעו מיד
 לבושים ואנשים שוטרים עשרות מכוניות. מנועי רעש של בחוץ גדולה תכונה

 פניהם את קיבלו 4 מצריף הבחורים הצריפים. על בבת־אחת הסתערו אזרחית
 הרצפה את מקרצפים והאחרים ארוחת־הבוקר, את מסיים מהם כשחלק
 בהשמדת ממשיכים האחרים ואילו הקירות, על מים קילוחי ומתיזים

בשקדנות. הפשפשים
 בדיוק לא הם עיניהם. לנגד שנתגלתה הגדולה מההצגה הופתעו הבלשים

 הבוקר בשעות לעשות מה להם שאין האלה, למשוגעים להתייחס איך ידעו
 את להם לקלקל רצו לא הם יסודי. כה נקיון מבצע לערוך אלא המוקדמות

 יתלכלכו שלא כדי הרטובה, הרצפה על לדרוך שלא נזהרו ולכן המלאכה,
הבוץ. בהן שדבק נעליהם

 מבעד הציצו הם האחרים. בצריפים מאשר פחות 4 בצריף השתהו השוטרים
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 זאת במקום פנימה. נכנסו ולא חובתם, ידי לצאת כדי רק הריק לצריף לדלת
 דבר נמצא לא כאשר הצריף, לפני שעמדו בחפצים מדוקדק חיפוש נערך

 הקצינים ואחד הצריף. תוך אל גם מבט להעיף שיש הבולשת, אנשי החליטו
בפנים. המצב מה לבדוק סרג׳נטים שני שלח

 הבאה הפעם "אם המלבב: בחיוכו להם אמר לשוטרים שנתלווה שאול
 ליום הניקיון את לדחות נשתדל אז לבוא, עומדים שאתם מראש לנו תודיעו
אחר".

 שקורים לכך חשד שום אין שפיר. הכול כאן טוב. רוח במצב היו השוטרים
 שעל ומבטיחים שאול, דברי למשמע מצטחקים הם אסורים. דברים בו

בעוד־מועד. להם יודיעו הבא החיפוש
לרווחה. הבחורים נשמו משהסתלקו השוטרים,

 היגינס לקצין המחנה. למפקד החיפוש תוצאות החמיאו שאול של בעזרתו
 אצל אסור דבר נמצא שלא על־כך לשאול להודות מלים מספיק היו לא

 במחנה. והנוהלים ההסדרים על ושאלות חקירות ממנו נמנעו ובכך העצירים,
 ניצל ושאול והיגינס, שאול בין היחסים התהדקו הבולשת של ביקור אותו מאז
תום. עד - לו האופיינית בדרך זאת

 שנעשו האחרונות מהמדידות ונשלמה. הלכה והתפירה הגיע תמוז חודש
 את לתכנן הזמן אם־כן, הגיע, מטרים. כעשרה עוד לחפור שנותרו התברר

 מספר את סופית לקבוע היתה, הפרק על שעמדה העיקרית הבעיה הבריחה.
 המועמדים של השמות רשימת על הבחורים החליטו במזרע עוד הבורחים.
 בנוסף בחורים, שבעה־עשר - 4 מס׳ בצריף כולם רוכזו כך לצורך לבריחה.
 הכלא לבין החופש בין הפרידו שבו הרגע, עד אולם .2 מס׳ מצריף לארבעה

 לחופשי. לצאת שיורשו האנשים מספר בדבר החלטה נפלה לא מטרים, עשרה
 מקלט מקומות להכין בחוץ המנגנון של באי־יכולתו נעוצה היתה לכך הסיבה

 היה אשר התנועה, של הכספי המצב גם איש. ואחד עשרים למען מספקים
 בסופו הבורחים. מספר של הסופית בקביעתו מבוטל בלתי גורם היה בכי־רע,

 מעמסה להוות ועלולה התנועה כתפי על תיפול אלה של כלכלתם דבר של
תיפקודה. על גדולה

 ברור היה לבריחה. המועמדים אצל חרדות מעט לא עוררה אי־הוודאות
 הרשות מהם לחלק תינתן לא ואחד, מעשרים פחות יהיה שהמספר יוחלט שאם

יישארז ומי יילך מי יקבע ומי אלהז יהיו מי לברוח.
 היה במכתב לאשורו. המצב את תיאר אשר ממיכאל מכתב התקבל אחד יום

 כל את לקבל זה בשלב מסוגלת תהיה שהתנועה סיכויים שאין רמז גם
 בשיחות מלעלות פסק לא הנושא עלה. המתח שנקבע. כפי לבריחה, המועמדים
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 איש חריפות. ולמריבות לוויכוחים אחת לא הבחורים את גרר ואף סופיות, אין
 זכות, ובעלי ראויים עצמם את ראו כולם מקומו. על לוותר מוכן היה לא

 מוכן היה לא ואיש חברו נגד טען לא איש אולם הבורחים. עם להימנות
 בהדגישם בלבד, עצמם על סינגרו הכול האחרים. של חסרונותיהם את להבליט

 שהסתמכו כאלה גם היו המחתרתי. נסיונם ואת האישיים יתרונותיהם את
 העשויים בחוץ משפחה קרובי להם בהיות בתנועה, הכלכלית תלותם על־אי
בהם. לתמוך

 הבורחים גורל על להחליט הסמכות היתה לא העצירים מבין לאיש
 הוותק בתוקף הזאת לסמכות טענו אשר כאלה היו זאת למרות והנשארים.

המנהרה. כריית של העבודה ובניהול באירגונה בתכנונה, והראשוניות שלהם
 האחווה לאווירת חיובית תרומה תרמו לא האלה שהוויכוחים ברור

 בהבנה להתייחס מקום היה אולם החברים. בין כה עד ששררו ושיתוף־הפעולה
 רב סבל אחרי לחופשי לצאת הכלל, מן יוצא ללא כולם, של לרצונותיהם

 מהם איש יישאר לבל המאמצים כל את לעשות שיש מאליו מובן והיה כל־כך,
בלטרון.
 שכול כדי הכול לעשות נתבקש הוא למיכאל. המכתבים שוגרו זו ברוח

 שלא נמרצות, במכתביו הבהיר נתן למעשה הבורחים. בין יהיו ואחד העשרים
שונה. פתרון הדעת על יעלה

 המנהרה הוגי מבין שהיה למרות לגורלו. שחשש אלה מבין היה שיף מנחם
 להימנות שלו הסיכויים על רבים ספקות לו היו ובתושייה, בידע רבות סייע ואף
 מתוך זאת הבין הוא מספרם. צמצום על יוחלט וכאשר אם הבורחים, עם

בערבים. שנערכו והוויכוחים השיחות אין־ספור
אותם: ושאל חבריו, של תגובתם את לבדוק מנחם החליט פעם

 אם לי יקרה מה אתכם, שואל אני הנשארים. בין אהיה שאני שיוחלט "נניח
אליכם?" אצטרף אני גם כולם שייצאו לאחר

 בה היה אך פרובוקטיבית, היתה השאלה דממה. השתררה השאלה לשמע
 על להסתלק בצריף שיישארו מאלה ימנע מי באמת, בהחלט. אפשרי מצב ציור

 חברו על לאסור המוסרית הזכות למישהו יש בכלל האם ואחריותם? דעתם
לכך? פנויה הדרך כאשר האויב משבי לברוח

 חן מצאה לא מנחם של שהשאלה כאלה הבחורים בין היו זאת למרות
חריף. ביטוי בתגובתם לכך נתנו והם בעיניהם,

 איננו "אנחנו אמרו. פקודה", כהפרת בעינינו להיחשב עלול כזה "מעשה
כן". לעשות לך מייעצים

לי?" תעשו "מה
 בדיחות מתוך ספק ברצינות, ספק מאן־דהוא, השיב בכדורים", פניך "נקביל
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 מראשו שיוציא במקצת, מנחם את להפחיד כדי בכך רצה הוא אולי הדעת.
בפועל. איומיו את לממש כוונה ומבלי ותו־לא, כאלה נלוזות מחשבות
 רצה לא ג□ הוא אותו. יפקירו שחבריו מכך חשש לא סימן־טוב יצחק
סגולותיו. את למנות בא ולא המחליטים על להשפיע

 לבוא נקרא שבו ההוא הערב עד להחלטה, בסבלנות וחיכה עליהם סמך הוא
הנושא. על החברים עם ולשוחח

 האויב, לעשות מסוגל מה לדעת נוכחת "בעצמך יודקה. לו אמר "יצחק",
 וייאסרו הבריטים בהם יפגעו שמחר ייתכן זקנים. והורים ילד אשה, יש ולך

 לעשות שתוכל מה עזרה. להם להושיט אז תוכל לא ואתה כבני־ערובה, אותם
 אתה, בטוח האם גדול. יהיה אז סבלך ולהילחם. ולהמשיך שיניים לחרוק רק זה

 חייך את לא לסכן אתה מוכן והאם תגובה, ללא הזה הסבל את לשאת שתוכל
ביותר?" לך והיקרים הקרובים של חייהם את גם אלא בלבד,

 בהרהורים שקע הוא חומרתם, בכל האלה הדברים את שמע שיצחק לאחר
 שמחר מראות בדמיונו מעלה כשהוא החדר, בחלל נתקעו כמו עיניו עמוקים.

 זועקת קטנה ילדה הבית, הרס המשפחה, סבל למציאות: להפוך יכולים
 בשוויון זה לכל להתייחס יוכל באמת האם לעזרתו. וקוראת "אבא!" באוזניו:

נפש?
 הוא קלה שעה אחרי אך סימן־טוב. יצחק הרהר עוד מה על ידע לא איש

בלחש: השיב שקטות ובפנים מהרהוריו, ניעור
הכול". למרות הולך, "אני

 הכול של מחשבתם את הנושא העסיק ברור, היה לא עדיין שהמצב למרות
 לרשימה מיכאל של אישורו את קיבל שנתן עד נמשכה הבהירות אי הרף. וללא

 לא הבחורים על עברו קרה, שהדבר עד אולם הבריחה. לפני קצר זמן שהוצעה
 בין שמקומו בטוח היה מהם אחד כל ליבם, בתוך אך שינה. בלא לילות מעט

 לעשות עתידים שהם מה על בהקיץ חלמו שינה ללא ובלילות מובטח הבורחים
 מתוך חברו את איש ולמתוח להשתעשע גם פסקו לא הם כך בתוך בחוץ.

הדעת. בדיחות
 את אבן־זהר יצחק פעם שאל בחוץ?" שתעשה הראשון הדבר יהיה "מה
מלודג׳. משכבר חברו צ׳וצ׳ו,

יצחק. של שאלתו את שמע ולא בהרהורים שקוע היה צ׳וצ׳ו
שאלתו. על חזר יצחק לי". תסלח לב, שמתי "לא
ששאלתי?" מה שמעת צ׳וצ׳ו, "נו,

 למה מבין אתה בחורה. אל שאלך הוא אעשה אשר הראשון הדבר "בהחלט.
מתכוון?" אני

יצחק. בו התגרה בחורה?" נראית איך זוכר בכלל אתה "בחייך,
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ידידי". כמוך, "בדיוק
 את למתוח יצחק המשיך הבאות?", לקראת קצת להתאמן תתחיל "אולי

 מסתכל הוא דרכן עבות, זגוגיות לו התקין אשר ׳מסריק׳ כמו תעשה חברו."
שלו." ב׳משקפת׳ חתיכה איזו לתפוס כדי הכביש לעבר יום כל

 על וישב המחתרת עם קשר כל לו היה שלא בחור של כינוי היה "מסריק"
בכפו. עוול לא

 עם חדל אז טוב. יותר שמצבך לחשוב אפשר יצחק, אותי, לגרות "הפסק
ברוגז. צ׳וצ׳ו ענה האלה", השטויות

 ישב אשר וייס שמואל את יצחק שאל שמואל?" לעשות, מתכוון אתה "ומה
השניים. בין שהתנהל המרתק לדו־שיח בהנאה והקשיב להם בסמוך
 ייפול, מכם מישהו שאם לכם מבטיח אני אז שלנו, בדפוס אעבוד אני "אם
שמואל. "התלוצץ ׳ספיישל׳, שחורה מסגרת עם אבל מודעת לו אעשה

 התערב יותר?" יעיל עיסוק לך תמצא אולי טוב־לב. באמת אתה רבה, "תודה
סיומקה.
 את אותי תלמד "אולי הנגבי. עמנואל לעבר סיומקה קרא עמנואל!" "שמע

 אותי מעצבן אותו. לשיר שתחדל או הרף? ללא מפזם שאתה הזה הנהדר השיר
המלים". את מכיר לא שאני

 של ואי־איכפתיות אדישות של מסר בהן היה אבל גסות, היו השיר מילות
כולו. העולם כל כלפי מחברו

 מתגרה הנגבי, שאל סיומק׳ה?" השיר, את אותך שאלמד מעוניין "אתה
בחברו.

סיומקה. ענה "בהחלט!"
ימים". חודש במשך יום כל שלי הנעליים את תצחצח "אז

 "עשינו המוצע. לאתגר סיומקה ענה אותי?" מרתיע שזה חושב "אתה
עסק".

 מן יציאה זוהי סוף־סוף החברים. של הרועם צחוקם לקול כף תקעו השניים
כלשהו. בדבר המתח את לפרק יש השיגרה.

 את חברו את לימד זה במלואו. ההסכם את קיימו סיומקה וגם עמנואל גם
ביומו. יום מדי החודש, כל במשך נעליו את ציחצח וזה הפופולרי, השיר

חברים. בין אפילו לכבד. יש הסכמים הרי
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32

בבולשת חקירה

 התוודעו הם זמן. הרבה כבר חברי□ היו )מוסביץ( בן־דב וברוך )וייס( גור יהודה
 על האחראי שהיה יצחקי אריה של בפיקודו הפילוג, לפני עוד באצ״ל, לזה זה

 ותיקים היו שניהם יהודה. בהשפעת ליאיר הצטרף אף ברוכקה ח׳. פלוגה
 שניהם זהה. רקע על היתה למעצרם הסיבה גם במעצר. וותיקים במחתרת

 הלשינו באצ״ל שהתגלו הבוגדים שהפרובוקטורים מכך כתוצאה נעצרו
עליהם.

 בשנת עוד ארצה עלה והוא בית״ר, חניך היה צ׳כוסלובקיה, יליד יהודה,
 הלאומית להגנה הצטרף מיד ארצה בבואו עלייה. אשרת עם חוקי באופן 1935

 .1940 בנובמבר 6ב־ נעצר הוא יאיר. אחרי הלך הפילוג עם לאצ״ל. ואחר־כך

 שישנה פעיל, היה בו הידיעות, בשירות ידיעה התקבלה שנעצר לפני ימים כמה
 נעשו זאת לאור יאיר. מאנשי מפקדים מופיעים ובה הבולשת, בידי רשימה

 את סיכל שהמאסר אלא לחיפה, לעבור יהודה על היה לפיהם סידורים,
 ארליך, אבנר ביניהם הארץ, חלקי בכל רבים אנשים נאסרו יום באותו תוכניתו.
 ינאי דוד סרברו, משה מתל־אביב, טרכטמן שלמה ברור, ישראל סלמן, אברשה

 תל־אביב, פינות בכל יהודה אחר ציד נערך היום במשך מחיפה. אברבך ופנחס
 ללא אבל להופיע, רגיל היה שבהם המקומות בכל אותו חיפשו והבריטי□

 שהתקיימה מהרצאה הלילה של המאוחרות בשעות חזר כאשר הצלחה.
 שוטרים לחדרו לפתע התפרצו במיטתו, ונשכב הקצינים אגודת במועדון
 איש שהיה לחדר חברו ע□ יחד אותו, ואסרו שלופים אקדחים ע□ ובלשי□
 יאיר, פלג איש יהודה, את רק לאסור הרשימה לפי התכוונו הבלשים האצ״ל.

שעות. מספר לאחר שוחרר אשר חברו את גם לקחו בטחון ליתר אך
 ב־סס. בכירים בולשת קציני ומורטון, וילקינס לפני לחקירה הובא יהודה

כלשהי פעולה לביצוע אובייקט שהיה בית של תרשים בכיסו נמצא מזלו לרוע
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 על לענות סירב יהודה הקצינים. התעניינות את עורר הטבע בדרך אשר
 אחדים משפטים נייר פיסת על לכתוב ממנו דרש ווילקינס ואז שאלותיהם,

 הכתב עם להשוותו כדי כתב־ידו את ממנו לקבל רצו הם לו. שהכתיב
 את שיבש הזמן וכל ווילקינס, שדרש כפי להכתבה ציית לא יהודה שבתרשים.

הכתוב.
הבלש. עליו צעק לך", אומר שאני כמו "עשה

יהודה. לו ענה לעשות", לי אומר שאתה מה את אעשה "לא
עינויים?" חדר כאן לנו שיש יודע "אתה

 מספר את גם לך לומר אוכל רוצה אתה אם השלישית. בקומה . "כן
החדר".

מפחד?" לא "אתה
"לא!"
 התערב ולא מסויג, אך מרוגז ונראה ווילקינס, ליד ישב מורטון הקצין
שאל. מפחד?" לא אתה "למה בשיחה.

 שכחתם לא אתם שגם מאמין ואני וברקר. קרנס של המקרה את זוכר אני "כי
 מעטה. לא בחוצפה ואפילו עצמי בבטחון יהודה השיב גורלם", את עדיין

 של עינויו על אחראי והיה בבולשת היהודית המחלקה מפקד היה קרנס הקצין
 ברקר והקצין הוא .0.1ה.ם. על־ידי שנעצר האצ״ל, מפקדת חבר זרעוני, בנימין
 כשוולקינס האצ״ל. על־ידי שהופעל לרגליהם מתחת מוקש כשהתפוצץ נהרגו
נחש. כנשוך רגליו על קפץ הוא יהודה של תשובתו את שמע

"■מהר מכאן אותו "סלק בדלת. שעמד לשוטר צעק "סרג׳נט",
 באותו עמו שנאסרו מחבריו כמה פגש ושם השלישית, לקומה נלקח יהודה

יפו. לכלא האחרים עם הועבר הוא יום באותו עוד הלילה.
 החברים ולשאר לו לערוך במטרה .?<,1ל־.ם. הוחזר הוא יום אותו למחרת

 ולכן יהודה, היה למשטרה מוכר היה שלא מביניהם היחידי זיהוי. מסדר
 על הפרטים מירב את עליו ולברר קנקנו על לתהות מעוניין היה ווילקינס
 עיוות הוא הבלשים. לדרישות התנגדות לגלות המשיך יהודה באירגון. תפקידיו

 כתריסר לחזור השוטרים נאלצו לפיכך, אותו. לצלם שרצו פעם כל פניו את
 שפקעה עד אצבעות, טביעות ללקיחת גם התנגד הוא הצילומים. על פעמים

 דבר, של בסופו בכוח. הטביעות את לקחת ונאלצו האנגלים, של סבלנותם
 המעצר למחנה ומשם עכו למבצר הועבר יפו, בכלא כשבועיים שהוחזק יהודה,

ללטרון. ואחר־כך מזרע
 נעצר בו לילה באותו נעצר לא ברוכקה, חבריו בפי שנקרא ברוך, חברו,

 מדירתו נעדר ברוכקה אך המבוקשים, ברשימת נכלל שמו גם אמנם יהודה.
 בדירת שנעצר עד חודשים מספר הבולשת מעיני להסתתר הצליח ואחר־כך
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אחותו.
 בשנת נולד הוא .30ה־ שנות באמצע לארץ הגיע ברוכקה גם יהודה. כחברו

שבפולין. קאליש בעיר 19 ו 9
 פרנסה לו והיתה וילונות, יצרן היה אביו אמיד. בית היה ברוך, של אביו בית
 של מאמר מקריאת והתרשם בית״ר לתנועת הצטרף הוא בילדותו בשפע.

 ז׳בוטינסקי צפצפות! מדוע צפצפות. לקנות לילדים קרא אשר ז׳בוטינסקי,
 קנו אז לארץ־ישראל, לעלות יכולים ואינכם קטנים עדיין הילדים "אתם כתב:
 לארץ". להגיע כדי דרך כל לכם וחפשו החוקים כל על ותצפצפו צפצפות לכם
 חיפשו הם וקרבה, ההולכת הסכנה את שהריחו הוריו, של הבריא בחוש ואכן

 מהר שאפשר כמה עד לארץ־ישראל, הילדים את לשלח שגרתיות בלתי דרכים
 היו ואשר עלייה, רשיון בעלי שהיו עולים זוג מצאו הם בחיפושיהם יותר.

 היו כאילו שלהם, לדרכון ואחיותיו אחיו שלושת עם ברוכקה את לצרף מוכנים
 ברוכקה כשהגיע בדרכון. רשומים שהיו הילדים כשאר החוקיים, ילדיהם
עוד. בהם פגש לא ומאז הטוב מהזוג נפרד הוא ארצה,

 בסך־הכול היה הוא אז ברמת־טיומקין. בית״ר לפלוגת ברוכקה התגייס בארץ
 אבל קשות. פיזיות לעבודות לצאת מכדי צעיר שהוא לו אמרו ובפלוגה ו,6 בן

 אינה בפרדסים לעבוד שיכולתו והוכיח העבודה על לוותר הסכים לא הוא
 הצטרף כאשר ברמת־טיומקין הכיר הוא גור יהודה את הבוגרים. מן נופלת

 הפרדסנים. בקרב מבוקש עובדים לזוג והיו התיידדו הם ומאז לפלוגה,
 ליסוד ומשם אבן־יהודה, שליד תל־צור לפלוגת עברו שניהם במרוצת־הזמן

ולראש־פינה. ־המעלה
 של סרטיפיקט להשיג שהצליחו לאחר לארץ, הוריו גם עלו שנה כעבור

השכירות. מדמי משפחתו את ופירנס בתל־אביב בית קנה אביו קפיטליסט.
 בתל־אביב הוריו. בבית להתגורר לתל־אביב ברוכקה בא שירותו סיום עם

 הלך יהודה בהשפעת יהודה. עם יחד ח׳ בפלוגה ושירת לאצ״ל הצטרף הוא
 ונסים ישראלי יהושע נאסרו כאשר המודיעין. בשירות ופעל בפילוג יאיר אחרי

 זליגמן עו״ד את גייס בתל־אביב, הפועלים בנק פקיד שוד בשל הראובני
 על־ידי רב זמן מבוקש היה הוא יאיר. עם אותו והפגיש בלח״י, לשירות

 שירות מפקד פריצקר, ישראל הלשין שעליהם האנשים בין ונכלל הבולשת,
 הוא ארוכה תקופה והבולשת. האינטליג׳נס סוכן שהיה האצ״ל, של הידיעות

 בסמוך ונאסר לדירה מדירה לבית, מבית נדד מרודפיו, להתחמק הצליח
 בתל־אביב. אהרונסון ברחוב אז התגוררה אחותו ו.3.2.42ב־ יאיר של להירצחו

 מעקב. תחת נמצא שהבית שחשד משום לביתה, מלבוא נמנע הוא בדרך־כלל
 אחותו לבית לקפוץ החליט הוא שנקט, הזהירות לכללי בניגוד אחד, יום אבל
 שבבית התברר יותר מאוחר זאת. עשה לא רבים שימים לאחר להתקלח, כדי
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 התצפית עמדת על פיקח אשר והוא גוטוביץ, בשם יהודי בלש התגורר אחותו
 זמן וכעבור בואו, על לבולשת הודיעו מיד הגיע, ברוכקה כאשר הבית. גג שעל
 הלח״י הוציא גוטוביץ את אותו. ואסרה הדירה על הבולשת הסתערה קצר

יותר. מאוחרת בתקופה להורג
 נמרצות מכות בו הפליאו תחילה משי. בכפפות ברוכקה עם נהגו לא הבלשים

חייו. על איימו ואחר־כך
עליו. לחצו אותך!" נהרוג אחרת כי שלך, החברים שמות את "גלה

 האנגלים על־ידי ברוכקה נלקח איומיהם את לממש הרצינית לכוונתם כביטוי
 אל אז הועמד ברוכקה להורג. הוצאה של מחזה ביימו הם ושם פתוח, לשדה

בידיהם. שלופים אקדחים עם בשורה מולו נעמדו והבלשים קיר,
 על ספר חייך, את להציל רוצה אתה "אם לו. אמרו בחור!" שעתך "הגיעה

חבריך!".
 המעמד אם בכך בטוח היה לא הוא כי אם לתרגיל, נתפתה לא ברוכקה אבל
 את פצה לא הוא איומיהם את יממשו שהם החשש למרות אמיתי. או מבויים

 סבלנותם את הבלשים איבדו עליו לאיים מחודשים נסיונות כמה לאחר פיו.
 בצינוק, שבועות שישה במשך הוחזק הוא בכלא בכלא. לתאו אותו והחזירו

וללטרון. למזרע ומשם לעכו הועבר הוא התקופה ובתום
 כתבו מהבית אליו שהגיע האחרון במכתב מודאג. היה ברוכקה אלה בימים

לראותו. ורוצה אליו מאוד מתגעגע ושהוא חולה שאביו לו
 ביקור־בית להשיג אצליח "אולי חברו. עם התייעץ יהודה?" עושים "מה

האלהז" מהגויים
 הוא העניין אבל בביתם, לבקר לחברים הורשה שבהם מקרים לי "ידועים

 בכל־זאת לכתוב לך מציע "אני יהודה. לו ענה ממשיים", סיכויים וחסר מסובך
 לקבלת לבולשת הבקשה את ישלחו בוודאי אלה המחנה. למפקדת בקשה
 לעתור הזכות לך עומדת סירוב של במקרה להפסיד? יכול אתה מה אישור.

 השלטונות נגד תנאי על צו הוצאת ולבקש לצדק הגבוה הדין לבית
האחראיים".

 מפקדת אל בקשה וכתב ישב היום ולמחרת ברוכקה, לו הודה טוב", "רעיון
החולה. אביו אצל לבקר לו להתיר המחנה,

 שהיתה השלטונות, תשובת את קיבל הוא סוף סוף רבים, ציפיה ימי לאחר
שלילית.

 המשפט של הצדק לצדק? הגבוה הדין לבית לפנות כדאי יהודה? דעתך "מה
והמאמצים?" הזמן על חבל אולי השלטון. של זה כמו הוא הבריטי
 רוצה אתה כי להם, וכתוב "שב יהודה, חייך זמן?" מחוסר סובל אתה "מה,
החתימה". את לך יאמת אשר לעורך־דין זקוק אתה כך ולשם עתירה להגיש
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 הבקשה הפעם נוספת. בקשה שיגר והוא חברו, בקול ברוכקה שמע שוב
 העורך־דין. עם לפגישה לעכו לנסוע שעליו התבשר הוא אחד ויום נענתה

 עתה כחודשיים. לפני היה זה למחנה. וחזר התצהיר על חתם נסע, ברוכקה
 high court of של עגולה בחותמת חתום מכתב כשבידו לצריף, התקרב

justice of Palestine לברוכקה. המיועד
 שאול. לו אמר המשפט", שמיעת תאריך על בשבילך הודעה שזו "כנראה

 את להשמיע להופיע מוזמן שהוא המשפט, בית מטעם הודעה זו היתה ואכן,
טענותיו.

 שלטונות כבד. משמר תחת לירושלים ברוכקה הובל המשפט ביום
 הבדיקה תוצאות שלפי טענו הם הביקור. היתר למתן התנגדו בית־הסהר

 שהשלטונות עד־כדי־כך רציני, באופן חולה העותר של אביו אין שנערכה,
העותר. כמו מסוכן כה לעציר ביקור במתן יסתכנו
 בקשת את ודחה השלטונות טענות את קיבל העליון המשפט בית

ברוכקה.
 של חיפוש נערך שוב הימים באחד לסיומה. וקרבה החפירה הלכה בינתיים

 אך יסודי, היה לא החיפוש דבר. נמצא לא זו בפעם וגם במחנה, c.i.d. בלשי
 תוכנית על כלשהו מידע השלטונות בידי יש שאולי החששות גברו בעקבותיו
 המחתרת בין המתיחות כאשר גם רבים, חיפושים נערכו לא במזרע הבריחה.
 לתכיפות הסיבה מהי השאלה, נשאלה לכן, לשיאה. הגיעה הזר לשלטון

 שמץ החוצה שהסתנן אפשרות מכלל להוציא אין בלטרון. דווקא החיפושים
אחרת. בריחה תוכנית על או המנהרה, חפירת על מידע של

 מתקרבת העבודה כאשר עכשיו, דווקא הבחורים. את מאוד הדאיג המצב
 המתרחש. על ידיעה כל לאויב שאין בביטחה לדעת מאוד חשוב היה לקיצה,

 הצעות הועלו שוב האנגליםז של קנקנם על לתהות יהיה אפשר אם־כן, כיצד,
 הוא לחיפושים. הסיבות את לדעת הדרך את נתן מצא דבר של ובסופו שונות,

 ולבדוק האריות" ל״גוב במישרין להיכנס מאשר יותר טובה דרך שאין סבר
 החליט הוא לפיכך לא. או כלשהו דבר להם ידוע האם אמצעי, בלתי באופן
 ולבקש קטלינג, ריצ׳רד הבולשת, במטה היהודית המחלקה לראש מכתב לשגר
המעצר. הוא מוחזק מדוע הסבר לקבל כדי לשיחה, אצלו להתקבל ממנו

 לירושלים. אותו ולקחה הבולשת מכונית למחנה הגיעה ימים מספר כעבור
להשתחרר. עומד שנתן חשב הוא שמחתו. את הסתיר לא המחנה מפקד

אמר. פרידמן", מר אותנו, עוזב שאתה שמח "אני
 הפגישה אחרי קטלינג. הקצין עם לפגישה נוסע אני היגינס. מר בדיוק, "לא

דברים". יפלו איך נראה
בירושלים. הרוסים במגרש הבולשת למטה באזיקים כבול הובא נתן
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 צעק הכבולות ידיו את ראה והוא קטלינג של משרדו אל נתן את כשהכניסו
האזיקים!" את מיד "הסירו בזעם:

 בשלום נתן את בירך הוא מנומס. אנגלי ג׳נטלמן של פנים העמיד קטלינג
המכתב. על לשוחח ניגש הוא אחר־כך ורק בשלומו והתעניין

 יודע, אינך באמת אתה האם אותך. עצרו מדוע יודע, שאינך במכתבך "כתבת
פרידמן?" אדון הסיבה, את

השיב. בכפי", עוול לא על אותי מחזיקים לא! "בהחלט
 לי, תגיד ואתה באנגלית משפטים מספר בפניך אקרא איפוא! הקשב "טוב.

 גליון נטל הוא כאשר קטלינג אמר לקוחים?" הם מנין לך מזכירים הם האם
 על העולה בכל לעסוק הזאת בעת עברי לצעיר "אסור לקרוא: החל ממנו נייר,

 חייב והוא מקומות, שני יש הזר. השלטון של והסדר החוק במסגרת רוחו,
 בבית או לחרות, פוסקת בלתי במלחמה במחתרת, מהם: באחד להימצא
האויב"? עליו גבר אם הקברות,

 המלים את כתב מי יודע אתה "אולי נתן. של בעיניו נוקב מבט העיף קטלינג
פרידמן?" מר הללו,

 מפני בייחוד גדולה, הפתעה נתן את הפתיעו קטלינג של מפיו שיצאו המלים
 מספר, שבועות שלפני זכר הוא היטב. אותן הכיר נתן באנגלית. הושמעו שהם
 ושיגר בפולין הנוער בתנועת חניכו שהיה ילין לראובן אישי מכתב כתב הוא

 מלא. אמון לו רחש נתן אבל באצ״ל חבר היה ילין המחתרת. של בדואר אותו
 נודע לימים ואכן לבולשת. המכתב את ימסור שילין דעתו על העלה לא הוא

 המודיעין מראשי היה מהם שאחד חברים, למספר המכתב את הראה שילין לו
 אותו לו מסר וילין לזמן־מה, המכתב את לו לתת ממנו ביקש והוא האצ״ל, של

הבולשת. לידי אותו ומסר אותו העתיק הוא אבל לב. בתום
 הדברים את להכחיש טעם שאין שנייה, של שבריר תוך למסקנה, הגיע נתן

המכתב. את כתב שהוא בכך ולהודות
נתן. הודה אותן", שכתבתי הוא "אני

 מתאר אתה איך במעצר? אותך להחזיק טעם שאין חושב אתה זאת, "ולמרות
אותך?" לשחרר שנוכל לעצמך

 על רק האנשים את ששופטים דמוקרטי לעם שייך אתה קטלינג, מר "ראה
שאומרים". מה על ולא שעושים מה

 תישאר שאתה לנו ברור פרידמן, מר מסוכן אלמנט אתה לא, או "דמוקרטיה
אחריה". גם ואולי המלחמה, סוף עד במעצר

 וחצי שנה כבר שמוחזקת אשתי, את תשחררו שלא מדוע אבל "הבנתי.
 מכתבים כותבת לא והיא כאלה, דעות אין לה בבית־לחם? לנשים בבית־הסהר

פרידה. אישתו, לטובת להתערב נתן ניסה השלטון", נגד
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התחייך. קטלינג
לטובתך." רק במעצר מוחזקת שאשתך אלא זאת, "אין
המוזר. מהנימוק נתן התפלא אומרת?" זאת "מה

 כשאתה תשתחרר היא אם לטובתך. שזה סבורים אנו פרידמן, מר "בהחלט,
 בהומור קטלינג הוסיף אחר", גבר לה למצוא עלולה היא בבית־הסהר, יושב עוד

יבש. אנגלי
 מיד אך נתן, של חמתו את לרגע העלה הבולשת מפקד של האווילי הנימוק

כעסו. על התגבר הוא
משקלו. משיווי אותו להוציא הצליח שזה לאנגלי, להראות רצה לא הוא
 גבר תמצא היא אם לדאוג. צריכים אינם הבריטית האימפריה ולא אתה "לא

 תהיה שדאגתך חבל בקשתה. לפי הנישואים מקשר אותה אשחרר אני אחר,
באירוניה. נתן לו ענה קטלינג". מר הזה, לעניין נתונה

 המלחמה". סוף עד לשבת תמשיך היא גם בכל־זאת, פרידמן, מר "טוב,
פסק.

 הזר, השליט נציג עם השיחה את להמשיך טעם עוד שאין שוכנע נתן
 מזמנך לי שהקדשת ועל לבך טוב על "תודה בנועם: אותה להפסיק והחליט
 כרצונך. לנהוג יכול "אתה הסוף. עד ההדדי הנימוסין במשחק נתן שיחק היקר",

כאן". השליט אתה הרי
סרקסטית. בנימה האנגלי ענה פרידמן", מר פה, השליט להיות מצוין "זה

 ממך", טוב יותר אולי יודע אני גם זאת את קטלינג, מר איתך, מסכים "אני
מידה. כנגד מידה נתן, לו השיב

 בעצבנות לשוטרים סימן הוא לקיצה. הגיעה הבולשת קצין של סבלונותו
המחנה. אל חזרה והובל נכבל שוב ונתן הסתיימה, שהשיחה

 חד־משמעתית, למסקנה והגיע קטלינג עם השיחה פרטי את שיחזר נתן
 חפירת ועל שלהם הבריחה תוכניות על מידע כל אין ולבולשת שלקטלינג

המנהרה.
 נתן הקרוב שבזמן דעתם על מעלים אינם שהבריטים משוכנע היה הוא

 גיבורי כמו בארץ. הבריטי השלטון של אסיריו עוד יהיו לא חבריו, ועשרים
 של לרצונו ובניגוד עצמם בכוחות כבליהם את יורידו הם אמיתיים, חופש

הזר. השליט
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33

הנוטר

 לא הוא לח״י. של במחתרת מיוחדת תופעה היה הזקן", דני או הר־הבית," "דני
 העבריים היישובים במשטרת נוטר היה הוא השורה. מן החברים אחד כמו היה

 דני רבה. תועלת לה והביא המחתרת בשירות פעל ובמקביל ב"הגנה", וחבר
 גבול. היה לא למחתרת מסירותו ולמידת מוצק גוף בעל נמוך־קומה, בחור היה

 לריסון ניתנת היא שאין על־כך ממנה והתפעלו התלהבותו על שמעו הכול
ולאיפוק.
 במשטרת נוטר בתפקיד אחד יום עצמו את מצא שדני קרה זה כיצד

בריטיז. בפיקוד שהיתה היישובים
 שברוסיה דוריס בעיירה 1915 בשנת נולד פינקלשטיין( )קודם שוהמי צבי

 שנה לאחר להכשרה. ונשלח בעיירתו בית״ר לתנועת הצטרף 16 בגיל הלבנה.
 עם כבר בית״רים. קבוצת עם 1933 בשנת ארצה והגיע סרטיפיקט קיבל הוא

 שהרביצו חושי אבא אנשי של זרועם נחת את חש הוא בחיפה, האוניה מן רדתו
 הגיע הוא מחיפה בית״ר. במדי לבושים היותם בשל נאמנות מכות ולחבריו לו

 לעבוד והחל אותה עזב הוא קצרה תקופה לאחר אבל ברמת־גן, בית״ר לפלוגת
 הערבים נגד שונות בפעולות השתתף ב׳," ל״הגנה גויס הוא אלה בימים בבניין.
 למשטרת גויס הוא 1936 בשנת בכרמים. שם לשמור יעקב לזכרון נשלח ולימים

 רבים ימים עברו לא ב׳. מ״הגנה שהתפלג האצ״ל בפקודת העבריים היישובים
 נכללו שבתחומה תל־ליטוינסקי תחנת על האחראי הקורפורל להיות מונה ודני

 רב בנשק והחזיק גפירים ארבעה־עשר היו בפיקודו וכפר־אונו. אז״ר כפר גם
 כחבר תיפקד דני זאת, עם יחד באמונים. האצ״ל את היתר בין שימש אשר

למראית־עין. בשורותיה ופעל ב״הגנה"
 תועלת הביא כנוטר בתפקידו היסוס. ללא יאיר עם הלך באצ״ל הפילוג עם
לעתים לבצעם. יכלו לא שאחרים תפקידים ביצע הוא המדים ובמסווה רבה,
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 לח״י. חבר שהיה דוייטש, בשם מקרוביו אחד ישב שם במזרע, לבקר נוסע היה
 שאל אחד שיום עד העצורים, מאת מכתבים מעביר דני היה אלה בביקורים

 דני של תשובתו שם. לבקר מרבה הוא מדוע פייק, הקצין המחנה, מפקד אותו
 לאחר בחיים לו שנותר היחיד קרובו את לבקר למחנה בא שהוא היתה

 שטרניסט הוא שדוייטש לו אמר פייק הגרמנים. על־ידי הושמדה שמשפחתו
 היהודי לוסטיג הקצין אל דני נקרא זו שיחה לאחר ממנו. ייזהר אם יהיה וטוב

 הבלש שהיה ווילקינס, אל לבולשת, יוזמן בקרוב כי לו בישר אשר ברמת־גן,
 אל פנה ולכן ומסתבך, הולך שהמצב הרגיש דני המחתרת. עבור ביותר המסוכן
 העניין. על לו וסיפר דני, את ושחיבב יקר, אדם שהיה פוקס, אבא מפקדו,

 שיחתו בשעת נוכח שיהיה מוסדל, הבריטי, הנוטרים ממפקד מיד ביקש פוקס
 דוייטש עם קשריו על אותו חקר ווילקינס כאשר ואכן, ווילקינס. עם דני של

 להציק לא מווילקינס ביקש אשר מוסדל בחדר הופיע במזרע, ביקוריו ומטרת
 שבסופו היתה התוצאה בעדו. לערוב ומוכן שלו טוב הכי האיש הוא כי לדני
 החליט הוא אבל עוד. לו הציקו לא ומאז ללכת, ווילקינס לו נתו דבר של

העצורים. במחנה לבקר להפסיק
 חזר עתה זה מרומם. רוח במצב דני נמצא התש״ג, ניסן חודש מערבי באחד
 בעתיד, שיתברר כפי שביצועו, תפקיד עליו הוטל שבה מאוד חשובה מפגישה

המחתרת. של רב־משמעות, היסטורי, במאורע קשור יהיה
 שטיפל לחייי, מרכז חבר פוזנר, שלמה עם נפגש כאשר בוקר, באותו עוד
ערב. באותו לראותו רוצה שמיכאל לו נאמר ,x בשם שכונה הכספים, בענייני

 רוצה אני דני, "שמע ואמר: השיחה את מיכאל פתח מיכאל, עם דני משנפגש
למתי־מעט". אלא ידוע שאינו סוד לך לגלות

 התרגשות. אחוז דבריו להמשך האזין והוא סקרנות בדני עוררו מיכאל דברי
לספרי." בו דווקא בחר ומדוע לו? לספר מיכאל עתיד סוד "איזה

הדברים. להמשך דרוכה בציפיה ענה מיכאל", אוזן כולי "אני
 גדולה. בריחה לבצע במגמה מינהרה, בלטרון חופרים אלה בימים "ובכן,
 יהיו הבחורים כשורה, יתנהל הכול אם חודשים. מספר עוד תיערך העבודה

 המחנה, באיזור לסייר חשובה, משימה עליך להטיל רוצה אני לכן, בקיץ. בחוץ
 מסלול את ולתכנן המשמרות התנועה, את אליו, הגישה דרכי את לבדוק

דעתך?" מה הבריחה.
לבו. את מילאה גדולה וגאווה מיכאל, של דבריו לשמע מאוד נרגש היה דני

 שנפל וכמעט משמחה, דני קפץ דעתי?" מה אותי שואל עוד אתה דעתי? "מה
 להטיל מיכאל מצא הבחורים שמכל הידיעה אושר. מרוב מיכאל של צווארו על

מאוד. לי החמיאה רציני, וכה חשוב כה תפקיד עליו דווקא
 לחופשי, לצאת בבתי־הסהר שנמקים עבריים ללוחמים לעזור יכול "אני
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 מיכאל! שומע, אתה זה. על מת אני כל־כן־ז דעתי מה אותי שואל עוד ואתה
 בשבילי גדול כבוד "זהו בהתלהבותו. הוסיף מבטיח!" אני אותם, נוציא אנחנו

ושוב. שוב שמחתו, את דני הביע קדוש," תפקיד הוא והתפקיד
 הון שום תמורת אחד אף עם להתחלף מוכן היה לא הזקן" "דני ערב באותו
שבעולם.

 לביצוע וזמנו מרצו כל את הזקן" "דני הקדיש מיכאל, עם השיחה מאז
 רבה ובתשומת־לב "קדושה", משימה בה ראה הוא עליו. שהוטלה המשימה

 אלה בסיוריו לכך. פנויה היתה ששעתו ככל המחנה, באיזור סיורים לערוך החל
 סקרנות עוררו ולא עליו, חיפו אשר שלו, הנוטר מדי את תמיד לבש הוא

 החיילים של לא ובעיקר במקום, והשבים העוברים של וחשדות מיותרת
באיזור. ש״שרצו" הבריטיים והשוטרים

 ידעו לא אשר הרבות, מחברותיו אחת עמו לקחת דני נהג אלה "לטיוליו"
 עשיית של במסווה הטיולים. מטרות ועל המיוחדים עיסוקיו על דבר

 קרה פעם לא מיוחדים. חשדות עוררה לא באיזור זוג של הופעתו "רומנטיקה"
 הפעמים באחת בשלום. עמם מהמפגשים יצא ותמיד בבריטים, נתקל שהוא

 הופיעה לפתע הבריחה. תווי את לבדוק במטרה לחורשה, וחברתו הוא ירדו
 את דני חיבק מיד וערבים. אנגלים חמושים, רוכבים ארבעה של קבוצה מולם

לערבי: הבריטי הקצין אמר ברומנטיקה העוסק הזוג ולמראה הבחורה,
חייס״ז לעשות בא הוא היכן הזה )הממזר( ה״באסטרד" את "ראה

 דני אמר הזאת!" הרומנטיקה היתה מה בשביל תדע חודשים מספר "בעוד
 הבריחה בין יותר מאוחר קשר האנגלי אם ספק הקצין. דברי למשמע לעצמו

לדרכם. והלכו אותם עזבו החיילים דני. של והרומנטיקה העשרים של
 5כ־ ששכן אל־קוביבה הערבי הכפר של החורשה בין סיוריו את ערך דני

 שביל, כל עץ, כל זו בדרך הכיר הוא רבים. חודשים במשך מלטרון. קילומרים
 משימתו מילוי על שקד הוא בסביבה. הדרכים כל ואת חורשה קרקע, קיפולי

 מיכאל, האם עת. אותה כל אותו הטרידה אחת מחשבה רק נפש. במסירות
 או מבטחים, חוף אל הבורחים את להביא גם עליו יטיל הגדול, היום בבוא

זאתז לעשות אחרים בחורים שישלח
 מי הזו. המשימה את גם עליו ויטיל אותו, יאכזב לא שמיכאל התפלל הוא
 יבדוק אלא בלבד, אחת בתוכנית ידבק לא שהוא ידע מיכאל את שהכיר
 כהן יהושע על הטיל הוא בד־בבד ואכן, הבורחים. למילוט חלופית תוכנית
בדק. שדני לאלו נוספות דרכים תיבדקנה שבה אחרת, תוכנית להכין

 היה שתפקידה חוליה, יהושע הרכיב הבריחה מועד לפני מספר שבועות
 את ולסרוק וראשון־לציון רחובות לערים עד מלטרון הבריחה נתיב את לבדוק

 בכך. הצורך יתעורר אם לבורחים נוספות קליטה נקודות למצוא במגמה האיזור,
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 שכינויו בן־טוב, יעקב "הפוכר", לו קראו שהכול ליברמן גדעון היו: זו בחולייה
 ידוע שהיה שטינברג, ואברהם יהושע של אישתו כהן, נחה "הקולחוזניק", היה
"הג׳ינג׳י". חבריו בפי

החוליה, בראש עמד בעצמו יהושע
 קרובים שהיו האיזורים, בכל לסיורים הקבוצה חברי יצאו רבים ימים במשך

 ערביים כפרים רק זרועים היו כולה בסביבה הבורחים. של יציאתם למקום
 אנשי בנשק. יצטיידו החולייה שחברי לכך והביאו הסיורים את סיכנו אשר

 פעם אף הם והפרדסים. החורשות השבילים, כל את בסביבה "חרשו" החולייה
ובשדות. בחולות הנידחים, בשבילים רק הראשיות. בדרכים הלכו לא

 אל־קוביבה. הכפר תושבי אחרי להתחקות יהושע החליט השבתות באחת
 לכפר. הגיעו הם בבוקר תשע ובשעה שחר, עם תל־אביב את יצאו החברים

 במאות להיתקל מבלי בו לעבור היה ואי־אפשר גדול כפר היה קוביבה הכפר
אנשים.

 תהיו "אבל החולייה. לאנשי יהושע אמר הקפה," לבית ניכנס חבר׳ה, "בואו
אותם. והזהיר הוסיף הכן!" במצב

בית־הקפה. לבעל יהושע אמר לכולם!" קפה "תביא
לידם. והתייצב הקפה ספלי את הערבי הביא מיד
 חשדנותו את להסתיר ניסה לא וכלל בסקרנות, שאל כאן?" מעשיכם "מה

הבוקר. של המוקדמות בשעות פתאום שהופיעו היהודים אורחיו כלפי
 בכפר. וילה לקנות מחוץ־לארץ שבא "תייר גדעון, על יהושע הצביע "הוא",

בו". להתיישב רוצה והוא אותו הקסים פשוט שלכם המקום
מופגנת. בהסתייגות הערבי השיב לזרים", למכירה בית כאן לנו "אין

 יהושע המשיך בדולרים", טוב מחיר לקבל מישהו מוכן בכל־זאת אולי "טוב,
 בכך, שיחושו מבלי בינתיים השניים. בין השיחה קלחה כך שלו. הבדים בסיפור

 שזר לרעיון רבה אהדה הפגין לא כלל אשר רב קהל סביבם והתאסף הלך
 מתוכן סימפטיות, לא לגמרי קריאות נשמעות החלו ההמון בתוך בכפר. יתיישב

 את לגזול שרוצים זרים על חושבים האנשים מה בבירור להבין היה ניתן
בתיהם.

 והם יהושע, פקד נלך!" "קומו! להסתלק. העת הגיעה מסוכן. נעשה המצב
הקפה. שתיית את לגמור מבלי לדרך יצאו

ההמולה. בתוך גדעון שאל היציאהז" "היכן
 החזיקו "אבל הים. לכיוון יהושע הצביע ההוא", לכיוון ללכת ננסה "בואו,

להם". שנזדקק ייתכן הרימונים, ואת האקדחים את הכן במצב
 הלכו והערבים יהושע, הצביע שאליו לכיוון במהירות צועדת החלה הקבוצה

 לחבר׳ה הורה הוא אותם, עוזבים אינם שהערבים יהושע משראה אחריהם.
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 בין המרחק וגדל הלך וכך הנשק למראה נרתע האספסוף האקדחים. את לשלוף
 והצליחו בנשק, להשתמש הזדקקו לא הם למזלם, החולייה. לחברי הערבים

בשלום. הכפר את לעזוב
 מה לשם מושג, של שמץ ולחבריו לגדעון היה לא האלה הסיורים כל במשך

 כללי בשל האמיתית, המטרה את להם גילה לא יהושע הזאת. הטרחה היתה
 אל נחה עם בא כאשר הבריחה, בליל רק הסוד נודע לגדעון הסודיות. שמירת

 לקלוט כדי הכפר, מן רחוק לא הראשי, הכביש על שהשקיפה הגבעות אחת
 להם המתין אשר האוטובוס אל בדרכם יטעו במקרה אשר הבורחים אותם את
החורשה. עצי בין
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34

הראשונה הסנונית

 חפירת של לסיומה עד מטרים, כעשרה עוד נותרו 1943 ספטמבר בתחילת
 במחנה החיים הבחורים. של סבלנותם ואזלה הלכה כבר אלה, בימים המנהרה.

 מיד הגדר, מאחורי כבר להיות השתוקקו כולם אפשריים. בלתי להם נעשו
 שיגר נתן הגואל?" היום יגיע "מתי השאלה: העסיקה כולם את דיחוי. וללא

החפירה. מצב על לו הודיע הוא ובו המחתרת, של בדואר למיכאל מכתב
 היציאה, מועד את לדחות אסור בחוץ. נהיה אנו שבועות, כשלושה "בעוד

 שלמות את לסכן שעלולה ומתקרבת, ההולכת הגשמים עונת מפאת רק ולא
ממנו. ברורה לתשובה רוח בקוצר וחיכה בדחיפות למיכאל כתב המנהרה",
 סבר והוא המירבית בבטיחות תתבצע שהבריחה שאף ומחושב, זהיר מיכאל,

 הוא זאת ואת הבורחים. כל לקליטת המספיקות ההכנות הסתיימו לא שעדיין
התשובה: במכתב לנתן כתב

 להשלים נוסף זמן ודרוש המחתרת חיזוק על שוקד אני קשיים. יש "עדיין
 ברצוני אין אולם אדם. כוח של לתוספת זקוקה המחתרת אמנם ההכנות. את

כחודשיים...". עוד בסבלנות התאזרו הגדול. המפעל את לסכן
שלהם. הסבל מכוח למעלה היה זה

 התשובה מן ההתרגשות שחלפה לאחר אולם מעשה?! באפס לחכות סתם
 מהשטן. הוא החיפזון מיכאל. עם שהצדק להבין השכילו הכול המאכזבת,

סבלנות. בחוסר שינהגו אסור זה בשלב דווקא
 כנראה חודשיים בעוד רק אלא הבריחה את לבצע שאי־אפשר אומר הוא "אם

 החליט החברים, עם התייעצות לאחר אחד. פה הוחלט אחר", מוצא שאין
האות. לקבלת עד העבודה את להפסיק יש שבינתיים יודקה

 כדאי לכן קצר. זמן בתוך החפירה את לסיים נוכל המדויק המועד "כשייקבע
אתו. הסכימו והכול גרס, ולחכות", זמן פסק לעשות

210



 לא אמנם ההחלטה, את קיבל בחופרים, הפעילים מבין שהיה עמנואל, גם
 מיטיב בוודאי אשר התנועה מרכז של לצו ציות מתוך אך כולם, כמו ברצון,
לאשורו. המצב את לדעת

 ארוכים. שבועות במשך במנוחה כך" "סתם יישב כעמנואל בחור לא אבל
 לבלות כיצד למכביר, תוכניות עורך היה הבריחה את לדחות ההחלטה מאז
 לפגוש אפשר שאולי רעיון במוחו עלה והנה במחנה. לשהותו הנותר הזמן את
 של השעמום את להפיג עשויה הפגישה ירושלים. בכלא שנמצאים חבריו את

 והאחרים בלטרון כלוא הוא הרי זאתז עושים איך אבל ההמתנה. תקופת
בירושלים.

 בית־החולים נמצא בירושלים בית־הסהר שמול לו התברר מחקירותיו
 משכיבים רציני. טיפול לצורך ועצירים אסירים מובאים ולשם הממשלתי,

 שאסף, המידע לפי אסירים". "חדר הנקרא: כדבעי ומסורג מיוחד בחדר אותם
 אשר החברים עם בדברים לבוא יצליח אם לבית־החולים לעבור שיוכל ידע
 וכאשר החליט. עמנואל בית־החולים. לבין ביניהם מפרידים ספורים מטרים רק

 ובוטח מאמין עקשן, היה הוא בדרכו. לעמוד מאוד קשה מחליט עמנואל
 שבפולין בביאליסטוק מולדתו בעיר מילדותו. עוד בו שדבקו תכונות בכוחו,

 בעד יעצור לא דבר ששום ברזל, רצון בעל כאיש ידידיו חוג בין מוכר היה
 העברי בבית־הספר למד ,1916 בשנת נולד הוא הפועל. אל רצונו הוצאת

 עלה החייל". "ברית פעילי מבין והיה בית״ר לתנועת הצטרף לימים "תרבות".
 יצחק, בנחלת בית״ר לפלוגת והתגייס "אף־על־פי" בעליית 1938 בשנת ארצה

 באצ״ל, הפילוג עם יעקבי. ושלמה הגלילי שאול חבריו, עם במחצבה עבד שם
 פישר, נלי סיומקה, חבריו: עם יחד נאסר הוא יאיר. עם חבריו, כשאר הלך, הוא

 וחבריו הוא .1942 במרס בר־יהושע שמעון של בדירתו ואחרים לוקשן שמעון
 ההעברה, עם ללטרון שבאה החלוצים בקבוצת נכלל הוא כאמור למזרע. הובאו

המינהרה. לחפירת כאובייקט 4 מספר בצריף בחר אשר והוא
בקיבתו. ניתוח עבר שנתיים לפני רק אולקוס. חולה היה עמנאול
 לירושלים. טיול לעשות רוצה "אני שמואלביץ', מתתיהו לחברו, אמר "מתי",

 את לפגוש אוכל אולי הנשמה. לי תצא יציאה אישור שנקבל עד כאן. משעמם
 הוסיף להסתלק", גם אוכל המזל לי יאיר שאם ייתכן שסז בכלא חברינו

עין. בקריצת
האותז" לקבלת עד להמתין שעלינו יודע אתה "הרי

 שם אחליט מקום מכל מירושלים. לבריחה נוגעת לא ההוראה אך "בהחלט,
עמנואל. ענה בכך", צורך יהיה אם אישור, לקבל ואדאג

מהבור". להוציאכם אבוא שאני תראה עוד "אתה
לירושליםז" תגיע "וכיצד
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 יצווה הרופא בקיבה, כאבי□ התקפי על בתלונות אתמיד שאם חושב "אני
לבית־החולים". להעבירני

 מזימתו. את לפועל הוציא הוא יום באותו עוד עשה. וגם עמנואל החליט כך
 בקיבה. חזקים כאבים על להתלונן החל הוא ההתעלמות שיעור לאחר

 אלונקה על הועבר ועמנואל החובש את החברים הזעיקו וחזרו, הלכו כשכאביו
 עמנואל את שהשכיבו מרגע במחנה. אשר החולים חדר הוא ל״מוסטשפה",

 שאם וידע הרצינות, בכל החולה משחק את לשחק הקפיד הוא החולים, בחדר
 עליו היה שומה לאל. תושם שלו התוכנית וכל למחנה אותו יחזירו מיד ייכשל,
לחייו. נשקפת סכנה אשר ומסכן, רציני כחולה להיראות איפוא,
 שלא כך כדי עד לא אך הכרה, בלי כמעט היה הוא בידיו. עלה הדבר ואכן
 קלט הוא בירושלים. לבית־החולים באמבולנס אותו להעביר שמחליטים ישמע

 לחייך רצה הוא דווי". "ערש על ששכב בזמן בטלפון, הרופא שיחת מתוך זאת
 הוא אולם האמבולנס, את הרופא מזעיק רצינות באיזו כששמע הצלחתו על

שפתיו. את ונשך התאפק
 עם אליו בא האחד סביבו. מתרוצצים החלו ב״מוסטשפה" אשר הסניטרים

 אותו להרגיע משתדל נוסף סניטר בעוד מורפיום. זריקות עם והאחר קרח,
 מהתבונה להאמין החל עמנואל רטובות. מטליות האחר עליו שם בלטיפות,

למות. הולך הוא שאכן סביבו, שנוצרה
 צריפו אל "לך הסניטרים: לאחד הערבי הרופא אמר בעמנואל טיפול תוך־כדי

 ואני לבית־החולים אותו להעביר שהחלטתי ,hutleade^ ותודיע החולה של
האישיים". חפציו ואת בגדיו את מיד לו שישלחו רוצה

הרופא. דברי את להרצק׳ה והודיע 4 לצריף הסניטר ניגש מיד
 חפציו את "ארוז לידו. ישב אשר שמואלביץ׳, מתי אל הרצק׳ה פנה "מתי",

העניין". על לו להודיע כדי לנתן אגש אני ובינתיים, עמנואל, של
ופיז׳מות. מגבות מספר עמנואל, של היחידה הבגדים חליפת את ארז מתי

 הוראתו זאת לו. יזדמן אם שיברח לו ותאמר לעמנואל החפצים את קח "מתי,
 עמנואל את ראה ל״מוסטשפה" כשהגיע מנתן. שובו עם הרצק׳ה אמר נתן", של

 הוא אחר־כך צחוקו. את בקושי עצר הוא מכאבים. ו״מתפתל" שוכב כשהוא
"כאבים". מרוב כלל הגיב לא אשר לעמנואל, הבגדים את נתן

 לחש ברח!" - לברוח תוכל שאם לך, מוסר נתן אותי? שומע אתה ״עמנואל,
"הבנת?" הוסיף: ואחר לאוזניו.

 שנאמר מה את מבין שהוא לכך כאות בראשו, קלות עמנואל הנהן לדבריו
 יוצא הוא מעתה בעולם. ביותר המאושר האדם שהוא חש הוא זה ברגע לו.

 מחיר בכל אותה לבצע ועליו חשובה משימה עליו הוטלה המחתרת. בשליחות
המחתרת. כצו
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 ימלא הוא פקודה, זוהי "אם לעצמו. חשב יוכל', אם ש׳יברח אומרת זאת "מה
ויהי־מה". אחריה

 הלוחמים אחיו אל ויצטרף יברח הקרובים שבימים זאת, בטוחה בהרגשה
 לבית־החולים האדום הצלב של באמבולנס עמנואל הועבר במחתרת,

 שוטרים ושני לאלונקה, בשלשלאות כבולות כשרגליו בירושלים, הממשלתי
ממנו. עיניהם גורעים ואינם עליו משגיחים ב״טומיגנים" חמושים בריטים
 את העלו שם לבית־החולים, האמבולנס הגיע נסיעה כשעתיים לאחר
 האזרחיים. בבגדיו לבוש עוד כשהוא למיטה, ישר האלונקה עם עמנואל

 כל לפי אותו השכיבו הן בו. בטיפולן רבה מומחיות גילו המחלקה אחראיות
מסוכנים. בחולים הטיפול כללי

 הזמן הגיע ב״קושי". עיניו את פוקח שהוא פנים להעמיד המשיך עמנואל
 גדול בחדר הבחין הוא הצרה עיניו מזווית נמצא. הוא שבו המקום את לראות
 החדר שונים. מבתי־סהר ויהודים ערבים אסירים 60כ־ ובו חדר־חולים שהיה

 משמרת עמדה היציאה דלת וליד ברזל בסורגי מסורג כולו מאוד, צר היה
חמושים. כולם ערבי, ושוטר בריטי שוטר בריטי, סרג׳נט של קבועה
 שהיה האסירים כל אותו סובבו לנפשו, אותו עזבו והאחיות כשהרופאים מיד

 ואת "תוארו" את עצמו, את הציג מהם אחד כל ממיטותיהם. לרדת ביכולתם
בבית־הסהר. שלו הוותק

 בהצגת המשיך עמנואל החדש. האורח מיהו לדעת, סקרנים היו כולם
 שעת חוקי לפי עציר "אני באדיבות: אבל בקושי, להם וענה המדומה" "החולה
חירום".

 עונשם את ריצו אשר הפליליים הפושעים החדשים, ידידיו כל הפלא, למרבה
 בכול. לשרתו נכונים והיו לעמנואל, עזרתם את הציעו וגניבות, רצח מעשי על

 ביחסי אליהם להתקשר רצה לא שהוא מפני באדיבות, אותם דחה עמנואל
ותלות. קירבה
 להשתהות איך שונות, תוכניות מלרקום חדל לא לבית־החולים הובא מאז

 שיש בבית־החולים, הידידותיים לשכניו אף להרגיש, לתת ולא "מחלתו" עם
 מזיע גופו כשכל מ״כאבים", מ״להתענות" פסק לא הוא לברוח. כוונות לו

 קצת "רק לבו: את ולחזק עצמו את להרגיע דאג הוא הזמן כל במשך מהמאמץ.
חששות!". וללא פזיזות ללא כשורה. יילך "והכול חשב. סבלנות",

 הוא זו גישה מתוך המיצר, מן אותו יחלץ מירבי דעת שיקול שרק סבר הוא
 באופן כבר עליו שהוטלה הבריחה את לתכנן כדי התצפיות, את עורך החל

רשמי.
 בלבד, להזנה נוזלים מקבל כשהוא ניע, ללא יומיים במשך שכב שהוא אחרי

 רבה בזהירות אותו מוליכות היו האחיות מהמיטה. לרדת רשות עמנואל קיבל
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 אליו התייחסו שהן משום מטרים, 10 של במרחק שנמצא השירותים לחדר
 כוחותיו בכול עמנואל "התאמץ" לשירותים אלה בטיולים אנוש. חולה כאל

 בגופו. וכפוף כושל כולו כשהוא בדקה, אחד מטר מאשר יותר לא לצעוד
 הפסק ללא בהפליטו רגע, כל נעצר עמנואל כי מכליהן יצאו כמעט האחיות

רבה". ו״עייפות "כאבים" אנחות
 החליט ולכן האיטית, בהליכתו הבריטי השוטר הבחין עמנואל של לשמחתו

 ולשבת להמשיך אלא והשירותים, האמבטיה לחדרי אותו ללוות טעם שאין
 זמם עמנואל לבריחה. אידיאלי היה זה מצב החדר. פתח שליד השולחן ליד

 חולה לשירותים וללוות לטרוח צורך שאין האמונה את השוטרים בלב לנטוע
מחלתו. בשל לברוח מסוגל אינו הוא ממילא עמנואל. כמו אנוש כה

 במדי לבוש כשהוא ימים, מספר כפוף כולו להלך עמנואל התמיד כך
 בכוחות רגליו על שעמד עד האחיות, על־ידי מלווה וכשהוא בית־החולים

 מרגיש, הוא ואיך שלומו מה פעם, מדי והאחיות הרופאים אותו כששאלו עצמו.
 בטוב, חש אינו שהוא להתלונן במקום בזהירות. תשובות להשיב עמנואל נהג

 להם ענה תמיד הוא חולים, שהם להוכיח שהשתדלו הסימולנטים כדוגמת
 חלושה. ענות בקול מפיו תצאנה שהמלים השתדל כי אם טוב, מרגיש שהוא

והאחיות. הרופאים על היטב השפיע זה תכסיס
 אותו הציפו שוב לו. האמינו לא אך התנהגותו, את העריכו והאחיות הרופאים

דאגתם. את ממנו הסירו ולא ומשונות, שונות בתרופות
 שכולם לעצמו הבטיח עמנואל שבה פנים, העמדת של ארוכה תקופה לאחר
 מבית־החולים לצאת כדי הבגדים. לבישת בתכנון משתעשע החל לו, מאמינים

 החליט הוא עכשיו מיטתו. ליד בארון למזלו שנשארו לבגדיו, זקוק יהיה הוא
 מהשומרים במי לדעת, עמנואל רצה בעיקר הלילית. השמירה מצב את לבדוק
 הוא כאילו להתחזות בחר הוא זה לצורך ער. נשאר ומי התנומה יותר אוחזת

 הוא הלילה. שעות בכל תצפיות ערך לילות מספר ובמשך שינה, מנדודי סובל
 חזהו, על הצטיינות אותות לו ויש ותיק שהוא האנגלים, השוטרים שאחד ראה

 פקד לשירותים, לצאת כדי המסורגת בדלת דפק עמנואל כאשר להירדם. אוהב
 בדיקותיו בשנתו. ושקע חזר מיד והוא זאת, לעשות הערבי השוטר על האנגלי

 השמירה, על אחראי להיות תורו שהגיע האנגלים הסרג׳נטים שאחד גם העלו
קרובות. לעתים לו מסתלק היה

 כל עם עמנואל על־ידי בחשבון הובאו שתוצאותיהן אלו, בדיקות לאחר
 אמירת ללא ייצא, הוא השכם בוקר באותו שעוד החליט הוא שאסף, הפרטים

שלום.
 נשכב הוא משם ובשובו לשירותים, לצאת ביקש הוא חצות שעת כשהגיעה

 עליו היה מירבית. בזהירות מהארון, בגדיו את להוציא החל עתה במיטתו. מיד
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 ישן משכניו מי להבחין, יכול היה לא הוא בחושך כי שלו, תנועה בכל להקפיד
 הוא לבסוף, בתנועה. היתה הימנית ידו רק לנוע. מבלי ישר, שכב הוא ער. ומי

 בדק הוא שוב שלו. לשמיכות מתחת ולהסתירם בגדיו את להוציא הצליח
ישנים. הכול שאכן נוספת פעם להיווכח כדי מסביב
 לצד, מצד מתהפך החל הוא יתעורר, שבמקרה במי חשד לעורר לא כדי
 השומר. של לעיניו מתחת להתלבש לעצמו לאפשר כדי כאבים, לו יש כאילו

 מכנסיו את מקפל כשהוא האזרחיים, בגדיו את ללבוש הצליח הוא רב במאמץ
 לבש הוא לבסוף קצרים. היו מבית־החולים שקיבל המכנסיים כי ברכיו, מעל

בית־החולים. של הפיז׳מה את שוב הבגדים על
 חי הוא ימים שבוע שבמשך לאחר בשבילו, מאוד קשה עבודה זאת היתה

מאוד. תשוש והיה בלבד נוזלים על
 ובהרגשה עזה בשמחה השחר. שהאיר עד ציפה בגדיו על הפיג׳מה עם

 דרך כולם עם לברוח גם יפסיד ואז עכשיו ייכשל שמא דואג כשהוא - חגיגית
 - בירושלים לכלא עונש בתור יישלח והוא מוכנה, כמעט שעומדת המינהרה

 לדלת עצמן את משך צב ובצעדי בזחילה הגורלי. לצעד עצמו את עמנואל הכין
 רוצה הוא כי אותה, לו שיפתחו שלו הרצוצה באנגלית ביקש חלוש ובקול

לצאת.
 אנשים מיני כל הסתובבו בפרוזדור קבע. שעמנואל לשעה התאים הזמן
חולים. ומבקרי שליחים פקידים, אזרחיים, בבגדים

 ברגליים בידיו והסבון המגבת עם דרכו את עמנואל עשה נפתחה, כשהדלת
 שהשומר הבחין הוא לפתע השימוש. לבית הסמוכה האמבטיה לכיוון כושלות
 לחדר ונכנס הולך שהוא איטי קצב באותו אחריו, הפעם משתרך הבריטי

האמבטיה.
 מששמע לאנגלי. עמנואל אמר מתרחץ", שאני בזמן אתי שתישאר צורך "אין
 אותם בדק המסורגים, לחלונות ניגש הוא עמנואל, של דבריו את האנגלי

 רבה במהירות עבר עמנואל לו. הסתלק הוא כשורה, שהכול וכשמצא
 בטווח נמצא לא שהשוטר וראה, המנעול חור דרך הציץ אחר־כך לשירותים.

 הפיג׳מה את מעליו פשט מהירה ובתנועה לעצמו חשב "מצוין!" שלו הראיה
 שהיה לאחר להתיישר מאוד קשה לו היה לעצמותיו. חדר חד כאב והזדקף.

 לפתחה החליט ובטרם לדלת ידו את הושיט הוא ימים. משבוע למעלה כפוף
 הבריטי, שהתפלץ. כמעט לבו שמים! שומו המנעול. נקב לתוך נוסף מבט העיף
 אובד היה עמנואל הדלת. לפני בדיוק עומד הראיה, בטווח היה לא קודם אשר

עכשיו?. לעשות מה עצות.
 שיתרחק במקום לא. אך מהרה. עד יתרחק שהאנגלי בתקווה מעט חיכה הוא

השירותים. לעבר ומצביע האחיות אחת עם מדבר כשהוא שם לו נעמד הוא
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 המכנסיים את מיד לקפל יש להתעקש. טעם שאין עתה הבין עמנואל
 עמנואל הספיק למזלו, היום. יצליח לא הזה הניסיון הפיג׳מה. את שוב וללבוש
 אתה "מה ולשאול הדלת, על דופקת החלה כשהאחות הפיג׳מה, את ללבוש
לשלומו. רבה בדאגה שאלה בסז־רז" מרגיש אתה האם שסז, עושה

 האחות את עמנואל הרגיע קטן", שלשול רק לי יש אחות. בסדר הכול "כן,
יוצא". כבר "אני רפה. בקול

 על בקושי עומד אשר אנוש כחולה כפוף כשהוא השירותים מן יצא עמנואל
 ברובה, חמוש שהיה הערבי, השוטר האסירים. חדר לעבר באיטיות וחזר רגליו,

 מכשלון מדוכא רוח ובמצב מאוכזב למיטתו שב והוא הדלת, את לו פתח
 ז־ןחק. הזמן כאלו. לרגשות עכשיו להתמסר לו שאסור החליט אבל הבריחה.

 שלבש מהבגדים מיד להיפטר ועליו הרופא של הבוקר ביקור ייערך מעט עוד
 הדבר את יגלה שהרופא ספק אין כך, לעשות יספיק לא אם לפיג׳מה. מתחת

 מכאבים, כאילו לצד, מצד מתפתל עמנואל החל מיד אבוד. הכול ואז
 בכך, יבחין שאיש מבלי מעליו, הבגדים את להסיר הצליח ותוך־כדי־כל

לארון. החליפה את ולהחזיר
 מכל עמנואל את בדקה הראשית האחות אבל לביקור, הרופא בא לא הפעם

אפשרי. צד
לו. אמרה כוח", לאזור להתחיל צריך אתה לנוזלים. בנוסף ביצה תקבל "מחר

 לה. השיב במהירות," בית־החולים את לעזוב רוצה באמת אני אחות, "תודה,
 כשהוא בעצמו התפריט את לו לבחור יוכל כבר הוא שמחר ליבו בכל קיווה הוא

 לא ימים תשעה זה מאוד. חלש באמת היה עמנואל חבריו. בין אי־שם נמצא
 את שוב לנסות נחושה היתה דעתו אף־על־פי־כן, ממש. של אוכל פיו אל בא

 הפעם לו יאיר שהמזל מקווה שלמחרת, לבוקר חיכה ובמתיחות שחר, עם מזלו
פנים.

 וספר השחר עליית לקראת כולו דרוך היה עמנואל הלילה. הגיע סוף־סוף
 עמנואל לאיטן. זחלו והשעות הגיעה, חצות שעת סבלנות. בחוסר השעות את

 המגבת את הוא נטל שוב לפיג׳מה. מתחת בגדיו את ולבש להתכונן הספיק כבר
 כלל השוטר טרח לא והפעם נפתחה הדלת המסורגת. הדלת על ודפק והסבון
 השירותים לעבר צעד הוא אליו, מתלווה אינו שהשוטר משראה ללוותו.

 להזדקף. וניסה הפיג׳מה את מעליו פשט הוא אחר־כך ואיטיים. זהירים בצעדים
 בדק הוא החופש. לעבר לצעוד מוכן והיה התיישר שגבו עד שניות מספר עברו

 מזלו. האיר באמת הפעם אבל בסביבה, נמצא השוטר שמא המנעול חור את
האדמה. אותו בלעה כאילו נעלם, השוטר

 הוא ציווה צא!," נו לצאת, הזמן "עכשיו עמנואל. אמר רגע", כל על "חבל
עצמו. על
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 בצעדים לפרוזדור במהירות ויצא השירותים, של הדלת את פתח הוא מיד
 מספר לרדת עליו היה המדרגות. לעבר שמאלה פנה הוא מהפרוזדור בטוחים.

 השנייה שבקומה גילה הוא לעזאזלז זה מה אבל, למטה. להגיע כדי קומות,
 לא עמנואל האסירים. חדר לכיוון השמירה על האחראי הבריטי הסרג׳נט עולה
 הוא למדי, טבעי שנראה ובאופן אינסטנקטיבית, בתנועה עשתונותיו. את איבד

 לידו עבר ממש, זה, ברגע נעליו. שרוכי את קושר שהוא פנים והעמיד התכופף
 נעליו. בשרוכי שפשפשו ידיו בין מוסתרות עמנואל של פניו כאשר הסרג׳נט

בדרכו. והמשיך הסרג׳נט אותו הכיר לא למזלו
 יכיר שאיש מבלי הרוסים מגרש של לחצר מאוששים בצעדים ירד עמנואל

 שהה כבר למחרת החופשי. אוויר את ריאותיו תוך אל בשמחה ושאף אותו,
 הלוחמים קבוצת של גורלה על עימם ודן במחתרת, חבריו בחברת עמנואל

במולדת. הזר בשלטון למלחמה בקרוב אליהם להצטרף שעומדת
 מבלי ארוכות דקות שעברו לאחר רבה. היתה בבית־החולים התכונה בינתיים
 הבן־אדסז הלך לאן סבלנותו, את מאבד החל הוא עמנואל, את ראה שהשוטר

 לגשת החליט השוטר מת? אולי ז בשירותים התעלף אולי משהו? לו קרה אולי
 הפיג׳מה מונחת הריצפה שעל ראה הוא הדלת את משפתח לשירותים. מיד

עמונאל. של המקופלת
 לנהור החלו בולשת קציני למרקחה. המקום היה אחדות דקות בתוך

 הצליח איך הבינו לא הם הסמוך. הבולשת מבניין בית־החולים אל בהמוניהם
 שמו! "יימח מקלל: והחל התרגז הערבי החובש להימלט. והחלש האנוש החולה

 שכמעט כבד כל־כך היה הוא השלישית. לקומה עד באלונקה אותו סחבתי ואני
 בשום הוא הערבי. תמה הלך?" הוא איך מבין, לא אני שלי. הידיים לי נפלו
 פתאום קם מת היה כמעט אשר חולה איך להבין מסוגל היה לא אופן

ומסתלק.
הלשון: בזו מעמנואל מכתב ללטרון הגיע שבוע כעבור

 הסברתי אקיים. זו הבטחתי ואת כשתצאו, פניכם את לקבל לכם "הבטחתי
 יהיה והכול בסבלנות התאזרו מתקדמות. ההכנות למיכאל. העניינים את

בסדר".
למעשה. הלכה בהבטחתו, יעמוד אכן ועמנואל רב זמן יעבור לא
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35

"לא" אומרת נה"3ה"ה

 שנת של מזו שונה היתה התש״ג, קיץ בשלהי העברי ביישוב הפוליטית הזירה
 ללא הורעו הרשמיים המוסדות לבין הבריטי, השלטון בין היחסים התש״ב.

 הורמה עד מלחמה הכריזו הבריטים האחרונה. בשנה שהיו אלה לעומת הכר,
 "ההגנה" של הנשק מחסני לגילוי במרץ גם פועלים החלו ולאחרונה העלייה, נגד

 חולדה, בקיבוץ גדול חיפוש נערך 3ו.0.43ב־ הבריטי. מהצבא נשק הברחת ונגד
 נאסרו במהלכה, הפולני. הצבא מן פולנים עריקים אחר חיפוש של באמתלה

 הובאו ראיות, נגדם היו שלא כאמור, חלקם, נשק. ברכישת שעסקו הגנה חברי
 צבאי. למשפט הועמדו רייכלין, ואברהם סירקין אריה אחרים, שניים ללטרון.
 חמישי", ל״גייס שהפכה היהודית הסוכנות את האשים הצבאי התובע

 חתירה. פעולות מנהלת היא היטלר נגד המלחמתי במאמץ לעזור ושבמקום
 שבמקום בכך, היהודים את והאשים "נאצית" העובדים הסתדרות את כינה הוא

בנות־הברית. של מהמחסנים נשק גונבים הם בהיטלר, להילחם
 לשנות בספטמבר בשבעה נידונו וסירקין רייכלין זה רוח מהלך כתוצאה

רבות. מאסר
 האנגלים של ביחס מהשינוי רצון שבעי להיות עתה יכלו המחתרת אנשי

 עכשיו מוטחות התש״ב, בתחילת לח״י נגד שהוטחו הטענות אותן ל״הגנה".
 התקווה אלא התנועה, של דרכה את כיוונה לאיד השמחה לא אולם נגדם.

 נגד הבריטים עם פעולה לשתף המוסדות ימשיכו לא ואילך שמעתה
המחתרת.

 ליתר יסודות להניח ושרצוי הבאות, פני את לקדם צורך יש כי סבור היה נתן
ל״הגנה". לח״י בין ושיתוף הבנה

 שהצמיחה היתרונות על־פי לפעול החליט הוא היטב, זאת ששקל לאחר
 קבוצת עם יחד שיברח אותו ולשכנע הפלמ״ח, איש רם, דן לבין בינו הידידות

לח״י.
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 שיחק פעולה", ושיתוף בהידברות האלה, האירגונים את לקרב יהיה "אפשר
 הבריחה, מועד משהתקרב לבסוף, ארוכים. שבועות משך אלה ברעיונות נתן
 לשיחה ההזדמנות על־כך. רצינית שיחה דן עם לנהל הזמן שהגיע החליט הוא
כהרגלו. עמו לשוחח נתן אל בא שדן הפעמים באחת מתאימה נמצאה כזו

 לפני דן, את נתן שאל דן?" בבית־הסהר, הממושכת הישיבה על דעתך "מה
לשיחה. אחר נושא ייזום שדן

לחלוטין". "שלילית
 הוסיף בבית־סהר", לשבת מטרה זאת אין תכלית. ללא ויושב יושב "אתה

לתקוף. נתן
רם. דן דבריו את אישר מאוד", "נכון
לגשש. נתן המשיך בריחה", על לחשוב הזמן שהגיע חושב "אני
בריחה". על לחשוב מקום שיש חושב אני "גם
נתן. אותו שאל תוכניות?" לך "יש

 מטעם ומאושרת מאורגנת במסגרת הן בריחה תוכניות לי יש אם גם "תראה.
׳ההגנה׳".

 שום להם היו לא אולם כאלה, מחשבות היו ולחבריו לדן האמת, למען
כלשהי. בריחה של בתכנונה עסקו לא והם ספציפיות תוכניות
 משתעשע אסיר שכל הוא הדברים "מטבע נתן. המשיך דן", "הבט

 לך לגלות רוצה אני בצלחת. ידינו טומנים לא אנחנו גם בריחה. של במחשבות
 בלי כמוס כסוד בלבך יישמר שהוא לי להבטיח חייב שאתה כמובן סודי. דבר

שתהיינה". לתוצאות קשר כל
נתן. של מפיו עתה זה שיצאו המלים למשמע ודרוך קשוב דן נעשה לפתע

בחגיגיות. הצהיר מבטיח!." "אני
 שהתייעצתי מבלי בלבד, עצמי דעת על זה עניין על איתך מדבר אני "דן,

 זאת עושה אני שבחוץ. אלה עם ולא שבפנים אלה עם לא למחתרת, חברי עם
 דבריו את נתן פירט אישית", לך רוחש שאני מלא אמון של רגש מתוך

בלחש.
דן. ענה מאוד", זאת מעריך "אני

 דואגים מבחוץ חברינו לבריחה. הזדמנות לנו תהיה שבקרוב ייתכן "ובכן,
 נוכל ולא מוגבל הוא המקומות שמספר למרות טובים, נראים הסיכויים לכך.

 איש חשבון על בשבילך, אחד מקום לשריין מוכן אני זאת חרף כולנו. לברוח
 ואי־הבנות צרות הרבה בעתיד יימנעו אלינו תצטרף שאם חושב אני משלנו.

 רבה לתועלת יהיה הדבר בינינו. ולפשר לתווך תוכל אתה ההגנה. לבין בינינו
הבריטי". השלטון נגד פעולה לשיתוף גם ואולי הקשרים, להידוק ויסייע

בהרהורים. ושקע השתתק שדן לכך הביאו נתן, של אלה ישירים דברים
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 יחסים היו נתן לבין בינו אמנם לכך. מוכן היה לא והוא אותו הפתיעה ההצעה
 במטרה אלא באה לא ההצעה שמא חשש דן לכך מעבר אולם הדדי, אמון של

 ממושמע "הגנה" איש היה דן לח״י. באנשי ה״הגנה" של לגליזציה יותר להשיג
אירגונו. של למשמעת וציית

 שעל נתן, להבין צריך אתה אבל לי, רוחש שאתה האמון בעד לך מודה "אני
 כל־כך לצעד היתר לבקש עלי יהיה במקום. להשיב יכול לא אני כזאת הצעה
עלי". מהממונים רציני

 מבקש אני דן, אולם, אחרת. נוהג היית לא אני גם זה. את מבין בהחלט "אני
 שמור ממך, אנא אליך. בפנייתי רב סיכון עצמי על נטלתי אני אחד. דבר ממך

בסוד". שיחתנו על
דן. הבטיח מאליו", "מובן
 אצל הדופק את למשש כול קודם שעליו דן החליט נתן, עם שיחתו לאחר

 בבכירים לכך בחר הוא דן. של לצירופו עמדתם מהי ולבדוק, למעצר, חבריו
 נתן, עם שיחתו על להם סיפר לא הוא אריאב. ואורי ירקוני שייקה שבחבורה,

בריחה. לאפשרות בקשר העקרונית עמדתם את בחן אלא
 הצעה כל הביא לא דן דבר של בסופו כי לא, ותו תיאורטית היתה שיחתם

 את ולקבל עליו לממונים על־כך לדווח עליו כי ברור היה לדן קונקרטית.
 יהודי. שוטר באמצעות התקיים והחוץ ההגנה עצירי בין הקשר הוראותיהם.

 על מכתב לו שיגר דן אבידן. שמעון היה דן של הישיר מפקדו זמן באותו
 לקבל קיווה הוא לבו בסתר עיניים. בכליון לתשובה וציפה שקיבל ההצעה
 הוא ואנשיה, לח״י כלפי שרחש והסימפטיה רצונו למרות אולם חיובית. תשובה

 הוא במכתבו לתנועתו. בניגוד יפעל לא והוא ה״הגנה" איש כול ראשית היה
 סופו, נראה שלא במעצר איש, שישה הם, יושבים רבים חודשים שזה סיפר

 הראוי מן שלהם, המספרי המיעוט בשל בריחה. תוכניות לתכנן ושברצונם
 משותפת, שפה להם אין האצ״ל אנשי שעם מאחר יותר. גדול גוף אל שיצטרפו

 עשוי שבעתיד העובדה את הדגיש גם הוא לח״י. הוא לכך המתאים הגוף
 מסויימת מרות יטיל ספק ללא אשר והלח״י, ההגנה בין שיתף־פעולה להיווצר

הלח״י. על
 היתה והיא לבוא, איחרה לא דן של המפתיעה לפנייתו התשובה

 נגד והלח״י ההגנה בין פעולה שיתוף שום בחשבון בא "לא חד־משמעית.
הבריטי". השלטון

לבו. מעומק עליה הצטער אבל התשובה, מן הופתע לא נתן
לו: ואמר אליו פנה הוא דן שקיבל השלילית התשובה על לנתן גם משנודע

 לברוח, נצליח שאם עליך לממונים תודיע בקשה, אליך עתה לי יש "דן,
 על להילחם כוונות כל לנו ואין הזר בשלטון למלחמה אך־ורק נועדה בריחתנו
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 לפחות או פעולה בשיתוף לפעול רוצים אנו ביישוב. הפנימית השליטה
 ניאלץ מלחמתנו, את לנהל מאיתנו ימנעו או שוב, בנו יפגעו אם אולם בדו־קיום.

 עלינו יכפו ואם עוד, ישובו לא הטרגיים התש״ב ימי שערה. מלחמה להשיב
 ידיים. בחיבוק עוד לשבת נוכל לא האויב, לצד יעמדו הם כאשר אחים, מלחמת
 ברצינות לאזהרתנו שיתייחסו כדי הדבר את להם שתסביר אבקשך

הדרושה".
אותם." להסביר "אשתדל דן. השיב נתן", דבריך את "הבנתי

 אליהו עם בפגישותיו מקום, מכל כבקשתו. יעשה אכן שדן בטוח היה נתן
 נתן של האזהרה דברי של השפעתם ניכרו הבריחה, לאחר שנערכו גולומב,

השעה. בענייני והלח״י ההגנה בין להבנה להניע במעט לא ותרמו ברור באופן
 להעסיק המשיכו הפרשה הדי אולם סופית. היתה ה״הגנה" בשם דן תשובת

 המתרחש על לחברים לדווח נוהג היה נתן זמן. פרק עוד וחבריו נתן את
 על גם למסור חובה הרגיש הוא הבריחה. לקראת הכנותיה ועל בתנועה,
 הספיקו לא הסקירה בתום שהתקבלה. התשובה ועל דן עם שניהל השיחות
 ממהלך רצונם אי־שביעות את הסתירו לא ואחדים בלבד, בשמיעתה החברים
נתן. על־ידי שנוהלו העניינים

 הבריחה", תוכניות על ה׳הגנה׳ לאנשי לספר לדעתי חמור משגה היה "זה
נתן. כנגד גור יהודה התריס
 ריאלית אפשרות בפניו הנחתי אלא המינהרה, תוכנית על לו סיפרתי "לא
נתן. הסביר בלבד",

 וקורקטים, סימפטים שהם למרות האלה, ׳ההגנה׳ אנשי את מכיר אינך "אתה
 שיעבירו אפשרות מכלל מוציא לא בהחלט אני מלא. אמון בהם לתת אין

 התעקש הבריחה", בנושא כזה בידם יימצא אם מידע לבולשת או ל׳הגנה',
דבריו. עם הזדהות לאות בראשם הנהנו וקוסי בן־דב ברוך דעתו. על יהודה

 כשורה. פעל שהוא חבריו את לשכנע נתן ניסה חברים", בידכם טעות "הפעם
 עם גם רבת־חשיבות. תועלת בזה היתה אתנו אותו לגרוף הצלחנו "אילו

 בהמשך תועלת לנו יביא ל׳הגנה׳ דן דרך שהעברתי שהמסר מאמין אני הסירוב,
דרכנו".

חברו. להגנת בויקו אריה יצא נתןז" את תוקף אתה מדוע "יהודה,
 האנשים אחד אני בלבי. שיש דברים משמיע רק אני אחד. אף תוקף לא "אני

 כי כלפיהם אשליות יש לנתן ה׳הגנה׳. אנשי את מכיר ואני בתנועה, הוותיקים
אותם". מכיר אינו והוא חדש, הוא

 להשיבם", ואין כבר זה נעשו הדברים הרי בעניין, לדוש כדאי לא "יהודה,
הוויכוח. חוד אל להקהות אחרים ניסו

 היה יכול לא הוא אבל ולהתווכח, להרבות טעם עוד אין שבאמת ידע יהודה
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 להילחם בדעתו ונחוש עקשן האיש. היה כזה עמדתו. את מלהביע להתאפק
ודעותיו. צדקתו על

 עבר עצבים. מורטת היתה הבריחה של המדוייק המועד לקביעת ההמתנה
 מהעבודה הבטלה מנוחת־הנפש. לא אך מנוחת־הגוף, של ימים חודש עליהם

 אותותיה. את בבחורים נתנה האחרונים, בחודשים מורגלים היו אליה הפיסית,
 משוחחים משחקים, היו הם תמול־שלשום. כמו כרגיל. עין למראית נהגו הם

 המתיחות הסתתרו נפשי שקט כביכול של למעטה מתחת אבל ומתווכחים.
 למתוח אפשר היכן עד דבר, של בסופו רגע. בכל להתפוצץ שעמדו והעצבנות

 לכל בנוסף האיפוק. ליכולת גבול יש ברזלז עצבי שהם אפילו העצבים, את
 חלה, הפנימי הדואר דברי את מביא שהיה השוטר להכעיס, וכאילו הצרות,

 צריכה רגע כל כאשר עכשיו, דווקא בחוץ, מהנעשה מנותקים נשארו והבחורים
 גם ועמו הקשר חודש סוף־סוף אבל הבריחה. תאריך על ההודעה להתקבל
 לבריחה. עד ימים חודש עוד "נותר עיניים: בכליון ציפו לה ההודעה, התקבלה
המדויק!". התאריך את קבעו העבודה. את השלימו

 שהבריחה החליטו הם הבחורים. מלבות אבן נגולה הידיעה משהתקבלה
 יש המנהרה. חפירת את ולהשלים לגשת אפשר עתה בנובמבר. באחד תתבצע

הפיקוד. את שוב נטל יודקה הניקוז. לתעלת עד מטרים שמונה עוד
הורה. החפירה," של הכיוון את שנית לבדוק "עלינו

 כדי "הדגל" את הסדקים בין הוציא ומשם המנהרה, סוף עד זחל סיומקה
 עיקול מאחורי אל להגיע היתה המטרה הגיעו. שאליו המקום את בדיוק לסמן

 העלתה הבדיקה השוטרים. מעיני המנהרה מן היוצאים את יסתיר אשר התעלה
 תפנית לעשות יש העיקול, מקום אל להגיע רוצים אם מדויק. אינו שהכיוון

נוספים. מטרים ארבעה לחפור יצטרכו הם הזה השינוי בגלל שמאלה. חדה
 עשרה עוד עוזה. בכל התחדשה החפירה נוספת. בדיקה שנעשתה טוב

 עכשיו היציאה. פתח ייפתח מעט עוד מטרים. שישה מטרים, שמונה מטרים,
 מורגלים היו כולם לא היציאה. לקראת זחילה תירגולי לעשות העת הגיעה

 דרכם את מוצאים בחפירה שמשתתפים אלה המנהרה. בתוך נכונה בזחילה
 דקות בעשר המרחק את ועוברים והקרשים החוטים סבך בתוך בקלות

 דרוש היה החפירה, בעבודת הורגלו לא אשר לאלה אולם לסופו. ועד מתחילתו
 שיש מחליטים הם המרחק. כל את לעבור כדי דקות וחמש ארבעים של רב זמן

 זמן את להקטין חייבים המנהרה. בתוך היציאה את לתרגל ביום פעם לפחות
 "העשרים", לצריף מחוץ שנמצאים הארבעה, מתוך אלה למינימום. עד הזחילה

 שהמנהרה כבד־הגוף, נתן, עבור במיוחד קשה המלאכה היום. במשך מתאמנים
 ואינו המנהרה, באמצע נתקע הוא והנה שלו. הממדים לפי בדיוק נחפרה לא

 הבלתי מהזחילה השתפשפו וברכיו ידיו אחורה. ולא קדימה רק לזוז, יכול
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לכאבים. לו גרם נוסף צעד וכל נכונה,
 שזחל וייס לשמואל שלום קרא האחרים", את מעכב אתה כבר! זוז "שמואל,

לפניו.
לחזור". רוצה אני נתקעתי. שלום, יכול, "אינני

 כולנו ואז הסוף עד להתקדם עליך בחורים. כמה נמצאים מאחוריך "הכיצד?
נחזור!"
לי". מציקות הרגליים גם אוויר, לי "אין
עכשיו!" להתלונן פנאי אין שמואל! קדימה דבר! "אין

להתקדם. והמשיך כוחותיו את אגר שמואל
 שינן הגוף", לחולשת עתה להיכנע אסור השחרור. יום יבוא מעט "עוד
באיטיות. קדימה מרפקיו את מזיז שהוא תוך־כדי־כך לעצמו

 "בוודאי בחשיכה שמואל חייך עכשיו", אותי רואה היתה שלי אמא "אילו
 את מלכלך שאני על בי נוזפת גם היתה אולי פה. מעשיי מה מבינה היתה לא

ילד". כשהייתי לי לעשות נוהגת שהיתה כמו שלי, הבגדים
 הגרמנים החיים. בארץ עוד היתה לא היא בו. לנזוף כבר יכלה לא אמו אבל

 לא ארצה, עלייתו עם מהם, נפרד מאז משפחתו. כל ואת אביו את אותה, רצחו
עליהם. דבר לו נודע

 במסגרת ארצה ועלה שבפולין. בונדין בעיירת ,1917 בשנת נולד שמואל
 הוא חבריו, כשאר מאז, .1939 בשנת ״אף־על־פי״ באוניה בית״ר של עלייה

 יאיר. עם ובפילוג באצ״ל בית״ר, בפלוגות תחילה , לתנועה חייו את הקדיש
 בפי קרוי שהיה שמואל, אותו. ועצרו הבולשת אנשי לחדרו פרצו אחד יום

 אולם פיו. את פתח רחוקות לעתים שרק שקט בחור היה "ביאלקה", חבריו
 היכללותו פקודה. לכל ומציית למחתרת מאוד מסור זהב. ידי בעל היה הוא

 לרגע ממנו השכיח אבא בית זכרונות לוויכוח. כלל עמדה לא הבורחים ברשימת
 עוד אותו שתוביל המנהרה בתוך אפרקדן עכשיו שוכב שהוא העובדה, את

החופש. אל מעט
 שוב שוקע כשהוא עצמו, את הוא שאל העתיד?" לי צופן בעצם "מה

 הסתלקות את שאראה תקווה יש האם נילחם? עוד זמן "כמה במחשבות.
 זכה לא שמואל לא. ומשפחה?" בית להקים אי־פעם האזכה הזר? השלטון
 בכיבוש השחרור במלחמת נהרג הוא בישראל. משפחה ולא בית לא להקים

סואידן. אל עירק
כבר!" "זוז מאחור. ידיו את שלום בו תקע נרדמת?" זה, "מה

ממחשבותיו. ניעור שמואל
זז!" כבר אני מעט. שנרדמתי כנראה צודק "אתה
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 אחר וחלק לחפור המשיך אחד חלק המרץ. בכל נמשכו לבריחה ההכנות
 מספר עוד האחרון. למאמץ נרתמו וכולם זמן, לאבד היה אסור בזחילה. התאמן
המנהרה. בקצה ייראה השמש ואור לסיומה תגיע והעבודה מטרים

 יזכה - היציאה פתח את ויפתח המנהרה לקצה שיגיע הראשון "חבר׳ה,
בהתלהבות. יודקה הצהיר בפרס",

 רצה החופרים מבין אחד וכל החפירה, לעבודת שמחה הוסיפה זו הצהרה
 המובטח הפרס בגלל דוקא לאו וזאת המנהרה, לקצה שיגיע הראשון להיות

החופש. של המתוק ובטעם הנצחון של הנפלאה בתחושה לזכות כדי אלא
 זה היה סיומקה. היה ללוחמים המצפה החופש את לטעום שזכה הראשון

 כשהוא בהתלהבות לבור נכנס הוא החפירה. במשמרת תורו כשהגיע מיד בלילה
 החוטים המנהרה. רזי בכל התמצא סיומקה קדימה. במהירות גחונו על זוחל

 עיקול כל הכיר הוא מהיר. בקצב להתקדם לו הפריעו לא המרובים והקרשים
 שרר במנהרה מכשול. כל לו היה לא כאילו בזריזות עקף הוא ואותם פינה, וכל

 לקצה הגיע הוא בחוזקה. שפעם ליבו הלמות את רק שמע סיומקה שקט.
הדרך. לסוף הגיעו הם חברו, עם שערך החישובים על־פי המנהרה.

 פחות", ואולי מטר, חצי עוד אולי מכאן, הרחק לא להימצא צריכה "התעלה
 שניתזים האדמה ברגבי בכוח הולמות כשידיו בקדחתנות, וחפר סיומקה הרהר

 כאחוז לרגע. מלחפור לחדול מבלי רגב. אחר רגב חופן, אחר חופן עבר, לכל
המנהרה. בקיר החפירה כלי את ושוב שוב תקע הוא קדחת,
 שוב פעם, אחר פעם להכות "עלי לעצמו. מלמל הוא להגיע!" חייב "אני
 שהסכין סיומקה חש הכרה, ללא כמו מכה, שהוא תוך־כדי־כך לפתע, ושוב!"

 מנסה סיומקה יתירה. בקלות לאדמה מבעד לפתע מחליקה בידו אשר הגדולה
 ואחריו הרצפה, על אדמה של קטן גוש נופל כשלפתע בה, ולהכות לחזור שוב
 לפתע שם?" הזה הגדול הסדק "מהו עצמו. את שואל הוא זה?" "מה גוש. עוד

 פנס. של אור לא זה לסדק? מבעד שבוקע הזה "האור בעיניו. סיומקה ממצמץ
 נעצרת נשימתו סיומקה. לעצמו חושב מבחוץ!" הבוקע אור הלילה. אור זהו

 והרחיב שלפניו, הקיר לעבר סיומקה זחל מעט, שנח לאחר התרגשות. מרוב
 המרהיב המראה את לראות כדי אליו עיניו את והצמיד מולו שנבקע הסדק את

 בשכרון סיומקה נשם אותו פנימה, פרץ וקריר מרענן אור לפניו. שנגלה
חושים.

 המרגשת החוויה מעוצמת שנרגע ולאחר סיומקה. שמח ניצחנו!" "הגענו.
 לעבור שעלול מישהו אותו יגלה שלא כדי היציאה, פתח את סיומקה סתם
 סיומקה החוצה. לצאת והחליט עקבותיו על הוא הסתובב מיד במקרה. שם
 המקום אל הגיע הוא במנהרה. מלאה תפנית לעשות מסוגל שהיה היחידי היה

 לו הודיעו בסדר", "הכול המוסכמת. האות את בידו וסימן "הקולנוע", שכונה
חבריו.
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לצאת". יכול אתה בצריף. זר איש "אין
 בשירה פרץ אלא דבר, אמר לא הוא המנהרה, מן בסערה סיומקה משהניח

שלו: הבס בקול
אור..." ויהי דם עד חצבנו "בסלע

 שהמלאכה הבינו הכול מיותרת. היתה נוספת מלה כל השיר, השמעת עם
פתוחה! לחופש הדרך זה: ושזהו הסתיימה

 התחבקו הם לשמחתם. ביטוי מלתת הבחורים עצרו לא קטנים, ילדים כמו
ובריקודים. בשירה פתחו ואחר־כך והתנשקו
הורה. מזרע מזרע, "הורה

יד. אל יד בקצב, הך
נחזירה לא מדרכינו

ועד". לעולם
 אל "שימעו! ואמר: שירתם קול את ישמעו שהבריטים חשש החברים אחד
 עור על תשתו אל מזה, חוץ תשומת־לב. לעורר עלולים אתם כזה, רעש תעשו

 הפעם אולם החוגגים. של התלהבותם את לצנן הוא ניסה נצוד", שטרם הדב
 שמחה לעצור אי־אפשר קלחה. השירה החבר. של לאזהרתו לב שם לא איש

שכזאת:
וכלא. כבלים היום "ואם
אח! דבר אין סובו, סובו,

הפלא יקום יבוא, עוד
חי..." עמנו עוד

ליציאה! מוכנים נסתיימה. המלאכה למרכז: להודיע אפשר עתה
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36

אחרונות הכנות

 לקליטת בחוץ ההכנות הבריחה. של האחרון למועד עד נותר ימים שבוע
 ושהיה קשות, בה התלבט שמיכאל האקוטית הבעיה בעיצומן. היו הבורחים

 הבורחים יובאו בו מתאים, רכב כלי השגת היתה בהקדם, אותה לפתור הכרח
 הבחורים אחד על מיכאל הטיל הרכב בהשגת הטיפול את לתל־אביב. מהמחנה

 )וולפה(, דגני משה הבחור, ממזרע. בריחתו לאחר הקשר את הוא חידש שעמו
מיכאל. אל דחופה לשיחה הימים באחד נקרא

 שיסיע לרכב זקוקים ואנו מלטרון, בחורים 20 יברחו ימים מספר ״בעוד
מיכאל. לו סיפר העירה," אותם

 בקיא והיה גדולה שימורים בחברת נהג היה שהוא מפני בדגני בחר מיכאל
הובלה. בעסקי

 "מצא פוקד. בטון מיכאל הוסיף דוחק", הזמן דגני. הבעיה, את לפתור "עליך
משהו!"
 חושב אני החברה. של מכונית־משא ברשותי "יש היסוס: ללא השיב דגני
תתאים". שהיא

 שלך, המכונית עם שתיסע בחשבון בא "לא מיכאל. התנגד לא!" אופן "בשום
בציבור". מוכרת אשר החברה שם הלבנה קידוש של באותיות מצויר עליה

 מכריו אצל להתענין החל הוא דגני. הבטיח אחר", משהו אחפש "אם־כן
 אחד הדעת. על שיתקבל במחיר מכונית־משא לשכור אפשר כיצד וידידיו
 הארמני ואכן ביפו. פרטי אוטובוס בעל שהיה ארמני אל אותו הפגה ממכריו

 סכום היה זה סכום לירות. חמישים תמורת האטובוס את להשכיר מוכן היה
 דגני נזכר אז המחתרת. של לרשותה שעמדה הכספים לכמות בהשוואה אגדתי
 הקאופרטיבית האוטובסים חברת ב״דרום־יהודה", שעבד לסקר, בשם בחברו,
עבודתו. במקום אותו לפגוש והלך תל־אביב, באזור
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לאוטובוס". זקוק "אני לו. אמר לסקר", "שמע
בתמיהה. לסקר שאלו מה?" "בשביל

צריך". אני הרבה. תשאל "אל
החבר. התעקש באוטובוס?" להעביר רוצה אתה מה לי, "תאמר
 לסדר יכול אתה האם לי, תגיד קודם מתעסק. אני במה לסקר יודע "אתה

הענין". במה לך אספר אחר־כך אוטובוס, לי
 אך המחתרת, מאירגוני באחד חבר שהוא וידע מקרוב, דגני את הכיר לסקר

מהם. באיזה ידע לא הוא
 במחנה שעבדו יהודים פועלים הובלתי רבים שבועות לפני תשמע! "טוב,

 כדי אוטובוס אצלנו שכרו והפועלים מסיבה עשו הבריטים ברמלה. הצבאי
 ותשכור יהודה" "דרום למשרד שתיכנס לך מציע אני למסיבה. להובילם
 העסק כל בלילה. אחת עד תשע משעה לנשף פועלים הסעת בשביל אוטובוס

בלבד". לירות וחצי שבע לך יעלה הזה
 הנהג תהיה שאתה לסדר אפשר איך לסקר. פיקח בחור אתה "מצוין,
המוביל?"

לדגני. לסקר הבטיח כבר", אדאג אני "לזה
 הכספים, ענייני על האחראי שהיה פוזנר, ושלמה דגני ניגשו היום למחרת

הרצל. שברחוב יהודה" "דרום משרדי אל
לפקיד. אמרו אוטובוס", להזמין רוצים "אנו

האיש. אותם חקר מטרה?" "לאיזו
לסקר. אותו שלימד כפי דגני, אמר ברמלה", למסיבה פועלים "להובלת

לירות". וחצי שבע עולה זה "בסדר.
 השלושים המדויק: המועד את וקבעו המבוקש המחיר את שילמו השניים

בערב. תשע בשעה באוקטובר, ואחת
 לסקר נכנס במקרה, כאילו ענייניהם, את ומסדרים עומדים הם בעוד
למשרד.

שלומך?" "מה דגני. אותו בירך לסקר", "שלום
השם". "ברוך

שלנו". הנהג יהיה שלסקר רוצה "הייתי הפקיד. אל דגני פנה "שמע",
בחשדנות־מה. הפקיד שאל מיוחדת?" סיבה "יש שאל "מדוע?"

 בסדר, היה הוא אתנו. היה שלסקר שעברה הפעם מאז מכירים כבר "אנו
קצת". עוד להישאר כשרצינו גם אתנו התווכח ולא

 אם גורל, להפיל נוכל אבל תור. יש אצלנו זאת. לכם להבטיח יכול לא "אני
הפקיד. ענה על־כך", עומדים אתם

 הזאת בנסיעה מעונין גם אני בעיות! תעשה "אל לסקר. התערב "בחייך!"
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תשר". קצת לקבל כדי
בקשר". אתי "עמוד הפקיד. לבסוף אמר נראה", "טוב,

 הבריחה תוכנית של הזה שהחלק סיפוק, של בהרגשה לרחוב יצאו הם
סגור.

 ועמד לסקר אמר הפקיד", עם אסתדר כבר אני בסדר. יהיה תדאגו, "אל
בדיבורו.

 את להבטיח היה הבורחים על לבריחה. ההכנות לשיאן הגיעו במחנה גם
 תוך־כדי המנהרה. של לתקינותה ולדאוג הבריחה, של האחרונים המהלכים
 דרכו להשתחל וכדי צר היה סיומקה, שבקע היציאה, שפתח התברר בדיקתה
 יתגלה שלא כדי אותו להסוות יש שבינתיים אלא להרחיבו, צורך ויהיה החוצה,
 דבר. שום להזניח אסור אפשרית. מפולת מפני לחזקו גם צריך מישהו. על־ידי

 הפתח, משנסתם המקרה. ביד להשאירו ולא ביותר הקטן הפרט עד לחשוב יש
 גם בחשבון להביא צריך היה אדמה, בשקי נתמך הדפנות של האחרון והמטר
 באמצע הפרעה תהיה אם ינהגו כיצד למשל: נוספות, אפשריות תקלות

 להתפזר וייאלצו לאוטובוס חלקם או כולם להגיע יוכלו לא אולי הבריחהז
 על אלא לסמוך יוכל לא אחד כל אז, ברגל. בריחה דרכי לנסות כדי בשדות

בלבד. עצמו
 חזור משננים בוריים. על אותם ולומדים הסביבה על תרשימים מכינים הם
 הכרח יהיה בעיצומה, הבריחה תתגלה וחלילה חס אם התוכניות. כול את ושוב

 שלא וקיוו הכול, על ליבם בסתר חשבו החברים הגדרות. את בכוח לפרוץ
 הם להצליח! חייבים יצליחו! הם האלטרנטיביות. בתוכניות להשתמש יצטרכו
 זקוקים החברים היסטורית. שליחות זוהי העברית! המהפיכה לפיד את נושאים

 את שהשקיעו לאחר שייכשלו הדעת על יעלה לא בחוץ. הוותיקים ללוחמים
זו! במלאכת־ענק והנפשי הפיזי כוחם כל

 שהולך הנפשי המתח את לשאת קשה לאיטם. עוברים האחרונים הימים
 פניהם על יורגש שלא משמר מכל לשמור הבחורים על לשעה. משעה ומצטבר

שינוי. כל ובהתנהגותם
 שעלול דבר כל להסתיר להתבצר, לשוחח, כתמול־שלשום, להתהלך עליהם

להתרחש. שעומד דבר־מה על להעיד
 החודשים תשעה במשך כך להתנהג התרגלו כבר שהחברים למרות

 לקביעת הזמן הגיע מנשוא. קשה היה הציפיה של הנפשי המאמץ - האחרונים
הבריחה. מהלך של המוסכמים הסימנים

 בצבע בבגדים זוג למחנה הסמוך בכביש יטייל הבריחה שביום הוסכם
 הלילי. לביצוע בחוץ מוכן שהכול לכך סימן יהיה הזוג הופעת מראש. מוסכם

 לכך, סימן יהיה וזה לא, וחלקם מהחלונות, חלק יוגפו בצריף לעומת־זאת,

228



 זה סימן על יחזרו החשיכה רדת שעם סוכם, כן ליציאה. מוכנים שהחברים
 לפני שביום נקבע והעיקר, החלונות. מן שבוקע החשמל אור באמצעות
 חבילה עמה ותביא לביקור סימן־טוב יצחק של אשתו תבוא בשבת, הבריחה,
 הדבר ופירוש "עתיד" סיגריות חבילות מספר יוכנסו החבילה בתוך לבעלה.

 של אחר סוג תכיל החבילה אם כמתוכנן". מחר תתבצע "שהבריחה יהיה:
נדחית. שהבריחה סימן זה יהיה סיגריות
 כבר להיות התפללו והכול האפשרי. הגבול קצה עד נמתחו הבחורים עצבי

הבריחה. אחרי
אותה. לסכן היה שעלול מקרה קרא הבריחה, לרגע ציפיה תוך־כדי

 ללגום נהג לכך הזדמנות ובכל המרה, הטיפה את אהב קפלן שמואל׳קה
 שמואל׳קה החליט לבריחה, שנקבע המועד לפני אחדים ימים כוסיות. מספר
 קצר זמן כעבור אלכוהול. של גדולות כמויות לקיבתו והריק המאורע את לחגוג

 מיכולתו מתפאר החל הוא שיכורים של כדרכם כלוט. שיכור שמואל׳קה היה
בחצר. צועק והחל שלו החברים ומיכולת
ימים!" כמה בעוד יעשו החבר׳ה מה תראו, עוד כולכם "אתם

 הטובה הרוח כאשר הפסקה, וללא ועוד עוד שמואל׳קה חזר אלה דברים על
חבריו. הפצרות למרות מזה, לחדול לו נתנה לא עליו שנחה

 שוב שמואל׳קה צעק ימים!" מספר בעוד יעשו החבר׳ה מה תראו, עוד "אתם
במקום. נוכחים שהיו 4 צריף מדיירי אחדים על בהצביעו האנשים, לעבר

 אחז לשמואל׳קה, ניגש הוא ומסתבך, הולך המצב את יעקבי שלמה כשראה
 הדרך כל אשר נוספים, בחברים נעזר כשהוא הצריף, אל אותו וגרר בחוזקה בו

 ראשו על תוכנו את ושפך מים, דלי לקח שלמה הצלחה. ללא להשתיקו, ניסו
יתפכח. שזה כדי שמואלק׳ה של

 שמן להוסיף שמואל׳קה המשיך אקדחים?" כאן לנו שאין נכון "שלמה,
למדורה.

 דלי ראשו על מרוקן שהוא תוך שלמה, עליו צעק פטפטן!" כבר! "שתוק
התפכח. שהוא עד מים, של נוסף

 חשיבות להם ייחס לא שמואל׳קה, של דבריו את ששמע שמי היה המזל
בשלום. עבר שהעניין שמחו והכול משמעותם, את הבין ולא מרובה

★

 בחשוון ב׳ שבת ביום זה היה הגיע. הבריחה לפני האחרון היום
.1943התש״ג־

 שינוי שחל או בלילה, למחרת תתבצע הבריחה האם סופית, ייקבע זה ביום
בתוכנית.

 שלה חבילה עמה תביא אשר סימן־טוב, יצחק של אשתו להגיע צריכה היום
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עיניים. בכליון מצפים
 מיד אותה, לראות בתקווה הכביש לעבר הסתכלו כולם הבוקר שעות מאז

 נדמתה למחנה שהתקרבה דמות כל בעצלתיים. עברו השעות בואה. עם
 הספרה אל מתקדם השעון מחוג סימן־טוב. יצחק של לאשתו בעיניהם

 אשה סוף־סוף ותקוות! ספקות תבוא? לא אולי תגיע? היא מתי שתים־עשרה.
הכניסה. שער לעבר הכביש על צעדיה את עושה קטנה

ביד!" חבילה לה יש "הביטו יצחק. צועק היא!" "זאת
 השוטר, של לידיו החבילה את מוסרת שהיא הבחורים הבחינו ממרחק

 במחנה הביקורים כי הלכה, היא ואחר־כך השער, ליד מידה אותה שלוקח
 רצה שהוא למרות למשרד. לגשת יצחק נקרא דקות מספר כעבור אסורים.

 משהגיע חשד. לעורר לא כדי באיטיות, הלך הוא במהירות, למשרד להגיע
השוטר: אותו שאל למשרד, יצחק

סימן־טוב?" "אתה
"כן"

חבילה". לך הביאה "אשתך
לקחת?" אפשר "תודה.

 בדק לא הוא אבל השוטר. אמר בתוכה", יש מה לבדוק צריך אני רגע! "חכה
החבילה. של תוכנה את בקפדנות

 דקות מספר ולאחר בתוכה שהיו החפצים את ברשלנות מישמשו אצבעותיו
 מן ספורים מטרים במרחק שעמד יצחק ליצחק. החבילה את הושיט הוא

השי. את השוטר מן נטל - החבילה בתוך שהיו בחפצים הבחין ולא השוטר
הצריף. אל חזרה ופנה בנימוס אמר לך", רבה "תודה

לקראתו. החבר׳ה התרגשו בא," הוא "הנה
סבלנות. בחוסר החברים אחד אמר יותר!" מהר כבר! "שיבוא
 בכלל דבר. בשום מתחשב אינו הזה הבחור לאט? כל־כך הולך הוא "מדוע

 הוסיף סקרנות," מרוב ומתפוצצים סיכות על יושבים שלו שהחברים לו מזיז לא
 שהחבילה להראות לו שאסור לכך מודע כרגיל, ללכת המשיך יצחק אחר.

 רק ולא החבילה, בגלל לעברו הופנו העיניים כל במיוחד. חשובה לקח שהוא
 שביום במיוחד העניינים. בסוד שאינם האחרים של גם אלא לצריף, חבריו של
לכך. שזכה המאושר, היחידי היה יצחק נוספות. חבילות הביאו לא זה

 פנים החברים העמידו הצריף אל המשרד מן יצחק של הליכתו זמן כל במשך
 רק הבולשות. העיניים מפני הגדולה התרגשותם את והסתירו אדישים, שהם

פטיש. הלמות כמו דפקו הלבבות
 החבילה, על עטו הבחורים הדלת. את סיומקה נעל לצריף, יצחק משנכנס

 כאן? יש מה העטיפה. את ומסירים בזהירות השולחן על אותה מניחים כשהם
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 יש עכשיו? לעוגות תיאבון יש למי עוגות. שוקולד? צריך מי שוקולד. חבילות
 הדברים כל יבין החבילה בתחתית בצעקות. כולם פורצים "יש...!" אין? או

 סיגריות קופסאות עשרים החבר׳ה של הרב לאושרם הונחו האחרים, הטובים
 עשרים כל היום שלמחרת המוסכם הסימן קופסה. מהם אחד לכל "עתיד".

בחוץ! יהיו הבחורים
 אשר צפויה בלתי תקלה תהיה שלא החבר׳ה התפללו האות משהתקבל

הבריחה. את תעכב
 מריטת והרבה שינה נדודי הרבה עם קשים, ולילות ימים 290 עליהם עברו
 על התגברו הם ותמיד והכלשון ההצלחה בין היה כפסע רק לפעמים עצבים.

הקשיים. כל
 בצריף הבריחה. של האחרונים הסידורים עם להתחיל אפשר סוף־סוף

 ברח, - עשר השבע מספר שהיה עמנואל, חברים. עשר שישה נמצאו המנהרה
 יצטרפו 2 מס׳ בצריף שנמצאים הבחורים שארבעת לכך לדאוג־ שיש כך

 דרך ולעבור מצריפיהם להתגנב עליהם יהיה הבריחה. בליל הבורחים לקבוצת
.4 מספר לצריף החלונות

 ז׳ורבין. ושלום ארלנבט אברהם אברבך, פנחס ילין־מור, נתן הם: הארבעה
 תפקידם בבריחה. יעזרו יצחקי ושלום לוקשין שמעון בחורים, ששני גם נקבע
 יעברו הם במעשיהם. הבורחים את ולהנחות השומרים, תנועת על לשמור היה

 כל יישאר שלא כדי למקומותיהם, יחזרו הם הבריחה סיום ולאחר ,4 לצריף
חלק. בה לקחו שהם סימן

 כל נעצרו. השעון שמחוגי היה ונדמה בעצלתיים, עבר הבריחה שלפני היום
 כדי רק ולו כלשהי, במלאכה עצמו את להעסיק מנסה הבחורים מן אחד

 לאסירי וקבע כהרגלו בעבודתו המשיך הסופרווייזר, שאול, הזמן. את להעביר
 הקבוע הברידג׳ משחק את שכח לא אף הוא היומי. העבודה סידור את המחנה

והרצק׳ה. דן עם שלו
 קראו והאחרים היומי, ההתעמלות שיעור על ויתר לא אבן־זהר יצחק

 שיחות ולנהל בחבורות להתגודד שהמשיכו או בספרים, או בעיתונים
יומיומיות.
מכתבים. לכתוב זמנם את ניצלו החברים מן אחדים

 חשש נתן בבית־לחם. בבית־הסהר שישבה פרידה, לאשתו מכתב כתב נתן
 תשפיע בריחתו לחבריו, בניגוד מעצרו. מאז אותה ראה שלא אשתו של לגורלה

מכך. שתיפגע זו תהיה והיא לפרידה הבריטיים השלטונות יחס על
 בעצב. נתן הרהר ממושך", למעצר פרידה של דינה את חותם אני "למעשה,

 את שמייסר תוך ושוב, שוב עצמו שאל זאת?" לעשות רשאי אני "האם
נפשו.
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 לחוס שלא שמחובתו זו אלא אחרת תשובה לו היתה לא נתן, של לצערו
 את מסכנים אשר ונשים גברים במחתרת, האחרים חבריו על מאשר יותר עליה

ביומו. יום מידי כמוה חייהם
 לה ולומר לשלום, ממנה להיפרד יכול "שאינני לעצמו, הוא חשב חבל," "מה

 את לשאת ושעליה הסוף עד המלחמה את להמשיך אלא ברירה כל לי שאין
 ונייר עיפרון ליטול החליט הוא אחר־כך תרעומת". ללא בתוצאותיה חלקה

פרידה. מילות כמה לה ולכתוב
 אף להזכיר מבלי בעבר, כהרגלו במחנה, חייו בתיאור מכתבו את פתח נתן

 היה הוא זאת, עם יחד לבריחה. חבריו ושל שלו ההכנות על אחת מילה לא
 ביטוי לה לתת לא להתאפק היה יכול שלא גדולה כה רגשות בסערת נתון

 פרטים לגלות מבלי הנסער, למצבו שתתאמנה מלים על חשב הוא כלשהו.
 מחברו חדש. רוסי שיר לאחרונה מפזם המחנה שכל נתן נזכר לבסוף מסגירים.

 שיש הזה הנפלא השיר שלונסקי. אברהם אותן ותרגם סימונוב קונסטנטין הוא
פרידה: את בו לשתף מתאים נראה ונצחון אמונה תקווה, געגועים, בו

היטב חכי את ואחזור, לי חכי "את
בקצור גם לי חכי את

הלב. מסגריר
כפורים, לעת חכי את
בחום, חכי את
אחרים עת חכי את

תום. עד ישתכחו
ולוא חכי חכי, את
מכתב, יבוא לא
נלאו גם אם חכי, את

לשווא..." המחכים
 הדגיש הוא הבשורה: הרמז, ובסוף, והשלישי השני הבית את גם העתיק הוא

האחרונות: השורות ארבעת את
נדע זאת - ניצלתי ״איך

ואת, אני רק
אדם מכל יותר כי

ידעת". לחכות
 הרגיל, מן ממושך זמן פרידה אל בדרכו היה שהמכתב התברר יותר מאוחר

 לנתן נודע אחר־כך אליה. הגיע הוא מהבריחה אחדים שבועות לאחר ורק
 על אותו ללמוד כדי אותו שעיכבה זו והיא הבולשת, על־ידי נתפס שהמכתב

בוריו.
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 שמתרחש מה על רק כתב נתן לשיר, פרט ממנו. למדו לא הרבה אולם
 במצב שהיתה קפלן שמואל׳קה של משפחתו ועל שקרא הספרים על במחנה,
קשה. כלכלי
 מן בציטוטים מכתביו את מתבל היה נתן בדרך־כלל נפלא. מכתב היה זה

 כך במחנה. ספרים שורות שתי קבע באורח ניצבו לידו שקרא. הרבים הספרים
 וערימה קרא שטרם גדולה, אחת ערימה ז׳ורבין. אליעזר לצריף, חברו סיפר

 היה לנתן הערימות. התחלפו מדהימה במהירות אחר־כך, לקרוא. שסיים קטנה,
 הוא שורה ובאיזו עמוד באיזה עיתון, באיזה לזכור היה יכול והוא מצויין, זכרון
שקרא. מה את קרא

 קיבלה שפרידה מכתב כל משתפכים. לא אך פתוחים, מסוגננים, היו מכתביו
 לקרוא ממנה ביקשו תמיד בבית־הסהר, אתה שישבו הבנות חוויה. היתה ממנו

 את גם המחנה. חיי על כתב שנתן אינטימיים הבלתי המכתב חלקי את בפניהן
בחוץ. היה כבר נתן שאז כמובן אבל בפניהן, קראה היא האחרון המכתב

 היה לא הבחורים מן איש המחנה, על לבריחה האחרון הלפני הלילה משירד
להירדם. מסוגל
 מתוחים היו החבריה וכל הצוננים, הסתיו לילות יתר ככל קריר, ליל זה היה

הבאות. מן
לחלל. שאלה אבן־זהר יצחק זרק בחצותז" מחר נהיה "איפה

פסימית. בנימה צ׳וצ׳ו ענה בכלל", נהיה לא אולי יודעז "מי
הרצק׳ה, בו גער פסימי!" כל־כל תהיה "אל
 יש להיסטוריה לפנינו. עומדת רבה עבודה בחוץ. לנו מצפים נצליח! "אנו
 הלפיד את נושאים ואנחנו היסטורי הכרח הוא החירות מלחמת משלה. חוקים

 לחבריו להזכיר רצה הוא בשיחה. מתי התערב המחנה", כול לפני המלחמה של
אותם. לחזק כדי לח״י של האידיולוגיה מן מעט

 ברוכקה שאל בחוץ?" מעמד להחזיק שלנו הסיכויים באמת מה לי, "תגיד
רם. בקול הוא מהרהר כאילו בשקט,

 חברו. דברי את קוסי הצדיק נכונה", שאלה היא ברוכקה של "השאלה
 תתפרסמנה תמונותינו הרי להיתפס? מבלי מעמד נחזיק זמן כמה "באמת

עברו". בימים כמו ראשינו, על פרסים גם יוקצבו ובוודאי בעיתונות,
 הם ימים לאורך להישרד שלנו "שהסיכויים יודקה, התערב היא", "האמת
 הרי יותר, או שנה במשך מעמד להחזיק יוכל מאיתנו חלק אם אבל קלושים.

 נפילתם ואז איתנים, יסודות על המחתרת את לבנות נצליח הזה הזמן שבתוך
המלחמה". המשך על תשפיע לא מאיתנו אחדים או אחד של

 פעולותיה את תחדש המחתרת וכאשר קטנה, היא שהארץ היא "הבעיה
 למערכה ושוטרים חיילים אלפי יוזרמו חריפות. תהיינה תגובותיו באויב, ותכה
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המפוכחת. תחזיתו את שאול הביע ובית", פינה בכל אותנו ויחפשו נגדנו
יאיר: דברי את זיכרו "אבל סיומקה. אחריו החרה החזיק צודק", "שאול

בבתים, ברחובות, נפול אנחנו ׳ואם
בלאט, בלילה ויקברונו
אחרים אלפי יבואו במקומנו

עד׳." עד וללחם להגן
 את גור יהודה קטע שחורות", לראות וחידלו להתפלסף, חידלו "חבר׳ה

 ברחובות אטייל אני בבוקר, "מחרתיים סיומקה. של המשתפכים דבריו
 אחר דבר שום מספיק. אותי משמח "וזה פניו, על רחב בחיוך הוסיף תל־אביב",

אותי". מעניין אינו
 "אני המהרדג׳ה. פתאום שאל חושבז" אני מה על חבר׳ה יודעים "אתם
 מחזה יהיה זה בריחתנו. את כשיגלו הגויים של פרצופיהם את מדמיין

מדהים!"
 והשוטרים", המנהל של בפניהם להביט לי ניתן לו מחיי, שנה נותן "הייתי

מנשקה. - שיף מנחם אמר
 ריסן הרבה", לך נשארו אם ספק מחייך. שנים מהר כך כל לתת לך כדאי "לא
מנחם. את בויקו אריה בדבריו

 בעצה וייס שמואל הוסיף מנחם", מחייך, רגע לכל זקוק עוד תהיה "אתה
 ומתארך הולך והוא קץ. ללא נמשך הזה שהלילה היה נדמה לחברו. טובה

 למרות עיניו, את עצם לא איש המאוחרות. שעותיו עד ארוכות בשיחות
 ונפשיים גופניים כוחות יידרשו מחר קצת. לישון שצריך אמר שההגיון
חדשים.

שירז". לנו תשיר אולי "אריה, מבקש: דהוא מאן
 סערת מלא לבו חולמני, רגיש, בחור הוא להירדם. מסוגל אינו אריה גם

 על האהוב בשיר פצח והוא לשיר פעמיים לבקשו צריכים לא רגשות.
הבחורים:
ים, זהו גלים, "גלים,

ספינה היא זאת - חבל חבל,
שם..." גם פה, גם אהובה, לי יש

 וכיסופים געגועים רווי כולו הצריף. קירות בין בשקט מהדהד הנעים קולו
נודע. בלתי עתיד אל

גל יישאני מחר "כי
אנה", יודע, אל

 נשארת כשהחידה השיר, של האחרונות השורות את בהטעמה אריה סיים
מחרז. הגלים אותם יישאו לאן בעינה:
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האחרון היום

 לוחמי עשרים החופש אל הכלא מן ייצאו שבו הנכסף, היום הגיע סוף־סוף
 כליאתם הארץ. מן ולגרשו הזר בשליט ולהילחם להמשיך כדי ישראל חירות

 שיוכל בעולם כוח שאין החליטו הם רוחם. את שברה לא ובריח סורג מאחורי
 הדרך בחפירת עמלו הם רבים חודשים במשך הכבלים. את ולפרוץ בעדם לעכב

השחרור. יום הגיע והנה החופש, אל
 סדר על״פי ונוהגים כמקובל, בבוקר קמים הכול הימים. ככל יום זהו לכאורה,

 מתפזרים כולם אחר־כך בוקר. ארוחת רחצה. בוקר. התעמלות הקבוע. יומם
הרצאות. שיעורים, קבועים, מפגשים הרגילים. לעיסוקים
 כולם תיאבון? יש למי אולם לחיק, ערבה ארוחה תמיד, כמו בישל, דודקה

הצריף. אל חזרה הסתלקו ומיד קצה־המזלג על בחיפזון טעמו
 החבר׳ה. בין להיות איפוא מוטב האחרים. בפני העצבנות את להסתיר קשה

 שעה. חצי כעבור וחזר מסוים ענין לברר כדי המנהל משרד אל נקרא שאול
 כלשהי עבודה יום אותו למחרת לבצע המחנה מפקד עם קבע הוא בסדר. הכול

 ויש בברידג׳ הצהריים אחר לשחק למיכאלסון הבטיחו והרצק׳ה מתי בשטח.
 כהרגלו במתימטיקה שיעור ללמד תלמידיו עם קבע נתן ההבטחה. את לקיים
 יום. אותו למחרת שיתקיים הבא, לשיעור תרגילים לפתור עליהם הטיל ואפילו
מגד. במתי פגש הוא השיעור מן נתן כשיצא

בשמחה. מתי שאלו קצת?" לטייל חשק לך יש "אולי
 ענה הוא חוץ כלפי אך בלבו נתן חשב ידידי", הזמן, את לך מצאת "בדיוק

בחיוך: למתי
לא?" למה "בבקשה.

 כך רבות. פעמים המחנה צריפי הקפת תוך־כדי ערה, בשיחה פתחו השניים
הזמן. חלף

235



 בנושא משוחח החל מתי וכאשר אחדים, דברים להסדיר עוד היה נתן על
השיחה. מן להתחמק ההזדמנות את נתן ניצל חדש

 מבטו נתן כך ואגב אמר ארוכה", שיחה ומחייב למדי רציני הזה "הנושא
מחר." לשוחח נמשיך מתי, בוא מאוחרת. "השעה בשעונו.

ענה. "מסכים",
 ברגע אך "שלום", לו ולומר מגד של ידו את ללחוץ רצה נתן נפרדו. השניים

כזה. במצב טבעית תיראה לא כך, סתם ידיים, לחיצת נרתע. האחרון
 ליד משאית עברה עתה שזה לו לבשר בא אשר באריה פגש צריפו אל בדרך
ללילה. מוכן שהכול הנוסף הסימן ,זהו המחנה.

ייגמר!" והכול שעות כמה "עוד נתן. עלז "מצוין",
סימן־טוב. יצחק את פגש הוא ובפתחו צריפו, אל חזרה פנה הוא

בשקט. לו אמר להתכונן", נתחיל מעט עוד יצחק, "שלום
 ראית "אולי יצחק. השיב אחי", עם קצרה שיחה לחטוף עוד רוצה אני "כן.
אותת"
דקות." מספר לפני המטבח ליד אותו פגשתי "כן.

 משוחח באברהם הבחין הוא מה ממרחק המטבח. אל ופנה אמר, "תודה",
מאן־דהוא. עם

איתך". לשוחח ברצוני אליז לגשת יכול "אתה לו. קרא "אברהם!"
אחיו. אל וניגש מהחבר ונפרד אברהם, אמר בא", כבר "אני
יצרוקז" נשמע "מה

לך". לומר דברים כמה לי יש לטייל. קצת נלך "בוא,
 אחיו את אברהם שאל כל־כךז" נרגש אתה מדוע יצחקז העניין "במה

הרצינית. פניו בארשת כשהבחין בדאגת־מה,
הלילה". תתבצע שהבריחה לך לגלות רוצה "אני

 של בנימה הוסיף ואחר בשמחה, אברהם אמר הזמן", הגיע סוף־סוף "יופי.
עצמך!". על תשמור "יצחק דאגה.
 יכול אינך פעם אף הרי זאת, בכל אבל בסדר. יהיה הכול אברהם! תדאג "אל
 לי יקרה כן שאם אברהם לי תבטיח בחובו. העתיד טומן אשר את לחזות
לבתי". תדאג משהו,

בדמעות. אברהם של עיניו נתמלאו האח של דבריו למשמע
לקרותן" יכול כבר מה יצחק! ככה תדבר "אל

 באחיו. איש והתבוננו שניהם עמדו ארוכה ושעה שתיקה, נשתררה לפתע
ואמר: יצחק של כתפיו סביב זרועו את כרך אברהם לבסוף
מבטיח!" "אני

 וברור אכזרית תהיה הזר בשלטון המלחמה שקט. אהיה אני מעתה "טוב,
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 הנצחון לקראת צועדים שאנו מאמין אני אבל בדרכנו, תיערמנה רבות שסכנות
 יודע שאני מכיוון יותר, רגוע אני כעת בקרוב. תקום קום העברית והמדינה

 הוסיף לכך", אזכה לא אני אם בתי, של לחינוכה ידאג אשר מישהו שיהיה
מה. בהקלת יצחק

עצמך!" על שתשמור לי תבטיח "יצחק,
 הסידורים את לעשות עלינו ללכת. חייב אני עכשיו אבל מבטיח. "אני

בקרוב!" ולהתראות אברהם, לך שלום האחרונים.
דרכך!" את ישמור האל יצחק. "שלום

 ניתק כך אחר ארוכה. שעה והתחבקו זה של צווארו על זה נפלו האחים שני
 מבטו כאשר 4 צריף אל שב מהירים ובצעדים אחיו, מאברהם עצמו את יצחק

הערב. באפלולית מעיניו שנעלם עד אותו מלווה הצעיר האח של
 הבריחה לאחר ימים כמה יצחק. את שראה האחרונה הפעם היתה זאת
 ביניהם שהתפתח יריות, בקרב שוטרים. בקבוצת חבריו וכמה יצחק נתקלו

 אמור אשר מרעננה, שמו, ירדני לח״י, חבר אנושות. נפגע יצחק רעננה, בפרדסי
 יצחק את מצא הוא הפצוע. אל ורץ היריות את שמע הבורחים, את לקלוט היה

נישואין. טבעת ובידו בדמו, מתבוסס
 לבית חבריו על־ידי נלקח בטרם לחש לאשתי", הטבעת את מסור "אנא,

 לאחר אנושות. פצוע יצחק את ומצאו האזור את הקיפו הבריטים בפרדס. עזוב
ידוע. בלתי במקום נפטר הוא קשות, ועונה שנחקר

 הבורחים ארבעת ארוחת־ערב. עתה סועדים שתיים מספר בצריף ירד. הערב
 הארוחה. את יסיימו האחרים שהחברים מחכים מיטותיהם, על במתיחות ישבו
 על מושג אין למרביתם להתרחש. העומד על להם ויודיע נתן יקום מעט עוד

 המדויק המועד את יודעים אינם העניינים, שבסוד אלה גם הבריחה. תוכנית
 בעוד ברירה. עוד עתה אין היטב, שנשמרו הסודיות לכללי בניגוד ליציאה.

 ששם הצריף אל להתגנב ארבעתם על יהיה ולאחר־מכן הדלתות יינעלו שעה
לקרות. העומד על להודיע המכריע הרגע הגיע המנהרה. נמצאת

 יפתיע בוודאי אשר חשוב דבר־מה לכם לבשר "ברצוני נתן. פתח "חברים",
מכם". גדול חלק

 להמשכם וחיכו קשובים ישבו והם דופן, יוצאי לחבר׳ה נשמעו נתן דברי
בדריכות.
 החפירה .4 מצריף מנהרה חפרנו לכאן, בואנו מאז חדשים תשעה ״במשך
 ניתן האישור הבריחה. יום על המרכז של לאישורו וחיכינו כבר זה הסתיימה

הלילה". לברוח עומדים ואנו
 היתה והשפעתם גמורה, בהפתעה הבחורים על־ידי התקבלו נתן של דבריו
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 פני פתאומי? כה באופן הלילה? תדהמה. מוכי היו הסוד יודעי גם חזקה.
 אדירת־מימדים שפעולה אירע זה כיצד רבים. שאלה סימני הביעו האחרים

 ההפתעה דקות שחלפו לאחר בה. שירגישו ומבלי ידיעתם ללא בוצעה כזאת
בשאלות. נתן את להציף החלו הראשונות

אחרים?" ולא הם דווקא מדוע עשרים? רק מדוע כמה? הבורחים? בין "מי
 של התרגשותם למראה כאב ליבו באורך־רוח. שאלותיהם על השיב נתן

 הזכות מהם אחד לכל היתה ספק ללא נאמנים. לח״י אנשי היו כולם חבריו.
אחרים. תנאים מכתיבה המציאות אבל לבריחה. המועמדים בין להיכלל
 סיבות יש בוודאי כי החברים, את שכנעו נתן של וההגיוניים השקטים דבריו

 הארבעה, את הכול סובבו ונלהבים נרגשים המרכז. להחלטות ומוצדקות טובות
 את ליטף נתן ליבם. בכל הצלחה להם מאחלים כשהם אתם והתנשקו התחבקו

במבטו. כולם
 ערעור. ללא הוראותי את שמקבלים הם למופת לוחמים איזה בחורים! "אילו

 מהם אחדים אולי בכלל? אם שוב? אותם שאראה עד יעבור זמן כמה יודע מי
דבר. אמר לא אך הרהר, לעולם!?" עוד אראה לא

 תגיע מעט עוד להתכונן. צריך נוספות. נרגשות למלים פנאי עכשיו "אין
 עד הנושא על לשוחח לא מחבריו ביקש הוא להרהר. הוסיף לזוז", השעה

במחנה. הבריחה תתגלה כאשר למחרת
 ל״תמאם." השוטרים יכנסו מעט עוד גדולה. תכונה רחשה הבורחים בצריף

עשר. שהשעה לומר אפשר כבר בעצם תשע, השעה בהדרגה, עולה המתח
 החורף שעון על־פי אחת בשעה קדימה השעון את יזיזו הם הלילה בחצות

 ירוויחו והבריטים החדש השעון לפי מחר ינהגו הכול בוודאי מהלילה. שיונהג
 ביצוע להשלמת נוספת שעה הבורחים בידי תיתן הזאת השעה שינה. שעת עוד

 הלוח לפי גם היציאה. מועד שנקבע בעת בחשבון הובאה זו עובדה הבריחה.
 בשעות כבר להאיר מתחיל הירח בחשון. ג׳ החודש. תחילת הוא הלילה העברי,

הרקיע. במצולות הוא שוקע קצר זמן וכעבור הערב של המוקדמות
לבורחים. ספק, ללא תסייע, המחנה על אחר־כך שתרד החשיכה

 כלפי אנושי יחס שהביע האירי, ריגן, סרג׳נט בראשם השוטרים, מגיעים הנה
 שסיים לאחר הפעם, וגם טוב", "לילה באמירת מהם נפרד תמיד הוא העצירים.

הצריף. את ויצא good night•1״ לבחורים איחל הוא הספירה, את
 רק אבל שקט, שרר לרגע במקהלה. הבחורים אחריו קראו ״good night״

 השוטרים. יציאת את במבטו משם מלווה החלון אל יודקה קפץ לפתע לרגע.
 שטח את השוטרים עזבו אחר־כך תקלה. ללא המיפקד הסתיים הצריפים בכל

השער. את ונעלו המחנה
האפס!" שעת "הגיעה יודקה. קרא "קדימה!"
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 מיוחדים בגדים הוכנו כבר זה מתלבשים. והחלו רגליהם על קפצו כולם
 על והחולצה. הקצרים המכנסיים על עכשיו הם לובשים שאותם כהה בצבע

 וכעבור הסוליות, רעש את להקהות כדי בד נעלי מועד מבעוד הוכנו הנעליים
לבריחה. מוכנים היו הכול דקות מספר

 אל שפונים לחלונות ניגשו חברים שני יודקה. פקד התריסים!" את "סיגרו
 שצריכים הבחורים לארבעת הם ממתינים עתה שני. תריס כל וסגרו הכביש
בבריחה. שייסעו שניים ולעוד 2 מספר מצריף להגיע

יודקה. ביקש פנויה", ושהדרך כשורה שהכול סימן להם תן "סיומקה,
 הגיעו, הם סוף־סוף מתמהמהים? הם מדוע הם? היכן לאיטן. עברו הדקות

 מבעד מצריפם קפצו הם ושלום. פנחס אברהם, נתן, התוכנית. לפי אחד, אחד
 קרני שעברו לאחר הבריחה. צריף אל בזחילה ובאו הפתוחים לחלונות

 דקות מספר לאחר לחדר. וקפצו החלון אדן על טיפסו הם מעליהם, הזרקורים
 בבריחתם. לבחורים לסייע נבחרו אלה יצחקי. ושלום לוקשן שמעון גם הגיעו
במשימה. להתחיל ומוכן דרוך הצוות כל עתה

★
 רוטשילד בשדרות לו מהלך הנוטרים קורפורל נמצא קודם־לכן שעות שלוש

 צריך הוא מעט עוד לשבע. דקות חמש השעה בשעונו. הציץ הוא בתל־אביב.
 מגיע הוא הלילה. הגדולה המשימה את לבצע יוצא הוא שאתו בבחור לפגוש
 אליו ניגש הרגע בזה שבע. השעה את בדיוק מראה השעון מזא״ה. רח׳ לפינת
העלטה. מן בחור

עצמו. את הבחור הציג אדם", אני "שלום,
 שלמה לו אמר פוזנר שלמה עם נפגש כאשר אתמול השיב. דני", שמי "שלום,

 מדבר חזק, גבוה, הוא. הנה אדם. בשם בחור מחר לפגוש יהיה שעליו
באיטיות.
שאל. לך?" נהיר הכול "האם

לדרך." לצאת ואחר־כך נשק עם מזוודות לקבל לגשת עלינו "כן.
שפיר". והכול ארוכה תקופה במשך האזור את בדקת אתה כי לי "נאמר
"אכן".
 הוא אדם, אמר הלילה", אותנו תסיע אשר למונית ניגש בוא כעת "טוב,
מבית־החולים. שברח הנגבי, - שטרסמן עמנואל

 המחתרת, מאוהדי בחור הנהג, באפלולית. אי־שם שחיכתה למונית ניגשו הם
הדלת. את להם פתח

עמנואל. לו הורה רמב״ם", לרחוב "ניסע
 הוא אחדות דקות כעבור הבתים. לאחד עמנואל רמב״ם,נכנס לרחוב בהגיעם

 למדי, כבדות שהיו המזוודות, את להכניס לו עזר דני מזוודות. שתי עם שב

239



 הבחור על להכביד לא ממנו שביקש מיכאל בדברי נזכר הוא המונית. לתוך
בבית־החולים. לו שקרה ממה כתוצאה מחולשה, סבל עדיין אשר

אמר. רימונים". עשרים ובשנייה אקדחים עשרים ישנם אחת "במזוודה
עמנואל. פקד לדרך!" "קדימה
 לכיוון בפנותה והעלייה, אלנבי הרחובות לאורך דרומה, לאיטה נעה המונית
ירושלים.
עמנואל. הציע התוכנית", על נחזור "הבה

 של החלונות האם נבדוק, לטרון. עד כעת נוסעים "אנו דני. הסכים "בסדר",
 אותנו יוריד והנהג עקבותינו על נשוב כן, אם לתוכנית. בהתאם מוארים הצריף

 שאליה קטנה, חורשה שם יש המנהרה. של היציאה מפתח מטר מאות כשלוש
 הכפר ליד לחורשה עד ברגל ללכת נמשיך משם הבחורים. להגיע צריכים

נמרץ. בקיצור דני הסביר זה", זהו האוטובוס. לנו ימתין בה אל־קוביבה,
עמנואל. אישר "בסדר",

מכוניתז" אחרינו עוקבת הזמן שכל לב שמת לא אדם, "הבט
עמנואל. אותו הרגיע משלנו", היא בסדר. זה דני, תדאג "אל

 עד במכונית אותם ליווה אשר הוא פוזנר, שלמה כי להם סופר יותר מאוחר
בית־דגן.

שקטה. היתה הדרך בעיות. וללא כשורה, התנהלה נסיעתם
 נתקלו לא אבל צבאיות, מכוניות של שיירות פניהם על חלפו פעם מדי רק
ביקורת. נקודות בשום

 החורשה. הנה אל־קוביבה. הכפר את עברו הם לתשע. קרובה היתה השעה
 והנה כאן. להם ימתין הוא מעט. עוד להגיע צריך דגני נמצא. טרם האוטובוס

 הקרוב הצריף על הראה עמנואל הנסיעה. מהירות את האיטו הם המחנה. אורות
מוגפים. מהם ושניים מוארים היו מחלונותיו ששניים
 את גם מיד שהדביקה בהתרגשות קרא מוכנים", הם הסימן! הנה זה! "זהו

דני.
ההמתנה". למקום לשוב אפשר "כעת

 עמנואל השניים. הצביעו שעליו במקום ונעצרה עקבותיה על שבה המונית
המזוודות. שתי עם המכונית מן ירדו ודני

לנהג. עמנואל אמר הביתה", לחזור עכשיו יכול "אתה
 שעומד מה על ידע לא זמן לאותו עד אשר הבחור השיב בחורים!" "בהצלחה

להתרחש.
 על והתיישבו הקטנה לחורשה השניים נכנסו הסתלקה, שהמונית לאחר

דקות. ועשר תשע היתה השעה הארץ.
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 לסקר, עם להיפגש דגני עמד לטרון, לעבר דרכם את ועמנואל דני עשו כאשר
 של המוסך ליד בגבעת־הרצל, להיפגש קבעו הם האוטובוס. נהג חברו,

"דרום־יהודה".
 אכן האם אישי, באופן להיווכח שרצה מיכאל, בלוויית למקום הגיע דגני

קל. באיחור הגיע לסקר כשורה. מתנהל הכול
לסקרן" הבעיה, "מה
אמר. קטנה", בעיה לנו יש אבל שאיחרתי מצטער "אני

לנסוע". יכול לא אני כזה אוטובוס עם ׳טרנטה׳. אוטובוס לי "נתנו
בסלנות. בחוסר דגני שאל עושים?", "מה
 לנסוע שאפשר באוטובוס הזאת ה׳טרנטה׳ את ואחליף למוסך אכנס "אני

בהחלטיות. לסקר השיב בו",
מהר". אבל בן־אדם, זאת תעשה "אז

ומבריק. חדש אוטובוס עם יצא דקות מספר וכעבור למוסך, נכנס לסקר
לזוז". "אפשר בשביעות־רצון. אמר הגיע", מכבר זה חדש. ׳סופרווייז׳ "זהו

 שטיינברג, אברהם הוא הג׳ינג׳י, לו קראו שהכול בחור לדגני הצטרף בינתיים
 הוטל הג׳ינג׳י על המלחמה. פרוץ אחרי ארצה שעלתה הפולנית", מ״הקבוצה

הבריחה. לאחר הבחורים בקבלת לעזור
באפלה. מוסתר כשהוא במרחק־מה שחיכה מיכאל אל ניגש דגני

מיכאל". בסדר, "הכול
ובהצלחה!" לשלום "צאו

לאוטובוס. שב ודגני ידיים לחצו השניים
לסקר!". "קדימה,

רמלה. לכיוון השלושה עם יצא האוטובוס
 העת כל במשך דנני. חשב הנסיעה", מטרת את ללסקר לספר הזמן "הגיע

 לכך. המתאימה השעה היתה וזאת לחברו האמיתית המטרה את גילה לא
 ממחנה הלילה לברוח שעומדים בחורים עשרים להביא הולכים אנו "לסקר,
בלטרון". המעצר

משימה. לכל מוכן היה הוא מופתע. נראה לא לסקר
 את לך אשכח לא לעולם משה הזאת, למשימה בי שבחרת מאוד שמח "אני
 המכונית דוושת על לחץ הוא ותוך־כדי־כך בהתרגשות. השיב בי", שנתת האמון

 עתה שזה חירות, לוחמי עשרים אתם יביאו זמן־מה בעוד קדימה. ביעף שזינקה
החופש. אל ברחו
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הבריחה

 שעון לפי ורבע, עשר או בדיוק, ורבע תשע היתה השעה בשעונו. הביט יודקה
 בטרם חייליו את שסוקר כמפקד אחרונה, בדיקה לערוך ניגש הוא החורף.
לקרב. צאתם

 פן בובה, בצורת השמיכה תקופל מיטה שבכל לבחורים הורה הוא לפני־כן
 צפוי בלתי באופן שוטרים למחנה יכנסו במקרה אם ריקות, מיטות תתגלנה
 שהשמיכות לעצמו וידא שהוא לאחר בצריף. להציץ יתחשק מהם ולאחד

 בדריכות ביודקה כולם התבוננו היטב, לבושים ושהבחורים כדבעי מקופלות
היציאה. לאות ממנו וחיכו

הפתח!" מעל ׳השולחן׳ את "הסירו קרא. "בסדר!"
 תוכנית הבור. פתח נפער אחדות דקות ובתוך למלתחה ניגשו בחורים שני

 ויחזיק למנהרה, שייכנס הראשון יהיה לוקשן שמעון בקפדנות. נקבעה היציאה
 מעל יעמוד יצחקי שלום היציאה. לפתח עד לאורכה יושחל אשר החבל בקצה

 השוטרים. עומדים שבו המקום לעבר החוצה החלון דרך ויצפה המנהרה פתח
 בחבל ימשוך וזה בחוץ, שיתרחש למה בהתאם לשמעון הוראות ייתן שלום
לצאת. יוכל לתורו, ביציאה שיחכה ומי פנויה, שהדרך לכך כסימן

 לבור הירידה שקבענו, כפי עמדותיכם תיפסו שמעון!, "שלום! קרא: יודקה
 הקבוצה חברי שכל לאחר רק תזוז השנייה הקבוצה קבוצות. בשלוש תתבצע,

 הגדר את וחותך הראשון יוצא אני השלישית. הקבוצה גם וכך ייצאו, הראשונה
 300כ־ בערך הוואדי, בתוך ללכת צריך לגדר מבעד היציאה לאחר החיצונית,

 אותנו ושיברך בהצלחה, נו, נשק. ועם בחור עוד עם עמנואל לנו יחכה שם מטר.
לבור. לרדת ומיהר שוב, לתדרך יודקה סיים !״ האל

 באפלולית נעלם וחיש הבחורים, לעבר קרא חבר׳ה", בחוץ, "להתראות
המנהרה.
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 סיומקה מתי שאול, נתן, הראשונה: הקבוצה חברי כל לבור מיד נכנסו אחריו
ואריה.

 לפני־כן, פעמים עשרות זאת עשה הוא במיומנות. במנהרה זחל יודקה
 במנהרה, עיקול כל הכיר הוא לו. מוכרות היו התומכות כל חפירה. תוך־כדי

 עצומות. בעיניים וכמעט במהירות וברכיו, מרפקיו על התקדם הוא פינה. וכל
 קשה לו היה המעולה הפיזי כושרו ולמרות השטח את הכיר שהוא למרות אולם

 הגיע שלבסוף עד השעה כמחצית לו ולקח מטר, 75כ־ שאורכה במנהרה, לזחול
 מחדש, נסתם אשר היציאה פתח את לפרוץ היה יודקה על שלה. השני לקצה
 לעבודה ניגש הוא החוצה. הקטן האשנב את להבקיע הצליח שסיומקה לאחר
 חברי שאר נמצאים ממני קטן במרחק "אחרי לעצמו. אמר למהר", "עלי במרץ.

 דליל, למטה כאן האויר להתמהמה! אסור לצאת. בקוצר־רוח שמחכים הקבוצה
 וללא ידיו, בשתי חופר החל יודקה לגוף." חמצן להנשים מתאמצות והריאות

עיניו. לתוך וחודרים גופו ועל ראשו על נופלים האדמה כשגרגירי ליאות,
 מבלי בעצלתיים עובר שהזמן היה נדמה וליודקה התארכו, אלה רגעים

 את רואים אין ועוד דקות כעשרים העבודה נמשכה כך היציאה. לפתח להגיע
 ושוב שוב היכה הוא שצריך. כמו אותו סתמו החבר׳ה מדי. עבה הקיר הסוף.
 וגושים האדמה, נבקעה לפתע האחרונה. את הנחית הוא ועתה שבידו, בגרזן

 פנימה חדר ודרכו מלמעלה, נפער גדול חור החוצה. ברעש התגלגלו גדולים
 החוצה ראשו את ןהוציא הפתח קוטר את בזהירות הרחיב יודקה צונן. אויר

 בנורות מואר לאולם נקלע שהוא לו היה נדמה עכשיו אולם החשיכה. תוך אל
 לאור התרגלו כבר עיניו כאשר שניות, מספר לאחר עיניים. ומסנוורות חזקות
 ממנו גדול לא במרחק שעמד בשוטר הבחין הוא השמירה, מזרקורי שבקע

 שהשומר ייתכן לא באימה. נתקף יודקה היציאה. פתח לעבר היישר והתבונן
 עומדים וראשו שהוא לו היה שנדמה מה־עוד כזה. קטן ממרחק אותו יראה לא

 בוודאי האדמה, גושי נפילת על־ידי שנגרם הרעש, וגם באור. חשופים ממש
 מסתובב השוטר החל לתחושותיו אישור לתת וכדי השוטר. של לאןזניו הגיעו

 שלתוכה התעלה, בכיוון פעם מדי עיניו את תוקע כשהוא ושוב, הלוך בעצבנות
 מתכופף השוטר את כשראה קפא כמעט יודקה של דמו המנהרה. מובילה

התעלה. לתוך ארוכות ומסתכל
 של בראשו קשה מחשבה עברה אבודז" והכול בי הבחין שהוא ייתכן "האם

 על לחזור שצריך לחבר״ה להודיע האם עכשיוז לעשות עלי "מה יודקה.
 ושוב. שוב עצמו את ושאל חזר אחרת?" לפעם הבריחה את ולדחות עקבותינו

 כל מונחת כתפיו ועל בו תלוי הכול עתה קשה. נפשית במצוקה היה הוא
 נשימתו. את עוצר יודקה מוחלטת. בדומיה שניות מספר עוברות האחריות.

 התעלה, משפת הרגילים בצעדים לצעוד שממשיך בשוטר מבחין הוא לפתע
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המנוגד. בכיוון דרכו את ועושה
 כל עתה הבור. פתח את כתפיו עם ופרץ מהר חיש הזדקף הוא נרגע. יודקה

 את מצא הבא, צעדו את לתכנן בידו סיפק היה בטרם עוד בחוץ. היה גופו
 ששררה השלווה את הפירה הנפילה חבטת העמוקה. בתעלה מתגלגל עצמו

 מה וזה התעלה משפת בהרבה גבוה נחפר היציאה פתח כי הסתבר, מסביב.
לתוכה. לנפילתו שגרם

 שוב הנפילה, רעש את כנראה, כששמע השוטר, אבל דבר. קרה לא ליודקה
 היתה התעלה ארוכות. בה והתבונן התעלה אל בא עקבותיו, על הסתובב
השמירה. למסלול ושב במאומה הבחין לא הוא חשוכה.

 בטנו, על תחילה החיצונית. הגדר לעבר התעלה בתוך זוחל החל יודקה
 הוא ממנו. מטרים עשרים של במרחק היתה הגדר וידיו. רגליו על ולאחר־מכן

 הוא לחופש. האחרון המחסום לפני ניצב הוא עתה דקות. שתי תוך אליה הגיע
 פנויה! הדרך קושי. כל ללא זה, אחר זה התייל חוטי את וחותך הצבת את נוטל

 לחצותו אליו, להגיע עליו הכביש. לעבר לזחול וממשיך הגדר את חוצה יודקה
 מקום אל שמובילה הכביש שליד התעלה בתוך דרכו את להמשיך ואחר־כך
 מתקדמות דמויות במספר והבחין אחרונית, מבטו את הפנה יודקה המפגש.

 הוא השני. אחרי אחד יצאו הבחורים כשורה. מתנהל שהכל סימן מאחוריו,
 את חצה התעלה, מתוך במהירות זינק אחר־כך תנועה. כל אין לכביש. הגיע

 ודני עמנואל שבו המקום אל שמוביל הוואדי בתוך עצמו את ומצא הכביש
לו. להמתין אמורים

 הוא אף כיודקה, קושי. ללא דרכו את עשה יודקה, מאחורי שזחל שאול, גם
 גמיש, היה הוא עליו. קשתה לא והזחילה הקבועים המנהרה חופרי מבין היה
 הפרוץ הפתח אל בהגיעו בורייה. על המנהרה את והכיר וחזק גוף בעל רזה,
בחשיכה. ונעלם החוצה זינק

 קומתה בשל היה. ורחב־כתפיים גדל־גוף מייגעת. היתה הזאת הזחילה לנתן
 אט־אט התקדם הוא בזחילתו. ברגליו להיעזר ממנו נבצר המנהרה של המנוכה
 הוא דחיפה. כל לאחר אחדים סנטימטרים ורק בלבד, מרפקי־הידיים בעזרת
 גופו את להשחיל הצליח בקושי ואך החדים, בעיקולים פעם כל נתקל

היציאה. פתח אל שהגיע עד במנהרה נתן זחל ארוכה שעה דרכם. המסורבל
 הלילה את חש הוא החוצה. ראשו את והוציא ברכיו על נתן כרע אחר־כך

לריאותיו. שחדר הצח האוויר את בצימאון ובלע הצונן
 היה שקט מסביב. והביט גופו, את שהתיש הגדול מהמאמץ לרגע נח נתן
 את שעשו השוטרים צעדי אפילו נשמע. לא רחש שום מוחלטת. ודומייה בכול

 "מאחורי לעצמו, אמר לנוח!" "די, אוזניו. אל הגיעו לא במחנה, השמירה מסלולי
 חשב, פנויה," ושהדרך כשורה שהכול הסימן את ממני לקבל הבחורים ממתינים
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 איננו יודקה שחפר היציאה שפתח לכך לב שם לפתע החוצה!" לצאת "קדימה!
 מעלה כלפי קטנה דחיפה דבר! אין דרכו. לעבור לגופו לאפשר כדי דיו רחב
 רגליו את כיווץ הוא למדי. קלה היא ממנו שנדרשת הפעולה כי נראה לנתן ודי.

 החור הפתח. אל בחוזקה העליון גופו את דחף ותוך־כדי־כך כריעה של למצב
 הנסיון וגם נכשל, הראשון הנסיון שתתמוטט. מכדי קשה והאדמה מדי צר היה

 באלכסון הימנית כתפו את הרים הוא השלישי בנסיון הצלחה. ללא עבר השני
 זה לא, גופו. רוחב את להקטין כדי מטה, כלפי היטה השמאלית הכתף ואת
 הוא כרעם: בו שהלמה העגומה המציאות לו להתברר מתחילה כעת הולך. לא

 חבריו כי אחורנית, ללכת יכול אינו הוא המנהרה. מן לצאת יכול ואינו תקוע,
 עומדת הבריחה האם אלוהים! לנסיגה. הדרך את וסותמים מאחוריו שוכבים
 הרב והעמל רבים חודשים במשך שנרקם החופש על החלום בגללוז להיכשל

 הפתח את שהבקיע סיומקה לטמיון? לרדת עתידים המנהרה בחפירת שהושקע
 יצא עתה שזה יודקה, וגם נתן, של מידותיו את בחשבון הביא לא לראשונה,

 הפתח, דרך יעבור לא נתן של שגופו האפשרות על דעתו את נתן לא הבור, מן
הבורחים. מן לאחדים גם יתאים לא הוא ואולי
 מכאן לצאת צריך שנשפך. חלב על יבכה אם יעזור לא זה עכשיו עושים? מה

 הבריחה, תיכשל שבגללו הרעיון את לשאת יוכל שלא חשב נתן מה! ויהי
 לפתח קודם כשהגיע לברוח. הצליחו החברים מן שניים שרק למיכאל ושיודיעו
 את לעצור שיש סימן הוא עתה בסדר. שהכול לסימן בחבל משך הוא היציאה

 כוחותיו. את אזר נתן התעכבותו. סיבת על מתפלאים לבטח חבריו ההתקדמות.
 הנשנים מאמציו כנגד איתנה ועומדת כאבן קשה האדמה נסיון. ועוד נסיון עוד

 לרגע. נח הוא ושוב. שוב לנסות מוכרח בו. יבגדו וכוחותיו מעט עוד והחוזרים.
 זינק הוא לו, שנותרו כוחותיו ובכול מהירה, בתנופה ואז, חדשים. כוחות אוזר

 המאובנים. האדמה רגבי בתוך רבה בעוצמה אותן והטיח למעלה כתפיו עם
 וכתפיו סביבו מתפוררת האדמה את ראה הוא לפתע שכרו. על בא עמלו הפעם

 בצעקה. קולו את ונתן כמעט אושר מרוב לבור. מחוץ אל השתחררו הרחבות
 כנראה כי בזמן. בדיוק התעלה תוך אל קפץ הוא התעשת. מהרה עד אולם

 הזרקור. אור את לעברה וכיוון הפירצה מכיוון כלשהו רחש קלט שהזקיף
 העמוקה בתעלה שכב נתן דבר. לחשוף מבלי התעלה מעל עברה האלומה

 אך השטח, את לסרוק פעמים מספר חזר הזרקור בקרבה. אותו שהסתירה
 על קם נתן הרגיל. למסלולו הזרקור חזר חשוד, דבר כל שאין התברר כאשר
 בה ועבר בנקל אותה מצא הוא הגדר. לעבר צפונה מתקדם והחל רגליו

המפגש. מקום לעבר צעדיו את הפנה ואז לכביש הגיע רגע בתוך במהירות.
 אחד־אחד מיוחדות. בעיות ללא החיצונית לגדר הגיעו ואריה סיומקה מתי,

 להמתין. רצוי החשיכה. מן התקרבה מכונית הכביש. לעבר דרכם את עשו הם
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 עבר מתי במהירות. כולם התקדמו פנוי, היה והכביש עברה שהמכונית לאחר
 מכונית. של מנוע רעש שמע שוב לגשרון. מתחת והתמקם בריצה הכביש את

 המעבר של השני מצדו ממחבואו יצא הוא עתה ראשו. מעל עברה המכונית
 השטוף במחנה לרגע והתבונן אחורנית ראשו את הפנה הוא לגשרון. שמתחת

 הוציא הוא חופשי. כאן. והוא שם המחנה למציאות. הפך החלום רב. באור
 שיבואו הגישוש כלבי את לבלבל כדי לפזרו שהוכן שחור פלפל מכיסו

חבריו. לו שמחכים ששם המקום אל צועד והחל בעקבותיו,
 במהירות אותו חצו לגשרון, האחרים גם הגיעו לאחר־מכן אחדות דקות

הלילה. באפלולית ונעלמו

 האוטובוס המשיך החופש, אל המנהרה בתוך דרכם את הבורחים עשו כאשר
 כתחנת שנקבעה לחורשה הגיעו הם לטרון. בכיוון לדהור ולסקר דגני של

האחת־עשרה. השעה בסביבות הבורחים של האיסוף
דגני. קרא צפצופים!" שלושה תן "לסקר,

עונה. ואין קול אין הצופר. את הפעיל לסקר
דגני. החליט להם", להמתין נצטרך הגיעו. לא עוד שהם כנראה "טוב.

 הם מכונית. מולם הגיחה לפתע תוצאות. ללא אך השעה, כמחצית חיכו הם
הלילה. בשעות כזה בודד במקום חונים שייראו רצו לא

דגני. ציווה "נזוז",
לטרון. לעבר מתקדמים החלו והם המנוע, את הפעיל לסקר

 שלוש שוב המפגש. מקום אל ושבו הסתובבו השתקנים, למנזר עד הגיעו הם
מענה. אין צפירות.

אופנוע. מתקרב. רכב כלי נראה מרחוק
 נוסע והחל תפנית עשה האוטובוס לנהג. דגני אמר רמלה", לכיוון סע "לסקר,

 את הגביר שלסקר ככל אחריהם. נוסע כשהאופנוע הערבית, העיר לעבר
 יושבי של חשדם את עורר הדבר האופנוען. עשה כן הנסיעה, מהירות

האוטובוס.
 האופנוע הועיל. לא זה גם אבל דגני. אמר לעבור", לו תן המהירות. את "האט

בעקבותיהם. לנסוע המשיך
 התברר רמלה בצומת בדאגה. הג׳ינג׳י אמר רציני", לא שזה מקווה "אני

 ימינה בצומת פנה הוא לפתע כי מקרית, היתה אחריהם האופנוען של שהנסיעה
 אל וחזרו לאחור פנו עתה לרווחה. נשמו כולם לבדו. האוטובוס את והותיר

 היתה השעה הגיעו. טרם החבר׳ה דומייה. שוב צפירות. שוב אל־קוביבה.
 לחשוש החל דגני כבר. זה להגיע צריכים היו הבחורים התכנון לפי מאוחרת.

סבלני. בלתי נעשה לסקר גם הבריחה. לגורל
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מזה". יצא לא דבר ששום "כנראה חברו. את שאל הביתה?" נחזור "אולי
 הסכים. לסקר יבואו". עוד שהם מאמין אני מעט. עוד נחכה אנחנו לסקר, "לא

 האוטובוס עם חזרה יגיע שאם שחשש אלא המשימה, לביצוע נלהב היה הוא
 לאחר־מכן, שיתברר כמו בחברה. חבריו של חשדם את יעורר הדבר מדי, מאוחר

 קיבל בוקר, לפנות בתל־אביב ירדו שהבורחים לאחר לשווא. ה׳ו לא חששותיו
 של ב׳טרנטה׳ הוחלף שכזכור החדש, האוטובוס של הנהג בצמיג. נקר האוטובוס

 שלסקר לו סיפר השומר הנקר. עם הגלגל את ומצא למוסך בבוקר בא לסקר,
 ב״דרום הבינו מיד הבריחה על ברבים נודע כאשר אמש. האוטובוס את לקח

"באשמה". הודה לסקר חברים. משפט לו עשו הם לסקר. נסע לאן יהודה"
 לב. באומץ "לשופטיו" אמר במשטרה", עלי ותלשינו לכו רוצים אתם "אם
 של כספי בקנס אותו קנסו רק עליו. הלשינו לא יהודה" "דרום שאנשי כמובן
ל״פנצ׳ר". שגרם על לירות שתי

 הרכב כלי של מנועיהם רעש רק בסביב. שרר מוחלט ושקט היה אפל לילה
 השלווה בתוך הטבע. של הסטואית השלווה את הפרו הכביש על ביעף שעברו
לטרון. מכלא שיבואו לבורחים והמתין הדרך לצד האוטובוס ניצב הזאת

 לאחר מיד החלה חברים, שמונה שמנתה לבור, השנייה הקבוצה ירידת
לדרך. יצא הראשונה מהקבוצה הבורחים שאחרון האות שהתקבל
 הפנימי הכביש על שם, הבריחה. על משם וניצח החלון ליד עמד שלום
 מתחתיו, שהיתה למנהרה התקרב הוא כאשר ושוב, הלוך ערבי שוטר הסתובב

לזחול. להפסיק הבור בתוך לשמעון שלום הורה
 לשמעון סימן הוא המנהרה לקרבת מגיע השוטר את כשראה עכשיו גם

 מבלי הכביש על פתאום התיישב שהשוטר הבחין שלום הבריחה. את לעצור
ממקומו. זז לא והוא דקות. עשר דקות, חמש דקות, שתי עברו לזוז.

סבלנות. בחוסר שמעון שאל שם?" קורה "מה
לזוז". רוצה ולא בנחת לו יושב "הערבי
הבחורים. של עצביהם את מרטו והתארכו הלכו שחלפו, הדקות

מפיו. קללה שמעון פלט אתו", "לעזאזל
 אמר להמשיך", אי־אפשר שם יושב הוא כל־עוד שמעון, יעזור לא "זה
שלום.

 וזמן הבחורים, של ליבם למגינת השעה כמחצית שם לשבת המשיך השוטר
לריק. כך בוזבז יקר

שלום. קרא להמשיך", אפשר הלך. עכשיו קם. הוא "טוב.
אבן־זהר. יצחק של תורו יגיע מעט עוד

הולך". אני שגם לך "דע שלום. לעברו קרא "יצחק",
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פתאום?" "מה
אתכם". ללכת רוצה אני "כן.

רשות". לך אין "הרי
דעתך?" מה רשות. בלי "אלך

יצחק. לו ענה לנכון", חושב שאתה מה "עשה
אברח?" אם לי יעשו "מה

 בתוך ונעלם משלום יצחק נפרד בחוץ", ולהתראות לך שלום אז יודע. "אינני
המנהרה.
 למסקנה הגיע דבר של ובסופו החלטתו את מחדש שקל הוא ברח. לא שלום

 כלשהי תקלה תקרה אם גדולה. אחריות עצמו על לקחת עשוי הוא כי
ויתר. הוא הדבר. את לעולם לעצמו לסלוח יוכל לא הוא באשמתו,
לבור. לרדת היכון שעמד אברבך לפנחס אמר פיני", "תורך
בהתרגשות. פנחס לו השיב בקרוב", ולהתראות "שלום

 הוא אבל לתנאיה. מורגל היה ולא המנהרה חופרי מבין היה לא פנחס גם
 שבתו ימי כל במשך גופניים באימונים שעסק משום יחסית בקלות הזדחל

 לפני מאוד. קצר־רואי היה פנחס תקלה. ללא המנהרה לאורך עבר הוא במחנה.
 להסיר יש האור, להקרנת נורמות והמשקפיים שהואיל הנחיות קיבל הבריחה

 הוא אבל עיוור, חצי שהוא פנחס הרגיש משקפיים בלי הבריחה. בשעת אותן
 בעקבות וצעד לתעלה יצא הוא המנהרה לקצה הגיע כשהוא להוראה. ציית

 לצידו ללכת החל לכביש כשהגיע בנקל. מצא שאותה הגדר לכיוון האחרים
 מעד הוא מטר מאה שהלך לאחר מזלו. לו שיחק לא כאן המפגש. מקום אל

 בתעלה שרוע פנחס היה ארוכה שעה בגופו. ונחבל תעלה לתוך ונפל לפתע
 משקפיו. את בינתיים להרכיב חשש הוא דבר. סביבו ראה ובקושי החשוכה,

 חש ולא עליו פסח אחריו, בא אשר שיף, שמנחם כנראה דממה. חבריו? היכן
 במהירות! מכאן להתרחק צריך להרהורים. עתה פנאי אין אבל בתעלה. שהוא

 לתוך ונפל קם נפל, הוא שוב בחשיכה. קדימה צועד והחל רגליו על קם הוא
 לחפש כשר איננו והזמן חבריו את איבד כי ברור לו היה עתה קוצים. שדה

 צפון־מערב, לכיוון פעמיו את לשים פנחס החליט קל, היסוס לאחר אותם.
רחובות. העיר לעבר

 עפר. ודרכי כבישים חצה בפרדסים, בשדות, פנחס הלך הלילה כל במשך
 מתלאות לנוח שכב הוא מהמחנה, דיו שהתרחק הרגיש כאשר השחר, עלות עם

 פנחס ברשות ראשו. מעל היתה כבר השמש עיניו, את כשפקח ונרדם. הדרך
 אפל יוסף בשם אדם של ברחובות האחת אנשים. שני של כתובותיהם היו

 לעקרון להגיע החליט הוא כבר. זה מהמעצר שהשתחרר מעקרון פלדברג והשני
לתל־אביב. ומשם לרחובות כך ואחר

248



 על עלה לא הוא עקרון. המושבה של המשוער לכיוון ללכת קם פנחס
בשדות. רק להלך המשיך אלא הכבישים,

 השיחים מאחד והנה, הימצאו. מקום מהו בדיוק לדעת מבלי קדימה צעד כך
 להתחמק ניסה פנחס לקראתו. ישר ופניו חמור על רכוב ערבי, לפתע יצא

מאוחר. היה כבר אך מהפגישה,
הערבי. לו אמר ח׳יר", אל "סאבח

בוריה. על הערבית הלשון את ידע הוא בשפתו. לו השיב פנחס
 עם הפתאומית מהפגישה מופתע הערבי, שאל כאן?" עושה אתה "מה
יהודי.

הערבי. של סקרנותו את שיספק הסבר בו־במקום אילתר פנחס
 לצון לי חמדו והם באיזור פרות לקנות חברי עם הלכתי בהמות. סוחר "אני

 ואפצה לעקרון אותי שתוביל אותך מבקש "אני בשדה. לבד אותי והשאירו
לו. אמר יפה", בעין אותך

 כמה להרוויח התנגד ולא לבקשתו, ברצון נענה והוא צעיר בחור היה הערבי
 מחצבה ליד מסעדה אל הגיעו אחדים קילוטרים של הליכה אחרי גרושים.

 ומיד וצמא, רעב היה פנחס לעקרון. בכניסה שכנה שהתברר, כפי אשר אחת,
 שהוא לו סיפר המסעדה, בעל עם שניהל הרעים בשיחת ארוחת־בוקר. הזמין
 כדי מזויפת(, כתובת )כמובן בתל־אביב כתובתו את לו נתן ואף בהמות סוחר

משותפים. עסקים עשיית למען אותו שיבקר
 נפשו את השיבה הטובה הארוחה טוב. יותר הרבה חש כבר פנחס עתה
עצמי. בטחון מחדש בו ונסכה
משאית. לידו ונעצרה המסעדה מבעל פנחס נפרד רק

 כאן לעקרון. אותו הביאה אחדות דקות בתוך אשר המכונית על עלה פנחס
 רתומה בעגלה נוסע בחברו הבחין המשאית מן כשירד מזלו. לו שיחק שוב

 במה מיד הבין הוא לחבר. הסברים לתת צורך שום היה לא סוסים, לשני
המדובר.
 היה לא הוא אבל לביתו. פנחס את הסיע והחבר לו, אמר העגלה", על "עלה

 פחד. הוא אצלו. פנחס של הימצאותו על להודיע כדי לתל־אביב לנסוע מוכן
 ממנו. להיפרד החליט פנחס לכן בבית. אצלו יישאר שפנחס הסכים לא גם הוא
ביל״ו. צומת לעבר הפרדסים בין הלך הוא

 את קיבל שם הדואר. בית אל היתה הראשונה דרכו לרחובות. נכנס פנחס
 אך בבית, היה לא יוסף לביתו. דרכו את עשה ומיד אפל יוסף של כתובתו

 היא יפות. בסבר־פנים אותו קיבלה בלטרון, מביקוריה הכיר שאותה אשתו
 של בגדים ללבוש לו נתנה היא שהתקלח, ולאחר דשנה בארוחה אותו האכילה

בעלה.
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 שיכן הוא זהירות מתוך אך לקראתו, שמח הביתה, בצהריים שחזר יוסף, גם
 יוסף נסע יום באותו עוד בטבריה. לנופש שנסעה השכנה, בדירת פנחס את

 עם אמבולנס החבר בבית הופיע היום למחרת למחתרת. קשר ומצא לתל־אביב
 חלקי בכל בתחבושות פנחס את חבשו אשר בית־חולים, במדי לבושים בחורים,

 ברבים. נודעה כבר הבריחה דרכים. מתאונת פצוע הובלת לביים במטרה גופו,
 אך פעמים מספר נעצר האמבולנס שוטרים. מחסומי הוצבו הכבישים על

 שפילמן אנשל של דירתו אל בשלום הגיע ופנחס מושלמת היתה התחפושת
המיוחל. החופש ואל

 בחסרונו הרגיש לא השנייה, בקבוצה המאסף, הבורחים, אחרון שהיה מנחם
 הוא לכן הכבדה. האפלה בשל דמותו את לפניו ראה לא כאשר גם פנחס של

 לחבריו להודיע כדי בחבל שמשך לאחר המתוכנן התווי לפי מנוסתו את המשיך
לדרך. יוצא שהוא

 אחד לרדת שנותרה האחרונה הקבוצה חברי החלו ממנחם, האות כשהתקבל
 שלום קוסי, יהודה, שמואל, ומשמעון. משלום נפרדים כשהם למנהרה, אחד

 מטרים שני של ומרחק לחברו איש צמודים כשהם הדרך את עברו ז׳ורבין
 שלמה, צ׳וצ׳ו, ברוכקה, המאסף: קבוצת הצטרפה אחריהם מיד ביניהם. מפריד

 אל היציאה מבור יצאו השני אחר אחד סימן־טוב. ויצחק הרצק׳ה המהרדג׳ה
 מחוץ נמצאו וכבר החיצונית הגדר את חצו האחרים, כמו ומשם, התעלה
 ובריח, מנעול על אותם שסגר הזר השלטון של מבצרו אל אחרון מבט למחנה.

המפגש. במקום להם המצפים חבריהם אל צפונה, הם ושועטים
 אחת... החבל: משיכות את ספר המנהרה, בפתח הבור בתוך שעמד שמעון,
 שמונה־עשרה... שתים־עשרה...חמש־עשרה... שמונה... שבע... שתיים...

בחוץ! כולם זה. זהו עשרים! תשע־עשרה...
הצריף!" אל "נשוב לחברו, קרא שלום!" "בוא

 הוחלט כי המנהרה פתח את סגרו לא הם החלון. דרך החוצה קפצו השניים
 חבריהם. מבין שותפים לבורחים שהיו על־כך מידע כל לאנגלים לתת לא

 חבריהם להם חיכו שם צריפיהם, אל בנקל לשוב הצליחו האפלה בחסות
 רווח - כשורה התנהל שהכול השניים מפי כששמעו הבריחה. לגורל בדאגה

 וסקרנות התרגשות אחוזי היו הם עיניהם. את עצמו לא הם הלילה כל להם.
יום. של בוקרו ילד מה

 הבריטי מהשלטון לא יישכח, שלא יום היה התש״ג בחשון ג׳ יום ואכן
 שעבורה ישראל, חרות לוחמי ממחתרת ולא חרוץ, כשלון שנחל בארץ־ישראל

הזר. בשלטון במלחמתה היסטורי מפנה זה יום היה
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נעלמו" כולם אללה! "בחיית

הקטנה. החורשה שיחי בין ודני עמנואל המתינו ארוכות שעות
בלחש. דני את עמנואל שאל דני?" השעה "מה

מתוח. דני, ענה וחצי", "עשר
 השעה לפני יגיע שהראשון לצפות אין כאן. שיהיו מכדי מוקדם "עוד

בתקווה. עמנואל הוסיף יותר", מוקדם קצת אולי אחת־עשרה.
 עברה כאילו להם נראתה שעברה דקה כל בעצלתיים. עליהם עברו הדקות

 לעמנואל שיש לא יבואו? לא יבואו? האם הזה. המתח את לשאת קשה שעה.
 את שישבש צפוי בלתי משהו יקרה שאולי הזה, הפחד קיים עדיין ספיקות,

 שהתהלכו השוטרים, שבגלל אחת לא קרה הרי הזמנים. לוח את או התוכניות,
 מחכים עכשיו גם אולי החפירה. עבודת את להפסיק נאלצו למנהרה, מדי קרוב

פנוי. יהיה שהשטח החבר׳ה
 להם שיחכה לבחורים הבטיח עמנואל יבואו. שלא ייתכן לא יגיעו! הם אבל

 לקיים יהיה עליהם גם כאן. הוא הנה ועכשיו זו. הבטחה קיים והוא ביציאה
הבטחתם. את

באי־סבלנות. חברו את שוב עמנואל שאל השעה?" מה "דני,
לקונית. דני ענה עשרה", "אחת

 יגיע אם הגשרון. לעבר אלך ואני כאן תישאר אתה כבר. להגיע חייבים "הם
 עמנואל, אמר פעמיים", טסס, "טסס הסיסמה: את לשאול תשכח אל מישהו,

 הבורחים. לבוא צריכים זה בנתיב הגישרון. לעבר הקטנה בתעלה מתקדם והחל
 נשמעו כמו הצפרדעים וקרקורי הצרצרים צרצורי מלבד שקט. היה הכול

עמנואל. של לבו פעימות
 הרי שיודקה. "כנראה הליכה. תוך־כדי הרהר הראשון?" מהמנהרה ייצא "מי

יודקה. יהיה שיפגוש, הראשון שאכן ייחל ובלבו נקבע", כך
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 חשכת לתוך חרישית קללה השמיע אתם?" היכן הרוחות? לכל אתם, "היכן
 את מאבד החל הוא עתה אך בדרך־כלל, ברזל עצבי בעל היה עמנואל הלילה.

סבלנותו.
 או עומדת הצללית "האם קטנה. צללית מרחוק שראה לו היה נדמה לרגע,

 והנה יותר־ויותר. וגדלה הצללית הלכה בינתיים עצמו. את שאל הוא זזה?"
 בליבו עמנואל צהל מגיעים!" הם "הנה מישהו. שזה בטוח מתקרב. מישהו

השיחים. בין והתחבא
המיוחלת. הסיסמה פתאום נשמעה טסס", "טסס,
מחבואו. ממקום בסיסמה עמנואל לו השיב טסס", "טסס,
 האחוזים אקדוחיו כששני השיחים מתוך קפץ ועמנואל לפתע נעצרה הדמות

הדמות. של ראשה אל היישר מופנים בידיו
 חרישי שמחה בקול פרץ הראשון!" תהיה שאתה ידעתי אתה? זה "יודקה!

חברו. את כשזיהה
 אקדח יודקה לידי תחב עמנואל לחגוג. פנאי אין קצרות. התחבקו השניים
מצויין. כלי פרבלום, אוטומטי.

 ליודקה נתן כך ובתוך בחיוך פלט פניכם", את לקבל שאבוא לכם "אמרתי
נוספים. רימונים שני

אמינים." אבל עצמית, תוצרת מילס. רימוני הם "אלה
 הריכוז בעמדת ותמצא מטרים מספר התקדם וכעת נוספת! מחסנית קח "היי!

 בקול עמנואל הוסיף משלנו", הוא אותו. תדפוק אל נוטר. מדי לבוש בחור,
 ועוד בדרך, הבחורים הצליח. המבצע רגוע. היה כבר הוא עכשיו ובוטח. מצווה
כולם. יגיעו מעט

דני. של לזרועותיו היישר ונפל האיסוף מקום אל במהירות פנה יודקה
החשיכה. מתוך ושוב שוב נשמע טסס", "טסס,

מתי. אחד, עוד והנה סיומקה. הולך ואחריו נתן הנה אחד. עוד מגיע הנה
בשמחה. מתי את עמנואל שאל כל־כך?" מלוכלך אתה מדוע מתי, "שלום

אחת". לא נפלתי וגם בבוץ בוססתי הדרך "כל
עמנואל. שאל כולם?" שייצאו עד יקח זמן "כמה

מתי. ענה "כשעה",
 עתה עברו הדקות וחצי. אחת־עשרה השעה את הראו השעון מחוגי

 בואם עם מיד מצטייד מהם אחד כשכל הבחורים, הגיעו זה אחר בזה במהירות.
 השנייה הקבוצה וחברי וגובר, הולך בקצב נמשכה הבריחה וברימונים. באקדח

כולם. מנחם, אברהם, פה, אבן־זהר יצחק עמנואל. עם מתחבקים נמצאו כבר
 שלמה. בורכקה, שלום, שמואל, קוסי, יהודה, הנה ל״זרום". הוסיפו הצלליות

 עוד חסרים חסר? מי שהגיעו. הראשונים בין כבר היו וסיומקה שאול, אריה,
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 החושך, מתוך המהרדג׳ה מופיע הנה לבוא. התמהמהו לא אלה גם אבל כמה.
 שישה־עשר, חמישה־עשר, החברים. את לספור הזמן הגיע כאן. כבר צ׳וצ׳ו גם

 הרצק׳ה הגיעו סוף־סוף הנה הם? איפה , שלושה עוד חסרים שבעה־עשר.
 פנחס חסר. פנחס בדיקה. שוב חסר? עוד מי בחורים. עשר תשעה וסימן־טוב.

 הראשונים העשרה בין היה הוא לו? קרה מה הגיע. שלא היחיד הוא אברבך,
 טעה אולי משהו? לו קרה אולי הראשונים. בין להגיע עליו היה למנהרה. שירדו
 עוד ללכת יהיה הבחורים ועל מאוחרת כבר השעה עכשיו? עושים מה בדרך?
האוטובוס. להם מחכה שבו למקום שיגיעו עד דרך כברת

 התקדמו שניהם שזזים. לפני הסביבה את לסרוק מחליטים ודני עמנואל
 אך הסיסמה, השמעת תוך־כדי השיחים ובין בתעלות חיפשו הגשרון, לעבר

 לסכן עלולה נוספת המתנה ולחפש. להמשיך זמן נשאר לא עונה. ואין קול אין
הבריחה. את

 יוצאים שכולם "אחרי לדרך. שיצאו לפני ממיכאל, שקיבל בהוראות נזכר דני
 ולפעול עניין בכל אתו להתייעץ יהיה עליך לידיו. הפיקוד את נתן יקבל החוצה

מיכאל. בדברי דני נזכר הוראותיו", פי על
בדאגה. נתן את שאל עושים?" "מה

נתן. החליט בלעדיו!". לדרך נצא אחד. אדם בגלל להסתכן נוכל לא "לצערנו
 איש מחזיקים כשהם עורפית בשורה מיד והסתדרו לנתן נשמעו הבחורים

 אחדים קילומטרים לצעוד עליהם היה באפלה. מישהו יאבד לבל חברו בידי
 למהר. יש האוטובוס. עם דגני ממתין שם קוביבה, הכפר שליד לחורשה עד

המקום. את עזב ולא התייאש לא שדגני לקוות רק צריך גדול. הוא האיחור
 בלי לנסוע לנהג ייתן לא שהוא ספק אין מהר. יתייאש לא כדגני "בחור

 תוך־כדי דני הרהר האחרונה", לשנייה עד אותו יעכב ודאי הוא הבחורים.
הליכה.

 ועמנואל השורה בראש הלך דני כסדרה. התנהלה החורשה לעבר ההליכה
 לעבר חטוף מבט והעיפו לאחור הבחורים הסתובבו פעם מדי המאסף. היה

 מואר כולו כשהוא שקט, מכאן נראה המחנה מעיניהם. והתרחק שהלך המחנה
 ביד. נשק עם חופשיים מהלכים כאן, והם שם המחנה סוף־סוף אורות. ושטוף
 עם כשווים בו יילחמו הם באויב ייתקלו אם וגם לגורלם אדונים הם עכשיו
 או מציאותי זה האם חרות. אלא תיל, גדרי עוד לא בית־סהר. עוד לא שווים.

 לריאות שחודר הצונן האוויר חלום, זה אין לא. מעט? עוד שיגוז חלום רק
חלום? זה שאין מדגיש חדה כסכין החזה חלל את וחותך
 שמשתרעים השדות ומן השבילים מצידי עולה והשיחים העצים ריח

 חופשיים להיות החלום מציאות. זאת הפעם, חלום! זה אין ולא! לא מסביב.
 בשדות ומהלכים באמת חופשיים הם עתה בבית־הסהר. מספיק נחלם
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 האושר זה בשבילם. היחידה המציאות וזאת ביד, נשק עם ארץ־ישראל
החופש. אל הבריחה של החוויה שיא זה האמיתי,
 קבוצת לחורשה. יגיעו הם כשעה עוד בלילה. שתיים כבר היתה השעה
 ערוצי אל ירדו הם והגבעות. הפרדסים בין במהירות להלך המשיכה הבורחים
 ולדרדרים לקוצים לב שם לא איש הפתוחים. לשדות עלו ושוב הוואדיות
ליעד. ולהגיע להתקדם העיקר גופם. חלקי כל את שצורבים

 היתה השעה על־ידו. תוכנן כולו ההליכה שמסלול דני, אמר נגיע", מעט "עוד
שלוש. בדיוק עכשיו

 הספיק לא הוא אבל עצמו, את דני שאל לא?" או מחכה, האוטובוס "האם
 זה קצרות. צפירות שלוש האוויר את פילחו רגע, באותו מיד לתשובה. לחכות

 הסיסמה, את והשמיע הצפירה, קולות לעבר התקדם דני האוטובוס! הנה דגני!
דגני. של לזרועותיו ישר רץ כשהוא טסס", "טסס,
מהר!" תעלו בואו מחכים. שאנו שעתיים כבר זמן. הרבה פה "אנו
לאוטובוס. החבורה כל עלתה מיד

 עד רבה, כה בעוצמה הרכב כלי את הזניק וזה ללסקר דגני הורה "קדימה",
נפלו. כולם שכמעט
 הבחורים, את דגני הדריך השוטרים", עם לדבר לנהג תנו אותנו, יעצרו "אם

באש!" לפתוח יש ברירה תהיה לא אם "רק
אינם. השיגרתיים המחסומים משוטרים, פנויה הדרך
 הסרג׳נט של כניסתו עם בבוקר רק תתגלה הבריחה כשורה, יילך הכול "אם

 ומוכן דרוך והוא אקדחו את לופתות כשידיו מושבו, במקום נתן הרהר לצריף",
 את לעצמו מדמיין פיו, בזווית חיוך עלה לפתע הצורך. בשעת בו להשתמש

 בשליט המתוקה הנקמה טעם את חש הוא לבריטים. בבוקר שתתגלה התמונה
 יכול לא עוד זאת בשעה האפל באוטובוס ביושבו חרות. לוחמי עשרים של הזר
 שוטרים עשרות כמרקחה. המחנה רחש בבוקר בשמונה שכבר לדעת, נתן היה

 לא הבילוש כלבי הבריטים. בין שרר ובהלה בלבול מירושלים, הובאו ובלשים
 במסלול שפוזר הפלפל בגלל נפגם שלהם הריח חוש כי להוראות, צייתו

 גבוהים קצינים המחנה רחש הבריחה לאחר אחדים ימים עוד הבריחה.
 חפירת של הפלא מפעל את לראות במטרה מחוץ־לארץ שהובאו ומומחים

 חרוץ כשלון ממנו. ללמוד ואף בדיוק, מטר ושישה שבעים של באורך מנהרה
למחתרת. גדול ונצחון הבריטי לשלטון
 מחשבה רק מבטחים, לחוף הלוחמים את שמסיע באוטובוס עתה, אולם

 מהבחורים אחד כל העתיד? להם צופן מה נתן. של מנוחתו את הטרידה אחת
 הוא מהם אחד כל והאכזרית. הקשה המלחמה בנתיב באומץ ללכת ומזומן מוכן

 של גורלו הדבר. ידוע לא וכיצד? מתי המערכה. בשעת ליפול טבעי מועמד
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 ומי הניצחון, אל הדרך, סוף אל להגיע יזכה מהם מי בוראו. בידי נתון האדם
 עד תימשך החרות מלחמת אחרת. דרך אין אולם עליהן נפשו את ייתן מהם

 להם יקנו בדרך שיפלו ואלה מלחמתם שכר על יבואו לכך, שיזכו אלה הניצחון.
הבא. העולם חיי את

 ישנם כאן העברית. העיר תל־אביב, פרברי אל האוטובוס הגיע לבסוף
יישמר. הבורחים של וביטחונם ששלומם סיכויים
 ושקטים. הם ריקים העיר רחובות החשיכה. מאחורי עודנו השחר עתה

 מרקוס, פרופסור של מרפאתו אל כשפניהם מהאוטובוס אט־אט ירדו הבורחים
חפצה. בנפש למחתרות שסייע הידוע, המנתח
 שהוכן המקום אל יילקח הלוחמים מן אחד כל מעט. עוד מפציע השחר הנה
 ארוכה מלחמה להם. ממתינה המלחמה דרכיהם. תיפרדנה ולהבא מכאן למענו.

 לברוח כשהחליטו לכך מודעים היו הם לכך. מודעים הם וקורבנות. דם ועקובת
 ליבם, וצו המחתרת צו אחרי ללכת החליטו הם זאת למרות האויב. משבי ביחד

 חרות לוחמי אל שוב ולהצטרף שלהם לשיעבוד הסמל בית־הסהר, את להרוס
 שהמולדת עד מהמולדת. להסתלק שיוכרח עד באויב, להכות כדי ישראל

זרים. מעול תשוחרר
★

 06.00 בשעה ,1943 בנובמבר הראשון של בבוקרו בלטרון, המעצר ובמחנה

 "התמאם" את לערוך כדי 4 צריף לכיוון המחנה שטח אל ריגן סרג׳נט נכנס
ערבים. שוטרים בשני מלווה היומי,

 בשקט מבחין כשהוא הערבי, לשוטר הסרג׳נט אומר הבוקר", מדי "שקט
הצריף. מן העולה רגיל בלתי

 הוא בעוד מלוויו, על הסרג׳נט ציווה בפנים!" קורה מה והסתכל מסביב "לך
מהדלת. המנעולים את להסיר נואשים נסיונות עושה

 הערבי. של הנואשות צעקותיו לפתע נשמעות רינן!" סרג׳נט ריגן! "סרג׳נט
נעלמו!" כולם אללה, בחיית נעלמו! "כולם
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 מחדש, נסתם אשר היציאה פתח את לפרוץ היה יודקה על שלה. השני לקצה
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 את רואים אין ועוד דקות כעשרים העבודה נמשכה כך היציאה. לפתח להניע

 ושוב שוב היכה הוא שצריך. כמו אותו סתמו החבריה מדי. עבה הקיר הסוף.

 וגושים האדמה, נבקעה לפתע האחרונה. את הנחית הוא ועתה שבידו, בגרזן

 פנימה חדר ודרכו מלמעלה, נפער גדול חור החוצה. ברעש התגלגלו גדולים

 החוצה ראשו את ןהוציא הפתח קוטר את בזהירות הרחיב יודקה צונן. אויר

.....החשיכה תוך אל
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