
רא
עז

 
קם

לנ
א

 
כין

 • י
ה!

בנ
"

 המקדש בית דני של סיפורו

ישראל חרות לוחם

יכין אלנקם עזרא

jZL וו



יכין אלנקם עזרא

ייבנה!
 בית־המקדש דני של סיפורו

ישראל חרות לוחם





יכין אלנקם עזרא

ייבנה!
המקדש בית דני של סיפורו

ישראל חרות לוחם

אביב תל שטרן אברהם ע״ש יאיר הוצאת



EZRA ELNAKAM YAKHIN

YIBANEH!
Story of
DANI BEIT-HAMIKDASH
FIGHTER FOR THE

FREEDOM OF ISRAEL

PRINTED IN ISRAEL

 במאגר לאחסן לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, לשכפל, אין
 אלקטרוני, אמצעי בכל או דרך בכל לקלוט או לשדר מידע,

 זה. שבספר מהחומר שהוא חלק כל - אחר או מכני או אופטי
 אסור זה בספר הכלול בחומר שהוא סוג מכל מסחרי שימוש

מהמחבר. בכתב מפורשת ברשות אלא בהחלט

©
יכין לעזרא שמורות הזכויות כל

91183 ירושלים 18459 ת.ד.

02־5833793 טל.

בישראל נדפס

 לדפוס: והכנה סדר עריכה,

מילקוב רחל



לזכר

 בינקלשטיין זלמן אבי

שרה אמי

דוד אחי

 רעיתו קלמן, אחי
 זלמן ובנו

 בעלה קלרה, אחותי
 ושדה זלמן וילדיה

ודודותי דודי

אליהו אחי

 שבאוקראינה בסטברוס שודדים בידי שנרצח

לב בשברון נשמתה שנפחה
בוילנה ישראל שונאי פורעים בידי שנרצח

אירופה יהדות בשואת שנספו

אמריקה בגולת שנפטרו חסיה אחותי



העניינים תוכן

...................................................................................דבר פתח

עשן תנור - ראשון חלק

.............................................................................. הגדול הים
...............................................................................פנים קבלת
............................................................................ עברית עבודה
..............................................................היישובים משטרת במדי

..................................................................חרות למלחמת הכנות
.......................................................................... עולם מלחמת
....................................................................ישראל חרות לוחמי

.................................................................... הפולנית הקבוצה
..........................................................יאוש של השחורים בלילות

....................................................................המנהרה בקצה אור
.......................................................................................המרכז
.......................................................................................החזית

................................................................................ בראש מכה
............................................................................ מיליון שישה

אש לפיד - שני חלק
..................................................................המעש

........................................................קלו מנשרים
........................................................באדום שירה

............................................. מאבק ולא מלחמה
..............................................................הזקן דני

............................................. מטה של ירושלים
..............................................תדרוך במותימו על

........................... הנקמה ובאש הגבורה במעלות
............................................................ התקווה

הבתרים בין ־ שלישי חלק

............................................... חיי בדמייך לך ואומר
.......................................................... ישראל מדינת

..............................................................הנגב בערבות

9

13
17

22

30

38

39

43

49

51

61

73

82

94

106

119

139

148

157

163

167

190

212

235

241

261

287



דבר פתח

 אלי הגיעו שנים, תשע־עשרה לפני אלנקם, הראשון ספרי לאור יצא מאז

 התפרסמו כן כמו והעצמאות. המחתרת מלחמת על נוספים רבים פרטים

 על נוסף אור המשליכים ערך, רבי מסמכים ונחשפו חשובים ספרים

 הזר. השלטון ותגובת תקופה באותה האווירה הלוחמים, של גבורתם

 המודעות הרוחות. את שהסעירו רבים דברים בארץ התרחשו בינתיים

 עצמאותנו למען נעשה אשר לכל בפרט, הנוער בני ובקרב בכלל, בעם
 ומסוכנים, קשים לימים הגענו ופחתה. הלכה ארץ־ישראל, של וחרותה

 וחלקם בורות מתוך חלקם בדם, שקודשו בערכים מזלזלים רבים שבהם
 את ולהפיץ להמשיך צורך ראיתי כן על שליליים. גורמים בהשפעת

 באמצעות והפעם חדש, בספר ישראל לחרות הלוחמים של סיפורם
בית־המקדש. דני של סיפורו

 בפעילות הכרתי שהמי־פינקלשטיין( )צבי בית־המקדש דני ידידי את

 ככל קרובים. רעות קשרי בינינו נרקמו ומאז בלח׳יי שלנו משותפת
 מלחמת בסיפור השזור עלילותיו שסיפור מופת, בו ראיתי כן שהכרתיו

 בהצעה לראשונה אליו פניתי אחדות שנים לפני להתפרסם. ראוי החרות

 יכולנו לאחרונה רק שונות מסיבות אולם הכתב, על סיפורו את להעלות

הכתיבה. במלאכת ולהתחיל בזכרונות להתרכז להתפנות, שנינו

 נעזרנו הזיכרון רענון לשם רבים. דברים נשתכחו השנים חלוף שעם מובן

 היסטוריה וספרי הימים מאותם עיתונות קטעי של גדול מספר בקריאת

 ניב, דוד מאת הלאומי הצבאי הארגון תולדות וביניהם וזכרונות

 דוד מאת החיים לבל גוייסנו )מזל(, בנאי יעקב מאת אלמונים חיילים
 באש בוער סנה שמואלביץ, מתתיהו מאת אדומים בימים )עלי(, שומרון

 השתמשתי אלדד. ישראל ד״ר מאת ראשון ומעשר ורד אברהם מאת

 בספרים ופורסמו בלונדון המלכותי הגנזך מן שנלקחו חשובים במסמכים
 וכשרותם נדבה יוסף פרום׳ מאת מארץ־ישראל הבריטים את גרש מי

רובוביץ. דוד מאת ולח״י אצ״ל ההגנה, הבריטים, של

 שהעליתי הדברים את דני של באוזניו וקראתי שבתי הכתיבה מהלך בכל
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 להשאר לי סייע וכן נוספים זכרונות בהעלאת שסייע דבר הכתב, על

 תיאור הספר. בכתיבת ביותר הקשה החלק היה זה לעובדות. נאמן

 מחנק לתחושת הביא ואהבנו, היכרנו שאותם גיבורים אותם של נפילתם

 בעד לעצור יכולתי לא אני גם דני. של בעיניו דמעות ראיתי בגרונותינו.
הדמעות.

 ההתרחשויות מזמן שנה לחמישים קרוב שחלפו לאחר הדברים, מטבע

 אשר כל את הזיכרון מן לדלות ניתן לא והמאמץ הרצון כל עם ההן,
 פרטים לי שחסרו מכיוון כאן הובאו לא נוספות חשובות פעולות נעשה.

 בעובדות. ודיוק נאמנות על להקפיד הרצון עמד עינינו ולנגד חשובים,

 ועל כאן, נזכרו לא דני של במחיצתו שפעלו שאנשים ייתכן סיבה, מאותה
סליחתם. את מבקש הנני כך

 אך מדעי־היסטורי, כמחקר נכתב שלא זכרונות ספר אמנם הוא "ייבנה!"
 של מסיפורה מנותק המקדש בית דני של האישי סיפורו ואין מאחר

 להכרת נוספת ראיה זוית כאן למצוא ניתן לחרותו, העם מלחמת

בארץ־ישראל. יהודי לשלטון הביאה שפעילותם והלוחמים התקופה

יכין ע.א.

השניה: המהדורה בפתח
 )כבר, הראשונה המהדורה לאור שיצאה מיום חלפו חודשים שלושה

 הפעם חדשה. מהדורה להוציא שמחים אנו הרב, הביקוש בעקבות
ימים. מאותם תמונות נם הוספנו
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ראשון חלק

עשן תנור

 ועלטה באה השמש ויהי

 ולפיד עשן תנור והנה דדה

 הגזרים בין עבר אשר אש

האלה.

 את־ ה׳ כרת ההוא ביום

 לזו־עף לאמו* ברית אבו־ם

 מנהר הזאת את־הארץ נתתי

 נהר־ הגרל עד־הנהר מצרים

פרת.

יח ה, - טו כראשית



הגדול הים

 ניתקה ושינגטון" מרתה” האנייה טריאסטה, האיטלקי בנמל הורם. העוגן

 שזכו מאושרים יהודים 321 הסיפון על עמדנו אירופה. מאדמת

 בית״רים, 11 רק היינו לארץ־ישראל(. כניסה )אישורי סרטיפיקטים"”ל

 החליטו כך החלוץ. ונוער הצעיר השומר חברי היו במספר, 310 השאר, כל

הסרטיפיקטים. חלוקת על מופקדים שהיו הסוכנות מנהיגי

 לך שלום "לא ומתרחקת. ההולכת היבשת לעבר אחרון מבט הפניתי
 כלפי בלבי חשתי אשר את בזעף הפטרתי לעולם!" להתראות ולא אירופה
 להיזכר רציתי לא חיי. שנות שבע־עשרה את עשיתי שעליה הזאת, היבשת

 אחד: למקום מכוון כולי כל - מעכשיו ילדותי. בחוויות להרהר לא ואף
 הים, פני על שטה עומד, אני סיפונה שעל הזאת, והאנייה לארץ־ישראל.

 רק הכרתי שאותה הזאת המופלאה הארץ אל אותי ומובילה מעלה

בחלום.

 הלפרין, דני של קולו רעם הדגל!" להנפת הצדעה דום! מסדר "בית״רים!
 היהודי הגב הורם, הציוני הדגל האנייה. על הבית״רית הקבוצה מפקד

 לנס והצדענו ישרה בשורה שניצבנו שעה בגאווה גאה והלב התיישר

 מפינו ועלה בקע ועפר..." ריקבון מגוב "בית״ר... לפנינו. שהונף הכחול־לבן

 בכבודו האיטלקי החובל רב גם לבד. היינו לא להפתעתנו, בית׳יר. המנון
 לדגל מצדיעה ימינו כשיד דום, בעמידת וכיבדנו אלינו הצטרף ובעצמו

זיבוטינסקי. של שירו רקע על היהודי

 של הקצר נאומו פתיחת לקראת הפקודה נשמעה לנוח!" יעבור "המסדר

 אני ארץ־ישראל. אדמת על להניף עתידים אנו הזה הדגל את” המפקד.

 - בארצנו מקום בכל ברמה מתנוסס ישראל דגל את רוחי בעיני רואה

הבתים..." גגות ועל ברחובות ובכפרים, בערים
 שבקעה התקווה",’׳ שירת את ושרנו דום לעמידת שבנו דבריו בסיום
 המלים של המשמעות מלוא את חשנו וסוחף. גדול בקול מפינו ועלתה

 האנייה על שניצבנו שעה צופיה" לציון ו״עין קדימה" מזרח "ולפאתי
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קדימה. מזרח לפאתי והתקדמה ששטה
 ורק כאן המוחלט הרוב אנחנו תזהי... המיליטריזם כל את צריך "מי

 מכיוונם קולות נשמעו הזאת!" באנייה הדברים מהלך את נקבע אנחנו

 את ונוריד "בואו הסיפון. את שהציפו הסוציאליסטים" ה״ציונים של

 הציוני הדגל אל עבר מכל שועטים החלו צעירים ומאות הזה!" הדגל

 את אותנו, ודוחפים בנו מכים כשהם התורן, ממרומי להורידו במטרה

 לעמוד נואשים בכוחות מנסים ואנחנו הסיפון, שעל הבית״רים מעט

ברמה. הנישא הדגל על בגופינו ולהגן בדרכם

 רב של והסמכותי הזועם קולו לפתע נשמע לכם?" קרה מה "יהודים!

החובל. רב של לכיוונו הופנו העיניים כל הס. הושלך האיטלקי. החובל

 הדגל הסוציאליסטים". חלוצים”ב החובל רב גער הדגל", את לכבד "יש

 להניף גאה אני האיטלקית לאומה כבן אומה. לכל התרבות סמל הוא
 עמי של המרשימה בהיסטוריה אני ומתגאה שניתן, מקום בכל דגלנו את

 האומה זוהי בה, מתקנא שאני בעולם אחת אומה יש אם וארצי.
 שואבים ממנו אשר התנ״ך, ספר את התרבותי לעולם שהעניקה היהודית,

 תרבותכם האדם. כבוד של הערכים ואת אמונתם את הצדק שוחרי כל
 האמונה היא ואמונתכם הקדושה( )הארץ סנטה" ה״טרה תרבות היא

 הכבוד במלוא מצדיע אני כן על הקדוש. הירדן ובנהר הקדושה בירושלים
 הזאת, האנייה של שמה את ומפאר ברמה הנישא האיטלקי לדגל רק לא

היהודי". לדגל גם אלא
 "שתי בשירה: פרצנו הבית"רים, ואנחנו, דבריו את החובל רב סיים אך

כן!" גם זו - שלנו זו לירדן! גדו־ת

 החובל רב של דבריו מהלם התאוששו והסוציאליסטים רב זמן עבר לא

 "כל אמרו, מעשיים", ציונים "אנחנו רים.”הבית עם בוויכוחים ופתחו

 רוצה ז׳בוטינסקי היהודי... לעם חרפה הם המיליטריסטים הגינונים

 זקוקים אנחנו בארץ־ישראל בהלה... וזורע אירופה יהודי את להפחיד

 חסרי יהודים המוני צריכים אנו אין מעמדית, הכרה בעלי ליהודים
 יש באירופה. שנוהגים כפי הגלותי, החיים הווי את שימשיכו הכרה

 לעמלים... לתת יש וכבוד העבודה... ערך את היודעת חברה בארץ להקים
לדגל..." לא ואף הצבאית לדרך לא
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 עצמם את לשמוע יותר אהבו ואולי דבריהם, את להשמיע אהבו הם

 להשמיע לנו איפשרו לא וכמעט לטיעונינו, היו אטומים כן על מדברים.

 את דבריו. את והשמיע פתח שהלפרין עד זה כל לומר. לנו היה אשר את

 נכון זה "אין להשתיק. היה ניתן לא הבית"רים מפקד של הסמכותי קולו

 אני” כראוי, להם השיב למיליטריזם", בזים ואתם דגל מכבדים שאינכם

 האדום הדגל את הנפתם התרגשות באיזו ראיתי עיני ובמו מביאליסטוק,

 הצבא של המיליטריזם את בעיתוניכם שיבחתם ואיך במאי; באחד

 האדומה בכיכר האדום הצבא של המפגן את בהתלהבות והצגתם האדום
 הצבא של המיליטריסטים השירים את - ובכלל אוקטובר. מהפכת לציון

 - שרים שהנכם העבריים השירים ואף להשמיע, חדלים אינכם האדום

האלה..." הקומוניסטים לשירים נאמן תרגום כולם

 "זה והצלול. הרוגע בים והתבוננו מחברי כמה בחברת הסיפון על נשענתי
 הגדול" "הים זה הזה. הים טוב כמה "ראו מהם. אחד אמר שלנו", הים

 לארצנו". אותנו נושא הוא ועתה ארץ־ישראל של גבולה הוא התורה שלפי
 אם מקומנו; לפי נקבע וטיבו שלנו הים "זהו אחר. של קולו נשמע כן",”

 לבין בינינו המפריד חיץ משמש הוא אירופה, בגלות יושבים אנחנו
 טוב הוא לארץ־ישראל ופנינו עליו שטים אנחנו כאשר והנה ארצנו.

עמנו". ומיטיב
 את אני גם תרמתי אשמים", האנגלים - מדיניים מכשולים ישנם ״ואם

בשיחה. חלקי

 על לנו סיפר הוא הבית״רים. עם איתנו, להתרועע אהב החובל רב

 של הבולטים ממנהיגיה אחד קוליץ, צבי לבין בינו שנרקמה הידידות

 הוא ברומא. באוניברסיטה למד שזה בימים עוד הרוויזיוניסטית, התנועה

 בציוויטוויקיה הימי בית־הספר להקמת שהושיט הסיוע על עוד סיפר

 להקמת ויתרמו השייט מלאכת את ללמוד שיוכלו מנת על בית״ר, לחניכי
 יכול לא מאתנו איש לקום. העתידה העברית במדינה היהודי הים חיל
 למפקד להיות עתיד אראל, שלמה שם, התלמידים מן שאחד לשער היה
ישראל. מדינת הקמת לאחר אחדות שנים הים חיל
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 לפנינו ניצב הלפרין דני מפקדנו ההתרגשות. גברה להפלגה האחרון ביום

 אדמת על לעלות עומדים "אנחנו האחרון: נאומו את ונשא הסיפון על

 בחלום הלבבות, וכל תפילה אבותינו נשאו דורות הרבה ארץ־ישראל.

 התפילה את לממש כאן אנו עומדים כיום הזאת. לארץ כמהו ובהקיץ,

 מפני עליה נגן ובמסירות; באהבה הזאת האדמה את נכבד החלום. ואת

 נכבדה ואנחנו הקדומים גיבורינו בדם התקדשה היא ומתנכלים. אוייבים

 "תל־ בית״ר: בסיסמת נאומו את סיים הוא שנידרש". ככל נפש במסירות

"תל־חי!" גדול: ובקול בהתלהבות אחריו ענינו וכולנו חי!"

 בנמל שעגנה עד התיכון הים פני על ושינגטון" ה"מרתה שטה ימים תשעה
 על האנייה תנודות את חשנו ולא כמעט ורוגע. שקט הים היה הדרך כל חיפה.

 של ימים תשעה בית״ר. משירי בהתלהבות שרנו ימים תשעה הגלים. פני
 קשים ויכוחים לעומת הקבוצה חברי בין ומקרבות מרגשות גיבוש שיחות

 לב אך רוגע ים של ימים תשעה למיניהם. ה״סוציאליסטים" עם ומביכים
וקרבה. ההולכת הכיסופים אדמת לקראת וגועש סוער רוגש,

 של מפיותיהם גיל קריאות פרצו מהרה עד "חיפה!" בקול: קרא מישהו
 ארץ־ישראל!" חיפה! חיפה! "ארץ־ישראל! הסיפון: על הנוסעים המוני

 "מקום לתפוס משתדלים הנכספת, היבשת למראה והצטופפו נדחקו כולם
 יכולתי לא וסוחפת. כללית היתה ההתלהבות הסיפון. מעקה ליד טוב"

 עיני. לנגד והתגלתה שהלכה היבשת של הנפלא המראה מן מבטי להסיר
 כאילו השמים ותכול הים מי תכול להיטשטש. החל המראה לפתע אך

 על ניגרו גיל דמעות מתוכי; שעלו מים אחרים, במים בעיניים יחד חברו

 לעבר נוסף מבט אך ב"חולשתי", חברי יראוני לבל פני הסטתי פני.

 בכיתי אני רק לא להסתיר. מה לי היה לא כי גילה שלצדי החברים

ומתקרבת. הולכת ונגלית, ההולכת ישראל אדמת לנוכח

 בי אוחזות ידיים הרגשתי נפשם. סערת את לבטא עז צורך חשו חברי

 נעו רגלינו במעגל. כולנו נסחפנו הרחבה. אל אותי ומושכות בחוזקה
 מגרונותינו עלתה הגליל" יבנה "אל ושירת סוער הורה ריקוד בקצב ורקעו

האוויר. בחלל והדהדה הנלהבים
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פנים קבלת

 להעלות ניסיתי בארץ־ישראל. החיים ביהודים הרהרתי ההפלגה זמן כל

 בטוח הייתי ישראל. לאדמת כשנרד לה שאזכה הפנים קבלת את בדמיוני

 אליהם, מצטרף נוסף יהודי שצעיר כך על שמחתם את יביעו שכולם בכך

 את המיישבים היהודים מניין את בכך ומגביר בית״ר, במדי ועוד

 רצון. ושביעות הערכה ולמבטי הבא" "ברוך לברכת ציפיתי אדמתנו.

דמיון. כל על עלתה לי שציפתה הפנים קבלת
 גופי על נושא האנייה, מן ברדתי ישראל, אדמת על רגלי דרכו אך

 על־ידי נקבע )כך האדמה כצבע חום שצבעם בית׳יר מדי את בגאווה
 הארץ, על והשתטחתי התרגשותי את לעצור יכולתי לא בית׳יר(, ראש

 אותי הפתיעה רוטט, ולבי שרוע כך שוכב בעודי האדמה. את מנשק
 היה ספורות דקות תוך אחת. ועוד אחת עוד ולאחריה בגבי, קשה חבטה

 מכאיבות ובעיטות אלות חבטות אגרוף, ממהלומות דם וזב חבול גופי כל

 גברתנים כולם מכירם, שאיני צעירים פרחחים מידי עלי שהונחתו

 אותי מכים שהם תוך במעורפל, המום. הייתי פניהם. על שנאה שהבעת

 שהתקשיתי גנאי קריאות לעברנו קוראים אותם שמעתי באכזריות,

 באוזני שהדהדו מלים ושוב, שוב עליהן שחזרו מלים היו אך להבינן,

 אתם פאשיסטים! "פאשיסטים! הזה: היום עצם עד אותי לרדוף ומוסיפות
 על שרוע בהיותי בי לחבוט והוסיפו צעקו ארלוזורוב..." את הרגתם

חבול. גופי וכל אונים חסר האדמה,

 וארוכים, קשים ימים שישה שם שכבתי לבית־חולים. אותי נשאו חברי

 לארץ־ באתי מעיני. שינה הדירו והנפש הגוף כאבי שינה. ללא כמעט

 שספגתי המכות אולם האנטישמית, אירופה את לשכוח בהחלטה ישראל

 עלו שוב מעברי. מרים זכרונות להעלות לי גרמו ישראל אדמת על

 רדפו בגולה באירופה. חוויתי שאותם הקשים החיים במחשבותי
 שלהם";” ישו את רצחו שהיהודים בתואנה היהודים את האנטישמים

 בטענה יהודים רודפים חינם שנאת אכולי יהודים בארץ־ישראל
ארלוזורוב... את רצחו שה״רוויזיוניסטים"
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 זלמן אבי, את רצחו האנטישמים כאשר הייתי שנים ארבע בן קטן ילד

 היה אבי אודיסה. בקרבת סטברוס, בעיירה ברווחה חיינו פינקלשטיין.

 אותו הזמינו הם בכספו. עינם נתנו והאנטישמים מצליח, תבואות סוחר

 את מידיהם ונטלו שניהם את רצחו עסקים", פגישת”ל פנחס, שותפו, ואת

 בן אז שהיה דוד, הגדול אחי מכן לאחר קצר זמן עמם. שהביאו הכסף

 אנטישמים בידי ונרצחו הותקפו בחברתו, שהיה נוסף ויהודי עשרים,

 לשאת יכלה לא פינקלשטיין, שרה אמי, ברחוב. לתומם שהלכו בשעה

 אחריה והותירה נפטרה והיא לה עמד לא לבה השכול. צער את יותר

 הארבע־ בן קלמן אחי החמש, בן הקטן צבי - אני יתומים. חמישה

 ואפילו כאם, לי היתה שמעתה השלוש־עשרה, בת קלרה, ואחותי עשרה

 להשלים התקשיתי שנים, חמש בן קטן ילד לב בלבי, "אמא". לה קראתי
 יותר, גדולים ואחות אח גם לי היו אם לי ואין אב לי שאין העובדה עם

נולדתי. בטרם עוד לארצות־הברית שהיגרו וחסיה, אליהו
 קטנה לעיירה הלבנה", ל"רוסיה אותנו ולקח מליננגרד בא לייב הדוד
 הדודה של לידיה נמסרנו שם לטביה. מגבול רחוק לא ,”"דרויס בשם

 הכסף לסכומי הודות אותנו לקיים יכלה הדודה אבא. של אחותו צביה,

 יידיש לימודי למדתי ארבע־עשרה גיל עד אבינו. לנו שהוריש הנכבדים

 העברית השפה הציונות, לשנאת אותי "חינכו" שם ה״בונד", של בבית־ספר

 לימודי את הפסקתי ארבע־עשרה בן בהיותי היהודית. והמסורת

 הדוד בזמושק. צביה, הדודה של בעלה מנדל, הדוד אצל והועסקתי

 נקבע ושכרי העץ בולי מדידת היתה עבודתי גדול. עצים סוחר היה מנדל
שמדדתי. העצים מספר פי על

 הנורא הטבח על לי נודע וחצי, ארבע־עשרה בן בהיותי תרפ״ט, בשנת
 עולמי בתפיסת לתמורה וגרם עמוקות אותי זעזע הדבר חברון. ביהודי

 דינר, לזיאמה פניתי היהודי. העם של בגורלו קשור שגורלי ולתחושה

 ממנו וביקשתי במקום, בית״ר כמפקד ידוע שהיה מבית־הספר, חברי

 דמי בילדותי, ציוני חינוך קיבלתי שלא למרות בית״ר. לשורות להצטרף
 לי אין בגולה, יהודים שרוצחים בשעה כי לי אמר היהודי ולבי סער,

 בארץ־ יהודים נרצחים כאשר זאת, לעומת יותר. שם לעשות מה כיהודי
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היהודים. בארץ שם, לעשות מה הרבה לי ויש שם מקומי ישראל,

 אלינו הגיע רב לא זמן לאחר בדרויה. בית״ר בשורות לפעול התחלתי

 בקלסוף, להכשרה להצטרף אותי והזמין מוילנה, ליכטנשטיין צלקה

 בונד איש של במחצבה וכן עצים בעיבוד שם עבדנו ווהלין. בחבל עיירה

 וביניהם ביתי׳ר, תנועת מנהיגי אלינו הגיעו פעם מדי פורז. בשם ידוע

רוחנו. את ועודדו בפנינו שהרצו פרופס, ואהרן כרוסט יוסף

 ערים. ויכוחים בינינו והתנהלו "החלוץ", אנשי גם אתנו עבדו בהכשרה
 את לשמוע אהבו חבריו מהרשק. בני בשם צעיר בלט "החלוץ" דוברי בין

 אחר־כך התפרסם עוד מהרשק בני של שמו בלהט. שנאמרו דבריו
 הימים ששת מלחמת ולאחר הפלמ״ח, של פוליטי( )מדריך כ״פוליטרוק"

 מפקד השלמה. ארץ־ישראל למען התנועה של המרכזיים מפעיליה היה
 אותנו ריגש הוא הלב. אל שדיבר אקסלרוד, אברהם היה ההכשרה

 העתידה ישראל מלכות על דברים באוזנינו השמיע עת אותנו והלהיב

 בשבחו רבות דיברנו הירדן. גדות שתי על ההיסטוריים בגבולות לקום

 אקסלרוד התפרסם השנים במרוצת הקטן". "ז׳בוטינסקי לכנותו ונהגנו

 ההסתדרות כמנהל כיהן הוא הרוויזיוניסטית. בתנועה פעלים רב כאיש

 העיר מועצת כחבר שימש המדינה קום ולאחר בירושלים הלאומית

החרות". "תנועת מטעם
 התמניתי אני ואילו אקסלרוד, של כסגנו בהכשרה כיהן רובינשטיין דוב

 הקשים העבודה לתנאי להסתגל עלי הקל לא זה דבר אך עבודה; כמנהל

 לנצל ידע האנטי־ציוני, ה״בונד" איש ה״סוציאליסט" פורז, עבדנו. שבהם
 ואכן, רעב. בתנאי כעבדים אותנו והעסיק ההכשרות אנשי את היטב

 לטיפול והובלתי רעב, חרפת בסבלי מחולשה התעלפתי אחת פעם

 "סוציאליסט" שאותו לגלות נדהמתי מכן לאחר שבסביבה. במרפאה

 מעבודתי בהן שנעדרתי שעתיים אותן על משכרי לנכות העז עוד מוצהר
במרפאה... טיפול שקיבלתי בזמן

 שני לקראתנו באו חברים, שני בחברת ברחוב טיילתי כאשר אחד, יום
 כלפינו. שנאה של במבע להבחין היה קשה לא ובפניהם גויים צעירים
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 קראו בדרכנו, עמדו ה□ לנו. להתנכל בכוונתם שיש בהם היה ניכר

 בשם צעיר מחברי, אחד מאיימים. והחלו ליהודים גנאי קריאות לעברנו

 שאל. אותנוי׳' תכו אם לכם יצא "מה תחנונים: בקול אליהם פנה ישראל,

 ”יהודיז נוהג כך לך? קורה מה” הזה. הפחדנות גילוי לנוכח הזדעזעתי
 ומיד הוספתי, שניים!" רק והם שלושה כאן "אנחנו אותו. שאלתי

 ידנו היתה שבסיומן מהלומות בינינו החלפנו וכך הגויים, על הסתערתי

חבולים. יצאנו אנחנו שגם למרות העליונה, על

 נבחרתי כי התבשרתי וכאשר בדרויה, בית״ר בקן בפעילותי התבלטתי

 והוקצו שזכו בהכשרה בית״ר חברי שבין המאושרים ארבעת בין להיות

לשמחתי. גבול היה לא לארץ־ישראל, לעליה סרטיפיקטים להם
 נלוותה המאורע לכבוד לכבודנו. מרגשת פרידה מסיבת נערכה בית״ר בקן
 עמה לנהל לי היה נעים בהכשרה. שהכרתי הצעיר השומר חברת בתיה, אלי

בחיי. הראשון הרומן את אתה וחלקתי לזו זה נמשכנו אשר עד ויכוחים,

 לפתע שמעתי "הירשקה!" וילנה. היתה לארץ־ישראל בדרך הבאה תחנתנו

בחביבות. פני את שקיבל ליכטנשטיין צלקה זה היה מוכר. קול

 כחלק בעיר לנאום שבא ז׳בוטינסקי, בזאב לראשונה לפגוש זכיתי בוילנה

 היהודית הקהילה מנהיג ויגודסקי, ד״ר אירופה. בארצות נאומים ממסע
 למען הרוסית, בשפה נאומו את שישא בבקשה זיבוטינסקי אל פנה במקום,

 אל לדבר הוא נוהג בגולה כי טען זיבוטינסקי בעיר. היהודים המשכילים

 מוכן היה לא ויגודסקי ד״ר היהודים. שפת שהיא ביידיש, רק היהודים
 לשאת ונאות להפצרותיו נענה זיבוטינסקי לבסוף בו. להפציר והוסיף לוותר

 על יחתמו איש אלף שחמישה־עשר בתנאי הרוסית, בשפה דבריו את

 חמש־ פיזר ליכטנשטיין צלקה ברוסית! לנאום בבקשה אליו הפונה עצומה

 הוגשו אחדות שעות ותוך העצומה, בטפסי מצויירים בעיר, רים”בית מאות
חתימות! אלף מעשרים למעלה ז׳בוטינסקי של לידיו

 רבים אלפים לעולם. יישכח ולא בזכרוני נחרט זיבוטינסקי של רישומו
 את מילאו בווילנה, ביותר הגדול האולם צירק",” אולם על צבאו
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 נאום נשא זיבוטינסקי המעברים. בכל בעמידה ונדחקו הרבים הכסאות
 רגליו על קם הנאום בתחילת דבריו. ובהגיון בלהט שומעיו את שחישמל

 קרא )שקט( "מלצייט" שאלה. לשאול ברצונו שיש ואמר קומוניסטי פעיל

 זו לבמה אזמינך נאומי בתום בדברי. להתערב לך ׳'אל ז׳בוטינסקי, לעברו

בלבך". אשר את לומר

 ובא הממשמש אירופה יהדות על האיום מפני ז׳בוטינסקי הזהיר בנאומו

 לארץ־ישראל יצאו חמישה "אם בגרמניה. לשלטון הנאצים עליית עקב

 כל מתוך אלה דברים דבריו. שאר בין אמר רווח", זה יהא יגיע, ואחד
 הזה. היום עצם עד באוזני מהדהדים ועודם אותי רדפו המרשים נאומו
 הבמה על לעלות והזמינו קומוניסט לאותו ז׳בוטינסקי פנה דבריו בסיום

 זיבוטינסקי של שבדבריו השיב זה אך לומר, לו יש אשר את ולהשמיע
לשאלתו. תשובה לקבל זכה כבר

 לראש כבוד במשמר הוצבתי ז׳בוטינסקי שהה שבו בית־המלון בפתח

 מבריסק. שהגיע ניסנבוים, בשם נוסף בית״רי צעיר עם ביחד בית״ר
 בשפה האישיים לפרטינו ושאלנו זיבוטינסקי אלינו פנה אותנו, בראותו

 אני אין כי במבוכה השבתי אני ואילו כהלכה, השיב ניסנבוים העברית.

 שלך. השפה "זו ביידיש, ז׳בוטינסקי לי אמר )ילד(, "אינגלה" עברית. דובר

עברית!" למד

 אלי הגיעה בוארשה שהותי במשך לוארשה. ברכבת נסענו מווילנה

 השמאל אנשי שנאה. של בפרץ נתקלנו ארלוזורוב. רצח על הידיעה

 אלינו, באו הם בבית״רים. להכות ויצאו הרחובות על פשטו הציוני

 "ברית אנשי בסביבה נמצאו למזלנו בנו. מכים והחלו עלינו התנפלו

 נפגענו לא להם ותודות מידיהם, אותנו וחילצו לעזרתנו שנחלצו החייל",

 אז התפרסם הלאומית התנועה נגד ההסתה למסע בתגובה קשה.

 "קלד ז׳בוטינסקי של מאמרו הלאומית, התנועה של עיתונה מאמענט",”ב
בציבור. רבה לתהודה שזכה ובנחישות(, )בקור־רוח פסט" אונד

 ב״מרתה הפלגנו ומשם באיטליה, טריאסטה לנמל נסענו מווארשה
חיפה. לנמל ושינגטון"
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 אלימים בחורים היו שהמכים לי, סיפרו בחיפה בבית־החולים בשכבי

 וקראו בחיפה, ”'סוציאליסטי1 עסקן חושי, אבא של בראשותו שהתארגנו

 אלה שאנשים ייתכן איך חברי את שאלתי האצבע". "פלוגות לעצמם

 התבררו בטרם עוד ארלוזורוב רצח על כזאת כוללת בהאשמה יוצאים

 דם, עלילת אלא אינו ארלוזורוב שרצח נעניתי לאשורן. העובדות

 פסח של שבשביעי לי סיפרו עוד ערלים. שבלבבות השנאה להצדקת

 בית"רים של תהלוכה לתומה לה צעדה בית״ר, תנועת כינוס לאחר תרצ״ג,

 כשלפתע הראשונה", העברית "העיר של המרכזי רחובה אלנבי, ברחוב

 הנוער ותנועות ההגנה חברי צעירים של מאורגנות קבוצות בידי הותקפו

 להעלות הניתן מכל יותר מחרידה והתוצאה ובאבנים, באלות ה"חלוציות"
 ארבע־עשרה עד שתים־עשרה בני רובם ילדים, וארבעה עשרים הדעת: על

 "רוזה שכונתה כהן, שרוזה הסתבר הכביש. על זבי־דם פצועים נפלו שנה,
 תל־ באזור ההגנה מפקדי על שנמנתה רבין(, יצחק של )אמו האדומה"

 הטריד זה דבר הפורעים בראש ועמדה הפוגרום מארגני בין היתה אביב,
 מן חששי את חברי באוזני השמעתי הגוף. מכאבי יותר מנוחתי את

 לעלילת שמסוגל מי הפוליטיים; יריבינו מצד בעתיד לנו הצפויות הצרות

בלבו. מוסריים מעצורים אין שפלה כה דם

עברית עבודה

 לתל־ רוזנפלד איסקה עם נסעתי מבית־החולים שחרורי לאחר מיד

 חברי וחפסן, זליקוביץ מוגיקה את שם פגשתי לרמת־גן. סמוך בנימין,

 לפלוגת אותי הפנו הם בית״ר. של הגיוס פלוגות של הארצית ההנהלה

 תיאר שוובל, לולו שלי, הפלוגה מפקד ברמת־גן. בית״ר של העבודה

 חובה שבפלוגה לי להבהיר דאג השאר ובין המקום, תנאי את באוזני

 בקושי עדיין הרי בנוח, שלא הרגשתי העברית. בשפה ורק אך לדבר

 לכך להתייחס החלטתי אבל בעברית, מלים כמה מפי להוציא יכולתי
 המדוברת השפה הקודש", "לשון את ללמוד אאלץ מעתה - כאתגר
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היה. כך ואמנם בארץ־ישראל,

 סביב תעלות חפרנו בטוריה. לראשונה אחזתי פיקהולץ, של בפרדס שם,

 במקום אוהל. בכל צעירים ארבעה - באוהלים גרנו בפרדס. הפרי עצי

ברמת־גן. לאומית חולים קופת בניין עתה עומד זה

 העושה אגד אוטובוס על מחברי כמה עם עליתי אחדים ימים כעבור

 ירושלים. על חשבתי לארץ שהגעתי הראשון הרגע מן לירושלים. דרכו

 למראות לחדור מנת על מחוריהן יצאו כאילו עיני ידושליס... ירושלים...
 ירושלים... המתפתל. בכביש העולה האוטובוס לחלון מבעד לי שנגלו

 כי לי שבישר הרים נוף אותו אותי שריגש כפי נוף אותי ריגש לא מעולם
 ומתקרבת. הולכת החלום, ממרחקי מראותה חדלתי שלא ירושלים, אותה

 מן ירדנו יפו. ברחוב הסופית בתחנתו ועצר לירושלים נכנס האוטובוס

 לעיר הדרך לנו אצה אלמלא בית״ר. משירי מפזמים כשאנחנו האוטובוס
 הבניין מאבני אחת בכל עיני ולהזין הרבה, להתעכב יכול הייתי העתיקה

 לבן־ בהוד בוהקות אמונות, בידים המסותתות ירושלים, של בתיה של

 הגענו פוסע. אני שבדרכיה העיר על שגב של אוירה ומשרות אפרפר

 עיני. לנגד הודה בכל ניצבה התמונות מן שהכרתי המצודה דוד. למגדל

 כבדים משאות נושאי ערבים סבלים ורועש; הומה אדם המון יפו בשער

 את וממלאים גדול בקול קוראים וקבצנים רוכלים ודוחפים; דוחקים

 עוד וברקע אוזנינו, על חסים ואינם נלאה, הבלתי בשאונם האויר חלל

 הקפה שבבית מגרמופון בוקעת ערבית, זמרה קולות ברמה נשמעים

 פני על חולפים הסביבה. לרעשי צורמת תרומה היא גם ומוסיפה הסמוך,

 הומה לבי .”היהודים "רחובות שנקרא במה אנחנו והנה הארמנים, שכונת

 מלך דוד והתהלך חי זה שבמקום מחברי אחד מפי שומע אני כאשר

ישראל.

 לכותל. הגענו אחדות דקות לאחר הודו. במלוא לעיני נגלה האלוהים הר
 טורדנים. קבצנים בין דרך לעצמנו לפלס עלינו היה עלי. עבר קשה זעזוע

 האדירות הכותל אבני מול עמדו קשישים, רובם אחדים, מתפללים
 אשה לה עמדה ובצד בלחש, ומי בקול מי והתפללו, בדמעות המקודשות

המר. גורלה על בבכי מתייפחת קרעים, לבושה אומללה,
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 אנגלים שוטרים מספר לבי־זירן. אוי - האלוהים הר על - ולמעלה

 המואזין של קולו בוקע ברקע כאשר מתרוצצים, רבים ערבים וצעירים

 ישקוט לא נם לבי שקט. אינו לבי הבית. הר על השליט מיהו הממחיש

 הזאת החרפה את ינולו והיהודים הנכספת היהודית המדינה שתקום עד

הזה. הקדוש ההר על בית־המקדש את ויבנו

 הכיפורים יום בערב לבי. את למשוך ירושלים חדלה לא רגע מאותו

 מכוון תפילתי כשעיקר הכותל, מול אל ולצום להתפלל לירושלים, שבתי

 נעילה תפילת בתום בית־המקדש. ולבניין ההר מן שהרחקנו על לכפרה

 דתיים יהודים וקבוצת בשופר, תוקע )קוצ׳ר( קוצר אריה את ראיתי

 וכך ולהצטופף!" "להסתופף רמה: בשירה ומשמיעה בריקודים אותו מקיפה

 להגיע המנסים אנגלים שוטרים של דרכם את וחוסמים מצטופפים כולנו
 ופצעו באלות היכו האנגלים התקיעה. את ולהפסיק לאסרו התוקע, אל

המתפללים. מבין כמה

 שם לראש־פינה, עברנו מכן לאחר שנה. חצי ברמת־גן עבדה פלוגתנו
 משכילים שניהם יוניצ׳מן, שמשון ד״ר ואת רוזנפלד שלום את הכרתי

 והשני מעריב עיתון של הראשי עורכו להיות עתיד מהם אחד כשרון. רבי

 בשדות עבדנו בראש־פינה הלאומית. התנועה של התווך מעמודי -

 מעלילותיהם לשמוע זכיתי גם שם הטבק. עלי את וארזנו אספנו הטבק,

 סלמנוביץ, שושנה ההכשרה חברת בארץ. הוותיקים התנועה פעילי של

 בקונסוליה הנאצי הדגל הורדת על לנו סיפרה הביריונים, בברית פעילה

 האנגלית הממשלה של האוכלוסין מיפקד מהלך שיבוש ועל הגרמנית

 ד״ר אחימאיר, אבא אחר שהלכו הפעילים על סיפרה היא בארץ.

 את בציבור לראשונה שהעלו גרינברג, צבי אורי והמשורר ויבין יהושע

 נשק לשאת וחלמו זר", )שליט( "אוקופנט הם בארץ שהבריטים העובדה

 מועטות שנים אלא חלפו לא הזה. השלטון מן הארץ לשחרור ולהילחם

 ומרבית תוצאות, הניב בלבותינו, היטב שניטע הזר, בשלטון המרד וזרע

 ראש שטרן, אברהם הוא יאיר, עם הלכו הבריונים בברית הפעילים

 אחימאיר, אבא של משפטם התנהל עתה ישראל. חרות ללוחמי וראשון
ארלוזורוב. חיים ברצח שנאשמו רוזנבלט וצבי סטבסקי אברהם
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 רגע שכל מופלאה אשה it היתה רוחלה. אצל להתארח נהגנו בראש־פינה

 ללא פעלתנית אך קטנה, אשה היתה היא מרגשת חוויה היה בחברתה

 נשק גופה כשעל בעיות, ללא עוברת היתה המשטרה מחסומי את לאות.

 ותודות דלפונים שדייריה ידעה היא שמלות. ארבע, לעתים בשלוש, מכוסה

 חביבותה את ביטאה ה״רצינית" בעזרה רק שלא אלא מחסור. סבלו לא לה

 בפניה. עמדו לא הבריטים מחסומי רק לא הפלוגה. חברי להערצת וזכתה

 כל באוזני שהשמיעה שנונה, לשון לה היתה מחסום. היה לא לפיה גם

אותם. שעשעו וגם הביכו שגם חריפים ביטויים אותה הסובבים

 חברים שני עם לגור עברתי לרמת־גן. שבתי בראש־פינה חודשיים לאחר
 ולהחליף להיפגש נהגנו שבו ”אביב "קפה ליד ביאליק, ברחוב שכור בחדר
 את אותי שלימד בוע׳קו, הקבלן אצל עבדתי עת באותה ורשמים. דעות

 לי נתן כאשר מעסיק. מאשר חבר יותר לי היה הוא הטפסנות. עבודת
 מרוויח אתה אם” אותה: שוכח אינני שמאז עצה לי לייעץ נהג שכרי את

 השחורים". לימים אחד גרוש לך שמור לבנים, בימים גרוש ארבעים

 העבאי הארגון להיקרא העתיד הארגון ב׳, הגנה איש היה בוצ׳קו

 החזקתי כאן בארגון. לפעילות אני גם הצטרפתי בעזרתו הלאומי.

 בית של במרתפו מתכנסים היינו ערב מדי נשק. כלי בחיי לראשונה

 באקדח בשימוש והתאמנו ארלוזורוב(, רחוב היום הנקרא ברחוב )הנמצא

 מבכירי חייכמן(, )אהרון דוב נקרא שלנו המדריך רימונים. ובהטלת

 שטרן, אברהם של שירו את לראשונה שמעתי שם באצ״ל. המפקדים

 חרות לוחמי של כהימנונם לשמש עתיד השיר אלמונים", "חיילים

 ומלה, מלה כל עם עמוק קשר חשתי אותי. הסעירו המלים ישראל.

 ודמים פרעות של אדומים בימים ההולכים עם עצמי ראיתי ובדמיוני

 את ומוסרים נוראים מכשולים פורצים ואנו יאוש, של שחורים ובלילות

 התקומה, להשלמת עד בעקבותינו שילכו לאלפים החרות מלחמת דגל

 המוות". רק משחרר משורה - החיים לכל גוייסנו ״כולנו נשבעים: ובלבנו
 וברכו זיבוטינסקי חיבר הזה השיר שאת חשבו שרבים לי סיפרו חברי
 הוא זה, לכבוד ראוי הוא אין כי למברכיו השיב זיבוטינסקי כך. על אותו

כך... לכתוב מסוגל היה אילו גאה היה
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 העובדים הסתדרות בבית ביקרתי בוציקו אצל עבודתי במסגרת

 היה ברון, עקיבא הלאומית, ההסתדרות מנהל בתל־אביב. הלאומית

 ויוסף דבירי בחיים פגשתי ובמשרדו הבריונים", בברית”ב פעיל חבר

 בחוזקה ידיהם את לחצתי זו. בברית פעילים חברים הם אף הגלילי,

 את הצגתי שכמותם. גאים יהודים להכיר לי הוא גדול כבוד כי ואמרתי

לארץ. עלייתי מסיפורי מעט להם וסיפרתי עצמי

 למפיצי הצטרפתי ואני העם, חזית של גליונות לי נתן ברון עקיבא

רמת־גן. וברחובות תל־אביב בחוצות הבריונים ברית של העיתון

 "מצודת שנקראה לחורבה שבת מדי ללכת נהגנו בית״ר במדי לבושים

 בית״ר, של מרכזי כקן ששימש מקום בתל־אביב, גיורג׳ קינג ברחוב זאב",

 ז׳בוטינסקי(. בית עתה עומד זה מגרש )על התנועה. בפעילות חלק ולקחנו
 חסונים צעירים בה שבלטו קבוצה הדר, קבוצת בחברי פגשתי שם

 חשובים תפקידים למלא ושנועדו עילית כקבוצת עצמם שראו ומוכשרים
 אצ״ל מפקדת חבר לעתיד כץ, שמואל היה הקבוצה מפקד בעתיד.
 פילוג )שלאחר טגנסקי שמואל היה נוסף חבר באנגלים. המלחמה בשנות

 פה. במפוחית נגן שהפליא דודן לו היה יאיר(. אחרי יחדיו הלכנו הארגון

 ערבים כה בצלילים שירתם את שליווה שעה הבית"רים את הלהיב הוא
 בית״ר שירי את שומע אני כאשר הזה, היום ועד שבפיו, ב"הרמוניקה״

טגנסקי. של נגינתו באוזני ועולה שבה

 ברית נאשמי של משפטם מהלך את לשמוע הולך הייתי בשבוע פעמיים

 של אביו את שמעתי בבית־המשפט מביקורי באחד ביפו. הבריונים

 שבסך מאשימים אותך "אבראשה! הרוסית: בשפה בבנו גוער סטבסקי

 תתבייש ביריות? - רוזנבלט( צבי על )בהצביעו ואותו בפנס, הארת הכל
לך!"

 צבי צעד ראשון נכנסים. הנאשמים שלושת את ראיתי אחר בביקור

 סטבסקי סטבסקו. אברהם ובעקבותיהם אחימאיר אבא אחריו רוזנבלט,

 שהיה אחימאיר, את באלתו דוחף לפניו שצעד האנגלי השוטר את ראה

 באגרופו הלם גוף בעל ובהיותו להתאפק, היה יכול לא הוא בגופו. חלש
 הדבר ארצה. ונפל נשמט האנגלי השוטר של וכובעו האנגלי, של בראשו
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 בפגיעה אותך "מאשימים לסטבסקי: שפנה בודילי, האנגלי לשופט נודע

 השיב סטבסקי "’באשמה מודה אתה האם החוק. איש של בכבודו

 חלש?" אדם בגסות לדחוף מתבייש אינו במדים שוטר זה "איך בשאלה:

 - המלכות סמל - הכתר את הנושא השוטר כובע ״אבל הפטיר: השופט

מתנצל". אני זה דבר "על לו: השיב וסטבסקי ביזיון", זהו ארצה. הופל

 לעבוד ברון עקיבא אותי שלח בוצ׳קו, אצל עבודתי הסתיימה כאשר

 "הרצליה". הגמנסיה לבניין סמוך הרצל, ברחוב מקצועי בניין כפועל
לחבר. הוא גם לי היה האגרוף", "קבוצת איש ארליך, אבנר שלי, המעסיק

 על לשמור שהתנדבו בית״רים לקבוצת הצטרפתי 1936 שנת בתחילת
 לשמירה(, )שותפי אראל שלמה את הכרתי שם יעקב. בזכרון הכרמים

 ז׳ק את הבריונים(, ברית מפעילי קיפניס, אביגדור )הוא וירקה את

 אריה את שוב פגשתי וגם בן־שלמה שלמה את ניב, דוד את יעקבי,

 הראשון מביקורי הכותל ליד בשופר תקיעתו את שזכרתי קוצר
 באצ״ל כמפקדים הימים ברבות התפרסמו מהם כמה בירושלים.

 תרבות אנשי רובם באנגלים. המלחמה בימי בלח״י בולטים ובלוחמים

 ודוד מחונן סופר קוציר אריה מרשים, צייר קיפניס אביגדור משכילים.

 הצבאי הארגון תולדות את כתב שנים שכעבור והיסטוריון, משורר ניב
 בית״ר מפקד שהיה לנקין, אליהו את להכיר זכיתי כן הלאומי.
 ידידות הניבה לנקין עם ההיכרות באיזור. מחנה שהקימה הצעירה

 אומרת הופעתו שכל זקוף־גב יהודי לנקין, רבות. שנים לאורך שנמשכה

 של גדולה קבוצה על נמנה הוא שבסין. מחרבין לכאן הגיע אצילות,
 שהתחוללו הפוליטיות התמורות עקב ארוכה דרך שנדדו יהודים פליטים

 והצטרפו לארץ עלו הקבוצה חברי רוב לסין. הגיעו אשר עד ברוסיה,
 של סיפורה את לראשונה שמעתי לנקין אליהו מפי בי. ולארגון לבית״ר
 הקימו אשר אנשים קומץ של מנחישותם והוקסמתי ניל״י, תנועת

 נפש במסירות הראשונה העולם במלחמת שפעלה ריגול רשת ביוזמתם
 טורקיה לאוייבי סייעו הם הזר. הטורקי השלטון את לסלק במטרה

 הטורקים תנועת אודות רב צבאי ערך בעלות ידיעות באספקת האנגלים
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 נפלו מהם וכמה בגבורה פעלו עמם, בני על־ידי נרדפים ובהיותם בארץ,

 בראש הטורקים. בידי לגרדום בעליה ומי באוייב בהיתקלות מי חלל,

 עם יחד החקלאות. בשטח דגול מדע איש אהרונסון, אהרון עמד הרשת

 עה על לשמוע נדהמתי שבמושבה. אהרונסון בבית ביקרתי לנקין אליהו

 הטורקים ברשת. פעילים היו שילדיו אהרונסון, פישל של רוחו

 כדי שרה בתו של בעינוייה לראות ואילצוהו לפניהם העמידוהו

 ולא להישבר לא לה קרא הוא הקבוצה. סודות את מפיה להוציא

 עד העינויים, נמשכו ימים ארבעה לה. הידוע מכל דבר למעניה לגלות

 ללכת חייבת שהיא בתואנה לחייה. קץ לשים שרה בידי עלה אשר

בעצמה. וירתה ברשותה חבוי שהיה אקדח שלפה לשרותים,
 אהרונסון, שרה של לזכרה שיר מתוכו וקרא נייר דף מכיסו שלף לנקין

 למותה. שנה חמש־עשרה במלאות )יאיר(, שטרן אברהם של עטו מפרי
בשורותינו": אשר ל״חברות יאיר הקדיש השיר את

 שנאה: ואת אהבה את - המוות אם את, החיים אם
 בסכנה. את אתנו - צלמות בליל הקרב, ביום

 יעל: ואת יהודית את - גברה כי שונאינו ויד

ישראל. על למות - לשתוק - כשרה תדעי בגבורתך

 ברוקי כרמי שכונתה בגיזרה שמירה בסוכת שומר - הבאה עבודתי

 בריקי הסמוך הערבי הכפר תושבי שנאת ביותר. למסוכנת ונחשבה
 פעמים הותקפנו השמירה במהלך דבר. לשם היתה היהודים לשכניו

 נהרג מריגה, לארץ שעלה בית״רי שמואלביץ, שלום השומר אחדות.

 הקדיש הרצחו ועד לארץ עלותו מיום השנים בארבע הערבים. מיריות

 למשך נאסר שבעקבותיה עניפה, ציונית לפעילות מרצו כל את שמואלביץ
 על נור־שמש במחצבת פרך לעבודת במחנה־מכלאה ימים חודשיים

בהרצליה. עברית עבודה למען בפעילות השתתפותו

 קשה נפצע הארגון, וחבר מירושלים סטודנט ליכטנברג, צבי נוסף, שומר
המתקפות. באחת

ברמת־גן. הבניין לעבודת שבתי הבציר עונת בתום
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 קבוצת האגרוף, קבוצת חברי של בקרבתם להיות זכיתי תקופה באותה

 להפריע מנת על שהתארגנו הבריונים, וברית בית״ר מפעילי צעירים

 השאר בין נמנו זו קבוצה על הפגנות. פיזור בעת האנגלית למשטרה

 אבנר בית״ר־בנות, מפקדת רעיה ואחותו ליקרמן פרנקל, איסקה

 צעירים כמה ועוד הגלילי יוסף דבירי, חיים שושני, בן־ציון ארליך,

 נהגו שוטרים מעפילים". "ציד של ימים היו הימים זוכר. אינני שמם שאת

 ונתעורר ובמידה מסמכיהם את לבדוק כמעפילים, שנראו אנשים לעצור

 יהודים הארץ. מן וגורשו נאסרו הם חוקית" "בלתי בעליה שעלו חשד
 הפגנות ערכו הם הזאת. החרפה את לשאת יכלו לא לאומית הכרה בעלי

 קבוצת חברי את ראיתי הבזויה. במלאכתם המעפילים לציידי והפריעו
 שבו הרגע את אשכח לא רוחם. מעוז והתפעלתי בפעילותם האגרוף
 מצויידים אנגלים שוטרים שני על מסתער שושני בן־ציון את ראיתי
נאמנות. מכות שניהם את ומכה באלות

 רצח. מעשי של וגואים הולכים בגלים נפתחו 1939־1936 ״מאורעות״
 שבועות כעבור קלקיליה. ליד נרצח נהלל, תושב גלותמן, אברהם
 שניים תול־כרם בסביבות ערבים מיריות מותם את מצאו ספורים

 בתל־ .עסקים לרגל שנסעו דננברג, וצבי חזן ישראל תל־אביב: מתושבי

 קראו ההלוויה מסע בתום רבת־משתתפים. לוויה לנרצחים נערכה אביב
 היו חברי להתפזר. להמונים ,”ה״נכבדים הציבור ראשי המספידים,

 השפוך, היהודי הדם נקמת בזכות דברים ברמה השמיעו הם נסערים.

 מהרה עד השלטון. של אזלת־היד נגד ולהפגין להתקומם לציבור וקראו

 מצאו המפגינים, את לפזר שיצאו המשטרה, פרשי סוערת. הפגנה פרצה

 היה לא ארליך. אבנר של לצדו עמדתי מוכנים. האגרוף קבוצת אנשי את

 מסתער ממקומו, לפתע ניתק שלי המעסיק את בראותי להתפעלותי גבול

 ומפליא הסוס גבי מעל מפילו ראשו, בשערות מושך האנגלי, השוטר על

 כמות למפגינים וסיפקו ליקטו התימנים מכרם נערים קבוצת מכותיו. בו
 בהם. שתמך גאה יהודי שוטר הופיע המפגינים לקראת אבנים. של גדולה

 שהוא שבקרבתו האנגלים השוטרים ידמו למען באלה נופף האחת בידו
 למפגינים, תמיכה סימני אותתה השניה ידו אך ביהודים, להכות מתכוון
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 תנו פחד! אל חברה, "קדימה עידוד: דברי באזניהם השמיע והוא

להם!" המגיע את לשונאים

 מראשי ועשרה הצדדים משני פגועים היו המשטרה עם בהתנקשות

 עם מאסר חודשי לשנים־עשר נדון פרנקו ראובן נאסרו. המפגינים

 קצרות מאסר לתקופות נדונו ואחרים נור־שמש במחצבות פרך עבודת

יותר.

 הייתי המשפטים. מהלך אחר לעקוב לי שהיתה הזדמנות אף החמצתי לא

 הגלילי, ויוסף שושני בן־ציון חברי, את דן האנגלי השופט כאשר בקהל

 את בראותי נפעמתי פרך. עבודת עם אחד כל מאסר חודשי לשלושה

 •זכה כך התקווה. בשירת ופותח פסק־הדין לשמע דום עומד הגלילי יוסף

 בבית־משפט הלאומי ההמנון את שמשמיע הראשון להיות הגלילי יוסף
 למוות נדונים מפי והגבורה התקווה שירת ועלתה בקעה בעקבותיו בארץ.

גרדומים. במעלות העולים

היישובים משטרת במדי

 אואסיס קפה ליד אסבסט ללוחות קטן בבית־חרושת לשיחה הוזמנתי

 )מרידוד(. ויניארסקי ויעקב חייכמן, אהרון מפקדי, שם היו ברמת־גן.

 הארגון לשם ב׳ ארגון של שמו את להסב סופית שהוחלט לי הודיעו
 להישבע הארגון חברי כל על היה זו, חגיגית בהזדמנות הלאומי. הצבאי

הלשון: בזו אמונים שבועת

 הנני החוץ, מן כפיה שום בלי המלאה, הכרתי מתוך

 הלאומי הצבאי לארגון נאמן חייל להיות נשבע

 והכבוד הנפש הרכוש, על המגן בארץ־ישראל,

 בארץ השלמה העם לתקומת ומסייע הלאומים
אבותיו.

 ושתיקה סרוב ללא ציות עצמי על מקבל הנני
הארגון. בענייני ואדע יודע שאני מה בכל מוחלטת

30



 אחר ולמלא למפקדי להישמע עצמי על מקבל הנני

 יוסיף וכה יתן כה זמן. ובכל מקום בכל פקודותיהם כל

ישראל. שומר לי

 על מולי. שישבו המפקדים לבין ביני מפריד שולחן ורק כיסא על ישבתי

 וספר אקדח ועליו שולחן, מפת במקום ישראל דגל פרוס היה השולחן

 האקדח, על שמאלי ואת התנ״ך על ימיני יד את להניח התבקשתי תנ׳יך.

עשיתי. וכך במלה, מלה השבועה דברי על ולחזור
 הרשומים בשמותינו נשתמש לא זהירות שכאמצעי לי, אמר חייכמן

 הוא חייכמן של שכינויו לזכור עלי בכינויים. רק אלא הזהות בתעודת
 נמרוד. האצ״ל חברי בין שמי ייקרא מעתה זה. בשם רק לו ולקרוא דוב
 לפניית נאותו האנגלים מאורעות",”ה שעקב ואמר בשיחה פתח דוב

 משטרת - ׳'זמנית״ משטרה בחסותם להקים היהודים המוסדות
 מטרת )נוטרים(. גפירים"”כ המגוייסים משמשים זו במשטרה היישובים.

 פיקוחם תחת שלא יהודי כוח התפתחות מניעת אמנם היא האנגלים

 להתאמן האפשרות יהודים לצעירים ניתנת זו בהזדמנות אולם המלא,
 לי חלק הוא מסגרת. באותה יפעלו הגנה אנשי רק שלא רצוי בגלוי.

 במשטרת כגפיר לשרת לי גם והציע ונאמנותי כושרי על מחמאה

 היותי דבר את מהם אסתיר שלהם, בקורסים ידע ארכוש שם היישובים,

 הצבאי בארגון חברי עם סודי קשר על כמובן אשמור אך הארגון חבר

הלאומי.

 לאצ״ל, בהשתייכות עצמי עם שלם שהייתי למרות ההצעה. על שמחתי

 אנשים להקצות יכולים שהם בכך - ההגנה באנשי התקנאתי אחד בדבר

 לתרום כדי בו שיש דבר הארץ, ברחבי עבריים ישובים של ולפיתוחם להקמתם

 ובמסירות בנאמנות עשו הם זה ודבר הציונות, להגשמת חשובה תרומה

 היישובים למען גם לפעול ההזדמנות לי גם תינתן מעתה לציון. ראויה
האצ״ל. בשרות ישראל באוייבי המאבק על בנוסף ההגנה, בשרות

 לשכה היהודית הסוכנות הקימה שם ברמת־גן, היישוב" כופר ל״בית פניתי
 אבא ההגנה איש את פגשתי שם כנוטרים. לשרות צעירים להפניית

 גוש על אחראי והיה הנוטרים במשטרת )סמל( סרגינט שהיה פוקס,

31



 בתל־ליטווינסקי היישובים משטרת לתחנת אותי הפנה פוקס ישובים.

 אבא את הרשימו החסון וגופי הזקופה שהופעתי כנראה )תל־השומר(.

 שבתחנה. הנוטרים ארבעה־עשר על לאחראי אותי מינה והוא פוקס
 יעקב בהגנה, האזור ישובי גוש מפקד שהתגייסתי, לאחר ספורים שבועות

 "קורפורלים" לקורס נשלחתי ובהמלצתו מעבודתי, מאוד התרשם פיינברג,

 סדר בתרגילי בעיקר הצטיינתי בקורס )צריפין(. בסרפנד )רב"טים(

 הקורס, בסיום שבמחזור. הטובים כאחד ובלטתי רובים, ובתרגול

 שלי החאקי מדי שרוול על הקורס מפקד ענד ימים, כחודש שנמשך

 בשרות קורפורל הנני שמעתה כולם יראו למען הלבנים, הפסים שני את

המשטרה.

 אמנם הוא מוזדל. היה המשטרה על האחראי הבריטי הקצין של שמו
 לא אני אך התחנה, את הפעלתי שבה הדרך מן מאוד מרוצה היה

 במיפקד זר לקצין להצדיע לי היה קשה זה. בתפקיד בנוח הרגשתי

 של מסדר לסקור נהנה לראותו לכך ובנוסף אנשי, את לפניו ולהציג
פיקודו. תחת יהודים

 לגלות שמחתי פיינברג. יעקב לבין ביני כנה ידידות נרקמה מהר חיש

 נאמנים ציונים לב, טובי חביבים, אנשים ישנם ההגנה אנשי בקרב שגם
 הפוליטית. בהשקפתם טועים שהם חשבתי כי אף לתפקידם, המסורים

 שידידו דעתו על להעלות היה יכול לא פיינברג שיעקב מאליו מובן

 אצ״ל. איש הינו לשבח, הרבה מסירותו ואת להעריך ידע שאותו החדש,

 את הצדקתי בארגון, משולחי־מפקדי שקיבלתי מחמירות להוראות נאמן
 שנות כל במשך קשור. הייתי שעמם ההגנה אנשי בי שנתנו המלא האמון

 נשק לקחת דעתי על העלתי לא מעולם היישובים במשטרת שרותי

 להגנת קודש כולו שהוא נשק מופקד, הייתי עליו שגם ההגנה ממחסן
 ארגונים - בלח"י מכן ולאחר ל”באצ מבצעית פעילות לשם היישובים,

 אולם להועיל. כדי בו היה זה נשק כי אף בנאמנות, בשורותיהם שפעלתי

באצ״ל. לחברי רבות סייעתי התחנה על כאחראי בתפקידי
 באצייל, חברי עם שוטף קשר על שמרתי בהגנה פעילותי זמן כל משך

 לבשטיין יעקב זליבנסקי, אבא עם מכן ולאחר דוב עם תחילה
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 בשבתות ועוד. שטרן( אברהם־יאיר של )אחיו שטרן דוד )אליאב(,

 בתנאים כראוי לאמנם דאגתי ואני אצ״ל אנשי לתחנה אלי נשלחו

 של והחזקה בהעברה ולהסתכן לחשוש צריכים הם אין כאשר טובים,

 חשאיים. במקומות עויינות מעיניים מעשיהם ולהסתיר חוקי" "בלתי נשק

 נוספות. בדרכים הארגון לאנשי סייעו הנוטרים במשטרת האימונים

 בתרגילים והתאמנו לנוטרים התחזו גפירים, של מדים לבשו אצ״ל צעירי

 בפרדס הארגון של גיוס פלוגת קמה רמת־גן. בחוצות כול לעיני צבאיים

 נהגתי שלי. התחנה ממקום רב לא במרחק בתל־ליטווינסקי, וינר של
 שם הכרתי לאימונים. להם הדרושים הרובים את צורך בשעת להם לספק

 ורחמים הלוי וביניהם באצ״ל, כמפקדים בלטו יותר שמאוחר אנשים

 שם בסביבה, ומתאים נסתר מקום לאתר הפלוגה לחברי סייעתי כן כהן.
 לשמו. ראוי נשק למחסן והיו באדמה שהוטמנו חלב לכדי מחבוא חפרנו

 פלוגת לשומר פניתי פעם בטוב: ונסתיים במבוכה שהחל מקרה לי זכור
 שטרן. דוד הפלוגה מפקד את לפגוש לי לאפשר בבקשה במקום הגיוס

 צבי - שמי לשמע עויינות סימני וגילה נרתע, אותי הכיר שלא השומר

 נרגע. מופגנת, בחביבות קיבלני שטרן שדוד שנוכח לאחר פינקלשטיין.

 עוררה שהתנהגותו פינקלשטיין חיים בשם שומר נמצא שבסביבה מסתבר
הפלוגה... חברי של חשדם את

 בשעת .1938 מרס בחודש 12ה־ היום היה בחיי החשובים הימים אחד

 שרות )מפעילי בדבש ומנחם כיינברג יעקב אלי באו מוקדמת בוקר

 להתבצע. עומדת היסטורית משימה כי לי וגילו ההגנה( של הידיעות

 לגייס ברצוננו ויש הלבנון, גבול על חדש ישוב להקים מתכוונים "הלילה

 בכל הנוטרים מבין חיוני אדם כוח מגייסים אנו לעזרה. נאמנים אנשים
 שמחתי למשימה". שיצטרפו אנשיך מטובי ארבעה לנו בחר הארץ. רחבי

 דברים בסוד הבא פעיל הגנה לאיש בעיניהם נחשב אני כי להיווכח

 מתחנתי, גפירים שלושה עוד אלי וצירפתי למשימה התנדבתי חשובים.
 בפיקוד עליו לסמוך שניתן אחראי אדם הוא לנג, יהודה שסגני, והודעתי

 התחנה מן הנוטרים שלושת עם נסעתי ערב לקראת בתחנה. הנותרים על

 צעירים עם דודג׳ משאית על עלינו שם לרמת־גן. ההגנה של בטנדר
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 רחבי מכל צעירים ובהן נוספות משאיות אלינו נלוו העיר. מן נוספים

 זו מרחק בשמרן נסעו המשאיות צפונה. דרכנו עשינו ויחד הסביבה, ישובי

 שעות שארכה נסיעה לאחר מאורגנת. בשיירה מדובר כי יבחינו לבל מזו,

 עפר לדרכי ופנה הכביש מן סטה הרכב האפל, הלילה בתוך רבות

 בשעת צד. אל מצד וטולטלו התנודדו צפופים שעמדו הנוסעים עקלקלות.

 רחוקים אך הנחלה, אל הגענו הנכסף. היעד אל הגענו מאוחרת לילה

 סלע או אבן אחר ותרים באפלה מגששים בעודנו המנוחה. מן היינו

 מטלטלת למנוחה משוועות הכואבות כשעצמותינו לישיבה, מתאימים

 עץ לוחות - החומרים לנושאי להצטרף קריאה אותנו הזעיקה הנסיעה,

 אחרי התצפית. מגדל בהקמת פעיל חלק ולקחת כבדים, עבודה וכלי

 המגורים מבני את להקים התחלנו מאומצת עבודה של ארוכות שעות
 ללא כמעט יממות כארבע נמשכה העבודה המגן. חומת את מכן ולאחר
 הארץ ליישוב המניע והלהט הנעורים שבחדוות להתלהבות הודות מנוחה.

 הכוח את ולשאוב עמלנו מפרך להתעלם היינו יכולים גבולותיה, והרחבת
בארץ. חדש ישוב הקמת של הבראשית למשימת הדרוש
 נוספות התנחלויות הוקמו תקופה באותה חניתה. קראו החדש ליישוב
ומגדל. חומה ישובי שנקראו ההגנה, על־ידי

 התיישבות למשימות נם להתמסר באצ״ל חברי באפשרות אין כי ידעתי

 ההגנה, בשרות ארץ־ישראל של ליישובה לתרום אני זכיתי כי על ושמחתי

 הצבאי הארגון לארגוני, נאמן חייל "נמרוד", גם הייתי עת ובאותה

 לשלם ונאלצתי והתהדקו הלכו ההגנה מפקדי עם יחסי בינתיים הלאומי.

 סוד שמירת כאשר בקרבי נקרע לבי נעים. לא מילולי מחיר גם עליהם

 שהושמעו הגידופים לדברי קולי את לצרף אותי חייבה באצ״ל שרותי

 )שרות הש״י איש של מפיו יצאו הנאצה דברי רוב בארגון. חברי לעבר

 הלאומיים. לחוגים שנאתו בהבעת שהגדיל ברבש, ההגנה( של הידיעות

 כדי חמושים שומרים בהצבת די אין באימונים. הסתפק לא האצ״ל
 את הקובע הוא התוקף כאשר האכזריים. הרצח מעשי בפני להתגונן

 ערך חסרת היא פסיבית שמירה הפעולה, לביצוע השעה ואת המקום

 מגן. חסרת מטרה ולתקוף השומרים אחר לעקוב מאוד קל מיותרת. ולרוב
עץ וכל ביישוב אדם כל סביב חמושים שומרים להציב אפשרות אין
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 שהוכח כפי ולהרוג, להפתיע ניתן השומרים את גם זה במצב נטוע.
 קיומו יעקב. זכרון בכרמי הי״ד שמואלביץ שלום של הטראגי במקרה

 נכונה בדרך יפעל אם רק מוצדק ההגנה מן נפרד כארגון האצ׳יל של

 יהיה במלחמה, הם רוצים אם כי לערבים ויבהיר ואדמתו העם להגנת

 המחתרת מן הגיחו האצ״ל אנשי ערבית. במטבע יקר מחיר לשלם עליהם

 הוטלו פצצות בחוצות, נורו ערבים בארץ. שונים במקומות ערבים ותקפו

 טועמים החלו המוות מלאך שליחי במצב. שינוי חל בשווקים. והתפוצצו

 המחזיקה הזרוע הלמה במעונותיהם גם המוות. מר של טעמו את הם גם
 מפקדי אך האלה, בפעולות פעיל חלק לקחת השתוקקתי המשכלת. בחרב

 חיוני כה אדם לסכן כשרה השעה אין עדיין הפצרותי. את דחו בארגון
 שמפקדי שעה הבחורים, באימון ומסייע היישובים במשטרת המשרת
 לשלחם הלוחצים פעולה תאבי רבים צעירים לרסן התקשו הארגון

 שהיתה היחידה ההזדמנות מוגבלות. עודן והאפשרויות תקיפה, למשימות
 יום שהתקיימה ערבים, על יריות בהתקפת היתה בפעולות חלק לקחת לי

 הבריטי הקצין לפרדס־כץ. תל־ליטווינסקי בין מלאכה, בעלי במרכז אחד
 חברי אחר לרדוף במטרה בטנדר נוטרים כמה ועוד אותי לקח מוזדל

 ביידיש לנהג ולחשתי "נמרוד" בתפקיד עצמי ראיתי הפעם התוקפים.
האפשר. במידת שיאט

 ההצלחות אף על פעם. מדי נבלמה האצ״ל של המזויינת הפעילות
 ללחצים נתונה היתה שההנהגה תקופות היו בגללן, ואולי המרשימות,

 שונות, מסיבות פעם, ולא אותן, למתן או הפעולות המשך את לדחות
 צבאית לשלוחה נחשבה האצ״ל הנהגת לחצים. לאותם המפקדה נעתרה

 את שראו והיו הרוויזיוניסטית( הציונית )ההסתדרות הצה״ר תנועת של

 פעילות על השפיעו במפלגה שונות דעות ולכן כחיוני, המפלגה עם הקשר

 את עליהם קיבלו תמיד לא הארגון בשורות התוססים הצעירים הארגון.

 בחוצות נשפך יהודי שדם בימים זמנית, גם ולו הפעולות, הפסקת דין
 שתכננו בחורים והיו התאים בתוך קמו חשאיות התארגנויות ישראל.
ערבים. נגד פעולות עצמם דעת על וביצעו
 בראש־ הגיוס פלוגת חברי בקרב הרוחות את הסעירה מחרידה ידיעה
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 פזורים נמצאו מראש־פינה, גדול לא במרחק עכו־צפת, בכביש פינה.

 בין .1938 במרס 28ב־ הותקפה שמכוניתם יהודים שישה של גופותיהם

 והנשים הגברים של בגופותיהם וצעירה. נשים שתי ילד, היו הנרצחים

 נוספות גופות התגלו יומיים כעבור רק אכזרית. התעללות סימני ניכרו

 ודקירות אכזרי אונס של ברורים סימנים הנערה כשעל ונערה, נער של

 מוצרי, אלגרה הצעירה, של שמה וחזה. צווארה את שריטשו סכין

 שנים שבע־עשרה בת הכירוה. רבים בראש־פינה. הפלוגה חברי את החריד

 חברי של דמם הרצח. שלאחר השבוע בתחילת להינשא ועמדה היתה

 בן דוד מכן, לאחר ספורים ימים נקם. תבע וחרונם מזעם רתח הפלוגה

 לסייע התנדב בראש־פינה, הגיוס פלוגות מוותיקי בית״רי גאון,

 רכב על עלה הוא חניתה. החדש בקיבוץ החריש בעבודת כטרקטוריסט
 אל המכונית בהתקרב הביתה. בדרכם הגנה חברי חמישה נסעו שבו

 השישה וכל הכפר תושבי בידי ביריות הותקפו באסה, הערבי הכפר
נהרגו.

 לשוב טעם אין קבעו: בן־יוסף ושלמה ז׳ורבין שלום שיין, אברהם

 הי בשבוע, חמישי ביום שבדחיה. ההשפלה את ולחוות תגובה ולדרוש

 לכיוון השלושה יצאו בוקר, לפנות שלוש בשעה תרצ״ח, פסח המועד דחול
 אקדחים בשני מצויידים כשהם לצפת, ראש־פינה בין המחבר הכביש

 את עליו הטילו האוטובוס בהגיע ערבי. לאוטובוס ארבו הם ורימון.

 פגעו לא והכדורים החטיא הרימון כדורים. ארבעה לעברו וירו הרימון

 עקבותיהם על עלתה המשטרה אך לפלוגה, ושבו נמלטו השלושה באיש.
 לשמע בתליה. למוות נדונו בן־יוסף ושלמה שיין אברהם נאסרו. ושלושתם

 גדות משתי ישראל מלכות "תחי בקול: וקראו שניהם קמו פסק־הדין

 הצבא מפקד עולם. למאסר הופחת שיין אברהם של גזר־דינו ”הירדן!

 ונתלה לגרדום הועלה בן־יוסף בן־יוסף. לשלמה המוות גזר־דין את אישר

 למאסר שהביאה הפעולה "טכנית" מבחינה אמנם עכו. מבצר חומות בין

 בראיית אדירה תמורה חוללה בן־יוסף של תלייתו אך נכשלה, השלושה
 שהלכו יהודים, נוער לבני ותהילה הוד אפוף גבורה נתיב ופרצה המצב

 עלותו לפני שכתב ובמלים שהשמיע בדברים הציב, שהוא המופת בעקבות
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 מקוצק לפעולה קוד□ שנה כחצי לארץ, עלה בן־יוסף שלמה לגרדום.

 חייו את להקדיש לפניו: אחת כשמסרה ,”ליגאלית "בלתי בדרך שבפולין

 במדי□ עמו את המשרת כחייל עצמו ראה הוא וארץ־ישראל. ישראל לע□

 והצטרף עלה המולדת לאדמת בואו ע□ מיד כחייל, בית״ר. מדי -

 מצטער. לא בכלל ואני למות, הולך "אני בראש־פינה. בית׳יר לפלוגת

 הדברים שאר בין הוא כתב ארצנו!" בעד למות הולך שאני מפני מדוע׳

 החנק שעניבת שעה למוות. הנדונים צינוק אל אליו שהובא ספר על

בית״ר. המנון את שר הוא בשירה. פתח לצווארו מסביב נכרכה

 הטבק בשדות עבדתי שבה□ בימי□ נזכרתי בשבילי. קשי□ ימי□ אלה היו
 המושבה של ששמה בנפשי שיערתי לא אז בראש־פינה. הגיוס פלוגת עם

 הגבורה בתולדות כבוד של מקו□ לתפוס עתידי□ הגיוס פלוגת של ושמה
 בן־יוסף שלמה של גבורתו על פרטי□ לשמע נסערתי ישראל. ע□ של

 מחזיק היישובים, במשטרת משרת שאני העובדה ע□ להשלים והתקשיתי
 לקחת לבי לתשוקות נאות ביטוי נותן ואיני כושרי את ממצה ואיני בנשק
 ההדק, על לוחצים לארגון שחברי שעה עמי אוייבי לעבר ולכוונו רובה

 - וסביבי בפיו. הגבורה ושירת הגרדום במדרגות עולה ובן־יוסף נאסרים,

 ישראל, גיבורי אות□ נגד וגידופים חרפות באוזני משמיעי□ בהגנה חברי
 לקו□ רוצה אני ומחריש. שומע ואני נפשותיה□ את מזהמת חינם ושנאת

 לי אסור אך והמלכות ההדר בדרך ההולכים של עלבונם לתבוע ולזעוק,

 והארגון לארגון, חיוניים היישובי□ במשטרת שרותי דעותי. את לחשוף

 לדכא נאלץ אני הלאומיות. עמדותי את ההגנה מאנשי להסתיר מצווני
 ונבלמת עומדת לשוני קצה על ומחריש. בתוכי המתחוללת הסערה את

 ב״בונד" מדובר אין ייתכן׳ זה איך הרצינות: במלוא המתבקשת השאלה

 היוצאים בקומוניסטים מדובר אין באירופה. שהכרתי האנטי־ציוני

 ה□ הם. ציוני□ כי הוכיחו אלה אנשי□ למשנאים; ומסייעים מגדר□
 הראויה במסירות הארץ את ומיישבים חשובות ציוניות מטרות מגשימי□

 תמיהתי: את בפניה□ להעלות מעז ואיני מחריש אני אך ולהערכה; לכבוד
דעתם׳ את המעוותת הזאת השנאה את ה□ שואבי□ מהיכן
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חרות למלחמת הכנות

 מרכזיים אישים ובהם רבים, חוגים מצד החריפים הגינויים אף על

 ערים ראשי הראשיים, הרבנים כולל המאורגן, ובממסד בחברה ובולטים

 ההבלגה" "שבירת של התגובה פעולות בגללם, גם ואולי מפלגות, ומנהיגי

 זרמה כן כמו השפוך. היהודי הדם על נקם תאבי נפש עזי צעירים משכו

 מספר הלבן. הספר מגבלות את שעקפה בית"רים עליית לארץ

 ה״בלתי העליה זו אף־על־ניי, עליית את הניב הדל סרטיפיקטים"”ה

 בין והעלתה האצ״ל, על־ידי שאורגנה הזר, השלטון בעיני ליגאלית"

 לכל בשמחה להירתם ישראל באהבת שחונכו רבים בית"רים השאר

 שממשלת העובדה וגם השורות, התרחבות נדרשת. לאומית משימה
 מטילה הציוניות, לשאיפות כאוייבת ונוהגת היא זרה ממשלה בריטניה

 בקרב העלתה בארץ, היהודית וההתיישבות העליה להגבלת קשות גזרות

 חרות, למלחמת השאיפה את הלאומי הצבאי בארגון מרכזיים פעילים
 הנשק בכוח הארץ של לשחרורה הבריטים לבין היהודי העם בין מלחמה

בארץ־ישראל. יהודי שלטון והקמת הזר השלטון של לסילוקו עד

 כמדינאי השאר בין התגלה בארגון, המפקדים מבכירי שטרן, אברהם
 שלקה שלטון בפולין, השלטון חוגי עם בקשרים בא הוא מחונן.

 הניבו שטרן של מגעיו ליהודים. העויין ביחסו ידוע והיה באנטישמיות
 לארגון, נשק באספקת תעזור פולין שממשלת הוסכם מפתיעות. תוצאות
 מלחמה כולל מלחמה, בהלכות יהודים צעירים יאמנו פולנים קצינים

 את יקימו שהיהודים מנת על זאת כל - מחתרת ומלחמת )גרילה( זעירה
 של פולין הפכה כך פולין. יהודי את אליה ויעבירו בארץ־ישראל מדינתם

 של החרות לשאיפות נאמנה ברית לבעלת השניה העולם מלחמת ערב

 כבוד מקום ותופס לארץ זורם החל הפולני הצבא ממחסני נשק עמנו.

 חשאים תאים הוקמו בפולין, בעיקר באירופה, האצ״ל. של סתר במחסני
 האלה, החשאיים התאים חברי צעירים בית״ר. משורות בעיקר שגוייסו

 להרי הוסעו הארץ, מן זו למטרה שהגיעו האצ״ל חברי צעירים עם יחד

 שטרן אברהם ומחתרת. מלחמה בהלכות הדרכה קיבלו שם הקרפאטים,
 את גם לכך הקדיש הוא החרות. מלחמת לרעיון מרצו כל את הקדיש
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 מלחמות תולדות את חקר הוא והקרבה. מלחמה שירי וחיבר כמשורר כישוריו
 בראשות האיטלקים מלחמת דוגמת על־פי לפעול ונטה העמים בקרב החרות

 איטליה של לתקומתה שהובילה מלחמה האלף, פלישת עם גריבלדי

 בשלטון שימרוד בארץ יהודי כוח ואירגן תכנן הוא והמשוחררת. המאוחדת

 מאומנים יהודים צעירים ארבעים־אלף אליו יצטרפו עת ובאותה הבריטי,

 ויצטרפו ארץ־ישראל לחופי יפלשו אירופה, מגולת דרכם שיעשו וחמושים,

 כולה הארץ על ישתלטו כך הארץ. מגבולות לסילוקם עד באנגלים למלחמה

הנכספת. ישראל מלכות את ויקימו

 החשאיות לפגישות לתל־אביב נסעתי בארגון. להתפתחויות מודע הייתי

 ומקס הקרפאטים, בהרי הקורסים מבוגרי לבשטיין, ישקה־יעקב עם
 על העומדים הנושאים על שוחחנו בארגון. מרכזי מפקד הוא אף גולדמן,

 מחבר שהערצתי, המפקד שטרן, שאברהם להיווכח ושמחתי הפרק
 למען במאמציו חייל עושה אהרונסון, שרה על והשיר אלמונים חיילים

בארץ. להתחולל העתידה החרות מלחמת רעיון
 בעקבות הבריטים. נגד המלחמתית פעילותו כובד את מעביר החל האצ״ל

 רוב עם פלשתינאית מדינה המבטיח מקדונלד, של הלבן הסבר פרסום

 לארץ־ העליה של מוחלטת להפסקה וחתירה שנים עשר תוך ניכר ערבי

 במתקנים חיבל האצ״ל בארץ. שונים במקומות זעם הפגנות פרצו ישראל,

 קרנם, הקצין בריטיים. בולשת קציני שני שהרג מוקש והפעיל ממשלתיים

 התעלל הוא בבולשת. היהודית המחלקה ראש היה ההרוגים, משני אחד

באכזריות. אותם עינה ידיו ובמו שנאסרו הארגון מפעילי בכמה

עולם מלחמת

 העולם מלחמת פרצה פולין. של לשטחה ופלשו שעטו הגרמנים הטנקים
 יזיק לא המלחמה להצלחת דם, הרבה לשפוך מותר במלחמה "אם השניה.

 היטלר, אדולף השלישי, הרייך מנהיג בוודאי לו חשב דיו", מעט לשפוך
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 דלדייה האנגלי, צימברלין של לחתימותיה□ חתימתו את שצירף שעה

 חסרי נייר דפי היו וצרפת בריטניה בידי האיטלקי. ומוסוליני הצרפתי

 לידי שלום". "הסכם המטעה בשם וכונו מינכן בוועידת שנחתמו ערך

 לנשק הגדולים המפעלים על צ׳כוסלובקיה של שטחה כל נפל היטלר

 וצבאית גיאוגראפית ■זינוק ועמדת צבאי, רכב הכולל כבד ולציוד מתקדם

המתוכננת במלחמה טובה

 שנאת היהודי. העם על ירדה נוראית עלטה העולם. על ירדה אפלה

 הנאצית האידאולוגיה האנושות. כשנאת והתגלתה גבולות פרצה ישראל

 ופתחה אירופה גויי בקרב המפעמים השנאה לרגשות רעיוני ביטוי נתנה

 יהודי של טוטאלית בהשמדה - היהודים רדיפת של ביותר הנורא בשלב

 ורמסה שכניה כל את ובלעה טרפה מפלצת אותה בבד ובד אירופה,
העולם. על מקובלים אנושיים ערכים

 מעצמה המשיכה ומאיימת, מתעצמת החלה הגרמנית שהמפלצת שעה

 השאיפות נגד רחמים חסרת בהסתערות הבריטית, האימפריה - נוספת
 הצבאי כוחו על קשות מהלומות הונחתו ותקוותו. היהודי העם של

 יהודים עליית למניעת נורא הסגר והופעל בארץ היישוב של והעצמאי
לארץ־ישראל.

 על ידם לשים הבריטים הצליחו העולם, מלחמת פרוץ לפני יומיים
נאסרו. המפקדה וחברי האצ״ל מפקדת

 מלחמת לכן. קודם אחדים חודשים נאסר רזיאל, דוד המפקדה, ראש

 על המשתלטת גרמניה מול קשה בחזית בריטניה את שהעמידה העולם,

 הנרדף לעם האנגלים עויינות את לרסן כדי די בה היה לא אירופה,
 נתונים היו לא כאילו נגדנו, כוחם הפנו הם הגרמנים. בידי ביותר

 היהודי הכוח על והסתערו והוסיפו בגרמנים, מלחמה של בעיצומה

 המפלגה חברי עם יחד נאסרו רבים אצ״ל פעילי בארץ. העצמאי

 פעלה הלאומית התנועה נגד רק לא אך הליגאלית. הרוויזיוניסטית

 מתאמנים שנתפסו לאחר נאסרו ההגנה חברי ושלושה ארבעים הבולשת.

 בבן־שמן נשק מחסני על ידה שמה הבריטית המשטרה ביבנאל. בקורס

 הכוחות הירתמות על הפרסומים כל הגנה. חברי אחד־עשר ואסרה
 על וההכרזות בהיטלר במלחמה האנגלים לשרות בארץ היהודיים
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 ערלות. אוזניים על נפלו הלבן, הספר ממשלת לבין בינינו נשק" "שביתת

 פקידים של מקומית" "יוזמה בבחינת היו לא בארץ האנגלים מעשי

 האימפריה. צמרת של מוצהרת מדיניות היתה זו הציונות. נגד מסויימים

 ואף הגרמנים, צוללות ידי על הכחדה בסכנת נתון היה הבריטי הים חיל

 המצור להגברת מלחמה ספינות מלהקצות האנגלים נמנעו לא כן פי על

 המפלצת מאימת נפשם על הנסים יהודים המובילים שייט כלי על

 כובד מלוא את והטילו מאמץ חסכו לא אנגלים סוכנים האירופית.

 מארצותיהם. לצאת ליהודים יאפשרו לבל באירופה מדינות על משקלם
 על אירופה יהודי את להעמיס מוכן יהיה כי היטלר הכריז עת באותה
לקבלם... יאותו במערב הצבועות הממשלות אותן אם פאר אניות

 הנאציים הכוחות מפני שנסו בית״רים, אלפי ובהם יהודים המוני
 לארץ־ לעלות אפשרות אחר בתורם אירופה בדרכי נדדו המתקרבים,

 שייט כלי לרכישת מאמציה את הגבירה הלאומית התנועה ישראל.
 יהודי על האיום לנוכח נחרד הציוני השמאל גם "אף־על־פי". לעליית

 אולם ב' עליה - ליגאלים״ ״בלתי יהודים בהעלאת עוסק והחל אירופה

 מצאו יהודים מיליון כשבעה והתהדקה. הלכה האנגלית החנק עניבת
הגרמני. אשמדאי בשבי לכודים עצמם

 עתה המפקדה. חברי שאר עם יחד נעצר הוא נותק. אביאל עם הקשר

 על מפיו שמעתי ובפגישותינו שלי הקשר איש גולדמן( )מקס עמוס היה

בארגון: המתרחש

 במאסר הנתונה המפקדה חברי בקרב השורות. את מחריד קשה זעזוע

 סגנו לבין רזיאל דוד הארגון מפקד בין בעיקר קשים, ויכוחים פרצו

 להפריד ניתן לא כי היה נדמה לכן שקודם המפקדים צמד שטרן, אברהם

 בהנהגת זה את זה השלימו הם באופיים, היו שונים כי אף ביניהם.

 אברהם וקפדן, מוכשר ומארגן צבא כאיש בלט רזיאל בעוד הארגון.

 ואיש מחונן מדינאי רוחנית, בהגות מעמיק משורר, היה )יאיר( שטרן
 ששעה טען רזיאל דוד ביניהם. חיץ הציבה העולם מלחמת מרתק. שיחה

 לבריטים להצטרף עלינו הנאצית, גרמניה נגד במלחמה נתונה שבריטניה

 מזועזע יאיר, באנגלים. במאבקנו נשק שביתת על ולהכריז זו במלחמה
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 יהודי כוח לארגון ההכנות נטרפו כיצד ראה באירופה, מההתפתחות

 הגדולה. המלחמה פרוץ ע□ האנגלים, נגד במרד לארץ שיפלוש משמעותי

 אמנם הארגון של כוחו החרות. מלחמת את לדחות טעם עוד אין עתה

 היא באנגליה מלחמה אך באירופה, המבטיחות העתודות אבדן עם נחלש

 במערך דלה תרומתה - האנגלים לכוחות הצטרפות ודחופה. הכרחית

 מלחמה מחייב אירופה יהודי על האיום הגרמנים. מול הניצבים הכוחות

 מאירופה. הנסים יהודים בפני הנעולים הארץ שערי ופריצת באנגלים

 אם נשקו? את משבית אחד צד רק כאשר זו היא נשק שביתת איזו

 שיפנו לקוות ניתן הקשה ובמלחמה - נשק לשביתת נכונות יגלו האנגלים

 תנאינו את אנו נציב - בעורפם חבלה מניעת לשם מיוזמתם אלינו

 כתרומה שרותנו את יחשיבו לא האנגלים פנים כל על זה. מעין להסכם
בהם. ממלחמתנו להם הנגרם הנזק את יעריכו אך למלחמתם,

 זוהי יאיר. בעמדת תמכתי אני בארגון. השליטה על נאבקו המחנות שני
 השורות בקרב ביאיר. תומכים המפקדים מרבית עמוס. של עמדתו גם

 על ויעלו ביניהם ישלימו המפקדים ששני קיוו עוד רבים ובלבול. מבוכה
ישראל. לעם הטובה הדרך

 המפלגה ראשי ממעצרם. השתחררו המפקדה חברי מה, זמן כעבור

 נגדם נשקו את משבית האצ״ל כי לבריטים הבטיחו הרוויזיוניסטית

הבריטי. הצבא לשורות להצטרף לחברים קריאה והפנו

 הארגון. על הפיקוד את קיבל והוא התחזקה, יאיר של דעתו
 לשוב רזיאל על פקד וזה לזיבוטינסקי, ופנו התערבו הרוויזיוניסטים

 מתכננים יאיר עם ההולכים בעוד הארגון. על הפיקוד את לידיו ולקבל

 גדולה השפעה לו שהיתה מכיוון עמדתם, את לזיבוטינסקי להבהיר כיצד

 של לבו הלאומית: התנועה כל את פקדה מרה בשורה החברים, מרבית על

 בניו־ הנוכחי מושבו במקום ונפטר לב בהתקף לקה הוא נדם. זיבוטינסקי

 נפשו שחירף האיש מעשיו, כל את הניעה ישראל שאהבת המנהיג יורק.

 החיה הרוח ודמים, פרעות של אדומים בימים ירושלים על בהגנה

 בראשה, והעומד בית״ר תנועת מקים ההגנה, ארגון בהקמת והמנהיגה

 מקים גלות, של רבים דורות מכובד השפופה הקומה לזקיפות וחינך שהדריך
 לחיי המובילים הגבורה בצעדי עברי נוער שהצעיד הלאומי, הצבאי הארגון
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עוד. איננו הזה האיש - לסילוקו עד הזר בשלטון למרד מחתרת,
 ארגון הקים יאיר הארגון. את סופית ופילג התרחב העמדות בין הקרע

 הצבאי הארגון להיקרא הוסיף רזיאל דוד שבראשו הארגון בעוד חדש.

 הארגון בשם יאיר עמד שבראשו הארגון נקרא בארץ־ישראל, הלאומי

 יאיר עם ההולכים את כינו רזיאל אנשי בישראל. הלאומי הצבאי

 בחגיקים, בשם רזיאל אנשי את כינו יאיר אנשי ואילו בלגניקים בשם

 האנשים, מן חלק רזיאל. של כינויו בן־חנניה, של תיבות ראשי פי על

 רבים לרזיאל. נאמן נשאר אחר חלק יאיר. אחרי הלכו המפקדים, בעיקר
 נקרא יאיר, הצעת על־פי הפלגים. משני והתרחקו הקרע מן התאכזבו

ישראל. חרות לוחמי בשם הימים ברבות ארגונו

 עתה קיבלתי יאיר. של ארגונו במסגרת עתה נמשכו עמוס עם הפגישות
דני. החדש: בארגון חדש שם
 שלמה לבין ביני קשר נוצר מעתה איתי. לפגישה עמוס התפנה תמיד לא

איקס. הכינוי מה משום בו דבק חבריו בפי אך יחיאל, שכינויו בוזנר,

ישראל חרות לוחמי

 מלחמה הכרזת אדיר: היסטורי במעשה פתחו יאיר של אנשיו קומץ

 היסטוריים מאורעות שני החלה. העברית השחרור מלחמת באנגלים.

 אלפיים משך אחת: בעונה בעת והתרחשו ישראל עם של גורלו את חרצו

 השפלה, הסוגים: מכל ונוראות קשות רדיפות ישראל עם ידע גלות שנות

 דם. ועלילות פוגרומים מוקד, על עליה וגירושים, עקירה לשמד, אינוס
 בתהליך היטלר של בראשותו ישראל שנאת החלה לראשונה, עתה,

 לא יהודה, נפלה מאז הגלות, שנות כל משך - מנגד וכולל. יסודי השמדה
 בצבאות נלחמו היהודים לחרות. הכמיהה ישראל עם בקרב פסקה

 חרותם למען שיעשו ומעצמות מנהיגים יקרב שהדבר בתקווה העמים,
 בידי יהודים הובסו מאז הראשונה בפעם - עתה והנה בארץ־ישראל,
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 וחופשי עצמי ככוח החרות מלחמת דגל את והניפו יהודים קמו הרומאים,
 ובראשם ישראל, חרות לוחמי היו אלה יהודים זרה. למרות נתון שאינו

שטרן אברהם - יאיר

 בהמוניהם. נרצחו אירופה יהודי מחרידה. הצלחה נחלו השטן מזימות

 הנתונים העמים מקרב ובהמונים כולו הגרמני בעם נתמך היטלר

 נמצאו לא השטנית. למלאכתו סייעו למלחמה אויביו גם לשלטונו.

 יהודים. לפליטים מקלט לתת מוכנות שהיו הברית" "בנות בקרב מדינות

 יהודים הצלת למנוע במאמצים חסכה שלא בריטניה, לעשות הגדילה

 במכשולים יאיר, עם ההולכים אנו, נתקלנו היטלר, של הצלחותיו לעומת

 לשמו. ראוי רעם בקול בהיר" "ביום פרצה לא באנגלים המלחמה קשים.

 יאיר של בשירו כמו מעיקה. דממה בקול אפלים בלילות החלה היא
 העם וצלמוות. באימה סביב מוקפים אלמונים" "חיילים אותם היינו
 אין בעם דל. שלנו ההסברה כוח - אמצעים באין עורף. לנו הפנה

 חסכו לא הרבים מתנגדינו כוונותינו. ומה אנחנו מי נכונה יודעים
 היתה העיתונות באכזריות. נגדנו ופעלו וגופניים חומריים באמצעים

 צעירים יאיר. אנשי נגד רסן חסרות והסתה השמצות בלע, בדברי גדושה

 מוכרים היו יאיר מאנשי גדול חלק חשודים. אחר ולרדוף לעקוב נשלחו

 הם וגם הפוליטיים למתנגדינו מוכרים היו אחרים ונאסרים. לבולשת

 תמונות להסתתר. וניסו המאסר מן חמקו נרדפים קומץ רק נאסרו.
 כספי שפרס כמבוקשים, המשטרה ובתחנות בעיתונים הופיעו הפעילים

 קומץ מבין לתפיסתם. שיביאו ידיעות שימסור מי לכל יינתן גבוה

 בני מצד הרדיפות מסע לנוכח כוחם להם עמד שלא כאלה היו הנרדפים

 הזה שהעם בטענה השלטונות, לידי עצמם הסגירו והם נפלה רוחם עמם,

לחרותו. ללוחמים ראוי אינו

 כמעט שנשמעו איקס, ושל עמוס של בפיהם הבשורות היו וקשות רעות

 השלטון בנציגי פגיעה שמטרתן פעולות לבצע נסיונות שלנו. פגישה בכל

 בריטיות, בחברות המבוטחים כספיים, ומוסדות מבנקים כספים והחרמת
 הרחב הציבור ובקרב נאסרים אנשים עוד והתוצאה: זה, אחר בזה נכשלו

 העזו לא לפעול שהמשיכו החברים מרבית המתנגדים. הסתת נקלטת
 האפלים, הלילות בחסות ופועלו נפגשו הם היום. לאור פניהם להראות
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 החלונות את לכסות שחייבו תקנות המלחמה, ימי של החרו□ תקנות עקב

 עוברי□ בפני בפנסי□ מאירי□ היו אנשי□ כהות. ביריעות הבתים ופתחי

 הסגרת□ תמורת בפרס ולזכות מבוקשי□ לזהות בתקווה ושבים

 קיבלתי פע□ מדי החרד. בלבי להבהב המשיכה עדיין אור נקודת זאת ע□

 בסטנסיל, משוכפל או כתיבה במכונת מודפס פירסו□ מאיקס או מעמוס

 מן ציטוטי□ שירים, מאמרים, הנרדף; הארגון של חיים סימני מצאתי שבו

 לנדנה תשוב ולא שנשלפה החרב על המלחמה, המשך על והודעות המקורות

 נטעו ובכתב, בעל־פה יאיר, של דבריו החרות. יום האור, יו□ לבוא עד
 אך המבטיחה בדרך אחריו ללכת שהתעקשו - אנשי□ קומץ אותו בקרב
 שרק נדמה לוותר. לא ולהלחם. להמשיך רצון כוח - מוות וסכנת סבל

הסף. שעל היאוש מן לחלצנו כדי בה היה יאיר של אישיותו
 התנועה: של הפנימי העיתון של השני הגיליון לידי הגיע הפגישות באחת

 על־ידי שנוסחו עיקרים התחיה. עיקרי י״ח - העיתון בשער במחתרת.
 צבא ע□ צועד עצמי את ראיתי רוחי ובעיני העיקרי□ את קראתי יאיר.

 לגדה עד מצרי□ נהר של המזרחית מהגדה הארץ, את הכובש אדיר

 באחד מוגדרים הם שגם ההבטחה, גבולות - פרת נהר של הדרומית

 יש התחיה. עיקרי נפתחים כך - סגולה עם הוא ישראל עם העיקרים.

 רבים של ההבנה בחוסר רק מקורה סביב השנאה כל להילחם. מי למען

 יבוא המתנכרת. והעיתונות ממנהיגיהם מושפעים עדיין ההמוני□ וטובים.

 הרעיון... את להפיץ ולהשתדל להתמיד רק צריך התפכחות. ותבוא יו□

 חילופי על־ידי הזרים בעיית פתרון ג□ מתוארים התחיה בעיקרי
 ארץ־ישראל, שטחי מכל לסילוקו עד זר שלטון בכל מלחמה אוכלוסים,

 את מכל יותר שיסמל הדבר - ובסוף הנביאים; ברוח צדק משטר

בית־המקדש. בניין - השלמה הגאולה

 קשי□ והמפלות, המשברים שכל בלבי חשתי רוחי. את חיזקו אלה דברי□
 התחיה. עיקרי להגשמת יובילו א□ ה□ וראויים כדאיים שיהיו, ככל

 לנבוט שורשים, להכות חייב שכזה רוחני מטען עם לוחמי□ גרעין
לישראל. חרות שיביא החוטר את ולהצמיח

 מאנשי כמה בקרב שהתחוללה לסערה מודע הייתי לא עדיין רגע באותו

 טע□ חסרת מיסטיקה בדברי□ וראו היהדות מערכי תלושי□ שהיו יאיר
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 אלו על להשפיע בסיכויינו לפגוע העלולה במציאות, אחיזה לה שאין

 "במחתרת" של הבא בגליון מטורפים. פאנטים בנו רואים שממילא

 התחיה. לעיקרי המתנגדים של טיעוניהם לגבי יאיר עמדת את קראתי

 את המתנגדים בפני והציב התנועה כמטרות העיקרים על עמד יאיר

 ולהילחם להוסיף שבלהטם כאלה והיו שנטשו כאלה היו לנטוש. הברירה

 י״ח כל עם שלמים היינו רובנו אך בתנועה, לפעול הוסיפו באנגלים

כלשונם. העיקרים

 הגרוש אניית פרשת על מאמר קראתי "במחתרת" של ’ב גליון באותו

 ובעלות )גרמניה הציר נגד רק נלחם לא הבריטי הצי פאטריה. הבריטית

 שביתת על הכריז זה אוייב אמנם נוסף. אוייב לאימפריה יש בריתה(;
 אוייב אך מלכותו", הוד ל"צבא מתגייסים צעיריו והמוני חד־צדדית נשק
 הבריטי הים חיל צבא. ואנשי מלחמה אניות מפעילים ונגדו אוייב, הוא

 אלף־שבע־מאות ועליהן ופאסיפיק, מילוס מעפילים, אניות שתי לכד
 שם המאמר הארורה. מאירופה שנמלטו יהודים פליטים ואחד ושבעים

 להגלות ההחלטה נגד ואישים מוסדות של והלחצים המחאות את ללעג
 ההודי. שבאוקינוס מאוריציוס הנידח לאי גזירה, לארץ המעפילים את
 הצעירים הם רבים להם המצפים קרוביהם שבקרב העובדה עזרה לא

 העולים מקרב שרבים הטענה הועילה לא מלכותו. הוד בצבא המשרתים

 הועמסו המעפילים מן ממאתיים למעלה האנגלי. לצבא להתגייס ישמחו

 את לעכב בניסיון פאטריה. האניה הגרוש, מאניות אחת על בכוח
 פצצה והצמידו האנייה אל בחשאי הגיעו ההגנה מאנשי חבלנים הגירוש,

 גרמה ההתפוצצות הפצצה. עוצמת את נכונה חישבו לא הם למנוע.

 פליטים וטף, נשים גברים, - יהודים וששה־עשר ומאתים לטבוע, לאנייה
הים. במצולות עצמם מצאו - האירופי מאשמדאי שנמלטו

 בגלוי העיר בחוצות ללכת שיכלו יאיר של מאנשיו הבודדים בין הייתי

 של מידיעתם נעלמה בתנועה שפעילותי בלבד זו לא היום. ולאור
דבר. לכל הגנה כאיש נחשבתי אפילו לדרכנו, המתנגדים

 אחד, ערב ברנר. ד״ר של בהנהלתו לילדים מוסד היה בתל־ליטווינסקי
 בשעה ברנר, ד״ר של בנו יואכים, את תפסתי הנוטרים, לתחנת בדרכי
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 תחנת מפקד ליפשיץ, סרג׳נט את הזעקתי ההגנה. של סתר מחסן שגילה

 ידי את לחץ ליפשיץ ההגנה. שבפעילי הבולטים ומן אז״ר, בכפר הנוטרים

 לידי הנשק נפילת שמנעתי בכך חשוב מעשה שעשיתי לי ואמר בחזקה

 כאיש תדמיתי את וחיזק הוסיף זה מעשה הפאשיסטים". "הארגונים

נאמן. הגנה

 בכפר המחסן על לו סיפרתי עמוס, עם היום למחרת לי שהיתה בפגישה

 אמר, היישובים", להגנת שנועד בנשק לגעת "אסור בי. תמך עמוס אז״ר.

 להסתיר טכנית אפשרות אפילו לתנועה אין הנתון במצב כי לי וגילה
זה. נשק

 אותי לשכנע ניסה לבני( )ירוחם איתן בדברים. עמי באו רזיאל אנשי
 התחמקתי יאיר. עם ללכת בחרתי שכבר לו גיליתי לא עמהם. ללכת

 איתן הגנה. כאיש לי וטוב בפילוגים, חלק לקחת רוצה שאיני בטענה
 ההגנה. מדיניות את לעצמו יאמץ כמוני נלהב שקיצוני להאמין התקשה

ה״פלגניקים". עם הולך שאני בי חשד בלבו
 הפרדסים באחד סתר מחסן הגיוס פלוגות חצבו שבזמנו לאיתן הזכרתי

 בטוח למקום ולהעבירו לקחתו כדאי נשק. עדיין שם יש בתל־ליטווינסקי.

הופיע. לא איתן כך. לשם פגישה קבענו לארגון. יותר

 אנשי בין היה הוא שמו. דויטש נחמן בארץ, יחיד משפחה קרוב לי היה

 היא גם נרתמה קיטי, דויטש, של רעייתו במזרע. במחנה העצורים יאיר
 שליוויתי ולאחר לקולנוע, עמה הלכתי אחד ערב במחתרת. לפעילות

 השעה עקב בביתה, ללון לי הציעה האוטובוס, לתחנת עד אותה

 האוטובוס כי אף לתחנה, לחזור חייב שאני לי אמר לבי המאוחרת.
 וכאשר ברגל, הדרך כל את עשיתי נסע. כבר לתל־ליטווינסקי האחרון

 מתוך העולות דמויות במספר נתקלתי תל־ליטווינסקי לפרדסי נכנסתי

 את להוציא באו הם לבני. איתן את וזיהיתי אליהן התקרבתי החושך.
 והצעתי לפגישה, הופיע שלא כך על באיתן גערתי המחסן. מתוך הנשק
 נכנסתי הערבי. השומר של לבו תשומת את יעוררו לבל להמתין, להם

 ויצאתי אחרי הדלת את נעלתי לחדרי, פניתי נוכחות. להפגין לתחנה
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 ורמזתי הערבי לשומר ניגשתי לפרדס, פניתי מש□ החלון. דרך בזהירות

 של דעתו את הסחתי בינתיים הנשק. את ולהוציא לגשת ולאנשיו לאיתן

 קפה. כוס לי להכין ממנו וביקשתי נודדת, ששנתי לו סיפרתי הערבי.

 ועוד כוס ושתינו שוחחנו יחד, ישבנו וכך בחברתי, לשתות שמח הערבי

 לדרכם. והלכו המלאכה את השלימו ואנשיו שאיתן הבנתי אשר עד כוס,

 טובים אנשים על קשים דברים לאוזני הגיעו עמוס עם פגישה בכל כמעט

 קשה בשורה באה והנה ונטשו. תקוות בהם שתלו אנשי□ ועל שנאסרו

 חלל נפל בארץ־ישראל, הלאומי הצבאי הארגון מפקד רזיאל, דוד ומרה.

 הבריטי הצבאי המודיעין להצעת נענה הוא ארץ־ישראל. לגבולות מחוץ

 באנגלים שמרד עלי ראשיד משטר נגד וחבלה ריגול למשימת והתנדב
 בהפצצה נפגע רזיאל הנאצית(. גרמניה שבראשו )המחנה ל׳יציר" והצטרף
 האנגלי□ הסכמת את וקיבל ביקש כי אומרים יש ונהרג. גרמנית

 חאג' המופתי את ולהרוג לחטוף ולחבריו לו יאפשרו שליחות שבאותה
 סיפר עמוס עלי. ראשיד של לצדו עת באותה שנמצא אל־חוסייני, אמין

 שדרכם למרות בנפש רעי□ היו ה□ הבשורה. לשמע הזדעזע שיאיר
 את ראה לא הנאצי לצורר שנאתו רגשות בסערת שרזיאל, משו□ נפרדה,

 של קומתו בשיעור צבא איש כך. על מאוד הצטערתי יאיר. ראה אשר כל

 את התנה לא אף הוא כאן. למלחמתנו רבות לתרום היה יכול רזיאל דוד

 יהודים פליטי□ של בדרכם העומד הבריטי המחסום בהסרת שרותו
 שיכלו נוער בני המוני יחיד. היה לא הוא לצערנו מאירופה. הנמלטים

 נענו יהודים, להצלת פרצות ולפרוץ הנעולים השערים על להסתער

 ועוד תנאים, העמדת בלא האנגלי□ את המשרתים מנהיגיה□ לקריאת
 באשליה נאחזו עדיין רבי□ נכר. בשדות ונשפך הוסיף יקר ד□

 ברית בעלי הינם היהודי□ כי לאנגלי□ תוכיח הזאת שההתנדבות

 לא בינתיים האסון. הרת מדיניות□ את וישנו אותנו יעריכו והם נאמנים,

 ההסגרה במדיניות שינוי על להבטחה רמז אפילו לקבל מנהיגינו הצליחו
 התמידו בריטיים שרי□ הוא. נהפוך הגרמני. לצורר אירופה יהודי של

 לארץ ולעלות החוק בשלטון לפגוע ליהודי□ יתנו שלא בהצהרותיהם
הלבן. הספר לתקנות בניגוד ליגאלי" "בלתי באופן
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הפולנית הקבוצה

 אריה שפילמן(. )אנשל אריה את "איקס" בפני הציג מפגישותינו, באחת

 שהצליחו בפולין החשאיים התאים חברי מבין צעירים קבוצת על נמנה

 גבולות גנבו מזוייפות תעודות ובעזרת הסובייטי, השלטון מן לחמוק

 יאיר, אנשי עם קשר ליצור הצליחו הקבוצה חברי לארץ־ישראל. והגיעו

 לעומת בולט יתרון היה אלה לאנשים לתנועה. הצטרפו אחד כאיש וכולם

 הציבור. בקרב מוכרים היו ולא המבוקשים על נמנו לא הם - האחרים

 מן כאנשים מקום בכל לעבוד חשש, ללא מקום בכל לנוע יכולים היו הם
 ההסתות שככו כאשר החוגים. מכל אנשים עם חופשי מגע וליצור העם
 הבחורים לשימוש חדרים שכרו שונים, אנשים עם בדברים באו הם

 עדיין היו הם אותם כשהכרתי המחתרת. למען וידיעות תרומות והשיגו
 ולא ריקה היתה התנועה קופת למחייתם. "ליגאלית" לעבודה זקוקים

לפרנסתם. כסף היה
 הנוטרים מתחנת ליפשיץ סרגינט ההגנה, לפעיל פניתי למשימה. נרתמתי

 אותם מיהם דעתו על להעלות היה יכול שלא ליפשיץ, אז״ר. בכפר

 פזנר, בשם חקלאי משק בעל מידידיו, אחד עם בדברים בא אנשים,

 שהגיעה הפולנית )מהקבוצה שר יעקב - מהם שלושה על בפניו והמליץ
 שהגיע בפולין התאים אחד מפקד )אבשלום(, דבינא חיים אריה(, עם

 לנדוור אריה וכן יאיר, לאנשי והצטרף ערק הפולני, בצבא כחייל לארץ

 על להם שבהיוודע בארץ, קפה מוצרי יצרני של ידועה למשפחה בן )עוזי(,

 אחדות שנים כעבור נפל )עוזי הבית את לנטוש נאלץ במחתרת חברותו

 השלושה העסקת חיפה(. במפרץ הרכבת של המלאכה בתי על בהתקפה

 כדי בה היה במקום ושהייתם חברים, של קליטתם על רבה במידה הקלה

בתל־אביב. חדרים בשכירת הכרוכה הסכנה מן להרחיקם

 בחן שונים, אנשים פגש הוא המרץ. במלוא המחתרת לעבודת נרתם אריה
 עם לקשר עלומים נתיבים וחיפש מהם להפיק שניתן התועלת את

 במזרע, העצירים בין נמצא משפחתי שקרוב לו נודע כאשר האסירים.
 סודי דואר להעביר לנסות גם הזדמנות ובאותה לבקרו, לנסוע לי הציע
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 גיסי, של אחיו את ביקרתי השליחות. את מילאתי במחתרת. לחברים

 את להגניב הצלחתי אלה בביקורים לחודש. אחת בערך דויטש, נחמן

 לכינוי שזכה )הררי(, טרכטמן שלמה של לידיו המחתרתיים הפתקים

 השחור והזקן והמרשימה הנאה הופעתו בשל העצירים בפי "המלך"

פניו. את שעיטר והמטופח

 המחנה, מן בצאתי אחת, פעם רב. זמן נשמרו לא עצירים עם קשרי

 של פניהם על פסחתי תנועותי. אחר העוקבות עיניים זוגות בשני חשתי

 המדים מן התרשמו לא הם מהם. להתעלם וניסיתי אנגלים בלשים שני

 קרא מהם אחד שטרניסטים. לבקר שבא מי של הקורפורל ומדרגת

 להתלוות והוזמנתי עקבותי על שבתי חזור!( )צבי, בק!" קם "צבי, לעברי:

 פייק. בשם אנגלי המחנה, מפקד של למשרדו נכנסו הם אליהם.
 קרוב הוא דויטש נחמן כי הסברתי למחנה, הביאני מה כשנשאלתי

 "האינך פעם. מדי לבקרו לי וחשוב בארץ כאן לי שיש היחיד המשפחה
 משטרה. איש "אני אותי. שאל שטרן׳" בכנופיית חבר זה שדויטש יודע
 השבתי פוליטיים", בעניינים להסתבך עניין כל לי ואין כך לי טוב

ללכת. חופשי שאני לי נאמר השיחה בתום מיתמם.
 בתיקי עקבות הותירה לא שהפרשה בתקווה המשטרה לתחנת שבתי

 וקצין הטלפון, צלצל קלה שעה כעבור נכזבה. תקוותי אולם הבולשת,

 למרכז להזמינני מתכוונים כי לי גילה מרמת־גן לוסטיג היהודי המשטרה
 מאוהדי היה לוסטיג הקצין בבוקר. תשע בשעה למחרת ביפו הבולשת

 רבות. לנו סייע הזמן ובמרוצת החברים עם קשר על שמר המחתרת,

 על לו סיפרתי היישובים. ממשטרת פוקס אבא לסרגינט התקשרתי

 "עם בקשר בי שחושדים כך ועל במזרע משפחתי קרוב אצל הביקור

 ביפו, ה"סי.אי.די." למשרדי ההזמנה על סיפרתי האלה". המטורפים

 מוזדל, האנגלי הקצין הגוש, מפקד עם בדברים לבוא ממנו וביקשתי

יהודיה. לאשה נשוי שהיה

 לחדרו הוזמנתי ביפו. הבולשת למרכז נכנסתי בבוקר תשע בשעה למחרת,
 פתח במזרע?" מעשיך מה צבי. "שלום פטריק. הקצין הבולשת, מפקד של

 לא כוונתי ושכל במזרע, הכלוא אחי של גיסו על לו סיפרתי בחקירה.
 משתייך שלך הזה שהקרוב יודע "אתה קרובים. לביקור אלא היתה
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 ומאיים. נוקב מבט לעברי שולח כשהוא פטריק, שאל שטרף" לכנופיית

 הדלת נפתחה והנה לו, להשיב מנת על פי את לפצות הספקתי לא

 דום בעמידת התמתחתי רגלי, על קמתי מחדל. הקצין והופיע מאחורי

 הזה "הבחור מחדל. אותי שאל לכאן?" אותך מביא "מה לו. והצדעתי

 עולמי. עלי חשך אלה דברים לשמע פטריק. התערב ,”לשטרניסטים קשור

 למחדל וסיפרתי התעשתתי רגע כעבור לאסרני. שעומדים בטוח הייתי

 מחדל פנה עתה במזרע. הכלוא היחיד משפחתי קרוב על סיפורי את

 מיי אין קורפורל בסט דה אח הי - הים ״ליב פטריק: של לעברו
ביחידתי(. ביותר הטוב הקורפורל הוא - לו )הנח קומפני"

 מבין איש רגע באותו פטריק. להפתעתי לי אמר ללכת"... חופשי ׳'אתה
 את מחדל הציל זו שבהתערבות דעתו על להעלות היה יכול לא הנוכחים

שלו. חייו
 להתרחק בשאיפה בריצה, פתחתי בעצמי. לשלוט יכולתי ולא משם יצאתי

 שם תל־אביב. שבדרום וולובלסקי למרכז שהגעתי עד המקום, מן
 רודף איש אין הרי בכלל, הזאת הריצה מה עצמי את ושאלתי התעשתתי

אחרי...

יאויש של השחורים בלילות

 על זו אחר בזו הנוחתות קשות מהלומות של חודש תשייב. שבט חודש

 השרידות בחומת בציפורניהם להיאחז מנסים אנשיה כאשר המחתרת,

היאוש. מדרון לעבר אותם הסובבת המשטמה מעוצמת ונדחפים

 בידי נרצחו משטרה קציני שלושה מרעישה: ידיעה הופיעה בעיתון

 יחד גולדמן. והקצין שיף הקצין - יהודים מהם שניים שטרן. כנופיית

 8 יעל ברחוב נגדם הופעל מוות מוקש טארטון. האנגלי הקצין נהרג עמם

בתל־אביב.
 ההלוויה. בטקס חלק לקחת היישובים משטרת אנשי נקראו למחרת
 תל־ מתחנת הנוטרים בראש צועד כשאני איטית, אבל בצעדת צעדנו
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 שלוחת ההסתה לנוכח עלי שעבר הזעזוע את לתאר קשה ליטווינסקי.

 דברי סביבי משמיעות הרעות שלשונותיהם בכך די לא חברי. נגד הרסן

 השטנה את בבירור אני רואה קולם משמיעם הם שאין בשעה גם בלע,

 הסכמה של הבזוי המשחק את עמהם לשחק חייב עוד ואני שבעיניהם.
 נפשם המוסרים הלוחמים רעי, לעבר המשולחים הנוראים הדברים כל עם

ישראל. לחרות

 היהודי לנג, יהודה סגני, של קולו את שמעתי טובי', נראה לא "אתה

 הוא שאין מובן במצוקתי. הבחין הוא אהדה. המגלה בסביבתי היחיד

 להאמין מסוגל "אינני לו. לגלותה דעתי על עלה לא וגם הסיבה את יודע

בקצרה. לו השבתי במתכוון", יהודים יהרגו שיהודים

 את לחסל תוכנן יעל. ברחוב הפעולה על שמעתי אריה, עם בפגישה בערב,
 שלחובתם ומורטון, וילקיגס וביניהם ביותר, המסוכנים הבולשת קציני
 בכלל, יהודים בענייני ו״התמחות" לוחמים עינויי של ארוך חשבון נזקף

 הפעולה תחילת מוקשים. שני עבורם הוכנו בפרט. המחתרת ובארגון
 השכנים יגלו הפיצוץ בעקבות כי היתה ההנחה שכור. בחדר קטן בפיצוץ

 המשטרה. את ויזעיקו זאת, למטרה שנשחטה התרנגולת של דם כתמי

 תמיד מופיעים ומורטון וילקינס כי מבוססת ידיעה על בהסתמך

 הוכן אנשינו, של עקבותיהם אחר להתחקות כדי כאלה לאירועים

 בחבריהם הפגיעה דבר שבהיוודע בהנחה קטלני. מוקש עבורם במיוחד

 בשבילם גם הוכן הקהל, את ויפזרו הבריטים הקצינים חשובי יופיעו

 דבר התרחש לצערי יותר. מאוחר להתפוצץ היה שאמור יותר, גדול מוקש
 שלא יעל, ברחוב הפיצוץ על הידיעה בעקבות מראש. לחזותו יכולנו שלא

 מובן ונהרגו. האנגלים אדוניהם את היהודים הקצינים הקדימו כצפוי

 כי אף דעתנו, על זאת העלינו לא ואפילו ייהרגו, שיהודים רצינו שלא

 לדרגת העלוהו במקרה לא האנגלים של הנאמן כמשרתם ידוע היה שיף
 נרשמו האנגלים בשרות שעשה הדברים יתר בין תל־אביב. משטרת מפקד

 שעמד שעה אחימאיר, אבא של החלוש בגופו והתעללות מכות לחובתו
 גם נהרג וגולדמן שיף עם יחד הבריונים. ברית אנשי של הפגנה בראש

 אכן הראשון הפיצוץ לאחר בן־יוסף. שלמה של תליינו האנגלי, טארטון
 המסוכנים מן בריטים, ובלשים קצינים בלוויית ומורטון וילקינס הגיעו

52



 הגגות מאחד עליהם שהשקיף האיש כהן, יהושע אולם למחתרת, ביותר
 לו משהובהר נחרד אחת, כפתור בלחיצת לחסלם היה ויכול בסביבה

 שהסתופף הרב הקהל את לפזר טרחו לא הצפוי, לכל בניגוד שהבריטים,

המוקש. את הפעיל ולא לוותר, נאלץ הוא סביבם.

 כל שכעת הבינו המחתרת, אנשי נגד השנאה באווירת שהבחינו האנגלים

 בעיתונות היהודי. הציבור על־ידי יפה בעין יתקבל שיבצעו נבלה מעשה

 של דמם את ינקמו עוד הם כי המשטרה ראשי הודעת התפרסמה

ההרוגים. הקצינים
 נפצעו שטרן מאנשי "ארבעה בעיתון. קראתי ימים כשבועיים כעבור

 צהלו, ממש שמסביבי האנשים הפעם השוטרים". עם אש בחילופי ונאסרו

ולהחריש. הזאת הזוועה את לספוג הייתי צריך אני ואילו

 שם פגשתי לפרטים. ציפיתי חרד בלב אריה. עם לפגישה מיהרתי בערב
 זעזוע ספג כי בהן שניכר חיוורות, פנים בעל המום, אריה אחר, באריה

 דיזנגוף ברחוב שכור, בחדר לו: הידוע את חנוק בקול לי סיפר הוא קשה.

 )ישקה אביאל היה מהם אחד הלוחמים. מטובי ארבעה נמצאו 30

 ובהשתתפות הערבים על ההתקפות בתכנון מפואר עבר בעל לבשטיין(,

 אביאל, אותו. הכרתי הלחימה. בתורת האחרים שלושת את שהדריך בהן,

 הקשר אנשי היו הם הפילוג. בימי עוד עמי שוחח עמוס, עם ביחד
 אברהם גם היה הלוחמים ארבעת בין תקופה. באותה שלי הראשונים

 החרידה מעיקה דממה לרגע. אריה עצר שמו את בהזכירו - אמפר
 מכן ולאחר בפולין, בבית״ר עוד מפקדו היה אמפר בפניו. כשהבטתי אותי

 חברי להדרכת הוקדש מרצו כל הלאומיים התאים בהקמת יחד פעלו

 לקבוצה לסייע רבות עשה הוא למפקדם. התמנה מהרה ועד התאים

 מופת ששימש אמפר, יאיר. לבין בינה קישר וכאן לארץ, להגיע הפולנית
 קשות, תלאות לאחר אריה, לפני עוד לארץ הגיע וחברות, למסירות

 את ארגנו שבהם הימים מן עוד והוקיר הכיר שאותו ליאיר, מיד הצטרף

 והנרדף. החדש בארגון מסורה בעבודה מיד והתבלט הלאומיים, התאים
 עד בכאב התוודה אמפר, של בחברתו הדרך כל את כמעט שעשה אריה,

 זליג היה הלוחמים ארבעת מבין השלישי בלעדיו. לו יהיה קשה כמה

 מבין היה הוא גם ממאסר. להימלט הצליח ימים שבוע לפני שאך ז׳ק,
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 סבוראי, משה - והרביעי נפש. במסירות במחתרת ופעל מפולין, העולים

 עדיין ישראל. לחרות למלחמה הוקדשו חייו שכל הבריונים, ברית איש

 ספגה שהמחתרת ספק אין אך הפצועים, של מצבם מה ידוע היה לא

ממנה. להתאושש יהיה שקשה מכה

 ואברהם זיק זליג נשמותיהם את נפחו באב, בי״ד ימים, ארבעה כעבור

ביניהם. אחת שעה של בהבדל אמפר,

 אחרי יום, באותו .30 בדיזנגוף התרחש אשר על ידיעות הגיעו אט־אט

 המתינו הבחורים שליח. על־ידי המקום מן הוצא הנשק השעור, סיום

 דלת על דפיקות נשמעו בחשאי. הבית מן לחמוק כדי החשכה לשעות
 רגע אותו נמצא לבשטיין הדלת. את פתחה הבית ובעלת הדירה

 בריטי וסרג׳נט וודווד סרגינט בלוויית לחדר שנכנס מורטון, בשרותי□
 דלת את לפתוח ניסה מכן לאחר וסבוראי. זיק באמפר, ירה נוסף,

 לבשטיין כדורים מספר דרכה ירה נעולה, שהדלת ומשנוכח השרותים,
 דק, בצינור נאחז כשהוא למטה, והשתלשל השרותים מחלון לצאת הספיק

 לאחר בישבנו. ופצעוהו לעברו ירו הבית את שהקיפו אנגלים שוטרי□ אך
 ווילקינס נכנס בינתיים גופו. חלקי בכל והיכוהו ראשו בשערות משכו מכן

 החזיק הבלשי□ אחד בדירה. חיפוש לערוך עליה□ וציווה בלשים עדת עם

 נשק להחזקת שהמציאו "ראיות" - אקדחים ובה עטופה חבילה בידיו
 צד, אל מצד אות□ טילטלו בפצועים, בעטו האנגלים הבחורים ברשות

 קריטי. בזמן חיוני טיפול מהם מנעו הם אותם. וקיללו לעברם ירקו
 עיניהם לזון המשטרה צמרת אנשי כל הופיעו השעה מחצית לאחר

 מגן־דוד־ של אמבולנס במקום הופיע נוספת שעה חצי כעבור רק במחזה.

 לאפשר סירבו האנגלים אך הפצועים, את לחבוש מיהרו החובשים אדום.
 קשה פצועים ואמפר שזיק להם נאמר כי אף באמבולנס, הסעת□
 לשקי□ היו משל טנדר, לתוך הוטלו הארבעה דחוף. לניתוח וזקוקים

ביפו. הממשלתי לבית־החולי□ לבסוף והוסעו סחורה, המכילים
 השמיעו הם דווי ערש על בייסורים. וזיק אמפר נאנקו ימי□ ארבעה

 כשיודעים למות טוב טעם, לזה שיש כשיודעים למות "טוב צוואת□:
 לא היינו. חייליו אנו כי ידע והיישוב היו□ יבוא אולי יינקם. הזה שהסבל
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 האלמונים חייליו אם כי הארגון, של רק לא יאיר, של חייליו רק
האחרונים. דבריהם היו אלה כולו". העם של היישוב, של והנאמנים

 תחנת אל לשוב נאלצתי עלי כבד וכשלבי האלה, הדברים לכל הקשבתי

 "נוחות" של לחיים אני חזרתי עפר עד נרדפים שחבריי שעה הנוטרים.

 לחלוק הנאמנים, חברי של במחיצתם להישאר מעדיף הייתי כפוייה.

 קרן השולחים והגבורה, האש לפיד נושאי עם להסתופף הסבל, את עמהם
באפלה. השרוי לעולם אור

 אחד־ דיזנגוף, ברחי עליו שהונחתה המכה מן בהלם נתון הארגון בעוד
 המכה באה תש״ב, בשבט בכייה וזיק, אמפר של מותם לאחר יום עשר

 אחר אדם מכל יותר אשר האיש שבלוחמים. הענק יאיר. מכול. הקשה
 ה׳ את "ואהבת שמע: בתפילת הנאמר את שקיים עליו לומר ניתן בדורו

 לכל מעל שהתעלה האיש מאדך". ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך
 גיבורים של טהור מחנה והקים הגלות חומות את שפרץ אישיות, שאיפות

 מדינאי עמו, חרות למלחמת קודש שירתו שכל מוכשר משורר בני־חורין,

 לעיקרי כוונה הנהגתו שכל מנהיג ארצו, לגאולת קודש שמגעיו מחונן
 האלוהים מקדש להקמת - השלמה לגאולה שמים שם ולקידוש התחייה

השם. קידוש על נפל יאיר -

 ברחוב גג בעליית חדר דירת הסתתר, שבו המקום את גילו הבריטים
 כי סביר חשד היה כי אף זה במקום לן הוא תל־אביב. בדרום ב' מזרחי

 גם אחר. חדר עבורו נמצא טרם אליו. להגיע האנגלים עלולים רגע בכל

 הוא גם היה ומפורסם, מבוקש מחתרת לאיש שיתאים חדר, אחר החיפוש
 שכולם מאחר היום, לאור פניו להראות יכול הוא אין - ובחוץ מסוכן.

 אלף של הגדול הסכום תמורת המבוקש האיש של תמונתו את מכירים
לירות.

 משה של בדירתם היחיד בחדר להסתתר הוא נאלץ אחר, מקום בהיעדר
 ונאסר נפצע משה - מתאים מחבוא מקום זה היה לא סבוראי. וטובה

 לעתים הדלת. על נקישות נשמעו דיזנגוף. ברחוב כשבועיים לפני אך
 יכולים היו לא ויאיר טובה קבצנים. או רוכלים לעתים דופקים, שכנים
 ארון בתוך כהרגלו הסתתר יאיר הדלת. של השני מעברה נמצא מי לדעת
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 הגבוה הפרס על ויודעים תמונתו את מכירים כולם להיזהר, עליו הבגדים.

 שוטרים אלה היו הפעם הדלת. את ופתחה ניגשה טובה הסגרתו. תמורת

 האנגלים הבגדים. ארון בתוך יאיר את ומצאו חיפשו נכנסו, הם אנגלים.

 בגבו. למוות בו וירו כיסא על הושיבוהו בכבלים נתון ובהיותו ידיו, את כבלו

 רעיונות עלו במוחותיהם היאוש. סף את שעברו היה נדמה לחברים

 להם מוטב ארגון, יתקיים לא יאיר ללא אם נואשות. נקם לפעולות

 הבולטים המפקדים אחד העם. מאוייבי כמה שתחסל בפעולה שייהרגו

 תכנית לפניו פרש הוא )חנצ׳ינסקי(. חן־ציון טוביה את אליו זימן

 להתייאש. שאין בטענה סרב טוביה פלשתים׳'. עם נפשי "תמות של פעולה

 יש בשטח. נאותים ותנאים מוקדמת הכנה בלא לפעולות יותר לצאת אין

 שהכיר נאמנים לחברים פנה טוביה חבריו. לגורל חרד הוא לחיים. תקווה
 בינתיים להתפתחויות. ומתכוננת ממתינה בנפרד, קבוצתו התארגנה וכך

 בתאים התארגנו הם וארגונית. רעיונית מבחינה הקבוצה את מכשירים
 ועמוקה. חשאית למחתרת שירדו הראשונים והיו לוחם, כארגון קטנים

 כוונתם כהדגשת ישראל, חרות לוחמי - לח״י השם עלה לראשונה
 אברהם )לזכר לאש בשם רעיוני בטאון פרסמו הם ליאוש. ולא לחיים

 בין איש. לכחמישים הגיע מספרם כי עד התרחבו, שורותיהם שטרן(.
 תהילה. רבי מחתרת כגיבורי אחר־כך שהתבלטו כמה היו הקבוצה חברי

 לא הם הגבוה"(. כ״הבלונדיני הידוע - גרנק )יעקב דוב ביניהם
 סמוי קשר יאיר. שהקים בארגון שהמשיכו מחבריהם לחלוטין התנתקו

 שהיה יזרניצקי(, )יצחק מיכאל הארגון, מבכירי אחד עם להם היה

 שבחרו. בדרך להמשיך עודדם והוא במזרע, המעצר במחנה כלוא עדיין
בישראל. הלאומי הצבאי הארגון בשם נקראו עדיין יאיר אנשי

 את הזעם תפס אט־אט ההלם. מן מתאוששים הנותרים החלו אט־אט

 היה חשוב כמה עד הבינו כך הרצח, על פרטים שנודעו ככל היאוש. מקום

 יאיר. ונפל לחם שלמענו הרעיון חשוב כמה עד יאיר. את לחסל לאנגלים

 במעשה לא כי הבינו לזכרו. כבוד יתנו הספד בדברי לא כי ידעו הם
 לחרות המובילה בדרך בהליכה זכרו את יכבדו הם שמו. את ינציחו נואש

 על לגבור יוכלו בה הדרך על חשבו יאיר אחר ההולכים ישראל.
 שלא משום שספגו המכות מן לקח יפיקו כיצד בדרכם; שעמדו המכשולים
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 הם יותר. טובה בצורה ולשרוד לתקוף כיצד זהירות; לכללי מודעים היו

 אז; עד דעתם על עלו שלא זהירות אמצעי בנקיטת המחתרת את העמיקו

 כלואים היו שבהם הסגר וממכלאות מבתי־סוהר לברוח כיצד תכננו

שבמפקדים. והמוכשרים הטובים

 בריחה בנסיון נהרג שטרן שאברהם שקרית הודעה פירסמה המשטרה

 בכותרות המשטרה הודעת את הדפיסה העיתונות לעוצרו. באו כאשר

 צהלת עולמי. חשך עלי ואילו בהקלה, זאת קיבל היהודי הממסד גדולות.

 קשה היה מצבי נשמתי. עמקי עד אותי זעזעה סביבי ההגנה אנשי
 המשתתף ההגנה איש תפקיד את לשחק אנוס היותי עקב שבעתיים

 שידעו. דברים עקב שהתרחשו באסונות היה די שידעו. אסור בשמחתם...

 נגד רק מכוון היה לא זה שרצח לכול התברר יאיר רצח לאחר שבועיים
 בתלם ללכת המסרבים העול" "פורקי בארץ, בריטניה בשלטון המורדים
 כולו היהודי העם עכשיו מאליו. כמובן מותר שדמם הממסדית, הציונות

 ההתנדבות עזרה לא בריטניה. מידי עליו שהונחתה נוראה מהלומה ספג

 נגד וההלשנות העינויים החטיפות, שרותי הועילו לא הבריטי. לצבא

 קושטה לנמל הגיעה 1941 לדצמבר בחמישה־עשר שטרן". ״קבוצת

 ותשעה ושישים שבע־מאות סיפונה ועל ססרומה האנייה שבטורקיה

 שכבות מכל יהודים מנהיגים באירופה. ההשמדה מאימת שנסו יהודים

 בלונדון בארץ, למיניהם "נכבדים" ועוד ראשיים רבנים כולל העם,

 כולו; העולם באוזני סטרומה פליטי זעקת את השמיעו ובארצות־הברית,

 הולכות והידיעות - פגישות קבעו בעיתונים, פירסמו מברקים, הריצו
 בקרב קשות מגפות פרצו נפגם, המנוע אזלו, המים אזל, המזון ומדאיגות:

 קירות על הזעקה הדהדה ימים מחודשיים למעלה הנואשים. המעפילים

 לעלות למעפילים להתיר הסכמתה על הודיעה טורקיה ממשלת אטומים.

 נגד בגלוי פעלה בריטניה לקבלם. שתיאות בעולם מדינה תימצא אם לחוף
 אנגלים דיפלומטים לחצו ממשלתם, הנחיות פי על האומללים. המעפילים

 האנייה את לאלץ - לחוף לעלות המעפילים מן למנוע טורקיה ממשלת על
 ושמונה שישים לאחר ,1942 בפברואר ושלושה בעשרים )!( לאירופה לשוב
 כולו: העולם באוזני סטרומה מעפילי זעקת הדהדה שבהם בנמל ימים
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 הטורקי□ נכנעו להצלתם, ארצו שערי שיפתח מי נמצא לא אך הצילו!

 החוף. מן הרחק סטרומה את גררה טורקית וספינה הבריטי□ ללחץ

 וששי□ שבע־מאות וטבעה. ימי ממוקש האנייה נפגעה היו□ למחרת

 מות□ את מצאו היטלר של המוות ממחנות שנמלטו יהודים ושמונה

הים. במצולות

 מק־ העליון הנציב אולם בשחיה, לחוף דרכו לעשות הצליח אחד יהודי

 לארץ־ הפליט של להכנסתו התנגדות□ את הביעו מוין והלורד מייקל

 ליגאלית בלתי בדרך לצאת מאירופה יהודי□ לעודד עלול "הדבר ישראל:

 היחיד השריד צורף וכך הכריזו. לגורל□", מאחריות הגרמני□ את ולשחרר

מאוריציוס. לגלות שנשלחו אטלנטיק האניה מעפילי 1580ל־ מסטרומה

 את פוצץ מוקש חיים. סימני להפגין החל יאיר רצח לאחר ששרד הארגון

 והעיפה לעבודה, בדרכו היה כאשר יאיר, של רוצחו מורטון, של מכוניתו
פגע. ללא יצא למזלו באוויר.

 משטרת של הבריטי המפקד מק־קונל, של למכוניתו הוצמד מוקש
 את עבורו להתניע הערבי משרתו את במקרה שלח מק־קונל אך ירושלים,

 והממשל הצבא המשטרה, ראשי של למזלם נהרג, המשרת המכונית.

 בית־ בשטח מוקשים שורת הוטמנה שלמענם ידעו לא הם האזרחי.

 לו ותיערך ייהרג שמק־קונל בהנחה הר־ציון, על האנגליקני הקברות

השלטון. צמרת כל תשתתף שבה הלוויה
 צלניק, יצחק שלהבת. נפלה בארזי□ ג□ המחתרת. בהנהגת פגיעה עוד

 ומסר נטש הוא, ג□ מעד הארגון, על הפיקוד את שקיבל יאיר של סגנו

 מן הוצאו העצורים רק לא עלה. המעצרים מספר למשטרה. עצמו

 ונאלצו הקשר את איבדו עימם קשורים שהיו האנשים ג□ המערכה,
 עתה מאד. הצטמצם הפעילי□ קומץ ולהמתין. פעילות□ את להפסיק

 להיכנע: שסירבו התיל ולגדרות הכלא לחומות מחוץ מבוקשי□ שני בלטו

 דברי□ לי סיפר אריה כהן(. )יהושע ושבתאי כרונין( )צבי הישיש

 בן ילד. כמעט כהן: יהושע הזה, המופלא הבודד" ה״זאב על מרגשי□
 בכפר־סבא, ביתו על מצור הטילו האנגלי□ הכול. בסך וחצי שמונה־עשרה

 כל יאיר, רצח שאחרי ידעו ה□ ללכדו. נואשים בנסיונות מכליה□ יצאו
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 את מסכנת עודנה ”שטרן "כנופיית כהן, יהושע כמו אחד יהודי קיים עוד
 כשחברתו בפרדסים, מסתתר הוא קרעים ולבוש פרא זקן מגודל שלטונם.

 לבין בינו ומקשרת הלילה בחסות מזון מעט לו מעבירה והנאמנה הטובה

במחתרת. חבריו

 לשלוח רוצה אני בהגנה. אותך לקדם "החלטתי לי: מבשר ליפשיץ סרגינט

 יש אימון כל כמובן. ברצון, נעניתי כיתות{". )מפקדי כים”מ לקורס אותך

 החרות. במלחמת פעיל חלק לקחת החולם לוחם בשביל רב ערך לו
 אוכל לפחות כך מרוצה. היה עמוס הקורס. דבר על לעמוס סיפרתי

 נתונים שבהם הקשים התנאים על לי סיפר הוא נוחים. בתנאים להתאמן
נחרדתי. ללחם. רעבים שאנשים כך על במחתרת, חברינו

 בין שישי, יום בכל קוק הרב שברחוב בחדרו לי שימתין לעמוס הצעתי
 כלשהי בתואנה לחמוק אצליח אם אחר־הצהריים. לחמש ארבע השעות

לפוגשו. אבוא - הקורס מן

 בין היה להפתעתי הצעיר. השומר של בקיבוץ בקורס עשיתי ימים חודש
 במקום מעשיך "מה באצ״ל. פעילותי בימי שהכרתי בחור המתאמנים

 שגם חושב "אני לראותני. מופתע הוא גם שהיה הבחור, אותי שאל הזה׳"

 נמאס כי הארגון את "עזבתי לו. השבתי ישראל", עם למען פועלת ההגנה

 לקבל כולם חייבים אלה בימים לדעתי, האלה. והוויכוחים מהפילוגים לי
 הביא מה לדעת יכול הייתי לא אני גם הוספתי. המוסדות", מרות את

לקורס. שיחי איש את

 ברובים לילה, וא״ש יום שדה( )אימוני בא״ש התאמנו קשה. היה הקורס

 לעמוד לי היה מכול קשה אך וקוצית. סלעית אדמה על ברן, ובמקלעי
 והרפת. הדיר השדה, מתנובת שפעו השולחנות הטובים. בתנאים דווקא

 שיצאו ללחם והרעבים הנרדפים המנודים, חברי כלפי השטנה דברי

 מעמד” את לייצג המתיימרים המדושנים, הסועדים של מפיותיהם
 לאות לנוד אנוס שהייתי בשעה לבי, את פצעו העשוקים" הפועלים
 שנאלצתי כשם הצלחת, על שהיה האוכל את בלעתי הבלע. לדברי הסכמה

 בלבי: היתה אחת נחמה רק רעל. לבלוע שנאלץ כמי דבריהם, את לבלוע
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 להדרכתם באימונים כאן רוכש שאני הזה הידע את ואנצל יום יבוא

המושמצים חברי של ולאימונם

 בתל־ חברי עם לפגישה ושמחתי קצרה חופשה קיבלתי שישי מימי באחד

לעמוס. אמרתי נקי", אויר קצת לנשום "טוב אביב.

 בשימוש אותם להדריך בבקשה אלי פנו ברנר ד״ר של במוסדו נערים

 יום יבוא בנשק. להשתמש לדעת חייב יהודי כל בשמחה. נעניתי בנשק.

 זליבנסקי, פתחיה הנערים, אחד החרות. למלחמת ייקראו הנוער בני וכל

 עם הבאה בפגישתי התבטאויותיו. ובלהט ביכולתו התפעלותי את עורר

למחתרת. לגייסו בהמלצה הנער, של פרטיו את לו מסרתי אריה

 עפוני את להחליף בבקשה אריה אלי פנה אחדים חודשים כעבור
 בחלקי שנפלה ההזדמנות על שמחתי בפתח־תקווה. לנשק בקורס בהדרכה

 השומר בחברי נקמתי תהיה זו - בקורס שלמדתי ממה תועלת להפיק
המחתרת. שונאי הצעיר
 את בנשק להדריך ונסעתי הנוטרים בתחנת מעבודתי חופשה נטלתי

 אוהד היה מירקין בפתח־תקווה. מירקין של במשק שהתקבצו הצעירים,

 בהמות, גידול שעיקרו משק הקים מבולגריה, לארץ שעלה המחתרת

 שם, לפגוש הופתעתי המחתרת. לשרות משקו את להעמיד נכונות והביע
 פתחיה ברנו־ ד״ר של מהמוסד זליבנסקי פתחיה את החברים, יתר בין

 "צבי הגנה. ואיש הנוטרים כקורפורל אותי שהכיר כיוון יותר, אף הופתע

 תדהמה הבעת ניכרת כשבפניו בלחש, שאל משלנו?" אתה מה... -
 זה. בשם לי לקרוא שוב תעז אל לו. לחשתי ששש,” כאחד. רצון ושביעות

 אמר יועד", קוראים "ולי - עליך...׳' שהמלצתי הוא אני דני. אני כאן
בגאווה. פתחיה

 "צבי, הנוטרים. לתחנת חזרתי בפתח־תקווה, בהדרכה מהצלחתי מרוצה

 בפנים לי שציפה פוקס, אבא לי אמר החופש, מן שנהנית מקווה אני

 בתרגילי שבגוש הנוטרים כל את שתדריך רוצה אני בזמן. "באת קורנות.
 הנוטרים מפקד לכבוד מיוחד מסדר לערוך עומדים - רובים ותרגול סדר
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 .,ולהתרשם׳ שבועיים בעוד כאן לבקר מתכוון הוא אורק. מייג׳ור בארץ,
 חברי עם מפגישותי מרצון" שלא "חופשה לבקש הייתי אנוס עתה

 לאחר בדיוק הזה... בזמן הזה... האנגלי של לכבודו דווקא במחתרת,

 לו לערוך שיכולתי הלוואי שנכשלה... מפעולה חזרו שחברי לי שנודע

 בידי הנתון ברובה יותר נכון שימוש לעשות אחר... מסוג פנים" "קבלת

 הבזוי המשחק את גם לשחק חייבים לעשות. מה אין אך חרות. כלוחם

 שעות שבע בגוש. הנוטרים כל את הדרכתי שבועיים במשך וכך, הזה.

 שקשה ומה וריכוז, מאמץ הרבה ממני שתבעה קשה, עבודה של ביום
 את שייצג מי של לכבודו עבודה אהבתי, לא שכלל עבודה - יותר

הזר... השלטון
 ברציף הנוטרים מסדר את אורק המייגיור סקר תרגול של שבועיים בתום
 רצון. שביעות אומרת כולה פניו והבעת בפתח־תקווה הרכבת תחנת

 אותך אפגוש "עוד בלבי: חושב ואני מתנשא. שליט של רצון שביעות
חבריך.." את - אותך לא אם אש. של במסדר

 שבח דברי פוקס אבא של מפיו כך אחר לשמוע נאלצתי זאת כל על נוסף

 האנגלי המייגיור כמה עד המסדר... של הגדולה ההצלחה על רבים כה

הנוטרים... של המרשימה מההופעה נהנה

 בעלת רינה, דרך חברי עם הקשר את חידשתי המסדר, תום לאחר
 תחנת שימש רינה של הקיוסק אלנבי. בנימין-פינת נחלת ברחוב הקיוסק

 לפגישה מלהגיע להימנע נאלצו פעם שלא החברים, בין חשובה קשר

אחרת. תקלה בגלל או אחריהם שעוקבים מחשש מסויימת

המנהרה בקצה אור

 נפתח תש״ב אלול בג׳ לטובה. מפנה מסתמן החל המחתרת של במצבה

 במזרע המעצר ממחנה ברח יזרניצקי( )יצחק מיכאל להתאוששות: פתח

 קשים ימים באותם לחבריו לחבור הרצון גלעדי(. )אליהו שאול עם יחד
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 הועילה התיל גדרות מאחורי ישיבתו נ□ אך מיכאל, של בעצמותיו בער

 שבו הלחץ מן משוחרר זמנו. את ביטל לא הוא המעצר במחנה למחתרת.

 הכול. על בבהירות לחשוב מיכאל היה יכול בחוץ, הבחורים נתונים היו

 במחתרת, החיים העמקת את תכנן לקחים, הפיק תכניות, רקם הוא

 קפדני תכנון אוהדים, של עזרתם גיוס ההסברה, הגברת השורות, הרחבת

 לבריחת עזרה - במיוחד וחשוב מלחמתיות פעולות ביצוע של יותר

המחתרת. של המדולדלות לשורות חיוניים כה שהם האסירים

 בדרך יציבה לצעידה המחתרת את הובילה אכן מיכאל של בריחתו

 רעננה ליד בחורשה כהן יהושע עם נפגש הוא הבריחה לאחר מיד המלך.

 הפעילים מרבית עם ישב מכן לאחר יומיים התנועה. מצב על מפיו ושמע
 וחברתו כהן( )יהושע שבתאי פרונין( )צבי הישיש חורשה: באותה

 ואריה אהרונסון( )ירחמיאל אלישע סרולביץ( )נחה שפרינעה
הבאים. הצעדים נרקמו זו בפגישה שפילמן(. )אנשל

 של בידיו המחתרת את ולהפקיד לשוב שאין מיכאל קבע מעשה ראשית

 לסבול עלולה והמחתרת להיהרג או להיעצר עלול המפקד ראשי. מפקד

 נוספים אנשים שלושה בחר הוא תוצאותיו. את לחזות שקשה ממשבר

 עצור היה שעדיין פרידמן־ילין( )נתן גרא המחתרת: את ינהיגו עמו שיחד

 אין מעתה פוזנר(. )שלמה ואיקס שייב( ישראל )ד״ר אלדד במזרע,

מרכז. תיקרא ההנהגה ללח״י. מפקדה
 שאבדו אנשים עם הקשר חודש והעצורים. האסירים עם הקשר חוזק

 אנשים הטוביאניקים, קבוצת נאסרו. שלהם הקישור כשאנשי עקבותיהם

 בנפרד התארגנו למעשה אך הארגון מן פרישתם על הודיעו שלכאורה
 הארגון, במסגרת מלאה לפעילות שבו חן־ציון, טוביה של בהנהגתו

 של הרשמי שמו היה מעתה קדימה. גדולים בצעדים התנועה את והצעידו

 כמקרובים הידועים יותר, מבוגרים אנשים ישראל. חרות לוחמי הארגון

 זהירות חוקי ידיעות. ואספקת מחסה במתן חיונית עזרה הושיטו לרעיון,

ניכרת. במידה הצטמצם המאסרים ומספר הונהגו, מחתרתיים
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 )יונה דרורה את לראשונה פגשתי אריה עם מפגישותי באחת

 ובמסירותה בחריצותה במחתרת. שם־דבר היתה דרורה רזניצקי-בן־עמי(.

 והטילו בה בטחו המחתרת חברי ומגוונים. רבים פעולה שטחי כיסתה

 היא אנשים, בין קישרה לביצוע, וקשה דחוף שנראה דבר כל ביצוע עליה

 והשתתפה לדפוס המחתרת פירסומי את הכינה כתיבה, במכונת הדפיסה

 ועוד נשק, העבירה כרוזים, העבירה ידיעות, העבירה היא בהדפסתם.

פעולותיה. כל את מלתאר היריעה ותקצר קרב, פעולות לה נכונו

 החדשה הרוח על הידיעות מן נלהב כולי מיכאל, עם פגישה ביקשתי
 דובר אז באצ״ל. פעילותי מימי עוד מיכאל על שמעתי בתנועה. שהכניס

 ליצחק הודות לפניה הלך ששמה הארגון, של העילית פלוגת ח', פלוגה על
 הייתי רעיונות. ושופע מעולה ארגוני כושר בעל שהיה מיכאל, יזרניצקי,

 באדם הטמונות האפשרויות את לנצל ישכיל ממני, יתרשם שהוא משוכנע
 עלי ויטיל חשד, לעורר בלא רבים במקומות לנוע היכול מדים, לבוש

חשובות. משימות

 מיכאל שגם אריה מפי התבשרתי והנה ספורים ימים אלא חלפו לא

 שפניו אוטובוס על ועלינו לאריה התלוויתי לפוגשני. רצונו את הביע

 לאחת נכנסנו בסמטאות הליכה של אחדות דקות לאחר לבני־ברק.

מיכאל. לנו המתין שם הדירות,

 שנסך הביטחון תחושת בשל כענק בעיני נראה הקומה, נמוך מיכאל,
 ימינו יד אותו. הסובבים עם שיצר הקירבה ויחסי המעש ואוירת סביבו

 לפוגשני שמח שהוא בו ניכר ידי. את ובחמימות בחוזקה לחצה השרירית

בתנועה. חשוב תפקיד לי ומייעד
 כבוד יראת למפקד, כבוד ביראת מלווה בציפיה זו לפגישה באתי

 במשטרת כמובן, וגם, ובאצ״ל, בבית״ר בעבר בפעילותי אליה שהורגלתי

 המבדילים הגינונים נעלמו אחר. מסוג ארגון שקם חשתי עתה היישובים.
 הלוחמים בין שוררים כי לי הובהר מיכאל עם בשיחה הדרגות. בין

 הלוחם את מעריכים ותפקיד. מעמד הבדל בלא רעות, יחסי השונים
נדרש. אשר ככל סיכונים עצמו על מקבל שהוא העובדה מעצם
 ועל עיסוקי על דברים וחקר שאל מיכאל שבמהלכה ממצה, שיחה לאחר
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 מעתה התעצמות. של הרגשה נפלאה. בתחושה ממנו נפרדתי עבודתי, דרך

יותר. חזק יותר, גדול עצמי חשתי

 אחד בסוד אותך להכניס "הוחלט לי: נאמר אריה עם הבאה בפגישה
 תקבל המחתרת יצליח, זה דבר אם במחתרת. ביותר המרתקים הדברים

 חזה לא שהאוייב כזאת, במידה פניה את שתשנה אדירה תגבורת

 המעצר במחנה העצורים שכורים מנהרה על לי סיפר הוא בסיוטיו".

 בריחה, אותה בהשפעת ואולי מיכאל, של בריחתו לאחר מה זמן בלטרון.

 בין אי־שם בלטרון, למחנה ממזרע העצירים את השלטונות העבירו

 שם נחפרת עתה הראשי. הכביש מן מה במרחק לתל־אביב, ירושלים

 תלויה ההצלחה משם. לברוח מתכוונים העצורים מטובי עשרים מנהרה.
 העצירים של ובעקשותם בנחישותם בכושרם, בעיקר רבים, בגורמים

 מבחוץ לסיוע גם אולם צפויות. בלתי ותקלות ידועים מכשולים על לגבור
 דני, אתה, "וכאן הזה. הגדול המבצע בהצלחת מבוטלת לא חשיבות

חשוב". תפקיד תמלא
 פעילות של שנים מעשר למעלה כאילו אדירים. לגבהים שהונפתי חשתי

 לעשות. אני עומד שאותו למעשה הקדמה אלא היו לא עניפה לאומית

 מעתה האזור. מפת לפני נפרסה המחתרת מחדרי באחד קטן שולחן על

 החורשה שבין השטח את מצוא עת בכל וללמוד לבדוק לסייר, עלי יהיה

 בלטרון. העצורים למחנה ביותר הקרוב לוואדי אל־קוביב הכפר מאחורי

 שעל הזרקורים מן הנשלחות האור מקרני נסתר במקום זה, וואדי אל

 הבורחים להגיע עתידים המחנה, גדרות את הסובבים השמירה מגדלי
 להסיר כדי בו יש הנוטרים משטרת במדי הסיור האדמה. ממעבה העולים
עויינות. מעיניים חשדות

 חלמתי במחתרת. עלי שהוטלה למשימה נתונות מחשבותי כל היו מעתה
 קשה. לי היה הנוטרים בתחנת רגע כל בהקיץ. עליה וחלמתי בשנתי עליה

 שסיירתי בשעה גם שבלטרון. הזה לשטח נתונים היו מעייני וכל לבי

 העדרויותי תל־ליטווינסקי. שבתחנת במיטתי כששכבתי וגם בשטח
 בעיני אמנם במחתרת. לתפקידי שהתמסרתי ככל תכפו עבודתי ממקום
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 אך בלטרון, החופרים של בעיותיהם לעומת וכאפס כאין בעיותי היו

 הרבים ואיחורי יציאותי את לתרץ עלי היה לפתרן: הייתי חייב עדיין

 ולחמוק הדלת דרך לחדרי להיכנס נהגתי הדעת. על מתקבלים בהסברים

 יעלה שהדבר כך על סמכתי לא בצאתי. יבחינו שלא כדי החלון, בעד

 ולהיווכח כצפוי שלא לחדרי להיכנס עלולים הגפירים בידי. תמיד

 רומאנטיות בנסיבות מתרועע אותי שראו העובדה את ניצלתי בהיעדרי.

 עם מגרמניה לארץ שעלה שטיין, אריה המיליונר של היפה בתו לילי, עם

 בתל־ליטווינסקי. והשתקע רב הון עמו הביא לשלטון, היטלר של עלייתו
 סיפורים ועוד עוד שסבבוני הגפירים לחבורת לספר יכול הייתי כך

 חסר נשים רודף של שם לי וקניתי בחורות, בקרב הצלחותי על דמיוניים
 ומעולם תמיד בי שתמך נאמן ידיד גם היה לנג יהודה סגני למזלי, תקנה.

 בכל בדיותי לכל האמין אכן יודקה"” אם לדעת אין חקר. ולא שאל לא
 היה יודקה טוב. רע לי היה הוא כך או כך נשים. עם למגעי הנוגע

 בשיר, קולו שנתן בשעה הערב מקולו נהנינו כולנו כולם. של חבר למעשה

 בבדיחות. כולנו את לשעשע וידע החברה ”"מסמר היה עליזות ובמסיבות

 חלקי מנת שהיו ולחרדות למתח נעים פורקן לי היתה יודקה של חברתו
מחתרת. כאיש

 להוציא החל הלח״י שונה. מסוג פעילות נוספה לטרון באזור לפעילותי

 ושירים הגות מאמרים, החזית בגליונות החזית. המחתרת בטאון את
 ישראל עם של שגורלו הרציני הקורא המחתרת. של דרכה את המסבירים

 של כנופיה סתם אינה שלח׳יי מ"החזית" ללמוד היה יכול לו, יקר

 כפי הבל, לסיסמאות הנתפסים עול פורקי הרפתקנים או מטורפים

 מחשבה מתוך ארצם אוהבי פועלים כאן רבים. מוסתים בעיני שהצטיירו
 הנאמר את יקראו שיהודים מאד חשוב נפש. ומסירות מעמיקה

 רק חברינו את שרדפו אלה היו רבים קשים ימים באותם ב״החזית".

 על מושג כל להם שיהיה ובלא המסיתים בדברי שנתנו האמון בשל
 להסברה האמצעים לנו היו לא תקופה באותה לח״י. של והדרך המטרה

 לא האותיות )סטנסטיל(. שכפול במכונת נדפס "החזיתי׳ הציבור. בקרב
 חיוביות תגובות ואכן, החסר. על כיסה התוכן אבל ברורות, היו תמיד
בסתר והפצתי אז״ר לכפר יצאתי בחודש פעם הקוראים. מן להגיע החלו
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לבתים. ובכניסות דואר בתיבות החזית גליונות את

 בסיס האנגלים הקימו בארץ, הבריטי לצבא היהודים המגוייסים משרבו

 המחנה מיושבי רבים העצורים. ממחנה רחוק לא לטרון, באזור גם צבאי

 לצבא והתגייסו הרוויזיוניסטי הממסד לפניית שנענו אצ״ל, חברי היו

 שגם לאחר הזמן, שבמרוצת דעתם על העלו לא עדיין רובם הבריטי.

 במחנה כבוד לשבת עתידים מהם רבים באנגלים, מרד על יכריז האצ״ל

 בחייל נתקלתי בסביבה מסיורי באחד התיל. לגדרות שמעבר העצורים

 שנסעתי לו סיפרתי אותי. שאל כאן׳" עושה אתה מה "צבי! שהכירני:

שהזמנתי... אחר לרכב ממתין אני עתה תקלה... קרתה וברכב בטרמפ

 שבלטרון, המנהרה את הכולל לשטח נתונים כאמור היו מעייני שכל בזמן
 אחרת מנהרה נחפרת ממש עת שבאותה דעתי על להעלות יכולתי לא

 מחברינו כמה ובהם ונועזים, גאים יהודים על־ידי מאתנו, רב במרחק
 דבר התרחש באפריל בתשעה־עשר בפולין הלאומיים ומהתאים מבית״ר

 קשר תעלות ונפרצו מנהרה שנחפרה לאחר כולו. העולם את שהדהים

 הגרמנים. נגד יהודי מרד פרץ - וארשה בגטו תת־קרקעיים ומעברים
 אחרונה ב"אקציה" היהודים את לאסוף הגרמנים באו כאשר זה היה

 שבו. לא שממנו למקום רבים נשלחו אז עד ההשמדה. למשרפות למשלוח

 יהדות מכל יהודים אלף חמישים הכל בסך בגטו שנותרו לאחר עתה,

 הם שבמעשיהם ולומר לבוא יכול שעוד מי היה ולא המפוארת, וארשה
 שקמה המחתרת בידי עלה בגטו, החיים האלפים מאות חיי את מסכנים

 הפנייה את השמיעו העיתונים כותרות הגרמנים. נגד להתקומם בגטו
 נגד הלוחם במחנה המאוגדות למדינות קראו )כך הברית" ל״בנות

 הנלחמות מעצמות אותן של האוויר חילות עזרה. להגיש הגרמנים(
 רפואי ובציוד במזון בנשק, אספקה של גדולות כמויות הצניחו בגרמנים

 דרכים, הפציצו בצרפת, מאקי"”ול אירופה מזרח ברחבי לפרטיזנים

 למנוע כדי גרמניים, אספקה ומחסני סמוכים צבא מחנות ברזל, מסילות

 "בנות שעה, אותה כפרטיזנים. הנלחמים הכוחות מן גרמנית תגבורת
המובילות הרכבות בהפצצת אם לאקציות, להפריע טרחו לא הברית"
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 בגטו הלוחמים כלפי נהגו לא הן גופן. במשרפות בפגיעה ואם לאושוויץ
 וללא גדולים בכוחות לתקוף לגרמנים הניחו הן בריתם. בעלי כאל

 כזאת עזרה כי אף עזרה, כל הגישו לא הן בגטו. הלוחמים את הפרעה

 ובכך המלחמה, מחזיתות כוחות להעביר הגרמנים את מאלצת היתה

 גיבורי לחמו לבדם חייליהן. בדם ולחסוך צבאותיהם התקדמות על להקל

 המסתערים הגרמניים הכוחות את הדל בנשקם והדפו ושבו והדפו הגטו

 משך ולהביורים. מרגמות תותחים, יריה, במכונות בוערת בחימה עליהם

 בפני למיניהם יהודים עסקנים התחננו הארוכות המלחמה שנות כל
 הרבים היהודים למתגייסים לאפשר שיאותו וארצות־הברית בריטניה

 לעמים בדחיות. ונתקלו - יהודי דגל תחת היהודי, העם בשם ללחום
 כבשר היו היהודים אך ודגלם, ארצם בשם להילחם איפשרו רבים

 להסכמה, לצפות ומבלי רשות ליטול מבלי עכשיו, זרים. לדגלים תותחים
 בתנאים גם הלוחם ביהודי לזלזל אין והוכיחו. הגאים הגטו יהודי קמו

 לא הגאה, פולין לא הנשק, במיטב החמושה ציכוסלובקיה לא כאלה.

 הסדירים, צבאותיהן על הולנד או יוון לא ואף המפוארת המעצמה צרפת
 הטנקים שעטת בפני עמדו לא אלה כל - חזקים ברית בבעלי הנתמכות

 הגטו, חומות בין מבודדים יהודים קומץ אלא שאינם והם, הגרמנים;
 ימים. לחודש קרוב במשך הנאצים מול לתהילה הראוי בכבוד עמדו

 אשר עד לחמו, מאי בחודש השישה־עשר ועד באפריל מהתשעה־עשר
 נוסף הבדל ישנו כבדות. אבידות לגרמנים שהסבו לאחר ונפלו הוכרעו

 הפרטיזנים באירופה: הפרטיזנית ההתנגדות כוחות לבין הגטו מורדי בין

 זכותם למימוש היהודי, הכבוד למען לחמו היהודים חרותם, למן לחמו
 על התנהלה לא המלחמה כי חרותם, למען לא רק בשונאיהם, לנקום

איילון. בעמק המנהרה חופרי נלחמו היהודים חרות למען אדמתם.

 יותר מתמצא אני הזמן שמתמשך ככל נמשכת. החפירה איילון ובעמק
 קטנה טעות לטעות. ולא להיזהר צריכים ואדיות, הרבה באזור בשטח.
 הנכון הוואדי את מסמן אני המבצע. להצלחת גורלית להיות עלולה

 בתקופה הנכונה. הדרך שבצדי וסלעים אבנים על לבן צבע במריחת
 שהתקדמה ככל היום. לאור השטח את להכיר מנת על סיירתי הראשונה
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 קשה. יותר הרבה זה החשכה. בשעות גם לסייר התחלתי הכרייה, עבודת

 דרכי. את למצוא למדתי אשר עד באפלה, לגשש נאלצתי רב זמן

 את ישלימו הבחורים כאשר - במיוחד לי חשובים בלילה הסיורים

יעזרו. הלבנים הסימנים ואז הליל, חשכת בחסות יצאו הם מלאכתם

 מתקדמת. המנהרה שחפירת לשמוע שמח ואני ושבועות, ימים חולפים

 הולך מה חודשים. חולפים דעתנו. על עלו שלא רבות תקלות על מתגברים

 הזמן שחולף ככל מתעכבים? מדוע המלאכה? הסתיימה לא מדוע פה?

 החופרים בעיות. עוד שיש מסתבר נמרטים. כמעט המתוחים העצבים

 שיש השטח אורך גם עליהם. לגבור מאד שקשה במעצורים נתקלים
תחילה. שחשבו ממה יותר הרבה הוא לחפור

 של עבודתו דרך על נלהבים שבח דברי שמעתי איקס עם רעים בשיחת
 הוא פעולה. לביצוע מידע של אחד במקור מסתפק אינו מיכאל” מיכאל.

 של מקרה לכל חלופות לקבוע ומשתדל שונות אפשרויות היטב בודק
 בדרכי אולם והתפעלתי. התרגשתי ואני איקס, אמר צפויה", בלתי תקלה

 החל ואט־אט ששמעתי, בדברים והרהרתי שבתי הנוטרים לתחנת חזרה

 למקרה אחת, חלופה עוד אלא אינה עבודתי כל שמא חשש בלבי מקנן
 בהלה. נתקפתי ייכשל... תפקיד אותו עליו שהוטל אחר שמישהו

 לאפשרות נחרד הלם, כמוכה שבתחנה בחדרי מיטתי על התיישבתי

 לנפשי. מרגוע אין הגדול. חלומי את אחמיץ שמא לשוא. עמלי כל שמא

 את לפגוש ביקשתי שבה אריה, עם הבאה לפגישתי עיניים בכליון ציפיתי
 שירגיעו דברים הבהרה, דברי מפיו לשמוע אני רוצה בדחיפות. מיכאל

 בלתי כה באופן נקלעתי שאליה המבוכה מן ויחלצוני הנסערת נפשי את

 האיש אהיה שאני חד־משמעית לי מבטיח מיכאל נתקבלה. בקשתי צפוי...
הבורחים. פני את שיקביל

 את פרצו הבחורים הסתיימה! החפירה הגדולה. הבשורה מגיעה סוף־סוף

 ארוכים חודשים שבעה שבוואדי! המנהרה לקצה בהגיעם הנכסף הפתח
 רצופי קשים חודשים משמונה למעלה בשטח, לסייר התחלתי מאז חלפו
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 במלאכת התיל גדרות שמאחורי חברי החלו מאז חלפו ומכשולים מתח
 אל החופש, אל המעצר מן המנהרה אורך מטר משבעים למעלה החפירה.

 מצד עיכובים צפוי. בלתי ממקום עיכובים עוד ופתאום... המלחמה. חזית

 על מתקבלים סתר מקומות להכין הספיקו שלא מסתבר בחוץ. החברים

 ימים חודש עוד עתה להמתין עליהם יהיה הבורחים. כל עבור הדעת

 לא לא. אך במחתרת... חבריהם על־ידי עליהם נכפה שהפעם במעצר

 מחר ומבשר: ידי את חזק־חזק לוחץ ואריה אחדים, ימים אלא חודש

 ולא שאלתי, לפתע?" כך מוכן? הכול פתאום קרה? מה "למה? בלילה!
 "זה אריה. לי השיב מוכן", הכול לא "לא. התרגשותי. את להסתיר יכולתי

 תפקידו מה אדם? זה "מי אמר. הנגבי־שטרסברג(", )עמנואל אדם בגלל
 הוא אותו. תפגוש וחצי שבע בשעה בערב "מחר ושאלתי. הוספתי כאן?"
 רימונים ועשרים אקדחים עשרים במזוודות מזוודות. שתי עם לך ימתין

 הבורחים פני את תקבלו ואדם אתה היוצאים. הבחורים של לחימושם

 הוואדי דרך אותם תובילו שניכם ורימון. אקדח מהם אחד לכל ותמסרו
 אתכם. לאסוף כדי למקום שיגיע האוטובוס על תעלו שם לחורשה, עד

 בחברת עבודתו ממקום הרכב את יקח הוא מאנשינו. הוא האוטובוס נהג

 הוא אחד. במקום ימתין לא האוטובוס רשות. נטילת ללא דרום־יהודה

 תפנה בבחורים, תפגוש כאשר חשד. לעורר לא כדי ושוב הלוך ויסע ינוע

 להמשך הקשור בכל בדברים תבוא ועמו ביניהם הסמכות בעל לאיש

פרידמן־ילין(". )נתן גרא הוא זה איש הפעולה.

 אחד היה הוא זו. בפרשה אדם של חלקו על בקצרה לי סיפר אריה

 סבלנות לו היתה לא המנהרה. בכריית הדרך כל את שעשה הבחורים

 לברוח החליט והוא אליו, להזמינם בטובו יואיל מיכאל אשר עד להמתין
 לצאת כדי זאת וכל ובהעזה, בדמיון מדהימה היא שגם אחרת, בדרך

 עונת שבלטרון. לחברים הפנים" "קבלת את לדחות שאסור ולהבהיר

 המנהרה, מן חלקים ולמוטט לסחוף עלולים הגשמים הגיעה, החורף
 של יקר כה במחיר שנקנתה הגדולה התקווה את ולקבור לגילויה לגרום

 להתמוטט עומדים הבחורים עצבי גם מפרך. ועמל ממושכים מאמצים
דעתם. על מתקבלת שאינה הדחיה בעקבות
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 הכול להבהיר צריך היה הרגיל. מן ארוכה הפעם היתה אריה עם השיחה

 עלולה ביותר קטנה תקלה המקרה. ליד אחד פרט יישאר שלא ולהבטיח

 על הדיבורים מלבד האנשים. חיי את או הזה הגדול המפעל את לסכן

 למנוע אריה היה יכול לא להצלחתה, שננקטו האמצעים ועל הפעולה
 של בשבחם דברים לי וסיפר עליו, המוטל התפקיד מן מלסטות עצמו

 היה הוא גרא. עמד לכולם מעל לבריחה. המועמדים האנשים מן כמה

 ותרם הנוער בני את שהסעיר ביידיש הלאומי הבטאון די־טאס, עורך

 כפי הלאומיים. והתאים בית״ר צעירי של ותרבותי רוחני לגיבוש רבות

 התאים על ופיקוד בארגון יאיר של עוזרו היה הי׳יד אמפר שאברהם

 הרוחנית ההנהגה בליכוד יאיר של עוזרו גרא גם היה כך הלאומיים,
 המזוייפים האישורים את שהשיג האיש היה הוא המדיניים. ובמגעים

 בדרכים נוספים צעירים של לעלייתם ועזר הפולנית", "הקבוצה עבור

 אנשים של מפורסמים שמות עוד לבריחה המועמדים בין מקובלות. בלתי
 חת ללא עשויים מוכשרים אנשים ללוכדם, קשה עמלו שהאנגלים

 שלום היה מהם אחד קדימה. גדולים צעדים התנועה את שיצעידו
 התליה מחבל ניצל הוא בן־יוסף. שלמה עם יחד נאסר זיורבין ז׳ורבין.

 ונשלח למשוגע להתחזות הסכים משפחתו ובלחץ פרקליטו שבעצת לאחר

 ומשוגעים רוצחים של בחברתם סבל שם בעכו. רוח לחולי לבית־חולים
האנגלים... את ישגעו בלטרון וחבריו הוא עכשיו ערבים.

 לא ברגל. וחלק באוטובוס עשיתי לתל־ליטווינסקי חזרה מדרכי חלק
 מעייני כל המהלכות. רגלי את הרגשתי לא הדרך. כל את הרגשתי

 בראש הפעולה. בשטח מרחף הראש - במקום לא והראש בראשי,

הפעולה. של הפרטים ופרטי ששמעתי הדברים מתרוצצים

 אני ועירני. רענן להיות עלי שלמחרת שבלילה ידעתי להירדם. התקשיתי
 להירדם. מסרבות והעיניים גדולה ההתרגשות אבל כוח, ולאגור לישון מוכרח
 שעיני עד בלטרון, הפעולה שטח עיני ולנגד זיע ללא שכבתי ארוכות שעות

 במיטתי, התיישבתי קמתי, משנתי. העירני הרוגש לבי רב. לזמן לא אך נעצמו.
 שבתי הכתוב את לקלוט יכולת מבלי לפני מונח שהיה בעיתון מעט עיינתי

לעבודתי. ולקום לשוב עלי שהיה לפני כשעתיים ונרדמתי
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 חששתי בהרבה. הקדמתי כנצח. שנראה יום מאד. ארוך יום זה היה

 להגיע לי היה אסור ההמתנה. במתח יותר לעמוד יכולתי לא וגם לאחר

 תשומת מעורר וממתין אחד במקום העומד אדם כל ולהמתין. הזמן לפני

 הראוווה בחלונות ובהתבוננות איטיים בסיבובים לחלוף לזמן נתתי לב.

 קצב את הגברתי בערב וחצי שבע לפני דקות שתי הסמוכים. ברחובות

 אדם את זיהיתי מזא״ה. ברחוב הפגישה מקום לעבר פעמי ושמתי צעדי

 שאדם הצטערתי מזוודות. שתי אדם בידי המוסכמים. הסימנים על־פי

 לחיצת בעצמי. ולהמתין קצת להקדים מעדיף הייתי לי. והמתין הקדימני
 מחתרת. איש הוא גם המונית נהג למונית. נכנסים ושנינו נרגשת יד

 את שחפרו הנועזים הגברים אחד אדם, הוא שלידי האיש האמנם

 על לא. רגליו... על עומד בקושי חלוש. כה נראה הוא המהוללת? המנהרה
האיש. זהו הסימנים כל לפי טועה. אינני שבדבר הפלא אף

 נוסע מאחורינו שהרכב תחושה לו שיש אדם לי אמר הנסיעה במהלך
 המונית אחרינו. עוקבים אדם. צדק אכן, בראי. הסתכלתי בעקבותינו.

 בינינו. שוחחנו בדרך לרמלה. הגענו כאשר רק המעקב מן לחמוק הצליחה

 אדם עם הקצרה בשיחה לפעולה. הקשורים הפרטים על דברים החלפנו

 היה מאד. חולה להיות החליט לברוח כדי חלש. כה הוא מדוע הבנתי

 הממשלתי לבית־החולים שיעבירוהו כדי ביותר חמור שמצבו לשכנע עליו

 שהוא הראה הוא תמימים. ימים תשעה משך אכל לא אדם בירושלים.
 על השומרים העלו לא בבית־החולים למות. ונוטה מכאבים מתפתל

 לברוח. מסוגל יהיה רגליו, על לעמוד כך כל המתקשה זה, שאדם דעתם

 מן וחמק מתאימה, כושר שעת אדם מצא אשר עד רפתה, עירנותם
המקום

 ירדנו לחורשה. סמוך ירושלים, תל־אביב בכביש עצרנו קלה שעה כעבור

 ההליכה: זמן את מדדתי במקום כשסיירתי חזרה. אותה ושלחנו מהמונית

 המזוודות. את לשאת מתקשה אדם את ראיתי עכשיו דקות. כארבעים
 בדאגה באדם התבוננתי החשכה. בחסות צעדנו וכך מידיו אותן לקחתי

 בשעה במקום להיות קבענו לאיחור. לגרום עלולה האיטית הליכתו רבה.
 חייבים במקום. לנו להמתין וייאלצו יצאו שהבורחים אסור בערב. תשע

 שאור פעם ובכל בסביבה, רכב כלי שחולף פעם בכל להקדימם.
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 לבל ולמתין, במקום ולשכב לאדמה להיצמד יש אלינו, מתקרב הזרקורים

בתנועה. יבחינו
 והשמענו התיישבנו המיוחל, למקום הגענו הליכה של נוספת שעה כעבור

 בקרבנו רחש נשמע מהרה עד והמתנו. פסס..." "פס... הסיסמה: את

 סיומקה הבורחים ראשון לקראתנו בא הנה פסס...". "פס... ובעקבותיו

 אחריו ורימון. אקדח לידיו מסרנו האדמה. מן צמח כאילו זיו(, )שמעון

 מאחור לחבריו סיומקה פנה במדים, אותי בראותו אחרים. באו

 אחד־אחד פנינו!" את מקבל החוק נציג הנה בואו! "חברה, בהתרגשות:

 על שאלתי לידיהם הנשק את וקיבלו האדמה ממעבה בעקבותיו יצאו

 אחד אקדח יש בחזקה. ידו את לחצתי בפני אותו הציגו וכאשר גרא,

 לאחר חסר. שאחד והתברר האנשים את ספרנו מיותרים. אחד ורימון
 אולי - המנהרה לכיוון זחלתי הגיע. לא אורבך שפנחס גילינו בדיקה

איננו. הבחור אבל - לצאת ומתקשה שם נמצא הוא
 לגרא פניתי ומבוץ. מעפר מלוכלכים ובגדי כשגופי השטח מן חזרתי

 הכביש, שעל האוטובוס מנוע את לשמוע היה ניתן כבר ללכת. בו ודחקתי
 שניים ועוד איש ואחד עשרים כאן אנחנו להזדרז. חייבים ברירה: ואין

 הליכה. כבד שהוא בגרא ניכר ולהסתכן. להשתהות אסור באוטובוס.

 לכל הצרה המנהרה קירות את בגופו ושיפשף נאבק גוף בעל בהיותו
 לזרז להוט שאני ראה כאשר וברגליו. בידיו ושרוט חבול יצא הוא אורכה.

 הזחילה מן עייפים קצת אנחנו "סליחה... אמר: חבריו ואת אותו

והמתישה.." המאומצת
 גם בפנים לנו המתין לנהג פרט בשקט. לאוטובוס עלינו לחורשה. הגענו

 רציתי באמצע. טובי׳ ב"מקום התיישבתי שטיינברג(. )אברהם הג׳ינג׳י

 והקשבתי אליהם אוזני את קירבתי הבורחים. כל של מקרבתם ליהנות
 ביניהם יש העניין בסוד היו שלא אלה "מסכנים שיחם. ללחש בהנאה

 שאנחנו לחשוב עלולים עוד הם מהם. לי נעים ולא טובים בחורים

 מקנא אני אחד "בדבר האחד. לוחש קשות", ולהיעלב בהם מזלזלים

 לראות כדי רק מחיי שנה נותן הייתי - בבריחה השתתפו שלא באלה

 שלנו שהצריף שמתגלה ברגע במחנה שם הבריטי הסרג׳נט של פרצופו את
 "מחר לשיחה: מישהו מצטרף שלפניו במושב לידו. שיושב זה אומר ריק",
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 להכין קשה יעבדו הם הסיאידי., במשרדי שם, לעשות מה להם יהיה

 את שיקשטו מבוקשים עשרים עוד - תמונותינו של נאה תערוכה

 מתחשב אינו לסקר, משה הנהג, אך המשטרה". בתחנת הקירות

 מעין הוא משטרה במדי בחור לצדו. לשבת לי קורא הוא בהנאותי.

בדרך. חיפושים של למקרה קמיע

 לנו המתינו במקום בתל־אביב. נחמני לרחוב ישר אותנו מסיע האוטובוס

 ללחי והצמיד אליו אותי משך אלי, ניגש הנלהב איקס ואיקס. אריה

 כך אחר ימים. שבוע משך פניי על ניכר שחותמה כך כל חזקה נשיקה
 הוא אדם. עם נסעתי שבה המכונית אחרי נסע כיצד איקס לנו סיפר
 וחזר עקבותיו על שב ברמלה רק בדרך... תקלות שאין בטוח להיות רצה

לתל־אביב.

המרכז

 להיפרד באי־רצון נאלצתי הבאות, הפגישות לקראת קצר סיכום לאחר

 לתל־ ברגל דרכי עשיתי ומשם לבני־ברק, האוטובוס על עליתי מחברי.
 יותר טוב יותר, טוב לי נראה העולם נפלאה! הרגשה איזו ליטווינסקי.

 לי היה נדמה יותר. נעימה והדרך יותר יפים לי נראו השמים ישראל. לעם

 קולות מרחוק שמעתי בדמיוני לי. מצדיע עץ וכל לקראתי, שמח בית שכל
 בפעולה חלק שלקח הלוחם לכבוד לכבודי, תרועה קולות עמומים,

קדימה. גדול צעד החרות מלחמת את שתצעיד

 שם ונתקלתי חצות, אחר ושלושים אחת מאוחרת, בשעה לתחנה נכנסתי

 לעבר מבטי השפלתי מבע. ללא במבט בי שהתבונן לנג, יהודה בסגני,

 בפרדס, בחשכה עברתי שבדרכי ליודקה סיפרתי המלוכלכים בגדי

 דיי" ה״הפי מחר אמרתי. מאד", עייף גם "אני בבוץ. והתלכלכתי מעדתי
 לי קשה כזה שבמצב ליודקה הסברתי הוספתי. המשכורות(, תשלום )יום

 חסד עמי לעשות שיואיל ממנו וביקשתי משכורתי, את ולקבל להופיע

המשכורת. את לי ולהביא
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 דבר של בסופו ארוכות. שעות להירדם יכולתי לא הרבה עייפותי אף על

 בבוקר וחצי שבע בשעה לקום. והתקשיתי וטובה חזקה ישרים שנת ישנתי

 נזכרתי סביבי. התבוננתי בעדינות. אותי והעיר בשקט לחדרי יודקה נכנס

 אשר שכל בטוח להיות רציתי סביבי. הכול את ובחנתי הגדול בלילה

 לי מגיש יודקה את לראות הופתעתי חלום. היה לא הזה בלילה התרחש

 ולקבל כהלכה לבוש ללכת עכשיו יכול "אתה ומגוהצים נקיים מדי את

יודקה. לי אמר בעצמך", משכורתך את

 לי: ואמר לידי התיישב מאחוריו, הדלת את יודקה סגר משתומם, בעודני

 אותם. להרחיק לסיור, הגפירים את שלחתי איתך. לדבר חייב "אני

 יודע אני בחיים. תוכן רוצה אני בשקט. לדבר יכולים אנחנו עכשיו

 שאני יום כל על וחבל המולדת למען חשובים בדברים מתעסק שאתה
 הוא רציניות. יודקה של שכוונותיו הבנתי דבר". עושה ואינני לתרום יכול

 סוד את לו גיליתי האחרים. שנהגו כפי המחתרת נגד התבטא לא מעולם
 בהתרגשות. יודקה אמר אותי", לצרף חייב "אתה ללח״י. השתייכותי

 מכל מסוכן שהדבר להבין "עליך פשוט: כך כל אינו שהדבר לו הסברתי
 משפחה בני לי אין לסכן, מה אין לי הדעת. על להעלות יכול שאתה מה

 יודקה, זעק מדברי!" אתה מה "על לך". זקוקים והם הורים יש לך בארץ.

 שהזהרתי האזהרות כל אותי!" תדחה אל יהודי. לכל זקוקה "המולדת

 להצטרף בשאיפתו אותו חיזקו רק ללוחמים האורבות הסכנות מפני
למחתרת.

 בקשה ובה הודעה לאריה והשארתי רינה של לקיוסק הלכתי למחרת

 סגני עם השיחה פרטי את לאריה סיפרתי בפגישה דחופה. לפגישה

 הלהוט רציני בבחור מדובר כי בטחוני את והבעתי הנוטרים, מתחנת

 לפגישה הבחור את עמי להביא ממני ביקש אריה בשורותינו. לפעול
התרשמות. ולשיחת

 היעודה. בשעה היום למחרת אריה עם לפגישה יודקה את הבאתי

 היתה התוצאה שסוכם. כפי לבד, אותם והשארתי משניהם נפרדתי

 שהוא לשמוע שמחתי החרות. לוחמי לשורות הצטרף לנג יהודה צפוייה:

באצ״ל. כינויי שהיה נמרוד, הכינוי את קיבל

 במחתרת. החדש חברנו על שבח דברי אריה מפי שמעתי הבאה בפגישה
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 על לב מקרב לי מודה נמרוד היה שנפגשנו, הזדמנות בכל מאז,

למחתרת. להצטרף לו שאיפשרתי

 המכשולים על פרטים ועוד עוד שומע אני במחתרת פגישה בכל כמעט

 להעלותם שקשה דברים מלטרון, הבורחים חברי בפני שעמדו והתלאות

ביותר. פרוע בדמיון

 נהגו השומרים המנהרה. לפתח הגישה את להסוות צריכים היו הם

 גם הצריף. בכל חיפושים וערכו צפויות ובלתי קרובות לעתים להיכנס
 לגלות עלולים והיו פעם מדי נכנסים היו שוא בחשד שנעצרו העצירים

 משמיכה, וילון מתקינים דבר ראשית עושים? מה המסוכן. הסוד את
 אחר בארון. כמו הבגדים את ולתלות מסודרים להיות שהחליטו בתואנה

 להיראות צריכה והיא למנהרה, כפתח הצריף ברצפת דלת מתקינים כך
 הפלא שלמרבה עד שעות, על שעות הראש את שוברים הרצפה. מן כחלק
 לעורר לא כיצד כמו אפשריים, בלתי כמעט לדברים גם פתרונות עולים

 עצומות, בכמויות האדמה ממעבה שהוצא העפר, של צבעו כאשר חשד

 כשאין אחת וביד בשכיבה לחפור המחנה; שטח פני על העפר מצבע שונה

 כה מקום ולהאיר לנשימה אויר להזרים מקובלים; חפירה כלי בנמצא
 להשיג ואפילו חמצן, מחוסר מיד בו כבים עששית או נר שאפילו אפל,

 סכנת למנוע כדי במנהרה תמיכות להתקנת שיתאימו קרשים מספיק

 מתקרבים רצויים בלתי אחרים אנשים או שומרים כאשר התמוטטות...

 פתח את כהרף־עין ולסגור במהירות לצאת לחופר לאותת יש לצריף,

 - המנהרה כל את להציף מאיימים הגשמים מי נאותה. בצורה המנהרה

 רגע בכל צצים ומכשולים בעיות ועוד ועוד להתגבר, יש עליהם גם

 מחמירים מעצר בתנאי והכול - המנהרה לרעיון קץ לשים ומאיימים

 ומרתיעות. עויינות עיניים השורץ במקום הבחורים, תנועת את המגבילים

 רותמים קטנה, קבוצה היותם למרות אלה, יהודים שכאשר מסתבר אולם

 חרות למען הגוף כוחות כל ואת הנפש כוחות כל ואת הלב כוחות כל את
 חותרים הם אין כי ידעו הם בדרכם. שיעמוד מכשול בעולם אין - עמם

 בכל ושעל, צעד כל על סכנות להם אורבות בחוץ להינפש. כדי לצאת
 למאסר ישובו מהם כמה המלחמה במהלך והלילה; היום משעות שעה
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 מיוצאי אחד נתקל הבריחה לאחר יומיים כבר ואכן, בקרב. יפלו וכמה

 את להעלות הרעיון ונהרג. משטרה בסיור סימן־טוב, יצחק המנהרה,

 את להם שנתן הוא ישראל, עם גאולת של מעלה", של ירושלים”ל העם

 בתנאים החפירה להצלחת שגרמו הנשגבים הנפש כוחות ואת העז הצורך

מטה. של בלטרון שכאלה

 בריחה עוד על התבשרנו מלטרון, הבריחה אחרי מחודשיים פחות כעבור

 המרכזי מבית־הסוהר ברחו בר־גיורא( )משה וישראל אביאל חשובה.

 להתיידד ידע הוא הבריחה. את אביאל הכין רבים חודשים בירושלים.

 בית־ של לצלבים בבית־המלאכה עבד אביאל האנגלי. הכלא מנהל עם

 של קבריהם על שהוצבו צלבים התקין עבודותיו שאר ובין הסוהר,
 נועם בשפת אביאל שוחח הזדמנות בכל חבריו. בידי שנהרגו האנגלים

 עשה מעולה טכני כושר בעל בהיותו הסקוטי. הכלא מנהל וילסון, עם
 הזמין ואביאל ציפורים, חובב היה וילסון ונאים. רבים דברים למענו

 תאורת בהם והתקין לציפורים כלובים בית־הכלא בנגריית בשבילו
 אסיר להיות להוסיף רצה לא ואביאל תודה אסיר היה וילסון חשמל.

 כיצד ושאלו לבביים איחולים לוילסון איחל המולד חג לקראת וכלל. כלל
 אין הקמצן הסקוטי שלווילסון להפתעתו"” כשגילה החג. את יחגוג

 הבטיח המסורתי, האשוח ולעץ לבית מיוחדת תאורה להתקנת תקציב

 "שמחה משפחתו ואת אותו שתשמח לתאורה ולדאוג למלאכה להירתם
 תמורה, ובלא בנקל להשיג יכול הוא האביזרים את ישכחנה". שלא כזאת

 לא וילסון במלאכה. יעזור האסירים שאחד הוא לו זקוק שהוא כל

 חמוש ערבי שוטר היה. וכך ללבשטיין, יסייע בר־גיורא שמשה התנגד

 של המגורים צריף אל להיכנס להם התאפשר וכך האסירים לשני הוצמד

 של ערנותו את לשכך כדי המשטרה. מטה מול לגדר, מעבר שהיה וילסון,
 מכדורי אבקה בהן הוחדרה אשר שוקולד בסוכריות כיבדוהו השומר

 את מתחו הערבי. של לעזרתו נם ”"זקוקים היו המלאכה בשעת שינה.

 שיוכלו כדי לתקרה, צמוד החוט את להחזיק וביקשוהו החשמל חוטי
 לתקרה, להגיע היה יכול שלא השוטר לבית. מסביב התאורה את להרחיב

 מן ירפה שאם לו שאמרו משום רב, זמן במשך ברובהו החוט את החזיק
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 לא אכן והוא לו הודיעו לא הם להתפחם. עלול הוא לו שיודיעו לפני החוט
 וילסון. של הנזעמות צעקותיו לשמע ובמבוכה בבהלה החוויר אך התפחם,

חייו... ימי כל וילסון ישכח לא הזה המולד חג את לבשטיין. צדק אכן,

 את לחסל התוכנית על אריה לי הודיע נמרוד, של גיוסו לאחר כחודשיים

 בעיקר צעירים, עם להתרועע שנהג מסוכן בולשת איש היה פלש פלש.

 מפקדיו לידי והעבירן ידיעות מהם שאב נוער, בתנועות מדריכים

 הצעירים שמרבית שעה ימים, )באותם הסי.אי.די. של היהודית במחלקה
 פרט ההגנה, של כוחה עיקר היו הנוער תנועות הבריטי, בצבא שרתו

 תפקיד לנמרוד נקבע להפתעתי לאצ״ל(. התגייסו מחבריה שרבים לבית״ר,
 שאלתי לפעול?" להוטים יותר ותיקים כשאנשים "כבר? בפעולה. פעיל

 לי השיב ביותר", המתאימים את שולחים שלפעולות לך "דע בתמיהה.
 רואים אנו ותק". פי על "זכויות לעצמנו להרשות יכולים "איננו אריה.

חשוב. הישג למחתרת ובגיוסו מעולה לוחם בנמרוד

התכנית: פרטי את בפני העלה אריה

 אתה ברמת־גן. מעיין בקפה לשבת נוהג הוא פלש. את מכיר דני, "אתה,

 תאותת מבית־הקפה, לצאת יקום שהוא ושעה המרפסת על שם תשב

בו". ויטפלו בחוץ לו יארבו הם לבנה. במטפחת ולנמרוד לבוקי

 עמי לצאת גרמניה( )מיוצאי "יקית" צעירה אינגה, את הזמנתי למחרת

 עם נסעתי יקיות. צעירות בעיקר אלי נמשכות שלאחרונה מעניין לבילוי.

 ישב כצפוי, מעיין. לקפה ונכנסנו הרצל לרחוב עד הלכנו לרמת־גן, איננה

 לאינגה והצעתי טנגו ניגנה התזמורת אחדים. נערים בחברת פלש שם

 ראיתי כאשר אחר. במקום היה ראשי אך צמודים, רקדנו עמי. לרקוד

 מאינגה, עצמי ניתקתי לצאת, ועומד למלצר משלם ממקומו, קם פלש את
 למעקה הקרוב השולחן ליד למקומי שבתי הרגל לי שכואבת ובתואנה

 פלש חשד. להסיר אפי, את קינחתי ואפילו במטפחתי נופפתי המרפסת,

הצפויים. הירי קולות את שמעתי לא לאכזבתי אך יצא,
 ניתן ולא נערים, שני עם זרוע שלוב יצא שפלש אריה לי סיפר למחרת

עמו. ההולכים חיי את לסכן מבלי בו לירות היה
 גזר־דין את לפועל להוציא בלח״י חברי הצליחו אמנם מה זמן כעבור
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 אך מעיין, לקפה בסמוך ברמת־גן, הרצל ברחוב פלש על שהוטל המוות

המבצעים. היו מי ידעתי ולא בפעולה חלק כל לי היה לא הפעם

 בתום הרצליה. באזור המשטרה של מטווח נערך כך אחר ימים חודש

 בריטי. משטרה קצין כשלצדו המשטרתי, בטנדר נמרוד חזר המטווח

 יצא הבריטי והקצין הדרכים בתאונת נהרג נמרוד הטנדר. התהפך לפתע
פגע. ללא

 על המרה הבשורה לשמע אותי שפקד הזעזוע את לתאר מלים לי אין

החרות. לוחם נמרוד הוא הלוא הנוטרים, מתחנת יודקה הטוב רעי מות

 גם ותכיר עכשיו עמי בוא התנועה, ממרכז מיכאל את מכיר כבר "אתה
 שלו הנפלאים המאמרים "את והוסיף: איקס לי אמר ה׳דוקסור"׳, את

מפיו׳'. הרצאה לשמוע גם תוכל עכשיו החזית".”ב קורא אתה
 צעירים מספר שם ישבו בתל־אביב. בן־יהודה ברחוב לדירה נכנסנו
 בחיבה לו קראו בתנועה שייב(. ישראל )ד״ר אלדד עמד ומולם

 כך כמחושמל. הייתי התחיה". "עיקרי על הרצאה נשא אלדד "הדוקטור".

 שמואל של המלחמה מוסר את ישראל, נביאי את רוחי בעיני ראיתי

 בן היותי של החשיבות על דבריו לשמע רגשתי בחרבו. אגג את המשסף

 סגולתו את לבטא וחייב לכול המסוגל עם סגולה, עם היהודי, לעם
 ברוח צדק משטר למען ההבטחה, בגבולות ישראל מלכות בהקמת

 השלישי בית־המקדש הקמת לממש; מסוגלים אנו שרק משטר הנביאים,
 מלחמת לאחר רק השלמה; הגאולה לתור כסמל שישמש מאוויינו, כשיא

 הארץ, מגבולות הזר השלטון של סילוקו את בעקבותיה שתביא חרות,

 "עיקרי את התחיה. בתהליך הבאים השלבים לביצוע לפנות יהיה ניתן

 הפליא אלדד אולם בהם, מהנאמר והתלהבתי בעבר קראתי כבר התחיה"
 למרומים נמצא אני שבו המקום מן אותי רומם הוא הרצאתו. ברוח

 של לעמו בן האומה, אבי לאברהם אני בן כי על הגאווה תחושת נשגבים.

 פי על ארצו את לכבוש המצווה בעולם היחיד לעם בן התורה, נותן משה
 - ישראל ונביאי המכבים המלך, ודוד יהושע הם שבניו העם אלוהיו, צו

החיים. את ולקדש להילחם כדאי תחייתו שלמען עם
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 תרומתו ועל מהם אחד כל על חשבתי המרכז. חברי כל את הכרתי עכשיו
 של ליחסים הרבה תרם הוא - הלב את מסמל איקס לתנועה. הייחודית

 לנכונות לנשק, אחים של הדם לאחוות הלוחמים, בין וקירבה רעות

 דמים. בקרב או במאסר הנתונים חברים לעזרת נפש במסירות להיחלצות

 מבריק מוח עם ראש הכתפיים, על ראש ללח״י יש מיכאל ברח מאז

 מסוגלים הבחורים אשר את הרואות עיניים עם ראש ולתכנון, לארגון

 ראשים המפרה ראש האוייב, של העמידה בכוח הסדקים ואת לבצע
 ובעטו שצעדו הרגליים היה גרא מלחמה. רעיונות בגיבוש רבים

 חתחתים רבת דרך חבריו את והצעיד צעד ברגליו קשים. במכשולים
 של רגליים ארבעים הנהיגו רגליו לארץ־ישראל. עד ווילנה פולין מגלות

 הסירו דעתם על התקבלה שלא במציאות שבעיטותיהן בלטרון, עצורים
 טוב יעמוד לח״י שכאלו רגליים על בדרכם. שעמדו אדירים מכשולים

 לצעוד לח״י ידע שכאלו רגליים על ונופלים. כושלים שרבים במקום יותר
 מעטים נלחמים, שאנו בתנאים אולם ישראל. לחרות הארוכה בדרך

 - אדירה קיסרות של עוצמה מול דל נשק ועצומים, רבים נגד שבמעטים
 וחזקות בריאות וברגליים ואוהב חם בלב ופורה, טוב בראש די אין

 דרושה ולהכריעו האוייב עוצמת מול לעמוד כדי הנכונה. בדרך הצועדות

 בחורים, הנושאת רוח לגאולה. וכמיהה החרות אהבת של רוח רוח.
 אותם והופכת לחייהם, העשרים לשנת הגיעו שלא נערים מרביתם
 רוח נשגבות, וקדושה גבורה למעלות אותם המעלה רוח לענקים.

 בלח״י להפיח שידע האיש השחרור. מלחמת תרועת את לעם המבשרת

אלדד. היה כזאת רוח

 ב... להתגורר עובר שגרא לשמוע הופתעתי מלטרון הבריחה לאחר מה זמן

 בית ליטווינסקי. האחים אחד של חתנו אפלבום, בבית תל־ליטווינסקי,
 בשל הבריטים הצנחנים את כינינו )כך הבלניות במחנה גובל זה

 דעתם על יעלו לא הכלניות מבריק. רעיון האדומות(. כומתותיהם
 שבבית ידעתי לא עת אותה לאפם. מתחת להתגורר יעזו שטרוריסטים

 עולים ושזוג הבית, לרצפת מתחת נסתר משוריין( )מבנה בונקר הוקם זה

 לי קבע אריה לראותני. רוצה גרא זו. למטרה הבית את שכרו מאיטליה
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 איך דמעות. עד נרגש הייתי פעמים. שלוש בדלת להקיש עלי ושעה. יום

 מה המחתרת? צמרת כל את לפגוש זוכה אני קצר כה זמן פרק שתוך זה

חשובי כך כל אותי שעושה בי יש

 היה זה - הכול בסך מטר כמאתיים הלכתי היעודה השעה כשהגיעה

 להגיע כדי הבית את הקפתי אפלבום. לבית עד הנוטרים מתחנת המרחק

 את היטב בדקתי זאת בכל עצים. ידי על המוסתר האחורי, לשער

 זהירים בצעדים אותי. מכירים כולם כאן יראני. שמישהו אסור הסביבה.

 עליה הקשתי ובדחילו לדלת, ניגשתי הגינה, שער דרך נכנסתי ושקטים

 "גרישה! בהתלהבות. שקיבלני גרא, בידי נפתחה הדלת פעמים. שלוש

 בעת שהכרתי מאלה שונים קצת נראו פניו בחיבה. לי קרא גרישה!"
 בהיר. בלונדי ששערו אז להבחין יכולתי החשכה אף על מלטרון. הבריחה

 שיחת לאחר פניו. את עכשיו עיטר שחור שפם גם שחור. שערו היה עתה
 לשרות עבודתי בניצול הטמונות האפשרויות את גרא בחן שבה היכרות,

 בצאתו פעם מדי שילווהו ראש שומר מעין לו שאשמש החליט המחתרת,
 הגיעה בלטרון, התיל חומת פריצת לאחר שונים. אנשים עם לפגישות

 פרצופה חשיפת התנועה. את המקיפה הבדידות חומת את לפרוץ השעה

 היה המלחמה שנות כל משך לציונות העויין ויחסה בריטניה של האמיתי
 לקראת גישושים נערכו לח״י. כלפי השטנה עוצמת את להקהות כדי בה

 משטרת מדי לבוש איש ביישוב. השפעה בעלי גורמים עם שיחות

 של דעתם להניח כדי בו יש לפגישותיו, בגיחות גרא את שילווה היישובים

 יום בכל מעתה, מחתרת. אנשי אחר התרים שוטריו, או האוייב בלשי
 נקישות שלוש גרא של דלתו על נוקש הייתי מראש, שנקבעה בשעה

 מתלווה הצורך ובשעת רעים, שיחת עמו ומשיח נכנס מוסכמות,

 כאחד להישמר חייב שמקומו הזה, לבית מחוץ המתקיימות לפגישותיו
המחתרת. של ביותר הכמוסים הסודות

 כדייר לגרא שהצטרף הישיש"” את גם אפלבום בבית פגשתי לעתים

השוכרים. של משפחה כקרוב עצמו והציג המרווח בבית

 נבחרתי ואני בגוש, החברים של מסדר לסקור מתכוונת ההגנה מפקדת
 את להכין היטב ידעתי המפקדה? לפני המסדר את ולהציג להכין
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 חברותי - ההגנה ראשי בעיני לי זכויות ועוד מרשים, למסדר הצעירים

 דום! מסד-ר בתל־ליטווינסקי. היישוב של הביטחון בוועדת הפעילה

 הממושמעים, ההגנה חברי את בגאווה בהציגי שאגתי, שק! הכת-ף

 ידועים, ממנהיגים מורכבת היתה המפקדה לפקודתי. וסרים מאומנים

 הערים וראשי ה״פועלי" השמאל את מייצגים ההסתדרות מפלגות ראשי

 מדיניות את אמנם ה"אזרחי". הציבור את מייצגים הכלליים מהציונים

 לקשט מה"אזרחים" מנע לא זה דבר אך השמאל, נציגי קבעו ההגנה

ההגנה. מפקדת את בנוכחותם

 )אפרים פיסקה את להזמין התבקשתי המסדר, יום למחרת
 המוניות לתחנת פניתי מונית. נהג שהיה מחתרת חבר פירסטנברג(,
 גרא את להסיע עליו כי לפיסקה והודעתי בתל־אביב "החשמונאים"

 קיטי, את גם הזמנתי היעודה. בשעה הופיע פיסקה מסויימת. ערב בשעת

 בלטרון, במעצר עדיין שישב דויטש, נחמן משפחתי קרוב של רעייתו
 באנשים שמדובר יתרשמו החוץ מן שמתבוננים מנת על בחברתנו, לנסוע

 לרמת־גן, דרכה עשתה המכובדים נוסעיה על המונית היישוב. מן מהוגנים
 משך להמתין התבקשנו ואני קיטי קריניצי. אברהם העיר ראש של לביתו

 מאתנו. מה מרחק במוניתו המתין פיסקה אביב. בקפה אחת שעה

 ואשתו הקפה, בית בעל של בנו מיכאל, ועוגות. קפה לשנינו הזמנתי
 בבית־ שישיבתנו רושם נוצר ולפטפט. לידנו מעט לשבת הוזמנו דבורה

 את להפיג ותכליתה המקום לבאי אופיינית ישיבה ככל כמוה הקפה

נעימה. בחברה השעמום

 מבית־הקפה יצאתי גרא. של לשיחתו שנקבע הזמן פרק שעה, חלפה

 גשם לרדת החל מה זמן לאחר בחוץ. וחיכיתי קריניצי של ביתו לכיוון

 נרתעתי. פנימה. להיכנס לי וקרא גרא לקראתי יצא ואז אותי, שהרטיב

 היה וקריניצי המפקדה, בפני הגנה אנשי של מסדר הצגתי אתמול "רק
 בגשם בחוץ תישאר לא אתה "לא, לגרא. אמרתי המסדר", מקבלי בין

 ואני נכנס גרא אתנו". בסדר קריניצי תדאג. "אל גרא, לי אמר הזה",
 קריניצי", גברת "שלום מאחוריו. אחדים צעדים במרחק בעקבותיו,

 הנראה שכפי קריניצי, של רעייתו העיר. ראש באשת בהתקלי אמרתי
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 משטרה. במדי איש בראותה בהלה נתקפה ה״נכבד", האורח מיהו ידעה

 ישב שם לטרקלין, נכנסנו לחשוש. סיבה לה שאין והבטיח הרגיעה גרא

 ניגש נחש, כנשוך ממקומו קפץ אותי בראותו מרופדת. כורסה על קריניצי

 שוולץ! "שוולץ! לעברי■ וזעק בחזקה טלטלן זרועותי, בשתי אחזני אלי,

 כשאינו קריניצי, את הרגיע גרא זה?" את לעשות מעז אתה איך )מנוול(

שיחו. איש פני על שירדה התדהמה למראה רחב חיוך מסתיר

 נושא את וקריניצי גרא סיכמו שבהן נוספות, דקות עשרים כחלוף

 כולנו שבנו ויחד הנהג, ולפיסקה לקיטי ולקרוא לצאת התבקשתי שיחתם,

לתל־ליטווינסקי.
 בבני־ברק. מיכאל עם פסגה" ל"פגישת גרא את ליוויתי פעם מדי

 שבכל שחור, עבות בזקן הדור כרב מיכאל, של דמותו למראה התמוגגתי
רבה. בחמימות פני את קיבל פעם

החזית

 בחורף בארץ. באנגלים המלחמה בחזית משמעות רבת התקדמות עוד
 בארץ־ישראל הלאומי הצבאי הארגון יצא ,1944 בפברואר באחד תש״ד,

 בשלטון מרד על בהכרזה רזיאל( דוד אחר הלך הפילוג שבזמן )הארגון

 בארץ, שונים במקומות הבתים קירות על שהודבק בכרוז, בארץ האנגלי

 אף על המלחמה, שנות בכל האנגלים מעמדת אכזבתו את האצ״ל הביע

 האנגלים. נגד פעילותו את בהשביתו שנקט החד־צדדית הנשק" "שביתת

 אלא באנגלים מלחמה מוצא אינו זה בכרוז שמעיין מי זאת, ובכל
 פשעי את מפרט הכרוז כי אף בארץ, האנגלית באדמיניסטראציה

 כאוייב כאן מוגדרים אינם הבריטים היהודי. העם נגד בריטניה ממשלת

 בביטויים השתמשו שבהם האצ״ל, של הבאים בכרוזים גם זר. שלטון או

 כשלטון הבריטים את הגדירו לא "נאצו־בריטים", או דיכוי" "שלטון כגון

 מלחמה, כמצב האנגלים בין בינינו שנוצר המצב הגדרת בעצם אולם זר.
 לח״י, כאנשי שלא אמנם מבטיחה. מחוייבות אלה בכרוזים טמונה היתה
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 גם מה שבהגדרה, בהבדלים מבחין אינו הצד מן הכרוזים את הקורא

 להבחין ניתן מהרה עד צבאיות. התקפות של כיסוי ניתן אלה שלכרוזים

 הלח׳יי בעוד ללח״י. אצ״ל בין המלחמתיות ההתקפות שבאופי בשוני גם

 השלטון את המסמלים במבנים פוגע האצ״ל דמים, מלחמת נלחם

 ומסביר בנפש, מפגיעה ונמנע המשטרה, ומטות הממשלה משרדי המקומי,

 בלח״י בגרמנים. המלחמה במאמץ לפגוע שאין בטענה מלחמה של זו דרך

בפצצות". "מפגינים או "צמחונים" אותם מכנים

 העולם מלחמת החזיתות. בכל מתקדמים הברית" "בנות צבאות ובינתיים
באופק. מסתמן כבר סיומה אך נמשכת, עדיין

 לפגישת הפעם גרא, של נוספת יציאה ולאבטח לשוב הודעה קיבלתי
 ולא אחרת בפעילות עסוקה היתה שקיטי מכיוון המחתרת. של עבודה
 לפגוש וביקשתי בש( )אריקה נעמי אל התקשרתי להתפנות, יכולה היתה

 נהגיה מבין שכמה "החשמונאים", מוניות בתחנת מסויימת בשעה אותה
 שלמה. המונית נהג עם נסענו הפעם המחתרת. לשורות גוייסו כבר

 בתל־ אפלבום לבית הגענו אך לנעמי. אמרתי אורח, ללוות "צריכים

 נעמי. ליד והתיישב למונית נכנס גרא, לקראתנו יצא וכבר ליטווינסקי,

 התרגשותה. את להסתיר הצליחה שלא לנעמי, אמרתי גרא", את "הכירי

 פנינו את בתל־אביב. מסויים לבית נכנסנו לגרא. אמרתי נעמי", "זוהי

 בעבר, הכרתי גרשון את מופתע. להיות תורי הגיע עתה שץ. גרשון קיבל
 בית׳יר נציבות מטעם בלטביה שסייר בזמן מאוד. רחוק עתה לי שנראה

 התרשמתי אז וכבר בקלסוף, בהכשרה הבית"רים חברי ואת אותי ביקר

 הוכפלה ההפתעה לנשק. כאח כאן לראותו לי היה נעים מאוד. ממנו

 מזכירתו שהיתה סוניה, אלא אינה לצדו היושבת שרעייתו גילתי כאשר
 את בזמנו לי נתנה אשר הלאומית, העובדים בהסתדרות ברון עקיבא של

 נודע אלו שורות כתיבת )בשעת הבריונים ברית של העם" "חזית גליונות
יקרה!( סוניה לחי, כה - תל־אביב יקירת לתואר שזכתה לי

 ארגון כל התקפותיהם. את מגבירים ולח״י אצ״ל מתרחבת. החזית
 נועזות, בתקיפות ואצ״ל, אנגלים משטרה קציני מחסל לחייי וסגנונו.
ובחיפה. בתל־אביב בירושלים, המשטרה מטות את מפוצץ
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 )ועקב מזל יצאו דיזנגוף, ברחוב וזיק אמפר לרצח שנתיים במלואת

 בחיפה. ארמון קולנוע באזור לזכר□ חוברת להפיץ נוסף ולוחם בנאי(

 החבילה תוכן את לבדוק וביקשו לעצור, להם קראו אנגלי□ בלשי□ שני

 להציג ביקשוהו וכאשר החבילה, את לה□ הגיש הוא מזל. בידי שהיתה

 - לחייי איש של זהות תעודת בפניה□ הציג כנהוג, זהות, תעודת בפניה□

 אנשי שני של הריגת□ על העיתונים הודיעו למחרת והרג□ אקדח שלף

 היהודית המחלקה ראש גרין, )מפקח( אינספקטור אנגלי□ בולשת

 של גופתו את בפראות שמשך האיש הוא יוהר, וסרגינט בחיפה, בבולשת

 הממשלתי בבית־החולים הכלוא הפצוע, סבוראי למשה להראותה יאיר

 יו□ בין תש״ד, בשבט כ׳ ביום התרחשה האנגלי□ הקצינים הריגת ביפו.
יאיר. לרצח השנה ליו□ דיזנגוף ברחוב לרצח השנה

 כ״ד ביו□ כואבים בקורבנות ג□ מלווה היתה המלחמה חזית הרחבת
 בתל־ ברחוב אהרונסון( )ירחמיאל אלישע הלוח□ הלך תש״ד באדר
 לעצור. לו קראו שבתוכה והבריטים אליו התקרבה משטרה ניידת אביב.

 סיכוי לו שאין ביודעו לחמוק ניסה הוא באקדח. חמוש היה אלישע

 שאזלו עד אש, השיב והוא לעברו ירו ה□ רבים. בהיות□ עליהם, לגבור
 הם הסמוכים. הבתים באחד והסתתר לחמוק ניסה באקדחו, הכדורים

המדרגות. בחדר והרגוהו הדביקוהו

 הוליאנסקי( )דוד ועמי רוזנבוים( )יוסף ברוך מכן לאחר אחדים ימים

 את נשא שברוך שעה בחיפה. שכור בחדר אבל מודעת לשכפל עמדו

 עמי בבטנו. קשה נפצע ברוך נפלט. וכדור נשמט אקדחו השכפול מכונת

 טיפול שיקבל כדי המקום מן להרחיקו צריך היה עזרה. להזעיק יצא

 עמי המשטרה. את ויזעיקו היריה קול את שמעו ששכנים מחשש רפואי,

 הצליח שברוך גילו לתדהמת□ נוספים. חברי□ שני ע□ מהרה עד שב
 את לסגור הדם, כתמי את לנקות השכפול, מכונת את כראוי להסוות

 חקרו הפצוע של לשלומו החרדי□ החברי□ המקום. מן לצאת ואף התריס

 מבקש כשהוא 20 טבריה ברחוב דירה דלת על התדפק שברוך וגילו
 שבעלי מכיוון להימלט, לה□ קרא מרחוק חבריו את בראותו עזרה.

 יהודי וסמל אנגלי□ קציני□ שני הופיעו המשטרה. את הזעיקו הדירה
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 אך לחמוק, הצליחו ועמי בר־גיורא( )משה ישראל פולני. בש□
 מנסים אקדחו, את ותפסו דרוקר( )שבתאי עיון על הסתערו האנגלים

 באנגלים ירו והם וישראל, עמי חבריו לעזרת קרא ציון מידיו. להוציאו

 ברוך, ציון. לעבר ביריות פולני היהודי הסמל פתח ואז בהם. ופגעו

 יהודי!" אתה בו, תירה "אל בפניו: התחנן מרוטשת בבטן בכאבים מתפתל

 חברו את להציל במאמץ לירות. והמשיך ציון של ברגליו פגע פולני אך

 יצא מכן לאחר שהתרסק. פולני לעבר והטילו רימון, הפצוע ברוך שלף

 חבריו על לחפות באקדח אוחזת כשידו כוחותיו, בשארית החוצה
 נפח בטרם לבית־החולים. הועבר הוא ונפל. התמוטט אז הנמלטים.

 בו, לפגוע רצה לא הוא היהודי. הסמל של לשלומו לשאול הספיק נשמתו
חברו. להצלת יכולתו ככל לעשות היה חייב אך

 לונץ( )מנחם אליעזר של לביתו הובא ציון נמשך. הדמים מעגל

 ביישוב מישהו המסוכנת. מחיפה הרחק מפצעו להחלים כדי ביבניאל,
 ציון לתוכו. וירו הבית את הקיפו גדולים משטרה כוחות והלשין. חשד

 מהם. אחד כל של באקדחו אחד כדור נותר אשר עד אש, השיבו ואליעזר

 בעצמם ירו שניהם מהריגתם. ליהנות מהאוייב למנוע החליטו זה בכדור

הפה. חלל לתוך

 יותר רודף לארגון הלח״י הפך מלטרון הבריחה מאז נמשכת. המלחמה

 ותכננו הרחובות את הסורקים בשוטרים ירו לח״י אנשי נרדף. מאשר
 את המסמלים במבנים לפגוע הוסיפו אצ״ל אנשי השלטון. בראשי לפגוע

 בספר "נילחם בן־גוריון: דוד היהודי המנהיג הכריז זמן באותו השלטון.

 לא כאילו בגרמנים ונילחם הנאצית, גרמניה קיימת לא כאילו הלבן

 הלוואי במציאות. אחיזה להם שאין הבל דברי - הלבן" הספר קיים
 בגרמנים למלחמה כוחותיה לחלק שיכולה כזו אדירה מעצמה והיינו

 לא אך מסויים, כוח היה בן־גוריון של שבידיו ספק אין כאחד. ובאנגלים

 שאחרים מלחמה הלבן, בספר למלחמה זה בכוח להשתמש רצון לו היה
 בידיו הנתון הכוח את בגרמניה! להילחם בכוחו היה שלא כפי ניהלו,

 לא כאילו יהודים, רדף הלבן, הספר בממשלת הנלחמים נגד דווקא הפנה
הנאצית... בגרמניה לנו די
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 משך המחתרת. ארגוני התקפות נוכח שמריהם על שקטו לא האנגלים

 ורובם באצ״ל, פעילים של רבים שמות הבולשת בתיקי נערמו השנים

 של המבוקשים לרשימת צורפו בבתיהם נמצאו שלא אלה נאסרו.

 בבתי־ האצ״ל חיילי של מספרם עלה מהרה עד ההגנה. ושל... המשטרה

הלח״י. לוחמי של מספרם על המעצר ובמחנות הסוהר

 מרכזיים. פעילים ובהם לח׳יי, אנשי כמה גם נעצרו יחסית קצר זמן בפרק

 דברי עקב בהלה שנתקפו השמאל, גורמי של מצדם הפרועה ההסתה

 ההסתה לדברי היישוב. מבני גדול חלק על השפיעו מנהיגיהם, של הרהב

 פעילות וכל חייהם, באורח להם היה שנוח רבים אצל קשבת אוזן נמצאה

 שכניהם או חדרים משכירי שלוותם. את להחריד כדי בה היה מלחמתית
 להלשין היססו לא בלבם חשד וכשעלה צעיר, כל בחשדנות בחנו

רבים. למעצרים הביאו אלה גם ואלה ההגנה, לאנשי או למשטרה
 להשתמש הספיק שלא אקדח וברשותו בבת־ים בחדר נעצר חבורי צבי
 חיסיה. של בחדרה שפירא וחיסיה אריה נעצרו מכן לאחר קצר זמן בו.

 שניהם. את ועצרה לחדר פרצה במדים ושטרים בלשים עשרה של קבוצה
 של מעצרו על הידיעה לי היתה קשה גופו. חלקי בכל אריה את היכו הם

 המסירות לסמל לי שהיה וקשים, רבים ימים פעלתי שבמחיצתו אריה,

 )שרות ו' במחלקה מרכזי פעיל המאירי־בגין, דוד ולרעיון. לחברים

 לסמטה נקלע הוא ברחוב. בלכתו לעברו שנורו מיריות הופתע הידיעות(

 ליד בכיס בניירות הכדור פגע למזלו להימלט. היה יכול ולא מוצא ללא
 עינו מכן ולאחר והיכוהו, תפשוהו האנגלים פגע. ללא יצא והוא חזהו

 מבורחי שמואלביץ, מתתיהו מפיו. דבר להוציא הצליחו לא אך אותו,

 משטרה ניידת החשמונאים. ברחוב חבר לפגוש הלך בלטרון, המנהרה
 אחד את ופצע ירה אקדחו, את שלף הוא לעצור. נקרא והוא אליו קרבה

ונעצר. מעד ברגלו, יריות בצרור בעצמו נפצע גם אך השוטרים,

ה"דוקטור". של מעצרו היתה ביותר הקשה המכה אך
 בעיסוקו לפעול הוסיף הוא המבוקשים, ברשימת היה לא ואלדד היות

 בתל־אביב תיכון בבית־ספר כמורה ”ה״אזרחיים בחייו ועבד ה״ליגאלי",
 על עולה שהמשטרה חשדות עקב ממאסר להימנע כדי ובאהבה. במסירות
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 יופיעו לעצרו ירצו שאם בהנחה לביתו, מללכת נמנע היה עקבותיו,

 חשב כך מבית־הספר. גם ייעלם אז ורק לו יוודע הדבר בביתו, תחילה

 הוא לבית־הספר. ישר והלכו אחרת חשבו המשטרה בלשי אך אלדד,

 הבלשים. הגיעו לשם גם אך בסביבה, מתלמידיו אחד לדירת נכנס חמק,

 בעזרת לרדת וניסה האמבטיה חדר מחלון יצא - לחמוק ניסה משם גם

 קשה חבלה עקב הכרתו את ואיבד נפל אך השלישית, הקומה מן צינור

 מבית־החולים, להבריחו מתכננים חבריו בעוד ובאגן. השדרה בעמוד

בירושלים. המרכזי לבית־הסוהר העבירוהו האנגלים

 עם להשלים סירבו תיל, וגדרות חומות מאחורי הכלואים האסירים,
 אך כלוא היה גופם הלוחמים. חבריהם לבין בינם מחיצה של קיומה
 מה אולם בריחה. תכניות לרקום חדלו לא זה ובמוחם חופשי, היה מוחם
 דחוק פתרון פתרון. נמצא אלדד עבור ברחו? לא עוד כל לעשות ניתן

 אלדד של גופו רק לא למחתרת. רב ערך בו היה זאת בכל אבל אמנם,
 אבל גבס, של שכבה בתוך נתון היה בשרו ירושלים. בכלא כלוא היה

 ומה המוח, נתון היה זה ובראש ומתחבושות, מגבס חופשי היה ראשו
 גם והגיעה הכלא חומות את פרצה אלדד של רוחו הרוח. - יותר שחשוב
 שבחוץ, חבריהם עם הכלואים שקיימו סמוי קשר דרך בחוץ. לחבריו

 בכלא הישיבה בזמן "החזית". עבוד אלדד שהכתיב מאמרים הועברו
 נגד חדשה חזית לפתיחת רעיון עלה אשר עד המוחות, את לייגע הוסיפו

 חברי של משפטיהם על באריכות דיווחה שהתקשורת מכיוון השלטון.
 את לנצל נשק בהחזקת והואשמו שנאסרו הבחורים החליטו המחתרת,

 בכבוד. השמיעוהו והם המחתרת, של קולה להשמעת בית־המשפט בימת

 יותר הנשפטים חבריו בקרב אלדד של ישיבתו הועילה אכן זאת מבחינה

 את ערך הוא בחוץ. חורין בן היה אילו להועיל היתה שיכולה ממה

משלו. דברים עליהם הוסיף ועוד להשמיע שהתכוונו הנאומים

תבורי. צבי ירה בית־המשפט בחזית הראשון ה״פגז" את
 כאלה שדברים והזהירו שהשמיע, הדברים מן נדהמו האנגלים השופטים

 הדברים שאר בין נגדו. ההאשמות חומרת על להקל כדי בהם יהיה לא
תבורי: אמר
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 חוקית רשות בלי הנשק את שהחזקתי בכך כופר אני

 באקדח להחזיק הרשות את הגיונית. הצדקה ובלי

 בארץ־ישראל, מכיר שאני היחיד מהשלטון קיבלתי

 להחזיר השואפת העברית, החופש לוחמי תנועת וזוהי

 עברית מדינה בצורת הראוי מעמדו את ישראל לעם

 לפיהם אותי דנים שאתם החוקים הזאת. בארץ

בו. מכיר אני שאין שלטון על־ידי הוחקו

 מספר במשך בריטים, ושוטרים קצינים שבו במצב

 כשידיהם אף וברחובות, בבתים יהודים רוצחים שנים,

 בריטים שוטרים שבו במצב כבולות, או מורמות

 פליטי ואחיותי, אחי את הארץ מחופי מגרשים
 הגיונית הצדקה שיש בלבד זו לא - הנאצי הגיהנום
עברי. צעיר כל של חובתו זוהי אם כי נשק, בהחזקת

 פסק־הדין?" על שיקל משהו לומר רוצה תבורי "האם שאל: בית־הדין אב
דבר". "שום השיב: ותבורי

מאסר. שנות לשבע נדון תבורי

 עליו שהעלילו המאירי־בגין, דוד היה הנאשמים־מאשימים מבין השני
 האלה: הדברים את השאר בין השמיע הוא ופצצה. אקדח בכיסו שהחזיק

 היה כן אילו אך ברשותי, היו והאקדח שהפצצה להכחיש בדעתי אין
בו. ובשימוש האקדח בשליפת זאת מוכיח הייתי כל קודם הדבר,

 המנדט את אתם מקיימים אם אתכם המתווכחים יש

 בכם. נלחמים אנו אתכם. נתווכח לא אנו לא. או

 וויכוח הגונה אזרחות של המשחק את אחרים ימשיכו

 חייל שאני ישראל, חרות לוחמי שלכם. החוקים על

 גלויי עומדים אנו המשחק. את הפסיקו בשורותיהם,
השני. מול אחד פנים
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מאסר. שנות 12ל־ נידון המאירי־בגין

 של בקרבתו בכלא נמצאה לא היא שפירא. חיסיה היתה בתור הבאה

בכבוד. בדרכם ללכת וידעה קודמיה אמרו אשר את קלטה אך אלדד,

 לחדרי הוכנסה שהמשטרה כך על מצטערת אני

 להתגונן האפשרות ממני נמנעה כך ידי ועל בערמה,

המשטרה. מפני בנשקי
 המולדת שערי את הסוגר בשלטון מכירה איני

 המזכיר בגולה. הנטבחים אחים של למליונים
 חוק כי עיתונאים בפני הכריז הממשלה של הראשי
 אומרת: זאת בתוקפו, עומד הלבן הספר לפי העליה

 שנציגי שעה האומללים אותם בפני השערים סגירת
בצערם. משתתפים שהם טוענים הממשלה

מאסר. שנות לארבע נדונה שפירא חיסיה

 שהשמיע מלה כל בשקיקה גמעתי שפילמן. אנשל של משפטו תור הגיע

 דבריו, פורסמו מכן לאחר העיתונים. שדיווחו כפי הטוב, רעי אנשל־אריה
 "הנאשמים בשם מיוחדת בחוברת פירוט, וביתר האחרים דברי עם יחד

מאשימים".
 היו רבים דבריו. את בצמא וקראו רגשו רבים יהודים רגשתי. אני רק לא

 למקרא בהם נעורה היהודי לעם בנים היותם על רבה שגאווה אלה

הדברים:

 פוסל ואני באנגליה, שם, לכם ניתנת המשפט זכות

 ישראל עם אדמת על לשפוט זרים אנגלים של זכותם

העברי. העם של בנו את
 אבי אז שוטט באסיה יערות באילו יודע איני

 שאנו במקום ואולי הזאת, שבעיר בשעה אבותיכם
 היה אבותיי, אבי תרבות ויצר חי כיום, בו עומדים
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 מעיזים כשאתם מלך. או כהן או נביא ואולי סופר

 ולשפוט והמכבים וישעיהו דוד של זו, בירושלים לעמוד

 קברים על לא כי להרגיש לכם יהיה טוב בנם, אותי,

 קמים אלה מקברים כי עומדים, אתם מתים של

 וכל דוד שמשון, יפתח, יהושע, של בניהם לתחיה

 כעל עליהם לקרוא אוהבים כה שאתם הגיבורים

 כשאתם כועסים אתם מאוד־מאוד אולם מתים,

חיים. אותם רואים

 אין דוד, שכבשה זו, בעיר זו, אדמה על עומד וכשאני

 מבשרו ובשר מדמו דם שאני להרגיש שלא יכול אני

 הפלשתים שם על ”׳'פלשתין זו בשבילכם דוד. מלכי של
 מה כאן תרגישו כי ומקווה רוצה ואני גולית, של

 תזכרו, ודוד. שמשון בימי הפלשתים שהרגישו

 הוא יושבים אתם בו המקום כי האנגלים, השופטים
שלכם. בלונדון ולא שלי בירושלים

 דמי את בדמו המרגיש יהודי של טיפוס חדש, דור קם
 החיים שלנו הגופים בין המגע נוצר והחשמונאים. דוד

 נוצר ההרים. בין כאן המשוטטות אבותינו ונשמות

 העצמות לבין החרות, שואפות שלנו, הנשמות בין מגע
 ברקים מוליד והמגע הזאת, בארץ הקבורות היבשות

 הזה ההיסטורי התהליך את תבינו אם רק ורעמים.

 נשק, אוחזי בחוצות המופיעים וחברי, שאני מה תבינו
מכם. תובעים

 ורבבות אלפי של הצלתם מנע לא סטרומה גורל האם

 המונעים הייתם הבריטים, אתם, אחרים? יהודים

 נגדנו תסתייעו אל הבלקן. יהדות להצלת היחידים
 שאתם בדעה מאוחדים כולם היישוב. במפלגות

הקרבנות. אלפי למאות אחראים
 חרות לוחמי של העברית המחתרת בשורות לוחם אני

 בירושלים דוד של בניו בני את להשליט כדי ישראל
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נשפוך אנו כי לכם, תעזור לא תביעה שום והפעם שלו.

דם.

 מה מלונדון, השופטים אתם, שואל: אני דברי ובסיום

שליי בירושלים כאן, מעשיכם

מאסר. שנות עשר הדין: פסק

 השמיע הטוב, רעי שאריה, הדברים למקרא שהתמוגגתי לומר צורך אין

 אותם הם מי כולם ידעו עכשיו בציון. היושב העם ובאוזני האנגלים בפני
 כאלה, אנשים של חברם להיות שזכיתי טוב כמה שטרן". "כנופיית חברי
גאווה. מעט בלא הרהרתי ישראל, חרות לוחם אני שגם
 של בהופעתו היתה אלה במשפטים המירבית שההתעניינות ספק אין

 לעבר וביריות נשק בהחזקת והואשם נעצר הוא שמואלביץ. מתתיהו
 תקנות פרסום לאחר קצר זמן וזאת מהם, אחד של ופציעתו שוטרים

 מתתיהו נשק. נשיאת על מוות פסקי־דין להטיל ניתן לפיהן חרום,

 בבית־המשפט בהופעתו הפתיע בלטרון, המנהרה מבורחי שמואלביץ,

 מק־מייקל, הרולד העליון, הנציב את עדים: שלושה להזמין ביקש כאשר
 המשטרה, מפכ״ל שהיה מי ואת בן־גוריון דוד היהודי המנהיג את

 העדים שני את מלהזמין התחמקו השופטים כי אם הרינגטון. הקולונל

 התעניינות את ניכרת במידה הגבירה להזמינם הבקשה עצם הראשונים,

המשפט. במהלך הרחב הציבור

 שהם מהסיכוי נבע לא אלה עדים להזמין שמואלביץ מתתיהו של רצונו

 באולם בהם רצה הוא מוות. לגזר־דין צפוי שהוא ידע הוא עליו. יגנו

 את להזמין רצה הוא כמאשים. להופיע החלטתו עקב בית־המשפט

 ומואשם המשטרה לפעולות שאחראי כמי ולהציגו הרינגטון הקולונל

 מלחמה. כשבויי לידיו שנפלו חבריו של ועינוי תקיפה רצח, על באחריות

 סגירת מדיניות על שאחראי כמי העליון הנציב את להציג רצה הוא

 הוא ובאירופה. לארץ בדרך בארץ, עמו בני של רציחתם ועל השערים
 שהספר בעבר התבטאויותיו עקב לעדות בן־גוריון את להזמין ביקש
רבים. יהודים על מוות גוזר הלבן

 ולא כמאשים בכבוד שמואלביץ הופיע כך גם אך הוזמנו, לא העדים
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כנאשם.
 ניסו רבות פעמי□ נאומו. את שמואלביץ נשא תמימות שעות ארבע

 שלדברי□ או כנאשם מצבו את מחמירים שהדברים בטענות להפסיקו,

 בין נשמעו נאומו מתוך והמשיך. התעקש הוא אך לאשמה, קשר כל אין

הבאים: הדברים השאר

 בארץ ליגאלי בלתי הנני הבריטי□ החוקי□ ספר לפי

 יהודים אלפי מאות הספיקו שלא מאד חבל הזאת.

 העליה איסור חוק על כמוני, הזה החוק על לעבור

 האסון מן ניצלים היו ה□ - לארץ־ישראל היהודית

עליהם. שבא

 עשרים, מבין אחד ואני שמואלביץ, מתתיהו הוא שמי
 הבקיעו ולילה, יומם באדמה חפרו וחודשי□ ששבועות

 עשינו למה לחופש. שיצאו עד לאדמה, מתחת סלעי□
 כדי עצבים? ובמתיחות פרך בעבודת חיינו למה זאת?

 יחסיים שקט חיי נטשנו אנו לביתו? איש־איש לצאת
 מחנה תנאי מאשר קשי□ לחיי□ ונכנסנו לטרון במחנה

 התעלה מן עמוקה יותר הרבה למחתרת נכנסנו הסגר.

 השחרור במלחמת להמשיך כדי יצאנו אנו חפרנו. אשר
 כאן תישאל יצאנו. זה לש□ ורק העברי, העם של

 האופי על לתובע ידוע מה הידועה: השאלה בוודאי

 באתי חומר. לך מגיש אני התובע, אדוני בבקשה, שלי.
 של אופי - מלטרון ברחתי חוקי, בלתי באורח לארץ

שלכם. המושגים לפי מובהק פושע

 מחר הרגוני. לא ובמקרה שלכם כדורי□ חדרו זה בגופי

 הוא חשוב חשוב. זה ואין אותי להרוג את□ יכולים
 לא שלכם פסק־דין ושום בו, פגעת□ שלא האחר, הגוף

 הכביר הרצון זהו הוא. אישי לא הזה הגוף בו. יפגע

 את שלנו. דוד של דמותו שלנו זו בירושלים להקי□

 ולא שלכם בטומיגני□ לא - תשברו לא הזה הרצון
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 היות העברית. האומה של רצונה זהו שלכם. בתליות
 הנשק בנצחונו. ספק אין כן על בצדק, יסודו זה ורצון

הוא. קדוש נשק עליו, אותי שופטי□ שאת□ הזה

 פעולת כל אמר: קרומוול, על בדברו קרלייל, תומאס

 כרחה כל בעליה, את תתלה א□ אף אדם, של אמת

 א□ אף תקום, קום בארצו ישראל מלכות שתתקיים.

לוחמיה. את יתלו

 הבהיר ובכך בתהילים, קמ״ד מפרק וקרא לראשו כובע חבש מתתיהו
 על לאלוהיו הוא שמודה אלא מעשיו, על חרטה בלבו שאין בלבד זו שאין

בחר: בה הדרך
 ואצבעותי לקרב ידי המלמד צורי ה' ברוך לדוד

למלחמה...
הפרק. קריאת את סיים אשר עד

בתליה. מוות פסק־הדין: את קרא בית־הדין נשיא

 העם יידע התקווה. שירת את ושר רגליו על קם שמואלביץ מתתיהו
 עם להיות חייו: את למסור הוא מוכן מה על כולו העולם יידע היהודי,

וירושלים. ציון ארץ בארצנו, חופשי
 יעז אם גבוה דמים מחיר ישלם שהאוייב אזהרה בכרוזיו פירסם לח״י

שמואלביץ. מתתיהו השבוי את לרצוח

עולם. במאסר גזר־הדין את החליף הצבא מפקד

 חיילי הבריטיים. בבתי־המשפט המחתרת לוחמי להופיע המשיכו כך

 בהצהרות קולם והשמיעו דרך אותה על הם גם ועלו הצטרפו האצ״ל

הבריטים. השופטים מול דומות

 הוד: רבות חזיתות שלוש עוד הזאת המלחמה את ליוו האש חזית לצד
 הדהימו שבה - המעער ומחנות הסוהר מבתי הבריחות חזית

 ולחבור לשוב ובנחישותם בתושייתם בתעוזתם, הכלואים הלוחמים

האש. בחזית לחבריהם
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 בגאווה הופיעו היהודים מלחמה שבויי שבה - המשפט בתי חזית

 רבה במידה ופגעו הוסיפו בדבריהם ממשלתם. ואת השופטים את ותקפו

 סוללי כגיבורים, העם בפני התגלו והם עמידתו, ובכוח השלטון ביוקרת
הנכונה. הדרך

 המלחמה. ימי כל היא גם פעילה שהיתה - הכרוזים הדבקת חזית

 על מלהסתער היו מנועים גילם שעקב ושש־עשרה, חמש־עשרה בני נערים

 כרוזים, ובידיהם הבתים קירות על הסתערו חמושים, כשהם האוייב

 תודות המחתרת שופרות הריעו הקירות מן המחתרת. דבר את ופירסמו

 בטרם בבוקר, השכם או המאוחרות הלילה בשעות אלה. נפש עזי לנערים

 אוהב ומבית חמה ממיטה עצמם ניתקו אוויר, מזג בכל השחר, עלות
 או ארוכות לשנים עוצר מארבים, המציב אוייב של לסכנה עצמם וחשפו
 חברי יהודים של התנכלותם נוספה אלה כל על פוגע. גם אחת ולא יורה,
 הלשנות, עקב נאסרו רבים במקרים בפראות. אותם והיכו שתקפו הגנה
 מעט לא תלויה היתה שבהם עבודה ממקומות או מבתי־הספר גורשו

 המאורגן". "היישוב של הממסד מנהיגות צו פי על משפחתם, פרנסת
 הצעיר האצ״ל חייל היה הכרוזים מדביקי בחזית ראשון דמים קרבן
 בחיפה. היסוד אבן בגימנסיה י״ב תלמיד חסידים, מכפר טרטנר, אשר

 זוגו בן ואת אותו הפתיעה אנגלים שוטרים של מרוביהם שנורתה אש

 והועבר לחקירה נלקח ונאסר, ברגלו נפצע הוא כרוזים. הדבקת בזמן
 ממנו נמנע רב זמן ברזל. למיטת כבולה הבריאה כשרגלו עכו, לכלא

 עזר. לא כבר רב באחור שקיבל והטיפול בפצע חמור זיהום נוצר טיפול.
האוייב. בשבי נשמתו את נפח הוא

בראש נובה

 האחרונים והמאסרים הקרבנות שגרמו והכאב הנזק נמשכת. המלחמה

 הפעולה כושר והגברת השורות התרחבות את לעצור כדי די בהם היה לא
 החל העם יאיר. של תקופתו את שאיפיינו האימים ימי חלפו לח״י. של
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 הכרחי□ את בהתרגשות קוראי□ רבי□ המחתרת. דבר את קולט
 דברי למקרא רוגשים רבים הקירות. על התלויה המחתרתית והעיתונות

 גיוס ועל חדשים חברים גיוס על מקלה האהדה בבתי־המשפט. הנאשמים

 נרתע. הע□ רוב עדיין אך בכספם, ומסייעים ידיעות המספקים אוהדים

 באנגלים?" שנילחם אנחנו "מי מצב: הערכת עשו "מציאותיים" אנשים

 אנחנו הרוחות. לכל אותנו חרקו הם יחליטו, שהם "ברגע לעצמם: והשיבו

 העמי□ לעומת וכאפס כאין אנחנו ומיפן. מגרמניה חזקי□ יותר לא

 של דרכם ע□ של□ ולב□ כך חשבו מרבית□ ידם". על הנשלטים האחרים
 והסכימו אותנו שאהדו אחרי□ רבי□ ג□ היו אך ה״מאורגני□", המוסדות

 ישראל שאהבת סגולה יחידי ג□ היו לשורות. להצטרף פחדו אך לדרכנו,
 והכוח - כוח שאבנו אלה ומאנשי□ הפחד, רגשות את מעליה□ הסירה

הפועל. אל יצא

 היתה בביצועה, נכשל שלח״י למרות האנגלים, את שזעזעה נועזת פעולה

מק־מייקל. הרולד העליון הנציב בחיי ההתנקשות נסיון

 תש״ד באב בי״ט הארץ, את וצאתו תפקידו סיום לפני אחדי□ ימים

 אחדים, ומארבים מרדף לאחר הלח״י. לוחמי למק־מייקל ארבו (,8.8.1944)

 בכביש ממארב, בו לירות הצליחו צפויות, בלתי תקלות עקב שכשלו

 אש גבעת־שאול. לשכונת הסמוכים הסיבובי□ באחד תל־אביב, ירושלים
 הצליח נהגו המלוות. המשטרה ומכוניות מכוניתו על נורתה מקלעוני□

 יצא מק־מייקל למדרון. מסטייה המכונית את ולהציל במצב לשלוט

 בעורפו. נפצע והנהג קשה נפצע שלישו ובירכו, בידו קלי□ בפצעי□

 לא הנציב של מכוניתו - מבצעית מבחינה נכשלה אמנם הפעולה

 במדרון הבריטי□ של שלטונם הדרדר יו□ אותו מאז אך - הידרדרה

תלול.
 אחד מספר האוייב של חייו כן לא אך ניצלו, אמנם מק־מייקל של חייו
 אסירי שמעו תש״ה, בתשרי בי״ב כחודשיים, כעבור המחתרות. של

 אלה שיריות בנפש□ שיערו לא ה□ ירי. קולות ירושלים בכלא המחתרות
 ביותר הגדול המומחה הבריטי, המשטרה קצין וילקינס, לכבודם. נורו

 כל אימת והיה אות□ והשפיל באסירים שהתעלל היהודים, לענייני
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 עלו לח״י חברי שני לו. המגיע את סוף־סוף קיבל ההגנה, כולל הארגונים,

 בית־ לחומת סמוך מליסנדה, ברחוב למגרש־הרוסים בדרכו עקבותיו על

 תכולתם את ורוקנו מאקדחיהם תופים בשני לעברו "תופפו" הם הכלא.

 לחייו. קץ ושמו לגופו חדרו כדורים שנים־עשר מתוך אחד־עשר בבשרו.

 הבריטים הבולשת אנשי של ביחסם לטובה תפנית מסתמנת החלה מעתה

ידם. על הנחקרים היהודים כלפי

 בימים לאגדה שהיה יהושע, נעצר. כהן יהושע במחתרת. פגיעה שוב

 הדיר יאיר רצח שלאחר ובימים נשברו, או נאסרו המבוקשים כל שכמעט

 בבית־קפה עתה נעצר לתופסו, הצליחו שלא האנגלים מעיני שינה
 להושיע היה יכול לא לידו שישב סובול־שומרון( )דוד עלי בירושלים.

 שתי את שתכנן זה היה יהושע לחמוק. הצליח אך חמוש, היה לא כי
 והוצאתו העליון הנציב על ההתקפה - בירושלים האחרונות הפעולות

בביצוען. השתתף ואף וילקינס, של להורג

 לחוסר להם גרמו האחרונות הפעולות מעשה. באפס ישבו לא האנגלים

 של כוחה את הגבירה מלטרון שהבריחה העובדה מן חרדו הם מנוחה.
 בריאים, צעירים שלוש־מאות לטרון במחנה עצורים היו עתה המחתרת.

 מחשש עין לעצום יכולים היו לא הם שטניות. תכניות רוקמים שבוודאי

 נוספים. בחורים אחרת או זו בדרך ותבריח פיה את האדמה תפער ששוב
 גדולים צבא כוחות הקיפו (18.10.1944) חשוון לר״ח אור החשכה, בשעות

 מאתיים משאיות גבי על העמיסו רב ובכוח בלטרון, המעצר מחנה את

 עוד צורפו אליהם בלוד. התעופה לשדה והסיעום צעירים ואחד חמישים

 בצינוק שהוחזק כהן, יהושע וכן בעכו ממעצר שהובאו איש אחד־עשר

 רבים מטוסים. על אותם והעלו בכוח אותם נשאו הם ירושלים. בכלא

 שירת מפיותיהם פרצה לפתע ונישקוה. בציפורניהם באדמה להיאחז ניסו

 והדהדה לפניהם והמריאה עלתה המטוסים, כל את שהקיפה התקווה,

 עבורם שהוכן מחנה־הסגר לעבר הארץ, מגבולות הרחק הוטסו הם בחלל.
אריתריאה. אדמת על

 משום שחרור, לפני עמדו חלקם עצירים. כחמישים נותרו לטרון במכלאת
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 שנעצרו נערים היו השאר שווא. מחשד נבע שמעצר□ הבינו שבסי.אי.די.

 )אלדד(, שייב ישראל הד״ר מסוכנים. כה נראו ולא כרוזים הדבקת על

 שעדיין משום בלטרון הושאר אך למסוכן, נחשב ירושלים מכלא שהועבר

הקשה. הגופני מצבו בגלל רפואי לטיפול נזקק

 אחזתי בידי ונכנסתי. גרא של דלתו על הנקישות שלוש את נקשתי

 מצאתי לאריתריאה. הגירוש דבר את בישרה הגדולה שכותרתו בעיתון

 'יבוא, הוסיף: ובקושי לי, אמר גרישא", "שב, קודר. רוח במצב גרא את
 עם נכנסתי כך. לראותו רגיל הייתי לא במבוכה. בו הבטתי יחד". נאכל

 בעבר. קשים במקרים שהיה כפי נחמה, למלות בציפיה הקשה הידיעה
 את לבלוע התקשיתי שבצלחת. באוכל זעמו מכלה גרא את ראיתי עכשיו
 מהבחורים וכמה כמה המגורשים. רשימת את "קיבלתי שלי המנה

 פניו. על ניכר כשעצב ללגימה, לגימה בין גרא אמר שלנו", ביותר הטובים
 מן כוסיות שתי מזג הוא בבקבוק. עינו נתן צלחתו את שרוקן לאחר

 לחלצני וניסה מבוכתי את ראה הוא אמר. "לחיים", הזהוב"; "המשקה

 לא שכלל בדיחה וסיפר אליה, שנקלעתי הקודרת האווירה מן מעט

 נשתה, בוא אמר האחד לבית־מרזח. נכנסו רוסים "שני הצחיקה:

 ועוד עוד היו אבל האחרונה. הפעם תהיה לא שזו ייתן ושהאלוהים

 תהיה לא "שזו משאלה אותה על חזרו האחרונה בפעם וגם פעמים,
 מלות את סוף־סוף שמעתי וללכת לקום כשעמדתי האחרונה..." הפעם

 "עוד ואמר: בשולחן הלם אגרופו, את קפץ גרא להן. ציפיתי שכה הנחמה
בראש!" אותם נכה ואנחנו זמנם יבוא מעט...

 "נכה אומר גרא אם מתח. רבת ציפיה בי עוררו גרא של האחרונים דבריו

 - לבו מהרהורי רק אומר אינו לעולם גרא בגו. דברים יש בראש" אותם

תבוא... אכן האנגלים בראש שמכה מכאן

 על תגובה מאמר הגליון בסוף "החזית". של האחרון הגליון את קיבלתי

לאריתריאה. הגירוש

לאוייב. שנאתנו את מגביר המולדת מן אחים גירוש
 השיעבוד את שנאנו ובוערת. מתלקחת השנאה
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 הכלימה תהום כל את מרגישים אנו והמשעבד.

במולדתנו. הזר שבשלטון

 המהלך מזויין, קלגס כל השיעבוד. עם נשלים לא אנו

 העומד הזקיף אותנו. ממריד הנצחית, בבירתנו קצובות

 ידינו דמנו. את מסעיר הנעולים השערים משמר על

 על הזר השלטון סמל את בראותנו לאגרופים נקמצות

העברים. אדמת

 שמשפט עד השעבוד. מיגור עד הזר בשלטון נילחם

העברי. העם משפט - בארצנו ישלוט ויחיד אחד

 לשער שבתי לגירוש, המתייחס המאמר את לקרוא שסיימתי לאחר
לבי: רחשי את המבטאים הדברים את ושוב שוב וקראתי הגליון

ובדם באש הבאים דבר
 ובטוחים שאננים ושלווים, שבעים כאדונים לא

 דינמיט הארץ. ובכבישי הערים ברחובות תטיילו

ולילה. יומם רגליכם, לכפות מתחת

 כל את תמלא והאימה מפרצופיכם הצחוק יסור

אבריכם.

 בלילה; נקישה כל על אימה אפלה; פינה מכל אימה

ולילה. יומם אימה עברי; בחור מכל אימה

 בארץ עליכם לדינמיט להיות הפך העברי הנוער כי

הזאת.

 הגחלים, - גופותינו תהלכו. בוערות גחלים על
 תיכוו. ואתם מוקש. - שנאתנו אש, - אהבתנו

 בתי־סוהר ותליות, עינויים עוצר, וטנקים, משמרות

 ייתמו ילדיכם יועילו. ולא יעמדו לא ומחנות־הסגר

ישראל. ילדי את ייתמתם כאשר
 אמהות את שיכלתם כאשר תשוכלנה, אמותיכם

על שוקעת. אנייה ממכסה ילד זעקת כל על ישראל.

98



בלב שבורה סירה על ילדה בעלות עבריה אם יללת כל
יהודי. דמעת כל על ים.

 ומפרפורי אלו מזרועות אלו, מעיניים אלה, מפיות

 אנו עולים, אנו - והדם והמים האש מן אלה אצבעות
באים

נפש. עד דמים באו כי - ישראל חרות נשבענו: אנחנו כי

 הבשורה: אותי השיגה לאריתריאה, הגירוש לאחר יום שישה־עשר
 עם לח״י נציגי נפגשו תש״ה בחשוון בכי בראש. הוכו אכן האנגלים

 משא עמו ניהלו הם לאריתריאה... לטרון בין הדרך באמצע בריטניה נציג

 המוות גזר־דין מביצוע חמק מק־מייקל אמנם גאים: ליהודים כיאה ומתן
 לענייני המיניסטר בקהיר, היושב אדונו עבור אך הלח״י, עליו שהטיל

 האסון הרת מדיניותה את אחר אדם מכל יותר שעיצב האיש המדינה,
 מן זעקו הכותרות הפועל. אל הוצא גזר־הדין לגבינו, בריטניה של

 הבנתי בעיתון נוספים פרטים מתוך בקהיר. נרצח מוין הלורד העיתונים:
ונאסרו. נתפסו המתנקשים ששני

 את מעט הקדמתי גרא. עם הבאה פגישתי עד להתאפק לי היה קשה

 - אמרת "אתה לעברו: קראתי הדלת נפתחה אך לביתו. והגעתי המועד

 חיפשתי שבידי. העיתון כותרת על נרגש הצבעתי הנה!" בראש בהם נכה
 טיבה. את להגדיר שקשה נפש סערת בפניו ראיתי גרא. של תגובתו את

 את "שמעתי לי, אמר "גרישה!" למרחקים. ריחפו כאילו מחשבותיו
 שתיקה של אחדות שניות לאחר גדול!" נצחון זהו לך: דע ברדיו; החדשות
 לנו עלה "זה ואמר: שלידו הכיסא על לשבת לי הציע כסא, על התיישב

 ידי את אחז עליו, שישבתי לכיסא כסאו את קרב הוא קטן". לא במחיר

 הבחורים נבחרו הפעולה "לביצוע אינטימית: בנימה והוסיף ברכות

 המתמצא אופקים רחב משכיל הוא בית־צורי אליהו ביותר; הטובים
 כאיש ולהרשימו אדם כל על להתחבב מסוגל נושאים, של רחב במגוון
 נבחר הוא כלוחם. מלאכתו את כראוי יודע גם הוא הליכות. נעים שיחה

 ובשעת בקהיר, החברה חוגי לכל להגיע מתאים כמוהו אין כי לתפקידו
 לבצע הנלהב חת ללא לוחם הוא חכים אליהו בנשקו. להשתמש הצורך
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 אליה הוא נמשך כך יותר, ומסוכנת נועזת שתהא וככל פעולה, כל

 לו. שני שאין וקלע מהיר שלפן סביבתו; כל את המדביקה בהתלהבות

 ואינו בקבוק של בפקק קולע הוא מטרי□ עשרה של ממרחק ביריה

 גרישא, ׳'נו, הוסיף: קצר הרהור ולאחר לשלומם". חרד לבי לבי, מחטיא.

 הגדולים מימדיו את להלעיט אהב גרא טובה". לארוחה הזמן עכשיו

 אני גם ידיו. במו תבשיליו את והכין מעולה טבח היה הוא טוב. באוכל

 על בגרא. להתחרות יכולתי לא אך לשתות", שנאתי ו״לא לאכול אהבתי

 של החדגוני המזון מן מפלט כאן לי שמצאתי מכך מאד נהניתי פני□ כל

אליו. שהורגלתי הנוטרים תחנת

 הקהל דעת את עוררה מוין הלורד של להורג הוצאתו על הידיעה
 אך החזיתות. בכל הברית" "בנות צבאות התקדמות אף על העולמית,

 צירצ׳יל בטחונם. את החרידה הבריטים על שהונחתה שהמכה הוא טבעי
 אדמת על לפעול מסוגלים האלה שהאנשים חששו את הסתיר לא

 אות□ לציונות... האוהד יחסו את מחדש לשקול "איים" הוא בריטניה.
 ציפו הרוחות, לכל אותנו ינופפו ה□ ירצו האנגלי□ שא□ שטענו אנשי□

 צירצייל של מדבריו להבין השכילו לא ה□ עתה. הזה ל"נפנוף" בבהלה
 כדי בריטניה השקיעה לבנים" ו"ספרי□ ועמל הון כמה עצות. אובד שהוא

 בתעלת־סואץ אחיזתה לאבדן מחשש לעגלתה, הערבי□ את לרתום

 הנפט שדות ממחצית למעלה על שולטות בריטיות חברות שבו ובאזור

 ואינם הכלים" את ו״שוברי□ יהודי□ להם קמי□ לפתע והנה בעולם.

 בצד עליהם. שהטילו העצמי הכבוד חסרי המשרתים בתפקיד משחקי□

 מן מנוס אין עצמם, היהודי□ מידי לה□ הצפוי מן עליה□ שירד הפחד

 נוספים שעמים חשש יש רצוץ. לקנה תהיה הערבית שהמשענת העובדה
לחקותו. שראוי מופת זה ברצח יראו
 בארץ היהודי□ המנהיגים שבקרב הרי הדאגה, כרסמה בלונדון ואם

 שזועזע אמר וייצמן חיים בהלה. פשטה בגולה ה״ציוניים" והמנהיגים

 בנו נפילת על התבשר כאשר זועזע מאשר יותר מקהיר הבשורה לשמע
 בריטניה(. של המלכותי האוויר )חיל R.A.F^. כטייס ששירת )!( מיכאל

 האלה", ה״כנופיות נגד יהודי□ לחמש בהצעה לאנגלי□ פנה גולדמן נחו□
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 ה"ליגאלית", העתונות מהאנגלים. יותר טוב מלאכתם לעשות ידעו הם כי
 המולדת, מאדמת יהודים צעירים מאות של גירושם נגד קול הרימה שלא

 התוקעים העול" "פורקי של ממעשיהם וזעזוע גנאי בדברי גדושה היתה

 פירסמה כן הלבן... הספר נגד במאבק ומחבלים היישוב בגב סכין

 לפנות היהודית והסוכנות הלאומי הוועד החלטות את בהבלטה העתונות

 וממקומות מבתי־ספר לגרש להחרים, לנדות, בבקשה הרחב לציבור

 לארגונים בהשתייכות החשוד אדם כל המשטרה לידי למסור ואף עבודה

 הפעם וחבריו, יאיר רדיפת של הנוראים כבימים שלא לציין, יש האלה.
 "המוסדות של לפניותיהם הרחב הציבור מצד כוללת היענות היתה לא

 )"סזון" הצייד׳', עונת”ו המאורגן כוחם את הפעילו המוסדות הלאומיים".
 נשלחו חלוציות נוער ובתנועות בהגנה מאורגנים נוער בני החלה. בלעז(
 הפלמ״ח חברי ”"לנשוך הגדילו הבריטים בשרות צייד" ״כלבי לשמש
הצעיר. השומר ופעילי
 בשם המעשה את כינו שבו בכרוז הסתייגותו הביע האצ״ל אפילו

 שלח האצ״ל, מפקד בגין, מנחם יותר, שחמור ומה בקהיר", "הטרגדיה

 לא שאם האצ״ל, לשורות כיחידים ולהצטרף להתפזר אוליטמטום ללח״י
 הודיעו לא הלח״י אנשי כי על זעמו האצ״ל אנשי מגע. כל עמם ינתקו כן

 בדבר ביניהם שהיה ההסכם אף על הפעולה, את לבצע כוונתם על להם

 והארגון במידה תקלות למנוע כדי מוקדמות, והודעות פעולות תאום
בסביבה. פועל השני

 על שמעתי ונחטפו. קשה שהוכו צעירים על ידיעות פירסמה העיתונות

 המרכז חברי בעוד פלאי(. )מתתיהו אבנר־טודי חברנו של חטיפתו

 ההגנה, מפקד עם לפגישה הזמנה אליהם הגיעה להגיב, יש כיצד שוקלים

גולומב. אליהו

 גדולה חשיבות זו שלפגישה הבנתי גרא, של פגישה להכין נקראתי שוב
הציבור. בקרב באווירה בהתחשב במיוחד,

 התחלפו גרא, בה שגר הדירה" "שוכרי איטליה, יוצאי החברים זוג
 )יעקב שלמה לח״י, חברי חדשים", "שוכרים באו במקומם בינתיים.

 בתעודות עצמם שהציגו גולדברג־ראב(, )פנינה ורות אלקלעי(
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 ל״קרובי כיאה הדר, לבושי היו הם ורעייתו. איזקסון כשלמה מזוייפות

 את קישרו השניים בארץ. הפרדסנים מחשובי איזקסון, צבי של ,משפחה'

רינה. של הקיוסק דרך החוץ עם גרא

 תמיד כמו אלי. שתתלווה קיטי ואת מוניתו עם פיסקה את הזמנתי

 עם הפגישה מאחור. שלו ה"גברת" ליד ישב וגרא הנהג ליד אני ישבתי

 בקפה המתנו ואני קיטי בורוכוב. בשכונת בבית־הספר התקיימה גולומב

לסיומה. עד אביב

 שלא בוודאי תוכנה את קשה. שיחה זו שהיתה גרא לי סיפר למחרת

 השולחן, על אקדחו את הניח והוא ישבו שאך לי סיפר אך לי, יגלה

הרמז. את הבין שהוא קיווה גרא נבוך. נראה גולומב

חוטפיו. מידי טודי שוחרר אחדים ימים כעבור

 לח״י, על־ידי בוצעה בקהיר הפעולה כי ואף האצ״ל, הסתייגויות אף על
 מכמה וזאת האצ״ל, אנשי את בעיקר הפלמ"ח של הצייד" "כלבי רדפו

 לפעול והעמיקו יותר רב מחתרתי ניסיון בעלי היו לח״י אנשי סיבות:
 על לעלות היה שקשה כך מחמירים, מחתרת כללי פי על בנוהגם

 באקדחיהם. להשתמש היטב וידעו חמושים היו מהם רבים עקבותיהם

 אנשי עלולים "קשיים" באיזה להם הבהירה גולומב עם גרא של שיחתו

 האצ״ל מאנשי רבים לח״י. אנשי נגד אלו מעין בפעולות להיתקל ההגנה
 היה וקל ובית״ר הרוויזיוניסטית המפלגה למוסדות סביב להתגודד נהגו

 פעולותיהם את לבצע האצ׳יל אנשי נהגו כן כמו עקבותיהם. על לעלות

 לא אצ״ל אנשי זהותם. את להסתיר להם עזר שלא דבר גדולות, ביחידות

 נענה בגין גם מכול: ויותר התקפה, ביצוע בשעת אלא בידם נשק החזיקו

 מלחמת תהיה שלא בגין הבהיר זו בפגישה עמו. ונפגש גולומב להזמנת
 בפירסומיו גם נבליג. ואנו - נגדנו דעתכם על העולה ככל עשו אחים.

 חברי מצד נבלה מעשה כל על תגובה כל תבוא שלא האצ״ל הבהיר

 אחים ממלחמת העם את הצילה אמנם האצ״ל שתגובת ייתכן ההגנה.

 ההגנה, חברי גם דבר של בסופו כי ברור שהיה בימים ביחוד דם, רוויית

 האנגלים. נגד אחת בחזית עצמם את ימצאו מרצונם, שלא או מרצונם
לצפות היה שניתן מה מכל נוראה זוועה נעשתה. הזוועה בינתיים אך
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מיהודים.
 כן ועל הפעולות את מה לזמן להפסיק התחייב שגרא טענו ההגנה ראשי

 בגרמנים המלחמה - הדבר נכון אם לדעת אין נרדף. לא ארגונו

 ינהגו כיצד ולראות מעט להמתין מקום שהיה ייתכן לסיומה. מתקרבת

 בגרמנים, נלחמים הם עוד כל באנגלים להילחם שאין האומרים אלה

 להתכונן חדל לא מעולם לתקוף, יצא לא שלחי׳י בימים גם אולם

 הפסקה על האצ״ל הודיע לכן קודם ספורים חודשים תקיפה. לפעולות

 שאצ׳יל בימים סנה, משה עם בגין של פגישה לאחר הפעולות, של קצרה
 למיתון הביא לא הדבר מחודשת. היערכות לשם לפסק־זמן זקוק היה

האצ״ל. חברי ברדיפת
 למעקבים, במיוחד שהוכשרו צעירים בידי והוכו הותקפו האצ״ל חברי

 בתוך במעצר ארוכים חודשים במשך הוחזקו חלקם והכאות. חטיפות
 ידיהם סאדיסטיות, לחקירות נתונים והיו בקיבוצים, רפתות או כוכים

 חלק ברזל. למיטות כבולות ורגליהם בבשרם החותכים בחוטים כפותות

 היה החטופים בין הבריטים. לידי מכן לאחר נמסרו החטופים מבין

 בין יעקב. בזכרון בריקי בכרמי השמירה מימי ידידי לנקין, אליהו
 בשכנותי כיום )המתגורר הטוב רעי רביד, אליהו גם היה המעונים

 תת־אנושיים בתנאים תמימים חודשיים שהוחזק אדומים( במעלה

בדרום. הקיבוצים אחד שבשטח במערה

 נמצאו המוסדות למשמעת הסרים בין כאלה. היו ההגנה חברי כל לא אך

 שהביעו כאלה גם היו הבזויה. במלאכה חלק לקחת שסרבו כאלה גם

רם. בקול מחאתם

 התבשרנו ארץ־ישראל אדמת על ונרדפים מושמצים המחתרת אנשי בעוד

 שיצאו הגיבורים כלפי הארץ לגבולות מחוץ והערכה אהדה על

 העיתונים כתבי מוין. הלורד של גורלו את וחרצו מאלמוניותם

 דרמטי רצח משפט לכסות לקהיר שנשלחו בעולם, והנפוצים החשובים
 חייהם על הנאבקים נאשמים לראות ציפו מפורסמת, אישיות של

 שהבעתם צעירים שני הנאשמים בכלוב ראו לתדהמתם חרטה. ומביעים
 שהיו יהודים אותם אלה היו לא האצילית. בהתנהגותם לב שובי נעימה,
 הם אלה כבולים אסירים שנים. של רבות מאות מזה לראותם רגילים
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 קראו כאלה יהודים על העולם. גויי שראו היחידים החופשיים היהודים
 גם כך שנראו וכפי הקודש. ובכתבי העתיקה ההיסטוריה בספרי רק

 כולו, העולם באוזני בית־צורי אליהו שהשמיע הדברים יתר בין נשמעו.

האלה: הדברים גם היו

 ראיתי שתים־עשרה, כבן בהיותי שנים, כעשר לפני

 עולים ציד נגד הפגינו יהודים בתל־אביב. הפגנה

 מן יד בחוזק וגורשו חוקי" "לא באורח למולדת שהגיעו

 שוטרים קבוצת הרחוב מן הגיחה לפתע הארץ.

 בהכותם המפגינים את לפזר שהתחילה בריטים,

 בראשו באלתו מכה מהם אחד כשראיתי באלותיהם.

 אנגלי צריך מדוע עצמי: את שאלתי עברי צעיר של
 לבוא כדי ארצו, ואת משפחתו את ביתו, את לעזוב

 זה אנגלי יכול מדוע שוטר? בה ולהיות למולדתי
 המפגינים יכלו לא ומדוע מאחי אחד את להכות

 כי למסקנה הגעתי אפיים? אחת מכה לו להשיב
 בה ולעשות שוטר בה להיות לארצי, לבוא יכול האנגלי

 תחת נמצאת שארצי מכיוון רוחו, על העולה ככל

 ממשלה בידי נמצאת שארצי לי התברר בריטי. שלטון
זרה.

 ללא הם בארץ־ישראל הבריטים שביצעו הפשעים
 יכול אולם כולם, את כאן לכם למנות יכול איני ספור.

 ותארים שמות עם אינפורמציה לכם לתת אני

אמיתותם. לבדוק בידיכם והרשות וכתובות,

 הבינונו לשווא, היו מאמצינו שכל לדעת כשנוכחנו

 המבוסס הבריטי בשלטון להילחם היחיד שהאמצעי

בכוח. אנו אף שנשתמש הוא אלימות על

 אנו לאומי" "בית למען ולא בלפור הצהרת לקיום לא

 אנו לחרות. העיקרים: לעיקר נלחמים אנו נלחמים.
ועצמאית. חופשית תהיה שלנו שארץ־ישראל רוצים
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חכים: אליהו דיבר וכך

 שהוא הממשלה ואת מוין הלורד את מאשימים אנו

 אנו ואחיותינו. מאחינו ואלפים מאות ברצח מייצג

 היכן רכושנו. ושוד מולדתנו בגזלת אותם מאשימים

 חוק פשעיהם? על אותם לשפוט היה צריך שלפיו החוק

 כתוב אך חוקים ספר בשום רשום אינו עדיין זה

לידינו. הצדק את לקחת היינו אנוסים כן על בלבנו.

 העיתונים עורכי הבינו לראות, היו יכולים לא הארץ עיתונאי אשר את
 אליהו שני של עמידתם בשבח מאמרים בעולם והחופשיים החשובים
 בטורי חשוב מקום תפסו האנגלים נגד החמורות ההאשמות ובהבלטת
העיתונים.

 העיתונים גדולי עבור מלחמה כתב ששימש יהודי פראנק, ג׳ראלד

 עמו, בני של מעמידתם התרשם וכה המשפט למקום הניע באמריקה,

 את כתב אשר עד רבות שנים משך רישומה את בו שהותירה עמידה

 פירט זה בספר העברית. לשפה גם שתורגם )המעש( the deed הספר

אליהו. שני של ופעלם חייהם את נאמנה

 בשיחות העיקרי כנושא עלתה מוין הלורד הורגי של עמידתם ובמצרים,

 הדברים ופוליטיקאים. משכילים של וטרקלינים בבתי־קפה עם פשוטי

 על שצבאו מפגינים תנועת עלתה הדברים מן שיחות. בגדר רק נשארו לא

 המפגינים אחד היהודים. הגיבורים של שחרורם את ודרשו בית־הסוהר
המשטרה. ביריות נפצעו ואחרים בחייו שילם

 מתעלת האנגלים של לסילוקם דבר של בסופו שהובילו הזרעים נזרעו

 במטרה במתכוון, עצמם הסגירו אליהו ששני משוכנעים היו רבים סואץ.

בית־המשפט. כותלי מבין גם בבריטניה ולפגוע להוסיף
 חשובים אישים וגבר. הלך השניים את לחון השלטונות על הלחץ

 את לבצע שלא מצרים לשלטונות תחינתם שלחו בעולם שונים ממקומות
 המצריים, לשלטונות נתן לא בריטניה ממשלת ראש אולם גזר־הדין,

גזר־הדין. מביצוע לחמוק לחסדיו, הכפופים
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 מפיותיהם. בוקעת התקווה ושירת נתלו, בית־צורי ואליהו חכים אליהו

 חייהם: את הם מוסרים מה על כולו, העולם יידע היהודי, העם יידע

 רעדו המצרי התליין ידי וירושלים". ציון ארץ בארצנו, חופשי עם "להיות

 זו חיי. בימי ביצעתי רבות "תליות התוודה: מכן לאחר המעשה. בשעת

מפשע". חפים שהרגתי הראשונה הפעם לי היתה

מיליון שישה

 והמן הברית", "בנות צבאות בפני גרמניה נכנעה 1945 מאי בחודש בשמונה
 הובסה גרמניה הסתיימה. השנייה העולם מלחמת יפן. גם מכן לאחר קצר

 החורבן אך חרבו, ונגאסקי והירושימה הובסה יפן נהרסו. בה רבות וערים
 לשני נחלקו העולם מדינות היהודי. העם של בחלקו נפל מכול הגדול

 אפלים בימים לוחם. מחנה נמצא לא היהודי העם של לצדו אך מחנות,
 הנורא העשן היתמר שבהם שחורים בימים יהודים, המוני רצח של

 ולא מנגד עמד בגרמניה דמים מלחמת שלחם המחנה אושוויץ, במשרפות

 לעשות הגדילה יהודים. השמדת של הזה הנורא למראה אצבע נקף

 מיליון. שישה יהודים. הצלת למניעת במאמצים חסכה שלא בריטניה

 וסוציאליסטים, דתיים וצעירות, צעירים וקשישים, תינוקות וילדות, ילדים

 נדיבים ודלפונים, עשירים ומתבוללים, חסידים וקומוניסטים, ציונים

 ביניהם ודודני. ודודי דודותי ואחייני, ואחותי אחי גם בהם וקבצנים

 את לקבל בידם עלה שלא אחרים וחברים ההכשרה, מימי מחברי רבים

 שעשו שייט כלי על ליגאלי" "בלתי באורח לעלות או הגואל הסרטיפיקט

 במצולות. טבעו אך אניות על שעלו חברים ביניהם לארץ־ישראל. דרכם

 ושל גרא ושל מיכאל ושל אריה של בארץ, חברי של משפחה בני ביניהם
 המספר זה מיליון! שישה ויקרים. טובים חברים ועוד עוד ושל אלדד

 אוייבים הורגים במלחמות בתולדותיו. היהודי העם שידע מכול הנורא

 על להשתלט שאיפה עקב התנשאות, עקב שטח, על סכסוכים עקב
 מכיבוש, להשתחרר רצון או לכבוש רצון עקב מים, מקורות על משאבים,
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 לא הם במלחמה. צד שהיו משום נרצחו לא יהודים מיליון שישה אך
 שמו לא אחד, אף של רכושו את חמדו לא אבנים, יידו לא איימו,

 היתה ויחידה אחת סיבה בכבודו. פגעו ולא מישהו של באדמתו עיניהם

ישראל. שנאת הזה: הנורא לרצח

 אחותי של מותה על מחשבות בי עולות כאשר רותח ודמי נסער כולי

 הכול בסך והיא התייתמנו, כאשר כאם לי שהיתה קלרה, והטובה הגדולה

 על )שנקראו ושרה זלמן ילדיה שני בעלה, קלרה, שנים. שלוש־עשרה בת
 שם על נקרא הוא )גם זלמן ובנו אשתו קלמן, אחי וגם ואבא( אמא שם

 להם, כתבתי כך כל רבות שפעמים והדודות, הדודים כל ובנוסף אבא(,
 להם היתה העולם מלחמה פרצה בטרם אז, לארץ, לעלות בהם הפצרתי

 כמה - ברווחה כאן ולחיות לעלות יכלו אמידים. היו הם אפשרות,
כולם כולם, אבל - תינצל שהמשפחה העולם מלחמת במהלך קיוויתי

ניספו. כולם -

וזכר. שריד מהם נותר לא

הזאת! הזוועה בראש שעמדה גרמניה ארורה

אשמדאי! במלאכת לגרמנים שסייעו הגויים ארורים
 התאמצה הגרמנים עם במלחמה נתונה היותה אף שעל בריטניה ארורה

אירופה! יהודי של הצלתם למנוע

 בריטניה השכילה הגרמנים, על לגבור במאמציה המלחמה, במהלך

 משלושת לאחד היה הבריטי הצבא אדירה. מלחמה מכונת להקים
 כל עם כן אם עושים מה ה״ציר". מחנה לתבוסת שהובילו צבאות־העל

 לפני קצר זמן אוייבות. להיות וחדלו נכנעו ויפן גרמניה הזה? הצבא

 באכזריות, דוכא המרד ביוון. קומוניסטי מרד דוכא גרמניה כניעת
 צנחנים אוגדת המוטסת, השישית הדיביזיה צנחני של בכוחם בעיקר

 שצירצייל להאמין שרצו מי הגרמנית. בחזית קרבי ניסיון עתירי בריטים
 תתחשב בריטניה המלחמה בתום כי וייצמן של אוזנו על בסתר לחש

הלבנים הספרים גזירות את ותבטל בצבאה בנאמנות המשרתים ביהודים
 היה לא בארץ לוחמים בהסגרת השפל השרות שגם מסתבר התאכזבו. -
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 דבר. לכל אוייב כאל היהודי העם אל התייחסה בריטניה להועיל. כדי בו

 הכיבוש בצבא משרתים האנגלי הצבא במדי יהודים חיילים בעוד

 למטרה התיכון בים הוצב כולו הבריטי המלכותי הים חיל באירופה,

 לעלות השואפים השואה שרידי של דרכם את לחסום ויחידה: אחת

 לא שכבר יהודים מאש"? מוצלים "אודים אותם היו ומי לארץ־ישראל.

 ללא נותרו הגדול שברובם יהודים באירופה, אליו לשוב בית להם היה

 נותר שעוד הכוח ובמעט עצמותיהם, על בשר ללא כמעט משפחה, בני

 שלא תשושים בהם היו לארץ־ישראל. לעלות תחנוניהם השמיעו בנפשם

 עדיין שיכלו אלה הגרמניים. ההסגר למחנות מחוץ אל לזוז בכוחם היה

 בלבם: אחת ותקווה התיכון הים חופי לכיוון נעו רגליהם, את להניע

 עתה היחידה. תקוותם זו לארץ־ישראל. דרכו שיעשה שייט כלי על לעלות
 הנואל בטיעון להשתמש להמשיך אפילו יכולים היו לא כבר הבריטים
 מרגלים יימצאו האוייב משטח העולים שבקרב חשש שקיים והמחריד,
הגרמנים. על־ידי הנשלחים

 מכ״ם ומכשירי R.A.F^. מטוסי הבריטי, הים חיל של המלחמה ספינות
 תנועות אחר בתורם התיכון הים מימי את סרקו הארץ, בחופי המוצבים

 בהסעת שנחשדה ספינה כל מזרח. לפאתי דרכן ועושות השטות האניות
 עוצמתה מול אל תשושים. מעפילים נגד הופעל רב כוח נעצרה מעפילים

 דבר כל יאושם ברוב האומללים המעפילים הטילו בריטניה של האדירה

 שימורים קופסאות כולל ידם, בהישג שהיה כלי כל להרימו, בכוחם שהיה

 באירופה מחנות־הסגר ששבעו המעפילים הדל. מזונם את שהכילו
 הוגלו התמלא, זה שמחנה ולאחר בעתלית, במחנה־הסגר הושמו הארורה

 אל בקפריסין, דוקרנים תיל גדרי מוקפים למחנות הבאים המעפילים

 המלכותי. הים חיל של תפקידו היה זה הנכספת. הארץ לגבולות מחוץ
 צבא אנשי של וגוברת הולכת הזרמה החלה - הרגלים לחילות ובאשר

 המעללים ורבת המפורסמת הצנחנים אוגדת ובהם הארץ, לתוך

 מקום אין אומללים לעולים המוטסת. השישית הדיביזיה באירופה:

 והשוטרים החיילים של מספרם ויש. יש - אנגלים לחיילים בארץ.
בארץ־ישראל. וגדל הלך האנגלים

 מעצר למחנות מחתרת אנשי גירוש לנוכח שהחרישו אלה כל - וכאן
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 על המתהפכת הגרוש חרב את עתה ראו באפריקה האימפריה במושבות

 נמשכה עדיין וכאן אירופה. יהדות חורבן שרידי האומללים, אחיה□

 מגלים שהאנגלי□ שעה בגרמנים, מלחמה אין כבר כאשר אחים. רדיפת

 להימנע חדשה סיבה הציוני הממסד ראשי מעלים המכוער, פרצופם את

 לעליית סיכוי יש חדשות. בחירות לפני ניצבת בריטניה מלחמה: מפעולות

 האישיים ידידיהם על נמנים הזו המפלגה ראשי לשלטון. הלייבור מפלגת

 במצעם ואף הלייבור, מנהיגי בהכרזות בארץ. העבודה מפלגות ראשי של

 והבטחות הציונות בזכות וחד־משמעיות ברורות הכרזות נשמעו לבחירות,
 ששמו היחידים היו לח״י אנשי הלבנים. הספרים גזירות לביטול חגיגיות

 בראשות שממשלה בכרוזיה□ ופירסמו הלייבור, אנשי הבטחות את ללעג

השמרנים... שנוהגים כפי בדיוק בנו תנהג הלייבור

 ובצינור טלפון בקווי פגעו אצ״ל חיילי לפעולות. שוב יצאו ולח״י אצ״ל
הנפט.
 שבה משותפת פעולה התקיימה ואף ללח׳יי, אצ״ל בין המגעים חודשו

יבנה. ליד הברזל מסילת של גשרים בשני חיבלו
 לא ”המאורגן "היישוב מחוגי המתנגדים מצד וההתנכלויות ההשמצות

 קיבוצים, במחשכי מאונס" אורחים”כ שהו עדיין אצ״ל אנשי אמנם פסקו.
 בהנהגתו הציוני. הממסד בקרב שחור היה הכול שלא להדגיש חובה אך

 התנחלויות הוקמו הציונות, להגשמת ביותר חשובות פעולות נעשו

 הספר גזירות על־פי האסורים במקומות כולל בארץ, רבים במקומות
 על יהודים העלו גדול ובמאמץ לאירופה יצאו יהודי□ צעירים הלבן,

 יהודים בחיילים מעט לא נעזרו ה□ לארץ־ישראל. דרכן העושות ספינות

 לשיחרור□ עד אירופה אדמת על ששהו אחרי□ וצבאות אנגליה בצבאות

 נטעו אלה ברוכי□ מעשי□ המסירות. במלוא למשימה ונרתמו משרות,
 הציוני והמעש היהודי שהזיק השעה תבוא בוא כי בלבותינו תקווה

 הזעם אווירת ג□ החרות. מלחמת בנושא ג□ יתעוררו מתנגדינו שבקרב
 יותר רבי□ בקרב שאלה סימני עוררה למעפילים יחסם על האנגלים נגד

 ראשי נענו כן על הלוחמות. המחתרות ברדיפת חלק לקחת סרבו ויותר
ההגנה. ראשי ע□ לפגישות נוספות להזמנות ברצון ולח״י אצ״ל
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 הפגישה לאחר קצר זמן לפגישה. גרא של נסיעתו את להכין נקראתי שוב

 לב. משבץ פתאומי מוות גולומב מת גולומב, אליהו עם גרא של האחרונה

 ביקשתי הפלמ״ח. ממפקדי גלילי, ישראל עם הפגישה התקיימה הפעם

 של במונית כרגיל, לקחתה, ובאתי אביב, בקפה עמי להיפגש מקיטי

 כמו אפלבום. מבית גרא את ואספנו לתל־ליטווינסקי נסענו פיסקה.

האחורי. במושב הגברת ליד ישב וגרא הנהג, ליד אני ישבתי תמיד

 להודעה שנמתין סוכם בורוכוב. בשכונת בית־הספר בקרבת ירד גרא

 והיה כמובן, מוגבל, היה בהגנה שנתנו האמון הסמוך. אביב בקפה ממנו

 המתנה של כשעתיים לאחר אותנו. יזהו לא ההגנה שאנשי להיזהר עלינו

 זה לך". ממתין והוא הגיע שלך "הדוד לי: הודיע גרא לטלפון. נקראתי

 חזרה להסעה ממתין וגרא הסתיימה, ה״גדולים" בין שהשיחה האות היה
 קפה לקרבת המונית בהגיע פרדס־כץ. בכיוון נסענו לתל־ליטווינסקי.

 הוקף האזור צבאי, במחסום נחסמה דרכנו עיני. חשכו ברמת־גן אואזיס
 הבריטי המשטרה קצין בראשם: העומד את זיהיתי "כלניות". של בכוח

 של התמונות על־פי אותי. מכיר בראון רמת־גן. משטרת מפקד בראון,
 בין בולטת וודאי תמונתו גרא. את גם שיכיר ספק אין המבוקשים

 כדי הרי לעשות? מה המשטרה. תחנת קירות על המבוקשים תמונות
 חיפושים ועורכים כאלה דרכים חוסמים מבוקשים לזהות או נשק לגלות

 לפתע אבוד. שהכול לי היה נדמה לרגע ושבים. עוברים ובקרב במכוניות

 מה לי אין אבל אמנם, דחוק סיכוי עם נועז רעיון רעיון. במוחי הבזיק
 לבראון, ניגשי המכונית, מן יצאתי לעצור. מפיסקה ביקשתי להפסיד.

 אני בתחנה, לי ומחכים למהר עלי בראון, "מייג׳ור ואמרתי: לו הצדעתי

 ידי. שעל השעון על הצבעתי דברי ולחיזוק להתעכב", יכול אינני מצטער,

 המחסום את לפתוח לחיילים והורה לי, אמר פינקלשטיין", גמור, "בסדר
 נכנסתי אז מעט, שהתאוששתי עד לרגע המום עמדתי המונית. בפני

ונסענו. המחסום פני על חלפנו למונית.

 ושערותי נעצרה כמעט נשימתי שבהלם. באלם נתון הייתי הדרך כל

 יחד אבל מאד, רע זה היה מעצר בסכנת לבדי נתון הייתי אילו סמרו.
 והגרוע אריתריאה, בגלות הרחק נמצא שבעלה קיטי, פיסקה, היו עמי

 בהודעותיהם אחר. אדם מכל יותר מחפשים שהאנגלים האיש גרא, מכול:
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 בראש העומד האיש שלדעתם פעמים כמה האנגלים פירסמו לעיתונות

פרידמן־ילין. נתן הוא שטרן כנופיית

 נוהג הייתי ברגיל הנסיעה. במהלך גרא שאל דניז" שותק, אתה "מדוע

 דרכי היתה זו בלחייי, חברי בחברת כשנמצאתי בשיחה לבי את לשפוך

 חברי מפני בלבי אשר את להסתיר הייתי שאנוס על המתח את לפרוק

 בראון, קפטן את אישית מכיר שאני מזל "איזה הגפירים. ובתחנת בהגנה

 ומיהו מתכוון, אתה "למה אמרתי. אותי", מכיר שהוא יותר גדול ומזל

 וטרוד רואי קצר שבהיותו מסתבר גרא. שאל בראון?" קפטן בכלל
 שהתרחשה הדרמה ובכל הצבאי במחסום כלל הבחין לא במחשבותיו

 בראון, קפטן לבין ביני שהתנהל החברי ה״דו־שיח" על דברי לשמע בדרך.
 לתחנת ושבתי אפלבום לבית גרא את החזרתי לרגע. נשימתו נעתקה

 הרעיון אלמלא לקרות היה שעלול במה ארוכות הרהרתי הנוטרים.
 הוא, שגם לי נודע היום למחרת גרא עם בפגישתי במוחי. שהבזיק החצוף
 וסיפרנו בחוזקה אותי חיבק הוא סיבה. מאותה להרדם התקשה כמוני,

מעינינו. שינה שהדירו ההרהורים על לזה זה
 הפועלים מפלגת בארץ: הפועלים" ב"מפלגות אחזה גדולה שמחה

 גולדה ושרתוק, בן־גוריון בבחירות. זכתה ה״לייבור", הבריטית,

 ולבווין לאטלי לבביים ברכה מברקי הריצו וחזן יערי מאירסון,

 באנגליה. ה"פועלית" לאידיאה וידידיהם בנפש חבריהם ולמוריסון,

 נאה כך האופוזיציה. לספסלי חבריו עם עובר הצבוע צירצייל סוף־סוף

 פירסמה הלייבור, מנהיגי של בשבחם מאמרים גדשה העתונות יאה. וכך
 זו בוועידה אחר או זה לייבור איש עם פגישות על מרגשים זכרונות דברי

 וגזירות התכחשויות מיני בכל פתאום נזכרים אחת ובנשימה אחרת, או

ראשינו. על הנחיתו השמרנים שראשי מגונות
 לראש אטלי קלמנט של מינויו לאחר ספורים מימים יותר חלפו לא

 לא כי הממשלה הבהרות להישמע והחלו בריטניה, של החדש ממשלתה

לארץ־ישראל. הקשור בכל מדיניים לשינויים ידה תיתן
 והיכו בארץ למיניהם הסוציאליסטים המנהיגים את הביכו הדברים

 אך סוציאליסטי, בהכרח היה שלא ה"מתון", הציבור את גם בתדהמה
 לו שאל להאמין רצה ועדיין הלייבור, בהבטחות רבות תקוות תלה
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 לא הרי מרגיעות. הבהרות תבואנה עוד בוודאי נחפזות. מסקנות להסיק

 את יקיימו לא הגדולה בבריטניה רציניים שמנהיגים הדעת על יעלה

הבטחותיהם...

 אנטישמיות, ואף אנטי־ציוניות בהצהרות - לבוא אחרו לא ההבהרות

 לתוך הוזרמו עצומים צבא כוחות בעבר. כמותן חריפות נשמעו שלא

 של מדיניותה על הזעם ים. בלב השטים המעפילים ציד והוגבר הארץ,

 המסקנה מן מנוס אין כי לכול ברור עתה וגאה. הלך בריטניה ממשלת

 חשש עלה עצות. אובדן הציוני בממסד אוייבתנו. היא שבריטניה

 למרותם כה עד שסרו שצעירים לכך תגרום הנוער בקרב שהתסיסה

 בזמנים הלוחמות המחתרות אנשי את כינו )כך ”ה״פורשים לשורות יעברו
 נגד אלימות לפעולות שייצאו או פושעים(, לכנותם יכלו לא שכבר

 ישאר המנהיגות שרסן רוצים אם מנוס. אין עצמם. דעת על האנגלים
 ההתנגדות את ולהנהיג הפורשים עם בדברים לבוא עליהם בידיהם,

 ישראל לבין ולח׳יי אצ״ל מנהיגי בין הפגישות תכפו עתה לאנגלים.
ההגנה. כמפקד גולומב של מחליפו סנה, ומשה גלילי

 בין פעולה שיתוף בנושא סנה עם גרא של מפגישותיו אחת במהלך

 הוגדר גרא ובפי הלבן" בספר "מאבק סנה בפי שכונה )במה הארגונים
 נעמי. עם הפעם אביב, בקפה כהרגלי, המתנתי, באנגלים"(, מלחמה”כ

 ארוכה המתנה של משעתיים למעלה כעבור שהגיעה הטלפון בשיחת
 חבר. אצל לישון מתכוון הוא הלילה. יגיע לא כבר שהדוד גרא לי הודיע

 לתחנת שב הנהג ושלמה לביתה הוסעה נעמי לתל־ליטווינסקי, חזרתי
החשמונאים.

 לשפמו. מתחת רחב ובחיוך קורנות בפנים גרא אותי קיבל היום למחרת
 בין גרא. על־ידי שהוכנה הארוחה מן להנות ומכופלת כפולה סיבה היתה
 ישן שאצלו האיש האחרון. הלילה קורות על מפיו שמעתי ללגימה לגימה

פיינברג. יעקב הגוש, מפקד ההגנה, איש אלא היה לא גרא

 ארוחת להאכילו דאג בלבביות, אליו התייחס שפיינברג לי סיפר גרא
 לו דאג וכן גרא( בעיני נחשב זה דבר כמה עד יודע כמוני )ומי טובה ערב

 גרא אמר במהלכה אשר רעים, שיחת התנהלה ביניהם חמה. למקלחת
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 כאן נפלאים". אנשים ישנם בלח״י חברינו שבקרב לך "דע שיחו: לאיש

 נפלא בחור ישנו שבהגנה לו סיפר הוא לגרא. לומר מה לפיינברג היה

 החיוך אין ולעולם והכשרתם, חברים לאימון ולילותיו ימיו העושה ומסור

 אין ההגנה שאנשי מכיוון למופת. חבר בו מוצאים וכולם פניו מעל סר

 בפני להסתיר טרח לא הוא מחתרתית, קונספירציה לחוקי דעתם נותנים

 עלה רגע "באותו פינקלשטיין! צבי - הזה המופת איש של שמו את גרא

 פיינברג יעקב אותו מגיב היה איך "מעניין גרא, לי סיפר בלבי", הרהור

 הייתי אילו פינקלשטיין, צבי ארגונו באיש ומתגאה מולי עתה היושב
 הראשון גרישא, היקר חברי אלא אינו פינקלשטיין צבי שאותו לו מספר

לטרון..." במנהרת בברחי פני את שקיבל

 ברחובות צבאי למחנה לפרוץ התכנית על התבשרתי מזל עם בפגישה
 זה, במחנה חבר לי שיש למזל סיפרתי המחנה. ממחסן נשק ולקחת

 לצבא מגוייסים של קבוצה עם במקום נמצא הוא שמו. בש אברהם

 הברית צבאות התקדמות עם שוחררו הגרמנים, בשבי שנפלו הבריטי

 לקשור ישמח בוודאי בש אברהם לאחרונה. לארץ והוחזרו בגרמניה,
 רי”כבית באצ״ל הפילוג שלפני הפעילות מימי מכירו אני עמנו. קשרים

 המעפילים אניית על ופיקד אף־על־פי בעליית רבות שפעל נאמן

"פאריטה".
 ושנינו בש אברהם אצל לביקור אלי להצטרף )ליברמן( מקרני ביקשתי

 לכך ביותר הטוב שהזמן סוכם כראוי. הפעולה הכנת לשם במקום נסייר

 קרוביהם את מבקרים רבים משפחה ובני שמכרים יום שבת, יום הוא

לב. תשומת יעורר לא במקום וביקורנו במחנה, וידידיהם

 נאמנה כבת להגיב. איך תחילה ידעה לא היא לקרני. הודעה נמסרה

 רק שוכנעה היא שבת. ביום נסעה לא מעולם מצוות, שומרת למשפחה

 לפגשנו נאותה דבר של בסופו לנסיעה. המניעים לה שהוסברו לאחר
בבני־ברק. מגוריה ממקום רב במרחק

 למקום הגיעה עד ההוא השבת ביום ברגל ארוכה דרך עשתה היא
 נכנסה בולשות, עיניים בסביבה שאין לדעת משנוכחה רק הפגישה.
 יהיה לא שחלילה רצפתה, על ושכבה כרעה ומיד המכונית לתוך במהירות
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לחלון. מבעד אותה שיראה מי
 לקראתי שמח הוותיק ידידי בש. באברהם פגשנו שם לרחובות, עד נסענו

 לעזרתנו להירתם נכונות גילה הוא לח״י. עם לקשר שבעתיים ושמח

 מפתח של הימצאו מקום כולל - הדרושים הפרטים כל את מסר וברצון

 אברשה אותנו ליווה רעים, בשיחת שהארכנו לאחר המרכזי. הנשק מחסן

 גידי האצ״ל איש את גם ראיתי בדרך מקום. בקרבת שהמתינה למכונית

 גם שמא בלבי חששתי צעירה. בחברת הוא גם "מטייל" פאגלין( )עמיחי

דבר. אמרתי לא אך מחנה, לאותו לפריצה כוונות להם

 בידינו. נמצא הפעולה לביצוע הדרוש המידע כל הושגה. הנסיעה מטרת

 כי על בפניה התנצלתי ושוב שוב בני־ברק. למבואות קרני את החזרנו
 ובלבד החטאים כל את עצמי על וקיבלתי בשבת, לנסוע עליה השפעתי

 כפופה קרני, לידינו. יעברו יקרים מלחמה וכלי תצליח שהפעולה
 שוממה לפינה אותה שהבאנו לאחר רק לצאת נאותה במכונית,
סקרניות. מעיניים פנוי שהרחוב לה והבטחנו

 את מדוייק בתרשים לפניו פירטתי מזל. עם לפגישה חזרתי לב וטוב שמח
 והרצויה. הטובה הפעולה דרך את בפניו ותיארתי הנשק, למחסן הגישה

 קביעת לפרטיה, התכנית לעיבוד להמתין היה עתה לי שנותר כל

הפעולה. ושעת התאריך המשתתפים,

 הקדים גידי של בפיקודו אצ״ל של כוח רב. זמן להמתין צריך הייתי לא

 וחמש־ רובים 218 משם נלקחו מחנה. באותו הפעולה את וביצע אותנו

מתאימה. תחמושת של גדולה כמות וכן יריה, מכונות עשרה

 הפעולה. בסוד הביאו לא כי על בטענות גרא אליו בא בגין עם בפגישתו

 נאותו פעולה, שיתוף של ימים באותם לחייי אנשי את לרצות כמחווה
 הוא כי לגרא גילה לא בגין המלקוח. מן חלק ללח״י להעניק אצי׳ל אנשי

 על לפעולה לצאת החליטו וחבריו גידי הפעולה. בסוד הובא לא עצמו
 אותם יניאו פן חששו כי מהמפקדה, רשות נטילת ללא עצמם דעת

 של המחתרתי )כינויו בן־דוד על־ידי כך על ננזפו הם הפעולה. מביצוע

 תוצאות לסיקור שנערך מיוחד במסדר בגין( מנחם מפקדתם, ראש
הפעולה.

 מבין רבים נעימות. לא תוצאות גם היו ברחובות האצ״ל לפעולת
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 היו שידועים הנחקרים, מן אחדים נחקרו. שבמחנה היהודים החיילים

 גם היה העצורים בין נעצרו. זיבוטינסקי, בתנועת כפעילים בעברם

 אברהם יצא דבר של בסופו באפריקה. מעצר למחנה שנשלח בש, אברהם

 בש אברהם הכיר בינינו שהתהדקו הרעות מקשרי וו: מפרשיה נשכר בש

 לפגישות, יוצא כשהיה גרא של הקבועות המלוות משתי אחת נעמי, את

מאושרים. בנישואין התקדשה זו והכרות
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שני חלק

אש לפיד

 אש עקב2בית־ והיה

 להבה יוסף ובית

 לקש עשו ובית

 ואכלום בהם וךלקו

 עשו לבית שו־יד ולא־יהיה

דבר.. ה׳ כי

ירו אי, עוט־יה
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המעש

 איקס טובה. בשורה עמו שיש הבנתי ואני קרנו פניו איקס. עם נפגשתי

 לבד "כשתהיה כיסי. לתוך אותו ותחב מודפס נייר גליון מכיסו שלף

 כשחזרתי ואכן, איקס. לי אמר מלה", מכל תהנה אתה זה. את תקרא

 צדק. איקס וקראתי. מכיסי הגליון את שלפתי הנוטרים, בתחנת לחדרי

 כוחו לח״י. של הקיר עיתון המעש, של הראשון הגליון למראה התמוגגתי

 הקיר עיתון היה האצ׳יל של חרות "המעש", להופעת עד התחזק. לח״י של
 מזה הופיע לא שלנו, המחתרתי הירחון החזית, היחיד. המחתרתי

 ושמו הודפס שבו המקום את לגלות הצליחו האנגלים אחדים. חודשים
 שפגעו להם היה נדמה להדפסתו. ששימשה השכפול מכונת על ידם

 עתה טעו. כמה עד להם הסתבר מהרה עד אך לח״י, של ההסברה ביכולת
 מוגבלת, שהפצתו עיוני רעיוני בבטאון מאמצים להשקיע צורך עוד אין

 את מעודדים כבר עתה הציונות; אוייב למעשה היא אנגליה כי שיסביר
 ההמונים. אל שמדבר קיר בעיתון המלחמתי למעש הסוער הנוער בני

 התאמצתי פעם שלא "החזית", של מטושטש בכתב המשוכפלות האותיות
 הגליון בראש וברורות. מודרניות דפוס באותיות עכשיו הוחלפו לפענחן,

 פסוקים העיתון של שמו לצד הופיעו תש״ו, מחשוון "המעש", של הראשון

ישעיהו: מספר אחדים

 עזר ואין ואביט באה. גאולי ושנת בלבי נקם יום כי

 היא וחמתי זרועי לי ותושע סומך ואין ואשתומם

 ואוריד בחמתי ואשכרם באפי עמים ואבוס סמכתני

נצחם. לארץ

מכריזה: השער בעמוד מאמר וכותרת

 כבוד חיי למולדת, חרות מטרתנו: נשיג במלחמה רק

לאומה.
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נוספת: וכותרת

פשרות! ללא למלחמה - אחדות תוקם

 יותר נהניתי אך הכתוב, את לקרוא נהניתי לח״י אנשי ככל חגג. לבי

 הקיר מול אל מצטופפים הגילים מכל יהודים היום למחרת לראות

 ישראל. חרות לוחמי של והתוסס הרענן קולם את בשקיקה וקוראים

 את לבשר המסוגלים נוער בני די בלחי׳י שיש לדעת שבעתיים ונעים

 הערים של הרחובות במרבית הבתים קירות את ולכסות המעש בשורת

אחד! בלילה - בארץ והעיירות

 תקשורת מערוץ ישראל חרות לוחמי של קולם נשמע כבר כן לפני זמן־מה

 ממכשירי בקע העברית, המחתרת קול - לח״י של השידור תחנת אחר.
 השידורים. את לקלוט היה קשה בירושלים תל־אביב. באזור בעיקר רדיו,

 הקירות, שעל ”ו״המעש הכרוזים של ההילה היתה לא אמנם לשידורים
 לאווירת משלו תרומה תרם העברית" המחתרת "קול שגם ספק אין אך

העם. בקרב הנפש ומסירות המלחמה

 של אפסותם גילוי לנוכח האנגלים, נגד והזעם לפעול הלהט בין השילוב

 הזועקים המשמעותיים הדברים לעומת ה״ליגאלית" בעתונות המלל דברי

 הניב ממש, של כאוייב נוהגת בריטניה כאשר זאת וכל הבתים, מקירות

 לגייס עכשיו יותר קל גבר. הלוחמות המחתרות של כוחן מוחשית: תוצאה

 בקרב וגם הרחב, הציבור מן עזרה ולקבל למחתרת חדשים חברים

 אחדות מחוגי ה׳יאקטיביסטים" קולות גברו התקרבות. חלה המתנגדים

 פועלי מפלגת - למפא"י אופוזיציונית סוציאליסטית )מפלגה העבודה

 היישוב למוסדות הלבן. הספר מדיניות נגד מזויין ”ל"מאבק ארץ־ישראל(

 פעולות מהם למנוע כדי בו יש ה״פורשים" עם הסכם שרק הובהר

 בראש נגדם, ולפעול להוסיף שקשה בימים הפורשים, את שיעמידו

 במסגרת ולהפעילם הפורשים את לרסן כדי וגם באנגלים, המאבק
 ונתנו ה״אקטיביסטים" ללחץ נענו המוסדות העתידי. המאבק של הכוללת

הסכמתם. את
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 משותפת מסגרת להקמת הסכם הניבו הארגונים ראשי בין המגעים
 בשם הזאת המסגרת את לכנות הוחלט האנגלים. נגד מזויינת לפעילות

העברי. המרי תנועת

 התקפה פעולות יבצעו הארגונים ששלושת הוסכם, המרי תנועת במסגרת

 יתואמו ויעדיהן ההתקפות כשמועד השלטון, מוסדות ובנייני מתקנים על

 מפקד של מוקדם אישור לקבל חייבת פעולה שכל הוסכם ביניהם.

 אלא עצמו דעת על הפעולות את לאשר היה יכול לא הוא שגם ההגנה,

 היתה ההגנה למפקד היישוב. מוסדות של אישורם קבלת לאחר רק
 האחרים, הארגונים ידי על התקפה הצעות לדחות או לאשר סמכות

 הסוכנות במשרדי היושבים הפוליטיקאים של שיקוליהם פי על וזאת

הלאומי. והוועד
 לבצע שאין היה לח״י של המלחמה תפיסת את שהגביל העיקרי הדבר

 זאת, למגבלה הסכימו בלח״י באנגלים. בנפש לפגיעה המכוונות פעולות
 מנוס יהיה לא המלחמה דרך על תעלה שההגנה שלאחר הנחה מתוך

 שלמעשה כפי מכך, המשתמע כל על מלאה, למלחמה שתוביל מהתפתחות
 להתפשר הם גם נאלצו ההגנה ראשי הזמן. במרוצת האצ״ל עם קרה

 במהלך אנגלים להריגת הסכמתם ונתנו הלח״י, דרישות לקראת וללכת

 זו בפשרה ראו הלח״י לוחמי עצמית. בהגנה צורך יהיה כאשר פעולה,

 מצד היה ויתור ועוד במתכוון. באנגלים לפגוע יהיה ניתן שדרכו פתח

 כספיים אמצעים היו לא ולח׳יי ולאצ״ל היות שהושג: בהסכם ההגנה

 מוכנים היו לא להגנה כספים שהקציבו והמוסדות מלחמה, כלי לרכישת

 לבצע לארגונים יהיה שמותר הוסכם מתקציביהם, ל״פורשים" להקציב
 את שישלימו כדי המרי, תנועת במסגרת שלא עצמאיות "רכש" פעולות

 היו ככולם שרובם כספיים, וממוסדות האנגלים ממחסני להם החסר

בריטיות. ביטוח בחברות מבוטחים

 האנגלים. במדיניות לפגוע חמושים פלמ״ח אנשי יצאו הראשונה בפעם
 לעולים המעצר למחנה פרצו הם 1945 אוקטובר בחודש 9ה־ בליל

 במהלך מבטחים. למקומות והעבירום מעפילים 208 שיחררו בעתלית,
 להתחקות שניסתה משטרה מכונית עם יריות חילופי התפתחו הנסיגה,
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 קשה. נפצע ערבי ושוטר בריטי שוטר נהרג שבה□ עקבותיהם, אחר

 להתחולל לעתיד דרך ציון זה היה פגע. ללא יצאו והמעפילים התוקפים

הבאים. בחודשי□

 ההגנה אנשי המרי. תנועת של הפתיחה יריית נורתה 1945 בנובמבר 1ב־

 ברחבי שוני□ מקומות 200ב־ הרכבת במסילת שחיבלו נפץ, מטעני הניחו

 חובלו בלוד הרכבות צומת על ולח״י אצ״ל של משותפת בהתקפה הארץ.

 שבה□ אש, חילופי התפתחו ההתקפה במהלך שונים. ומתקני□ קטרים

 חיילים שני נהרגו כן ווגמן־דרכי(. )מרדכי משה הסמל האצי׳ל, איש נפל

 לחבל לח״י של ניסיון ערבים. רכבת ופועלי נוטרים ארבעה בריטים,

 של מוקדמת התפוצצות עקב נכשל, חיפה במפרץ לנפט בבתי־הזיקוק
 לח״י איש בר־גיורא(, )משה ישראל נהרג זו בפעולה המטענים. אחד

 את הסעירה בירושלים הסוהר מבית אביאל ע□ המפורסמת שבריחתו
 הזה הלילה פעולות קשה. נפצע יהודאי( )אברהם אלחנן ואילו כולנו,

 מלחמה עוד זו אין לאנגלים. היהודים בין מלחמה כהכרזת נשמעו
ממש. של כוללת מלחמה אלא ארגוני□ או קבוצות של מוגבלת

 התפטר מק־מייקל, את להחליף שבא גורט, הלורד טרי",”ה העליון הנציב
 ,לורד של ובגורלו הקוד□ הנציב על בהתקפה נזכר הנראה כפי במפתיע.

 אחת שטרן ככנופיית פועלי□ היהודי□ שכל לו נדמה כאשר עכשיו, אחר.
 וכירס□ גבר הפחד קסמו. את איבד העליון הנציב שרביט גדולה,

בארץ. להישאר החשק ממנו וניטל השלטון בתהילת

 הכלניות במחנה נשק למחסן לפרוץ כוונה על לי נודע דוב ע□ בפגישה

 לשמש נבחרתי הסביבה, את היטב והכרתי היות בתל־ליטווינסקי.

 שגוייסו שחורים, שחיילים ידענו ללוחמים. דרך מורה זו בפעולה

 שמירה בתפקידי ומוצבי□ הנשק מחסן על שומרי□ באפריקה,

 דוד לח״י איש נ□ שומר במקום הגדר. בקרבת הנמצאים באוהלי□
 השמירה על מדוייקי□ פרטים לנו מסר הוא כנוטר. )אורלנסקי( נשרי

המחנה. של תרשי□ ג□ והוסיף
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 )חיים וג£תחיה רדומיסלסקי( )משה אורי עם נוספת פגישה לי קבע דוב

 המובילות ובדרכים המחנה גדר סביב לסיורים אלי יתלוו הם דיבנבך(.

 לפגישה מקום קבענו כן על הכרתי, טרם ופתחיה אורי את לשם.

מזהים. וסימנים

 שני שם ראיתי הפגישה. למקום יבנה, לרחוב הגעתי שלמחרת בערב

 ושאלתי: אליהם ניגשתי מסויים. עיתון בידיו מחזיק אחד כל צעירים,

 לא השעה שמונה". "השעה אחד: פה השיבו שניהם השעה?" מה "סליחה,

 את וקבענו בחום, ידיים לחצנו נכונה. היתה התשובה אן שמונה, היתה
לנו. המתאימות הסיור שעות

 סיורים קצר. היה סיור כל ימים. לשלושה אחת ערכנו הסיורים את
 ומחוץ מתוך אנשים בקרב וחשד תשומת־לב לעורר עלולים ממושכים

 את שהעלה אחד לדבר פרט לי, נעמה הבחורים של חברתם למחנה.
 לי היה נדמה שבעולם. נושא כל על ביניהם להתווכח נהגו הם חמתי:

 עד אך ביניהם, ולתווך להתערב וניסיתי החברות את מקלקלת שהטינה
 לעמוד - דרכם זו שפשוט אלא ונפש, בלב חברים ששניהם גיליתי מהרה

 הבסיס, את המקיפה התיל גדר את בדקנו שלושתנו ולהתווכח. דעתם על
 יהיה ניתן ממנו אשר הגדר, לחיתוך מסוכן הפחות המקום את וקבענו

 הכוח לנסיגת ביותר הטובה הדרך את קבענו כן הנשק. למחסן לגשת

למחנה. מחוץ אל השלל ולהעברת

 של מדים לבש לאנגלי, דמה החיצונית שבהופעתו הפעולה, מפקד מזל,

 תכנית את ורקם למחנה נכנס מזוייפות תעודות ובעזרת בריטי, חייל

הפעולה.
 הם שבו הלילה האנגלים, של חגם סילבסטר", ל״ליל כוונה הפעולה

 יתקשו הם בגילופין שבהיותם היתה ההנחה לשכרה. לשתות נוהגים

הפעולה. למהלך להפריע
 התקרבתי חשכה, בטרם מאוחרת צהריים אחר שעת היעודה, בשעה

 בבני־ הגובלת זכרון־מאיר, בחורשת הפעולה שלפני ההתכנסות למקום
 והזהיר דוב אל אץ המתכנסים, שמירת על שהופקד הבחורים, אחד ברק.
 אל ומתקרב בסביבה מסייר נראה נוטר במדי איש חשודה: תנועה מפני

דוב. לו אמר לכאן", אותו הכנס בסדר, "זה הכינוס. מקום

123



 כה מספר ראיתי לא מעול□ לרווחה. נפקחו ולבי ועיני למקום הגעתי

 לא שבהם ימים היו לוחמים! ושבעה עשרים שם היו לח״י. אנשי של גדול

 של כזה מספר יימצא לגדרות שמחוץ לח״י שבכל דעתי על העליתי

אנשים...!

 כשהם הפעולה, תכנית את הסבירו ודוב בנאי( )יעקב מזל אביאל,

 הנשק. ואת התפקידים את וחילקו חול, שולחן על התכנית את משרטטים

 חוליית בראש ויעמוד המפקד לסגן יתמנה דוב הפעולה; כל על יפקד מזל

 הנשק. מחסן על השומר האפריקני הזקיף את לשתק שתפקידה הפריצה,

 המחנה כחיילי השחורים הזקיפים בעיני להיראות צריכים הם כך לשם

 עמם, שישאו לנשק בנוסף החגיגה. מן שיכורים בסיסם, אל החוזרים

 אני האבטחה. חוליית בראש יעמוד צפוני שתיה. בקבוקי בידיהם יחזיקו
 אף יצעדו - שאצעד במקום בעקבותי: ילכו והאנשים דרך מורה אשמש

 כמוני, ינהגו - שאתכופף במקו□ אחרי. יעצרו - שאעצור במקו□ הם,

 קטנות, בקבוצות יצעדו הם הפעולה. למקום הסמוך לפרדס נגיע אשר עד
 הגדר את לחתוך - לי נוסף תפקיד עין. קשר שמירת על הקפדה תוך

 למחנה מחוץ מה במרחק יימצא אביאל המחנה. אל הפריצה במקום
לצדו. להימצא ממני ביקש הוא הפעולה. מן השבים לכוחותינו וימתין

 פרדסים שבילים, חורשות, דרך העלטה תוך אל צעדנו לדרך. יצאנו

 לאט־ אך החשוכה, בדרך מאד התקשינו תחילה שוממות. חול וגבעות
 דרכי את לפלס ויכול הדרך את היטב מכיר אני לדרך. הסתגלנו לאט

 צעדי להחיש ששתי מהירה. בהליכה מורגל הייתי עצומות בעיניים כמעט

 לעצור נאלצתי הדרך כל כמעט אך תפקידי, את לבצע להוט בהיותי

 הראשונה הקבוצה של להתקרבותה עצבים מורטת בסבלנות ולהמתין

 אותי. להדביק ומתקשה באפלה דרכה את מגששת בעקבותי, הצועדת
 והעבים מעוננים היו השמים גשום. היה לא אך ולח, קר היה הערב

 חלפנו מכשולים. רצופת הדרך סביב. לחשיכה הם גם ותורמי□ מעיבים

 הכבידו אך אלה גם ואלה קוצניים, שיחים או ובוץ מי□ שלוליות פני על
 הסמוכה לחורשה ליעדנו, הגענו בסוף והמתישה. הממושכת הצעידה על

בתל־ליטווינסקי. למחנה
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 למלאכתי ניגשתי חצות. אחר ושלושים אחת בשעה החלה הפעולה

 את חתכתי קדושה. שליחות ממלא אני שהנה בתחושה ורחימו, בדחילו

 אשר עד הסבוכה, הגלית הגדר את בעדינות והזזתי מיוחדת, בצבת התיל

 רשרוש אלא נשמע ולא בשקט לעבוד הקפדתי לבחורים. נוח מעבר נוצר

 המתכת חיתוך קול הבחורים באוזני אולם הליל, תוך אל שנבלע קל

 נדמה סביב. הדומיה את המחריד כשאון נשמע הדוקרנית הגדר והזזת

 של ארוכות לשניות זקוקים היו הם למרחקים. נשמע שהרעש להם היה

 נכנסו הלוחמים סביבתם. את העיר לא זה שרחש להיווכח כדי המתנה
 אביאל של לצדו המתנתי התכנית. פי על בשקט־בשקט, המחנה לשטח

מתוחה. בציפיה
 גברה הליל, דומית את שהחרידה יללה המחנה מתוך נשמעה לפתע

 אביאל לסגת. המצווה דוב של קולו גם נשמע הנה אימים. לזעקת והפכה
 תקלה על לו הודיעו הנשק?" "איפה בשאלה: הנסוגים פני את קיבל

 שיכורים לשיח נכנסו שה״חיילים" שעה הפעולה. את שהכשילה חמורה

 של ראשו על בעוצמה חבט קרילה( )אברהם דיל האפריקני, הזקיף עם
 מה הבין לא הוא איתן. כסלע היה הזה הראש אך שבידו, בבקבוק הזקיף

 את היכו דיל, של לעזרתו נחלצו ואורי דוב ממנו. רוצים האלה השיכורים

 מעל הרובה את שהסירו שעה בסכינים ודקרוהו שבידיהם בנשק הזקיף

 שאובדן חשש דוב ביללות. מלווה מטורפת בריצה פתח השחור הזקיף כתפו.
 של חייהם את גם אלא הפעולה ביצוע את רק לא יסכן ההפתעה גורם

 היה האפריקני הזקיף של רובהו נסיגה. פקודת נתן ולכן לוחמים, הרבה
בו. נמצאה לא כדורים מחסנית אפילו שנלקח. היחיד השלל

 והנה, הפעולה. כשלון עקב ירוד רוחנו ומצב לבסיס בשלום שבנו

 משהו התרחש לקחים, והפקת הפרטים שמיעת שמטרתה בהתכנסות

המבצעי: מכשלוננו יותר אותנו שזעזע

 שחלו לתמורות מודע היה לא יאיר, ימי מאז במאסר ששהה אביאל,
 להן. הסתגל לא אולי או הלוחמים, בין הנפשית והקירבה הרעות ביחסי

 ועלב במזל גער הוא פיקודיו. אל הדובר אביר פולני גנרל כמו דיבר הוא
 כולנו הסכנה. מן וחמקו ל״הקרבה" מוכנים היו לא אשר על בדוב קשות

 לנו היה קשה חת. ללא העשוי כלוחם דוב את והערצנו מזל את הערכנו
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 של האש לתחום מחוץ שנמצא אביאל, של שיפוטו ואת דבריו את לקבל

 היו ועלולים נרחב, שטח על הפזורים באוהלים השוכנים ה"כלניות" מאות

 יכולתי לא הלוחמים. מרבית את ולחסל הנסיגה דרכי את לחסום להזדעק,

שהשמיע. הדברים על קשות אותו והוכחתי באביאל גערתי יותר. להחריש

 על אחראי שאיקס ידעתי איקס. את פגשתי מכן לאחר אחדים ימים

 עתה עד הכספיות. הפעולות כל על המחליט והוא בתנועה הכספים

 מונח שלי הרובה כאשר לה. שהשתוקקתי לפעולה יצאתי שטרם הרגשתי

 באוייב לפגוע היוצאים בחברי קנאה מלא לבי הנוטרים בתחנת לו

 האוייב חיילי של ללבם שבידי הנשק את לכוון לי עזה שאיפה בנשקם.

 ארוכה המלחמה עוד להצטער, לי שאל אמרו תמיד אולם ולירות. -
 נמצא, אני בה אשר בעמדה שאשאר חשוב בינתיים תבוא. בוא והשעה

 לי שיאפשר איקס על להשפיע ניסיתי ובינתיים הנוטרים. משטרת במדי
 מאיקס וביקש לעזרתי נחלץ דוב כספית. בפעולה להשתתף לפחות

 להתבצע העומדת יחסית הקלות הפעולות באחת להשתתף לי לאפשר
נעתר. איקס הקרובים. בימים

 הכספיות ההוצאות למימון הלח׳יי על־ידי שנבחר העיקרי המקור

 הממלכה של המרכזי הבנק - ברקליס בנק היה וגדלות ההולכות

 פרטי את והסביר בחורים, כמה עוד ועם אתי פגישה קבע דוב האנגלית.

 השונים. לדלפקים דוב אותנו ישלח בהיכנסנו, בד. שקיות קיבלנו הפעולה.

 ישראל חרות לוחמי כי מפנינו, יזהירו שלפניו, לפקיד יפנה אחד כל
 לטובתו השקית, לתוך לידו הנמצא הכסף כל את להכניס ויבקשו אנחנו,

 לקהל ויקרא אקדחו את דוב ישלוף שעה באותה ישראל. עם ולטובת
ידיים. להרים
 למורות לווינסקי בסמינר הערב בשעות לומדת שולה שולה. על חשבתי

 הורי את הכירו הוריה ברקליס. בבנק עובדת היא היום ובשעות

 אותי הזמינו בארץ משפחה בני לי שאין ביודעם שבאוקראינה. בסטברוס
 דוב אל פניתי שבת. ליל של טובה ארוחה עמם לסעוד לבם בטוב לעתים

 דוב, שולה. יושבת שם ארבע". מספר לאשנב אותי תפנה אל "רק בבקשה:
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 המלים את רק דברי מכל קלט כנראה הפעולה בתכנון ריחף שמוחו

 ברקליס, של המרווח לאולם נכנסנו "בסדר". ואמר: ארבע", מספר "אשנב

 "ואתה אלי: פנה ולבסוף השונים לדלפקים האנשים את דוב שלח ומיד

ארבע"... מספר לאשנב

 השקית, את לה הגשתי שולה, אל ניגשתי סמוקות ובפנים במבוכה

 הקהל: אל הפונה דוב של השואג קולו האוויר חלל את הרעיד כשברקע

 אנחנו שמעת? "ש... ישראל!" חרות לוחמי אנחנו לזוז! לא למעלה! "ידיים
 שטרות את להכניס ממנה וביקשתי לשולה אמרתי ישראל", חרות לוחמי
 את רועדות בידיים והכניסה לרגע היססה שולה השקית. לתוך הכסף

 שאם לי היה נדמה הצידה. מבטי הפניתי הבד. שקית לתוך הכסף שטרות
 השקית עם יחד הכסא מעל ותיפול תתמוטט היא בה להתבונן אוסיף

שבידה. הכסף וכל
 ישראל. חרות לוחמי לקופת עבר והכסף נעלמנו אחדות דקות כעבור

 עד הסמינר בחצר לשולה המתנתי לווינסקי. לסמינר פעמי שמתי בערב
 היפהפיות ממבחר התמוגגתי ואני הכיתות מן יצאו הבנות השעור. לגמר

 שולה. היא הנה ו... מבויישים מבטים לעברי ומעיפות פני על החולפות
 כמה עם רעים בשיחת שקועה היתה היא בי. הבחינה לא תחילה

 והיה השתנה הלוהט קולה מולה. עמדתי השתתקה. לפתע מחברותיה.

 אלי. וניגשה מחברותיה סליחה ביקשה סמוקות בפנים חנוק. לקול
 כאן שנרקם חושבות בוודאי הן לעברנו. שחייכו הבנות מקבוצת התרחקנו

 הסיבה מהי ידעו שלא העיקר מאד. טוב בלבי. חשבתי רומן, איזשהו

 לך שאסור להבין ממך מבקש "אני לה, אמרתי "שולה", לבואי. האמיתית

 לוחמי אנחנו, יודעת, את מעשי. על לאחרים, ולא להוריך לא אף לספר,

 סודותינו". את לאחרים לגלות מסוכן וזה רציניים אנשים ישראל, חרות

 את להסתיר שתוכל בלא שולה, אמרה מבטיחה", אני בסדר... "בסדר...
 שתחלץ יד לעברה שאושיט הראוי מן נעים. לא הרגשתי התרגשותה.

 אמרתי מושטת, כשידי וכך, ברצון, שלא אליה שנקלעה המבוכה מן אותה
 את מבקש אני נפגעת, ואם בך, לפגוע התכוונתי שלא תביני "שולה, לה:

סליחתך".
 שנלקח שהסכום הסתבר במיוחד, גבוהות ציפיות לנו היו שלא למרות
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 לא בכלל סכום - לא״י אלף ארבעה־עשר של לסך הגיע ברקליס מבנק

המחתרת. לצרכי רע

 ברקליס. בבנק השוד דבר את בהבלטה העיתונים פירסמו היום למחרת

 בפעולה. ולתפקידו דוב של לדמותו בכתבות הוקדש בולט מקום

 יציינו רבות פעמים עוד ומאז, לו. קראו כך הגבוה, הבלונדיני

 היו הגבוה". "הבלונדיני הופיע השוד שבמעשי העובדה את העיתונים

 לעורר שרצו הכתבים אך כספית, בפעולה השתתף לא שדוב מקרים אף

 בשוד כי בציינם לפעולה הילה להוסיף תמיד זכרו קוראיהם אצל עניין

 כל האנגלים, שערכו התכופים בחיפושים מאז, הגבוה". "הבלונדיני הופיע

הבולשת. של קפדנית לחקירה נלקח וגבוה בלונדיני שנראה מי

 עיני נתקלו הים שפת על שטיילתי ובעת אחדים, ימים אלא חלפו לא
 לא שבמקום. מבתי־הקפה לאחד הוריה עם להיכנס שעמדה בשולה,
 שלא הדעת על להעלות קשה להוריה. הסוד את סיפרה שולה אם ידעתי
 למצב שוב להיקלע רציתי לא בסמינר. נפגשנו בטרם עוד להם גילתה

 הלאה. ופניתי בי, יבחינו שלא בתקווה מהם, להתעלם ניסיתי המביך.

 לאחור. ופניתי עצרתי ברירה. אין האב. של קולו מאחורי נשמע צבי!"”
 ופניהם שולה של הוריה שני לי אמרו יחד", ונשתה עמנו שב בוא!”

 נכנסנו ארבעתנו הרהרתי. להם!" גילתה לא זאת בכל "ואולי מחייכות.

 שלומך?" "מה של המקובלות השאלות לאחר השולחנות. אחד סביב וישבנו
 שולה סביבי. שישבו השלושה לפתע השתתקו בבית!" אצלכם נשמע ו״מה

 משמעותיים אך חטופים מבטים מפנה מנוחה, חסרת כסאה על התנודדה

 על להקל כדי בו היה שלא חודר, במבט בי התבוננה האם אביה. לעבר

 "דבר", אתך". לדבר רוצה "אני האב, אמר "צבי!" נקלעתי. שאליה המבוכה
 המשקאות, מזנון לעבר והצביע אמר שם", נשב בוא כאן; "לא אמרתי.

 בפינת הדלפק שלפני הכסאות על התיישבנו ביחד..." משהו נשתה "בוא

 משך הוא שולה. של אביה הזמין וודקה", "פעמיים החריפים. המשקאות
 אתה שייך... אתה לאן יודע אני "צביקה, ואמר: אותי חיבק אליו, אותי

 ברור. כן אם זה?"... כל לך ולמה מדי? מסוכן עושה שאתה שמה חושב לא
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 בסוד ולשמור להתאפק קשה להבין. אפשר לו. גילתה זאת בכל שולה

 שיחי לבן והזכרתי שאלתי, מסוכן?" אומר "אתה מסעירה. כה תגלית

 להפלת שפעל מהפכני חשאי ארגון באסאר., חבר בזמנו היה עצמו שהוא

 אני מי? ובשביל - חייך את סיכנת "אתה ברוסיה. הצאריסטי המשטר
 אחד. דבר "זה והוספתי: מבטי אליו הישרתי ישראל!" עם למען כאן פועל

בינינו". סוד להישאר צריך זה כל שני, דבר

 אחר מישהו אין המשפחה. מכל אחרון שריד שאתה תשכח אל "צביקה,

 שהיה מי אמר השושלת", את שימשיך לברכה, זכרת□ הוריך את שימשיך
 עם כל "הלוא לו, השבתי אומר?" אתה "מה ז״ל. הורי של הקרוב ידידם

 שישב האיש להילחם". מחוייב אני ולמענו שלי, משפחה עכשיו ישראל
 כל אין לי צבי. "תבין, ואמר: בחזקה אותה לחץ ידי, את נטל לצדי

 מבקש אני אחד דבר אבל לבי. בכל בכם תומך אני למעשיכם. התנגדות
 לעזור מוכן עצמי אני מאוד. לי יקרה היא שולה. על תשפיע אל - ממך
 העם. למען תפקיד יהודי "לכל לו, אמרתי דאגה", "אל שאדרש..." ככל

 לגייס אנסה ולא תפקידה זהו ומחנכת. כמורה חשוב תפקיד תמלא שולה
אותו. הרגעתי לשורותינו", אותה

 בביתו אחד חדר והעמיד הבטחתו, את קיים אכן שולה של אביה

בלח״י. חברי לרשות לוינסקי שברחוב המרווח

 סירות שתי וגם לחוף שהועלו מעפילים עצרו האנגלים נמשכה. המלחמה

 מעצר למחנה העבירו המעפילים את הגנה. חברי שנים־עשר ובהן

 היושבים האחרים הארגונים לחברי צירפו ההגנה חברי ואת בעתלית,
 לטרון, במחנה לעצורים מרענן ד□ עירוי מעין זה היה לטרון. במכלאת

לאריתריאה. הגירושים עקב מיושביו והתרוקן שכמעט

 מכ״מ מכשירי ובהן תצפית ובעמדות גירוש בספינות חיבלו ההגנה אנשי

האנגלים. של
 ארבעה על גדולים בכוחות עלו ה□ חריפה. בתגובה יצאו האנגלים
 המונים צעירים. לעצור במטרה חיפושים, לצורך בעמק־חפר קיבוצים

 האנגלים. בעד בגופם לעצור הסביבה ישובי מכל הגיעו חמושים בלתי
 נהרגו אזרחים שבעה באש. לפתוח היססו לא ה□ התרגשו. לא האנגלים
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 איש ושבעה וחמישי□ שלוש־מאות וילדים. נשי□ ובה□ נפצעו, וחמישי□

לטרון. במחנה לעצורי□ וצורפו נעצרו

 מרכזי את נועזות בפעולות ולח״י אצ״ל תקפו המרי תנועת במסגרת

 אנשי ע□ דמים קרב ניהול תוך אותם, והרסו וביפו בירושלים הבולשת

 - וסגניהם אצ׳יל, אנשי היו הפעולה מפקדי בריטיים. וצבא משטרה

ביפו. ואד□ בירושלים דוב לח״י: אנשי

 דוב, האוייב. באש הלוחמים נתקלו בירושלים הפעולה בתחילת כבר

 חוליית בראש יעמוד שהוא כך על עמד הפעולה, מפקד סגן שהיה

 של בגדיו פנימה. ופרצו השער את פוצצו לעברם ניתכת כשאש החבלנים.
 בפעולה. והמשיך בגדיו את הסיר הוא דם. שתתו ופניו התלקחו דוב

 הספיק בטרם אך משטרה, קצין מולו הופיע המטענים את להניח בבוא□
 נסיגה על פקד דוב נהרג. והקצין נשקו, את להפעיל דוב הספיק לירות

 מיד, נסוגו הלוחמים נדלקו. והפתילים המטענים כל שהונחו לאחר רק
 מפולת. לעיי קומותיו, ארבע על הבניין, היה כך אחר ספורות ודקות

 דוב. של בחזהו ופגע ירה משטרה קצין משטרתי. במארב נתקלו בנסיגת□

 איש אהרוגי(, )צבי שמואל נהרג זו בפעולה הקצין. את הרג הפצוע דוב

 קצינים שבעה איבדו הבריטי□ לידו. שעמד החבלנים, מחוליית לח״י

 נותח מבטחים, במקום לטיפול שהובא דוב, נפצעו. וארבעה־עשר ושוטרים,

 הקרב. לשדה חזר ודוב רבי□ ימים חלפו לא מריאתו. הוצא וכדור
 ובכיס שהתלקחו, שעה שהסיר□ דוב, של מכנסיו את מצאו הבריטי□

 תמונתו, את הכירו מעתה האמיתית. תמונתו ובה מזוייפת זהות תעודת

ידעו. לא האמיתי שמו את אך

 מכוחותינו, נפגעים שהיו בלא הסתיימה ביפו הבולשת מרכז על ההתקפה

נהרג. ערבי ושוטר בחלקו ונהרס חובל שהבניין לאחר
 אנשי בתל־אביב. בגני־התערוכה צבאי מחנה האצ׳יל תקף שעה באותה

 הפעולה במהלך רבים. מקלעונים ולקחו הנשק למחסן פרצו האצ׳יל

 )דוב אבנר האצ׳יל איש נפל שבו אנגלים, חיילי□ עם קרב התנהל
נפצעו. וחמישה שסרנגלס(

 עוצר, הטילו דרכים, חסמו ה□ שמריהם. על שקטו לא שהבריטים מובן
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 מדי מחתרת. אנשי אחר להתחקות במאמצי□ והתייגעו פתע חיפושי ערכו

 לכלי סתר מחסן על או מבוקש לוח□ על ידיה□ להניח הצליחו פעם

 המחתרת "קול של השידור תחנת את לתפוס הצליחו עכשיו מלחמה.

 אילנה הקריינית ג□ האוייב לרשת נפלו המשדר ע□ יחד העברית".
 גד הקריין השידור, באמצע דבריה את לקטוע שנאלצה כהן(, )גאולה

 רבי□ במקום. שנמצאו לוחמים שלושה ועוד הטכנאי, נורפיש(, )נתן

 גאולה של שמה הלבבות. את שהסעירה הקריינית מיהי לדעת התעניינו

 רבים. מעריצי□ של היום לשיחת היה מאלמוניותה, יצאה עתה שזה כהן,

 השעה היתה עדיין בתל־אביב, למחתרת חברי ע□ הפגישות אחת בתו□
 מספר לי היו בתל־ליטווינסקי. לתחנה לשוב נלהב הייתי ולא מוקדמת

 מקשיב בחברתם, מבלה הייתי פע□ ומדי מחתרת, חברי היו שלא חברי□
 אפוא הלכתי המחתרתית. שבפעילות המתח את מעט ומרפה לדעותיה□

 וקפה, תה שתו חברותיהם, עם ישבו הם בבית־הקפה. חברי את לפגוש
 עבודתם, על שוחחו נאות, בחורות על הסתכלו ופיטפטו, עוגות אכלו

 ההתרחשויות על דעתם הביעו ואף חולין, בשיחות כרגיל ריכלו,

 של מבטו מנקודת והכול - לומר מה היה לי שג□ מובן האחרונות.
 השיחה בלהט נסחפנו המובהק. ההגנה איש הנוטרים קורפורל "צביקה",

 מאוחרת שהשעה לנו בישר בית־הקפה שבעל עד החולף, בזמן הבחנו ולא
בית־הקפה. את לסגור ועליו

 האוטובוס מאוחרת. היתה אכן השעה עצות. ואובד נבוך מש□ יצאתי
 בכיסי. היה לא במונית לנסיעה וכסף נסע כבר לבני־ברק האחרון

 המצב מן מוצא למצוא מתקשה מהרהר, אלנבי, ברחוב לאטי התהלכתי

 על חלפו הראווה חלונות מאליהן, כאילו אותי נשאו רגלי נקלעתי. שאליו
 לפני שאך המדרכות על עדיין מתהלכים בודדים רק זה. אחר בזה פני

 לקראתי, באה ביאליק־אלנבי הרחובות מקרן והנה, אדם. המו כשעתיים
 לבי לי אמר שהתקרבה וככל אחת, דמות ושקולים, מדודי□ בצעדי□

 הזכירו הבוטחים והצעדים הדר הלבוש הזקוף הגוף לי. מוכרת זו שדמות
 בוודאות. אותו זיהיתי הראווה חלון של לאורו הואי זה כן... מישהו... לי
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 )אליהו עמיקם זה היה ואמנם מפי. נרגשת קריאה פרצה "המייג׳ור!"

 בירושלים, מבית־הסוהר הבריטים שיחררוהו רב לא זמן לפני קשאק(.

 נור־שמש. במחצבות ועבודת־פרך מחבוש של וקשות ארוכות שנים לאחר

 כושל, בלילה התחיל זה כופפוהו. ולא שברוהו לא הללו הקשות השנים

 הערבי הבנק את לשדוד בניסיון נתפס הוא יאיר. של בימיו עוד

 קראו ומכריו חבריו כל מאז בריטי. למייגיור מתחזה כשהוא בירושלים,

 המפתיעה הפגישה על בשמחה זה אל זה חייכנו "המייג׳ור". בחיבה לו

מאוחרת. כה לילה בשעת

 נסע", האחרון והאוטובוס למונית כסף לי אין אותי. הצל "מייג׳ור,

 בוודאי הוא קוטיק. ליעקב עמי "בוא לי, השיב הבעיה?" "מה אמרתי.
 חמישה של מלון כמו זה - אצלו ולישון אותנו, לארח וישמח לבדו נמצא

 חברתו וגם כוכבים חמישה מלון גם נהדר. כסף". אין חינם - כוכבים
 אוצר היה הזה האיש עמיקם׳ של בחברתו ישמח לא ומי המייגיור! של

 שגורות וכולן רבות שפות יודע אותו. הסובבים כל את המהנה תרבותי
 לחוויה בדבריו משפט כל להפוך היודע חביב שיחה איש כשפת־אם, בפיו

 ששחור אתה יודע אם גם לבן, הוא ששחור אומר המייג׳ור אם לשומע.

 אומר המיילור ואם לבן. הוא שהשחור להאמין מתחיל אתה שחור, הוא

 אין אם גם כוכבים, חמישה במלון כשינה כמוה קוטיק של בביתו ששינה

 אלא אינה מאורה שאותה יתברר עוד ועקרבים נחשים מאורת אלא זו

 הכול. יודע הוא אומר. הוא אשר את יודע המיילור מפואר. בית־מלון

 להתארח יכול הוא אין ברירה. לקוטיק אין קוטיק. של לביתו הלכנו

 לאחר הבריטים ידי על למוות נדון קוטיק יעקב אחרים. של בבתיהם
 הנציב תרצ״ח. בשנת בתל־אביב פצצות עם מזוודה נושא שתפסוהו

 שנים שמונה לאחר אחדים, חודשים לפני גזר־הדין. את המתיק העליון
 בית": "מעצר היה התנאי תנאי. על שוחרר ירושלים, בכלא מחבוש של

 היה ביום ופעם לביתו מחוץ להימצא לו היה אסור החשכה שעות בכל

שמו. את ולחתום המשטרה בתחנת להתייצב עליו
 הגענו אלנבי. רחוב של המערבי בקצה רחוק, היה לא קוטיק של ביתו

 שם הגג, לעליית עד במדרגות ועלינו החוף, מן רחוק היה שלא למקום,
יפות, פנים בסבר שקיבלנו קוטיק בידי נפתחה הדלת מגוריו. חדר היה
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 ללא צר חדר - בחדר התבוננתי כוכבים. חמישה במלון לאירוח כיאה

 לעשות, אצטרך הצרכים את סניטארים שרותים וללא לשמו ראוי רהיט

 קוטיק ישפוך ריחותיו כל על תכולתו שאת בדלי, האחרים, כל כמו

היכן. לשאול העזתי לא - בבוקר

 ותיק לוחם פייגלוביץ(, )צבי רמי אורח: עוד מצאנו קוטיק של בביתו

 חמישה ב"מלון היתה ויחידה אחת זוגית מיטה הפולנית". הקבוצה”מ

 מאוחרת. היתה השעה רמי. ואת אותו שימשה והיא קוטיק של כוכבים"

 אותה של לרוחבה ולשכב להצטופף ארבעתנו נאלצנו נוספת מיטה באין
 נעימה שיחה שעת והחמצתי לישון הלכנו הצטערתי: אחד דבר על מיטה.

 שיחה ושעות השעה תרחק שלא ידעתי לא שעה אותה .”ה״מייגיור עם

 לזמן לא אך מעייפות, כולנו נרדמנו הדוחק אף על לנו. מצפות עוד רבות
רב.

 אחד לרגע בדלת. חזקות דפיקות נשמעו לערך חצות אחר שתיים בשעה
 חומרת על עמדתי מהרה עד אך הדפיקות, פשר את להבין התקשיתי

 בלאדי גיוז! פאקן יורים! שאנחנו או מיד לפתוח )משטרה( "פוליס! המצב.

 ועוד מעפעפי שינה קורי להסיר בניסיון עיני את מעט שפשפתי ג׳וז!"
 שמעבר הקולות לשמע לתהות התחלתי עצמותי את לחלץ הספקתי בטרם

 הם אך העברית, בשפה שעיקרם בדברים האיום את ולקלוט לדלת

 דפיקות - חזקות דפיקות עוד נשמעו עכשיו אנגליות. במלים מזוהמים
 בלשים ולצדם במדים משטרה אנשי בסערה. נפתחה הדלת לבי. חדרי

 ומאיימים. שלופים אקדחים ובידיהם פנימה, התפרצו אזרחי בלבוש

 ואמר בהנאה ידיו את שיפשף יפו, מחוז של הבולשת מפקד סיידל,
 ”קטן... כזה בכלוב צפורים ארבע "יופי! אנגלי: במבטא עילגת בעברית

 אחים שבת נ־עים ומה טוב מה "הנה ידוע: עברי שיר לפזם גם ידע הוא

י־חד.." גם
 יפו. בכלא למעצר אותנו שהסיעה משטרה, ניידת לנו חיכתה למטה

באוזני. עמיקם לחש "נדפקנו",

 )מזרני ”"בורשים על עשינו לילה מאותו לנו שנותרו המעטות השעות את
 מייג׳ור".”ה צדק אכן, הרצפה. על בצפיפות פרוסים שהיו נוקשים, קש(

 חמישה של מלון בבחינת היו אכן קוטיק של בביתו והתנאים המיטה
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 מתוך שעלתה והצחנה שכבנו שעליהם ה"בורשים" לעומת כוכבים

 דרי כל של לצרכיהם המשותף הגוף( להפרשות קיבול )דלי ה״קרדל"

ביפו. הממשלתי׳' ב׳יפנסיון החדר

 במארב נלכדו נערים ארבעה "תגבורת". קיבלנו בוקר לפנות חמש בשעה

"המעש". הדבקת בשעת ונעצרו משטרתי

 איזו קשאק! "מייגיור וששון: שמחה צהלות עלו ומסביב נעורו, האסירים

 האסירים כל ירושלים. בכלא יחד שישבו מהימים הכירוהו הם הפתעה!"

 את לרתק תמיד שידע הזה, האינטליגנט ה״שטרניסט" את העריצו

 מפקדי מכל יותר טובה ערבית שדיבר המשכיל האיש אותו, הסובבים
 כבוד ביראת אליו התייחסו עצמם האנגלים אפילו המפורסמים. הכנופיות

 הקומוניסטים האסירים שקספיר. של בשפתו להתבטא יכולתו לשמע
 של חברתו הרוסית. בשפה בבקיאותו והתקנאו לעומתו נחותים הרגישו

 במשרתים הוקפנו בזכותו המר. המאסר את המתיקה קשאק" ה״מייג׳ור
 ומצעים סיגריות מטעמים, לנו והגישו זמננו את להנעים מכליהם שיצאו

 מאנשים ועוד כזה לכבוד ציפיתי לא מעודי בנוח". שתרגישו "רק -

 היה שבהם הבולט החברה. בתחתית המצויים כפושעים, שמוגדרים

 את לפרוץ ידע הזה האיש בארץ. ביותר המפורסם הגנב פאפאשווילי,
 אבל לכאן, באת "אתה ביותר. המוגנים במקומות ביותר, הנעולים הבתים

 פאפאשווילי אמר ממול", ממש לכביש, מעבר בחוץ, נמצא שלך הבנק

 הערבי הבנק קופת את לרוקן בניסיון בזמנו שנאסר קשאק, למייג׳ור
 היה יפו, כלא חומת מאחורי לכביש, מעבר בדיוק בירושלים. המרכזי

בנק. אותו של גדול סניף

 נכבד. לפרסום זכה הוא גם אך מגמגם, היה הוא פיניה. גם שם והיה
 שגנב יקרים מלקוחים על ולא לתהילה נודע לפרוץ כושרו על לא אולם

 לא אך להתפרסם היה יכול בגנבותיו בעיתונים. כבוד של למקום זכה

 הגניבה יצר על לגבור היה יכול לא הוא לו: היתה חולשה להתפרנס.
 הוא אלה׳ בתחתונים עשה מה כביסה... חבלי על נשים תחתוני בראותו

 לפרקי נדון היה הוא המגמגמת. בלשונו להסביר מסוגל היה לא עצמו
לסורו. שחזר לאחר לכלא שב תמיד אך קצרים, מאסר
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 לקחתנו עומדים ולהתלבש. להזדרז לנו והודיעו ארבעתנו בשמות קראו
 ה"וותיקים" מחבריו ביקש קשאק אליהו הסי.אי.די. במשרדי לחקירה

 יקופחו. שלא ולדאוג "המעש" מדביקי לחייי נערי ארבעת על לשמור

 כבד. במשמר מוקפים כשאנחנו הבולשת במשרדי לחקירה הובלנו

 ישבתי כיצד סיפרתי ואני סיידל, של שאלותיו על להשיב לי קראו תחילה

 והלכתי האחרון האוטובוס את אחרתי מאוחרת, שעה עד בבית־קפה

 עם ישבתי בו בבית־הקפה לברר יכולים "אתם קוטיק. של בביתו ללון

 מכיר אני קוטיק את כי והוספתי אמרתי, הגונים", אנשים כולם - חברי
 שבע קוטיק לי הידוע ככל בית״ר. של ההכשרה מימי עוד רב, זמן

חייו. את לשקם ורוצה מאסרים

 אתם ממני? רוצים אתם "מה החוקר: לשאלות השיב עצמו וקוטיק
 חברים. לבקר יכול אינני אז הלילה, בשעות מביתי לצאת עלי אוסרים

 כולנו את משליכים סתם אתם ועכשיו אצלי, ולנים טובה לי עושים הם
לבית־הסוהר..."

 הספיק בטרם עוד הבלשים. מפקד של לשאלותיו המתין לא עמיקם
 דברי שלו, המצויינת באנגלית בפניו, הטיח ”ה״מייג׳ור פה, לפצות סיידל

 מה עשיתי הממושך. במאסר לי היה "די להטרידו: שמוסיפים על זעם

 את לחיות לבן־אדם מאפשרים אינכם מדוע ושוחררתי. ונאסרתי שעשיתי

 אני אז בגללכם. אותי ולבקר מלבוא מנוע קוטיק חברי ולשקמם? חייו

 הטרוריסטים את ותחפשו שתלכו מוטב אליו. באנו חברים כמה ועוד

 ישרים לאנשים ותתנו פצצות, עליכם המטילים אלה את האמיתיים,

בשלווה..." חייהם את לחיות
 מבצבצים החלו בפניו עמיקם. של החצופה מעמידתו הופתע סיידל

 היהודי של והעשירה הרמה בשפה הבוטים הדברים לשמע הנאה אותות

לשאול. הוסיף ולא - מולו העומד
 של בעטיו לו שזכיתי הכבוד על תהיה כדי ותוך יפו, לכלא הוחזרנו

 התקרה, את הקירות, מבנה את לבחון חדלו לא עיני קשאק", ה״מייגיור
 רעיונות התרוצצו במוחי פרצות. אחר ולתור הסורגים, ואת הרצפה את

 באפריקה. לגלות לשלחני יספיקו בטרם פחות, או יותר דמיוניים בריחה,
 הבריחה, רעיונות במוחי התגבשו בטרם אחד, יום עוד כחלוף אך
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 סיבת על תוהה אני הזה היום עצם עד משוחררים. שאנו התבשרנו

 הבוטים שהדברים היא, להעלות יכול שאני היחידה ההשערה השחרור.

אותו שיכנעו אכן סיידל של בפניו המייגיור שהטיח

 גדולה תהודה עוררו במעפילים הבריטים והתעללות בארץ ההתקפות

 מלחמות בשתי בריטניה של המסורתית הברית בעלת בארה׳יב, בעולם.

 גברה ובצדו האנגלים נגד הזעם גבר רוסיה, עם הקרה ובמלחמה העולם

 יכול לא האמריקני, הנשיא טרומן, הארי חרותו. על הנלחם לעם האהדה

 בבקשה לאנגלים פנה הוא בארצו הגואה הסערה מן להתעלם היה

 שעה במחנות, עדיין הנמצאים יהודים אלף מאה של עלייתם להתיר
 לעיני אירופה ברחבי ונדים נעים אומללים יהודים מיליון כחצי שעוד
 את הביכה טרומן של פנייתו בגרמניה. האמריקני הכיבוש צבא חיילי

 אל פנו הם חקירה, ועדות בהקמת בעיות לקבור שנהגו מכיוון האנגלים.

 הברית בעלות לשתי משותפת חקירה ועדת להקמת בהצעה האמריקנים
 אך בריטניה, של במדיניותה תמכה היא הוקמה. הוועדה האנגלוסכסיות.

 של עלייתם להתיר והמליצה באירופה היהודים ממצב להתעלם יכלה לא

יהודים. אלף מאה

 שעלייתם טענו הלבן, הספר מן החורגת מדיניות לכל שהתנגדו האנגלים,
 אם רק ה״טרוריסטים". של כוחם את תגביר רק יהודים אלף מאה של

 הוועדה. בהמלצת לדון יאותו הם נשקם את ויסגירו הארגונים יפורקו
 ביכולתה ואין מדי קטנה שהארץ קודמים מסמכים מתוך ציטטו גם הם

 האנגלי הצבא אנשי מספר שעה באותה יהודים. אלף מאה עוד לקלוט

 האנגלים השוטרים עם ויחד הזה, למספר התקרב הארץ עין את שכיסו

האלף. מאת את עבר מספרם

 האחרים הארגונים הסכמת את וקיבלו ביקשו ההגנה ראשי זאת, בכל

 לעלות יהודים אלף למאה יותר אם הפעולות הפסקת על להכריז

במלחמה. המשיכו והיהודים בסירובם, עמדו האנגלים מאירופה.

 העצורים קהל לתוך אפריקנים זקיפים ירו באריתריאה המעצר ובמחנה
 אליהו האצ״ל חייל ואת הגללי( )שאול ארנון הלח״י לוחם את והרגו

136



 מטע□ השבויים. רצח על זעמו בארץ החברי□ אחרים. ופצעו עזרא
 הזהירו ההגנה אנשי נקם. מפעולות להימנע תקיפה פנייה באה ההגנה

המרי. תנועת את יפרקו ה□ נקמה תבוא שאם

 בריחות, כמה היו אפריקה. מגלות טובות חדשות קיבלתי מה זמן כעבור

 דבר של בסופו הארץ, מן המרוחקים הקשים השטח תנאי בגלל אך

 לנדוד שהצליח הבורחים, אחד למחנה. והוחזרו נלכדו הבורחים כל כמעט

 חבר יעקב, בזכרון השמירה מימי הטוב חברי היה אחדים, חודשים במשך
 על שם ופיקד לצרפת להגיע הצליח הוא לנקין. אליהו האצייל, מפקדת

באירופה. אצ״ל סניף

 הגולים הועברו האחרים, הבריחה ונסיונות לנקין של בריחתו בעקבות
בסודן. מעצר למחנה מאריתריאה

 התפעלתי ממחסניהם. טוב נשק והוציא צבא מחנות לתקוף הרבה אצ״ל

 שלא במקום הארי. ללוע לחדור האצ׳יל אנשי של ונחישותם רוחם מעוז

 הם היישובים, המוסדות ובאישור ההגנה מפקדת בהסכמת תלויים היו

גברו. ומאריות קלו מנשרים - כענקי־רוח התגלו

 המרכזי מבית־הסוהר אסירים לשחרר ולח״י אצ׳יל של משותף ניסיון

 נתקלו הכלא חומות את לפרוץ שהתכוונו התוקפים נכשל. בירושלים
 אקוסטו אברהם אצ״ל איש נפל שבו קרב התנהל המשטרה. של במארב

נפצע. ואחד האוייב מקציני שניים נהרגו כן נפצעו. וארבעה )עמוס(

 של תא על אחראי היה אביאל, של הצעיר אחיו לבשטיין(, )הרצל אילן

 מעבר הרחיקו מחשבותיו אך כרוזים, הדבקת עיסוקם שעיקר נוער בני

 וכן רבה, תועלתם כי ידעו למען גם בתצפיות חניכיו את העמיד הוא לכך.

 היה שבתאו הנערים בין הלוחמות. ליחידות משלו תרומה לתרום שאף
 אפריקני זקיף עם שהתרועע לפעילות תוסס נער רוסה־טל(, )צבי יזהר

 שזו ואמר קולנוע שחקנית תמונת לפניו הציג הוא בחולון. צבאי במחנה

 הרחק זה במחנה התקוע האפריקני, אותה. לו להכיר והבטיח אחותו,

 דמיונו היפהפיה, של תמונתה למראה התלהב ומשפחה, אשה מחיק
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 עלה עמו מהשיחות הזה. הנחמד הילד עם לשוחח ושמח דמו את הסעיר

 ומקום השמירה דרכי המחנה, מבנה על חשובים פרטים לדלות יזהר בידי

 עניין. עוררו הדיווחים תאו. על לאחראי כך על דיווח הוא הנשק. מחסן

 הנשק. ונטילת המחסן לפריצת תכנית העלו נוספים וסיורים תצפיות
 דוב כן, דוב. - סגנו מזל. היה הפעולה מפקד למחנה. פרצו לח׳יי אנשי

 הנשק. למחסן הפורצת החוליה בראש עמד הוא הקרב. לזירת חזר

 ורובים, מקלעונים מקלעים, מרשים: שלל נלקח אש. חילופי התנהלו

 עד לחייי של הסתר במחסני שנמצא הנשק כמות כלל על שעלתה בכמות

 חיילים לאוייב, קל. באורח פצועים שלושה עם לבסיסם חזרו אנשינו אז.

בנפש. אבידות כמה נגרמו ואפריקנים, אנגלים

 שלושה עבר. לכל וירו אפריקנים חיילים העיר על פשטו הפעולה לאחר
נפצעו. וכמה נהרגו אזרחים

 הניידת הבריטית המשטרה של יעדים שלושה על פשטו ההגנה אנשי
 בין אחר. ובציוד רכב בכלי וחיבלו ובשרונה, ויתקין בכפר בשפרעם,
 התוצאה אש. להשיב לא באש, עליהם יפתחו אם שקיבלו: ההוראות

כשרונה. האנגלים מאש נהרגו הגנה חברי ארבעה מרה: היתה

 בהלוויה להשתתף קראו המוסדות המונית. הלוויה נערכה להרוגים

 בדיוק ההרוגים. על אבל במודעות מלאה היתה הממוסדת והעתונות

 היימוסדות כאלמונים. שנפלו ה״פורשים" גיבורי נקברו ימים באותם

לדם. דם בין להפלות והוסיפו להתעלות השכילו לא הלאומיים"

 הלך שבלחץ לכך ציפו ואצ״ל לחייי אנשי בשרונה, ההגנה לפעולת עד

 בהגנה גם יבינו האנגלים, מעשי ובהשפעת בעם הרווח המלחמתי הרוח

 במלחמה אלא הלבן בספר למאבק אחרת דרך שאין היישובית ובהנהגה

 האוייב להבסת שפונים או - במלחמה במקום. לדרוך אפשר אי מלאה.

 כהתקדמות. נראו משטרה מוקדי על ההתקפות בכניעה. שמהרהרים או

 ההגנה שמחוגי לכך ציפינו ואני חברי משטרה. עמדות תקפו לא אז עד
 אם האוייב. לאש באש להשיב שלא התמוהה ההוראה על ביקורת תבוא
 אותם ומסכנים רובים להם נותנים מה לשם באוייב, לירות אסור
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 בדרכים? פתע ומחסומי נרחבים חיפושים של בימים נשק׳' ב״נשיאת
 צריך היה שלא קולות נשמעים החלו כצפוי. לא אך באה, אכן והביקורת

 כלומר הנשק", "טוהר המושג את העלה התבוסתני המלל כלל. שם לתקוף

 לשכנע שקשה בימים חדש. מושג לארץ בא וכך באוייב, יורה שלא נשק

 "מאבק המוזרה ההגדרה את המציאו הכניעה, בדרך לבחור אנשים

 נגד ישירות הוא פועל כן אם אלא יעד כל לתקוף אין כלומר: צמוד",

 הם אם גם בארץ, שלטונם נגד דבר לנו אין האנגלים: שידעו העליה.

 ותחנות גירוש באוניות לחבל מותר אותם. ומגרשים במעפילים מתעללים
 נגד ישע חסרי אותם ולהעמיד אניות על עולים להעלות ומותר מכ״מ,

 חסרי המונים להעמיד מותר כן וכמו האנגלים. של הברוטאליים הכוחות

 או טהור" "נשק המחפשים אנגלים של היריה מכונות לועי מול אל מגן
 העבודה אחדות חוגי היישוב: הנהגת בתוך ויכוח החל וכך מעפילים.

 התבוסתנים, ולעומתם רצוף", ב"מאבק דגלו הפלמ״ח, בראש שעמדו
 תנועת פירוק ודרשו צמוד" ב״מאבק דגלו הצעיר, השומר חוגי ובראשם

 שיפעלו מפורשות הודיעו אלה גם אלה אך מה״פורשים", והתנתקות המרי

 להחליט. ומתקשים נבוכים הללו כאשר היישוב מוסדות החלטת על־פי
 החלטותיהם את וקיבלו בתווך, התנודדו אחרים ומנהיגים מפא״י ראשי

בארץ. הנעשה על האנגלים לתגובת בהתאם

קלו מנשרים

 פה פצינו בטרם עוד דוב. גם הופיע במקום איקס. עם לפגישה באתי

 תכננו הם טעיתי. לא במוחותיהם. ונרקם הולך חשוב שמשהו חשתי

 מתכוונים .”ה״גוש באזור שלי, הממלכה בשטח שגרתית" "לא פעולה
 מטוסי כלומר אש", "יורקי בשם מכנים שהאנגלים מה את באש להעלות

 קומה גבה אני אין עדינה בלשון ה״ספיטפיירים". המהוללים, הקרב
 יעד לשמע אך הגבוה", "הבלונדיני של לצדו עומד כשאני ביחוד במיוחד,
 - רב לגובה נישא עצמי חשתי פעיל חלק בה שאקח והמחשבה הפעולה
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 הרבה הנוטרים, בתחנת עבדתי שעמם ה״גפירים" מכל גבוה יותר הרבה

 המטרה, יום־יומית. בפעילות קשור אני שעמם ההגנה מחברי גבוה יותר

 r.a.f^ של התעופה בשדה קרב״ מטוסי "להעיף היא לי, נאמר כך
סירקין. בכפר

 עלי שהעיד כפי בגוש", ביותר הטוב כ״קורפורל ה״רשמית" בפעילותי

 רבות פעמים ידי. כף כאת הפעולה שטח את הכרתי מחדל, הקצין

 באימוני וכן מהתחנה שלי הגפירים עם בפטרולים זו בסביבה סיירתי

 ובהם בגוש, אחרות מתחנות נוטרים עם גם למסדרים ובהכנות רובים

פתח־תקווה של הגפירים

 המשק בקרבת אוטובוס על עלינו בשטח. לסיור אורי ועם דוב עם יצאתי

 התכוננו ממנו הבסיס בפתח־תקווה, מירקין של המשק כלומר ,”"שלנו
 שדה על השקפנו משם סירקין. לכפר ונסענו הפעולה, לביצוע לצאת

 בקפדנות, אותה לעבד יש מגובשת. כמעט התכנית מלכותי".”ה התעופה
 המשתתפים השונים האנשים עם פעמים וכמה כמה עוד ולסייר ולשוב

 חייבים הסיורים הנסיגה. ודרך ליעד הדרך את ללמוד כדי בפעולה,
 אינו הגבוה שדוב בימים לב. תשומת לעורר שלא מנת על קצרים להיות

 הקשור בכל עלי נגזר כך )ארוך(. ה״לנגר" עלי אותו מחליף אלי, נלווה

 מתאים, זה עמם. לדבר כדי למעלה מבטי להפנות הזאת, לפעולה בהכנות
 את להכיר למדנו הסיורים, במרוצת כך, במטוסים... ב״טיפול" מדובר הרי

 אליהם, הדרכים ואת המטוסים מבני את ההמראה, מסלולי את השדה,
 לפנינו רשמנו החיילים. של המגורים מבני ואת בתי־המלאכה אזור את

 הזרקורים ואת הזקיפים עמדות את האוייב, של השמירה דרכי את
 שמסביב, הבתים פני על וחלפנו החשכה, את אור באלומות הסורקים

 שכל למחנה, סביב המסייר המשוריין והרכב הדוקרנים התיל גדרות
שעה. כרבע אורך שלו סיבוב

 אין פנויה, שהדרך לוודא כדי אחרון סיור ערכתי הפעולה בערב

 בשדה. הבריטי ההגנה במערך שינוי ואין בדרך חיפושים או מחסומים
 רמת־גן ממשטרת שוטר במכר, פגשתי בדרך. אותי הביך אחד דבר רק

 לו. השבתי חבר", לבקר הולך "אני במקום. עושה אני מה ששאלני
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בהגנה. מפקדי לידיעת תגיע לא זו שפגישה קיוויתי

 ולבי לרווחה נפקחו עיני מירקין. של במשק ההיערכות לבסיס הגעתי

 פניהם על ראיתי הכרתי. שלא בחורי□ לפני: שנגלו הבחורים למראה רגש

 למדתי עליה□ הקדומים, ישראל גיבורי של והלהט החוסן הרוח, עוז את

 קראו כהן( )לאה יהודית־נירה יפהפיה, בחורה גם ביניהם הכתובים. מן

 לפני אך השתחררה יהודית כי לי נודע כך אחר בגיבורים. היא ג□ לה.

 החיל אשת של לבה הקרב. לשדה אצה וכבר בבית־לח□ ממעצר קצר זמן

 היא עומדת פיקודו שתחת הפעולה מפקד החיל, גיבור אחרי שבי הלך
 הבלונדיני דוב הוא הלוא נישואיהם, לאחר בעתיד וגם כאן גם לפעול

והגבוה.
 החיפוי־חסימה חוליות שתי על סגנו. - ובועז הפעולה מפקד היה דוב

 השוכנים החיילי□ מאות את למקומותיהם לרתק חשוב: תפקיד הוטל
 בשטח. הפזורים האוייב חיילי יתר ואת המחנה של המגורים במבני
 צפוני. ואחיו עלי מלחמה: למודי אחי□ שני עמדו החיפוי חוליות בראש

 הגיעו רבה. במידה כתפיהם על תלויה הפעולה להצלחת האחריות

 חיילי על נגזר לפיה□ המודיעין(, )מחלקת ו׳ ממחלקה דיווחי□ לידיעתנו
 האחרונות הפשיטות טעון. בנשק וחמושים לבושים כשה□ לישון האוייב

 עליה□ הבאי□ "טרוריסטי□" פני לקד□ חייבי□ והם מורא עליהם הטילו

 ש□ בתי־המלאכה, את החיפוי יחידות באש לרתק יש כן במפתיע.
 על העומדים הזקיפים את ג□ וכמובן הלילה, בשעות ג□ עובדים

 לחרכי מבעד השטח את וסורקים בזרקוריה□ סביב מאירי□ משמרתם,

 הוטל ביותר חשוב תפקיד עבים. בטון ובקירות חול בשקי המוקפים הירי
 תפקידי אחר. לוח□ מכל יותר טוב השטח את שהכרתי הדרך, מורה עלי,

 למקום ישר להשיב□ ולאחריה הפעולה, למקום האנשים את להוליך היה

 ישירות לירות אוכל לא אני רק כי ביותר הקשה הוא תפקידי מבטחים.
 כשעצבי בחוץ ללוחמים להמתין עלי מוטל בכנפיו. לחבל או באוייב

 הדלקת או ההדק על בלחיצה למתח פורקן לתת יכול ואיני מתוחים,
 מוטל לא הפעולה משדה לנסיגה ועד בשטח הפעולה מתחילת נפץ. מטען

 המעשה היא ההמתנה כאלה ובתנאי□ להמתין, רק דבר. לעשות עלי
בפעולה. ביותר הקשה
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 ההמתנה והתפקידים. הנשק חלוקת לאחר שבאה אחרונה הבהרה

 ואני, המשאיות על עלו הבחורים הסתיימה. לקרב היוצאים של המעצבנת

 מירקין של המשק מן הדרך ברכב, בנסיעה הנהג. לצד התיישבתי כהרגלי,

 בפעולה לפתוח חייבים ארוכה. אינה סירקין שבכפר האוייב לבסיס עד

 ואילו לנו, מסוכן להיות עלול אחור בדיוק. ושלושים שמונה בשעה

 הן גם היוצאות האצ׳יל, ליחידות מסוכנת להיות עלולה הפעולה הקדמת

 האחד אחרים: תעופה שדות בשני ושלושים שמונה בשעה פתע להתקפות

בקסטינה. - יותר דרומה והאחר מכאן, רחוק לא בלוד,

 חזרה, נשלחה והמשאית החוצה קפצו הבחורים ליעדה. הגיעה המשאית

 למחסומי לאפשר אין ברגל. נעשה חזרה הדרך את הקרב. משדות הרחק

דרכנו. את לחסום בהם, ניתקל עוד שבוודאי דרכים,

 במקום תיל חוטי יקוצצו אשר עד המתנו היעד. בקרבת בחשאי התכנסנו
 נותרו מוכנה! הפירצה הודיעו: הגדר חותכי הדרך. לנו ותיפתח שנקבע

 נדרכו וכולם בשעון התבונן דוב ושלושים. שמונה לשעה עד מועטות דקות
 החיפוי חוליות קדימה! דוב: פקד בדיוק ושלושים שמונה בשעה לזינוק.

 בשקט־בשקט אצו החבלה חוליות ספורות. שניות תוך עמדותיהן תפסו
 אני רק לפקודה. להמתין צריך היה לא אחד לוחם רק המטוסים. לעבר
 סירבו עצבי המלאכה. לסיום עד לגדר מחוץ לכולם להמתין הייתי צריך

 של מנועו טרטור נשמע ושנייה. שנייה בכל ועוד עוד נמתחו עצבי להמתין.

 יש בעדו. עצר חולייתו מפקד אך רימון, הכין מישהו הסיור. משוריין

 אלומות ושילח לאט נסע המשוריין להמתין. כדאי בנו, יבחין שלא סיכוי
 התכוננו אשר את הלילה בדממת יגלה שלא קיוו כולם מזרקורו. אור

 של פניהם על חלף הוא גילה. לא המשוריין תרועה. בקול לו לגלות
 דקות חמש־עשרה של שהות נותרה סיבובו את שישלים ועד אנשינו

 נעצרה. נשימתי השלווה. את פתאום החריד יריה קול המלאכה. לביצוע

 מדי קרוב נראה אנגלי שחייל התברר מכן לאחר היורה. מי ידעתי לא

 - ברירה היתה לא לפעולה שיפריע חשש שהיה ומכיוון החוליות, לאחת
במהירות. לפעול יש עכשיו אותו. וחיסל אחד כדור בו ירה יורם
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 פתילי את להצית פקד הוא מחוברים. המטענים וקבע: בדק דוב

הנסיגה. פקודת באה לאחריה ומיד המטענים

 הגיעה עכשיו הלבבות. את והאיר הלילה לחשכת קץ שם הפצצות רעם

 עלי האחים שבידי הברן מקלעי - החיפוי חוליות של הגדולה שעתן

 המגורים, ומבני הזקיפים כוכי המלאכה, בית לעבר יריות המטירו וצפוני

 כיוון לאיזה יודעים אינם כשהיורים בודדות, יריות בקושי נשמעו משם

 במסלול שבערה הענקית המדורה מן עלה גדול אור לירות. עליהם

 המלך הוד־מלכותו, וטייסי חיילי של המגורים במבני ואילו ההמראה,
 ׳'רשעים בלחש: פלט מהבחורים מישהו מוחלט. חושך שרר השישי גיורג'

 גם נסוגו החיפוי חוליות השדה, משטח החבלנים יצאו אך .,יידמו׳ בחושך
 מפקד יצאו. כולם מתאים. המספר היוצאים: את מנה דוב במהירות. הן

 אסור אך מעט, ממתינים חסר. שאחד התברר - החזרה לפני אחרון
 שתעה משום חסר אחד היה מלטרון ביציאה שגם נזכרתי להתעכב

 של לגורלו חרד הלב אך מבטחים. למקום דבר של בסופו הגיע אך בדרך,
 בנסיון עינו את שאיבד יהודאי(, )אברהם אלחנן ה״מהרדג׳ה" הנעדר,

 הוא נהרג. בר־גיורא( )משה שישראל שעה הזיקוק בתי על ההתקפה

 להשתהות אסור נעדר. הוא עכשיו על־אנושיים. בכוחות חי משם יצא

 לחמוק רוצים אם ברירה. אין פנס. להדליק ואסור בקול לקרוא ואסור

 להתרחק חייבים השטח, את ויסרוק לסביבה יגיע שבוודאי מהאוייב,

 תעה אלחנן המוגבלת ראייתו שעקב מקווים הלאה. ולצעוד במהירות

 התכנסות נקודת נקבעה מהשדה. היוצאים עם נמנה הוא הרי בדרך.

 לשם יגיע שאלחנן מקווים כולנו בגבעת־שמואל. נוספת והתפקדות

עצמו. בכוחות
 אני שעתי. מגיעה כראוי, תפקידם את סיימו האחרים שכל לאחר עכשיו,

 לאחור מתבוננים כולם צעדי. את ולהדביק אחרי ללכת בבחורים מאיץ
 לנו נותנת יפהפיה "חנוכיה הנהדר. המראה מן מבטם להסיר ומתקשים

 על גם ישראל ילדי ישירו עוד החנוכה. לחג הילדים שיר כמו - אור"
 זאת; חנוכיה רק ולא דולקים. "ספיטפיירים" נרות תשעה שבה זו חנוכיה
 בקסטינה אחת חנוכיות: שתי עוד יש תש״ו, א׳ באדר כ״ד ליל זה, בלילה
בלוד... ואחת
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 כמה רק בבתיהם, התכנסו האנשים סירקין. בכפר הבתים פני על חלפנו

 על החולפים בלוחמים עיניהם ולהזין מעט לצאת העזו הגנה חברי

 מילר סרג׳נט גם לקראתנו יצא האחרונים הכפר לבתי בהגיענו פניהם.

 מה” אלי, קרא ”"צבי! אותי. זיהה הוא בפתח־תקווה. הנוטרים ממשטרת

 בשדה אור "יש לו, השבתי לשם", "הסתכל ”אלה? עם עושה אתה

 שלי הקריירה את "גמרתי ולעלי: לדוב לחשתי מכן לאחר התעופה".

 סביב, תנועה לכל בדריכות הפקוחות עיני, היישובים". במשטרת כנוטר

 החשכה. בחסות הצידה ופורש כלשהו, חפץ מכיסו השולף בעלי הבחינו

 לבלבל שכדי יודע אני זה. מה לנחש והתקשיתי מוזר לי נראה הדבר

 אך חריף, פלפל אבקת מפזרים עקבות לרחרח העלולים משטרה כלבי

 יכולתי לא אלי. וקרב ושב לכיסו החזירו עלי זה? חפץ של תפקידו מהו
 המסייע חדיש במשאף שמדובר לי השיב עלי זה. מה ושאלתי להתאפק
בקצרת... ללוקים בהנשמה
 מי לראות קשה בחושך בוצית. הקרקע השוטף. בגשם לצעוד המשכנו

 מוטרד אינני שמסביבי. החורף בסערת מבחין איני אני רק לפניך. צועד
 כולי לי. מפריעות אינן השלוליות וגם לבוץ נתונה אינה דעתי הקור, מן

 בצלאלי של הלגלגני מזגו את להבין יכול איני תפקידי. במילוי שקוע

 איך מלהתבדח. חדל אינו בצלאלי אלי. קרוב הצועד נושה( בן )יצחק
 בחרדה בחזקה הולם כשלבי חשבתי, כזה? בקור־רוח להתבדח אפשר

 מניין אותנו. לגלות מכליו עתה יצא בוודאי המוכה האוייב חברי. לשלום

 שעה גם התבדח שהוא מספרים החברים חזקים? כה עצבים לבצלאלי

 הקרב. בשדה וירו החיפוי מעמדת רימונים הטילו חבריו עם שיחד
 ”הגויים” ששתו הוויסקי אחרי דואג? אתה מה” אותי: הרגיע בצלאלי

 ירעדו ועוד מפחד רועדים בוודאי הם לתפקד. מתקשים הם הערב בשעות
 הכביש מכיוון מאד. רציני המצב אכן, לדאוג. ממשיך אני אבל מבושה".

 הנה זה? מה משוריינים. דהרת קולות מנועים. טרטורי בבירור נשמעים
 במקום, נעצרים כולם החושך. מתוך וקרבות נעות מזוהות בלתי דמויות

 נשמעת שם׳" "מי נעצרות. שממול הדמויות גם לירות. לפקודה דרוכים
 ההדק שמורות את באצבעותינו מלטפים כשכולנו דוב, של קריאתו
 הצלליות מכיוון ברורה תשובה באה באוייב!" "הכו האש. פקודת לקראת
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 היו רפה. המתח הזה. בלילה הלוחמים של הקרב סיסמת זו היתה שמולנו.

 לחבריו וחזר אליהם ניגש דוב בלוד. מהפעולה ששבו האצ״ל בחורי אלה

הצליחה. בלוד הפעולה גם לב וטוב שמח

 דפקתי )אורלנסקי(. נשרי דוד של בביתו אור ראיתי לגבעת־שמואל. הגענו

 שם מצאתי ואני פתוחה היתה הדלת מבפנים. קול נשמע "היכנס" בדלת.

 ואמרתי: בחוזקה ידו את לחצתי וגיסתו. רעייתו עם הנוטר ידידי את

 ולשוב לצאת נאלצתי ונרגשת, קצרה שיחה אחרי הצלחנו!" "אורלנסקי,

 הניצחון. שמחת על העיב הדבר הגיע. לא עדיין המהרדג׳ה לחברי.
 הנשק כלי את מסרנו שם בבני־ברק. לחורשה עד הלאה לצעוד המשכנו

 התקשיתי תפקידי. את סיימתי הסתר. למחסני הלאה שיועברו כדי

 לתל־אביב. עד וגדעון עלי דוב, את ליוויתי המופלאים. מחברי להיפרד
 עוד רוחנו את שרומם מחזה לעינינו נגלה והנה בורוכוב לרחוב הגענו
 בלויים בגדיו יחפות, ברגליים בגשם מהלך צעיר בא לקראתנו יותר.

 לא הוא לא, בוקר? לפנות שלוש בשעה כך שהולך המשוגע מיהו ורטובים.

 התעופה משדה ביציאה שתעה מסתבר המהרדגיה! אלחנן! זהו משוגע!

 אחת נעל איבד. נעליו את גם עקבותינו. את איבד וכך אחר, כביש וחצה
 לשמוח סיבה לנו יש עכשיו זרק. השניה ואת בבוץ כששקע ממנו נתלשה

 נפגעים כל ללא ביותר הטוב הצד על בוצעה פעולתנו שלמה. שמחה

טוב(. )סוף אנד" "הפי ממש לכוחותינו.
 תל־ בכיוון נוספת ארוכה בדרך לצעוד ופניתי מחברי להיפרד נאלצתי

 טובים בחברים נתקלתי והנה אוטובוסים. אין זו בשעה ליטווינסקי.

 שחור בצבע הקירות על ציירו נערים שלושה מכירם. שאינני אף אחרים,

 בית־ בגיל נערים למולדת!" חרות - לאוייב "מוות הלח"י: סיסמת את

 בוודאי ידביקו יומיים או יום עוד בהנאה. בהם התבוננתי תיכון. ספר
 להסתיר משתדלים הם סירקין. בכפר הפעולה סיפור עם "המעש" את

 כך על לזהותם. העלול הגנה איש שאני חוששים אולי מפני. פניהם

 בושה ללא נוהגים כך כן, העבודה. ממקום או מבית־הספר לגרשם יכולים
 בהם, ומתבונן העומד שאני, יודעים אינם הם המרי. תנועת של בימים גם

 היישובים. במשטרת כנוטר עבודתי ממקום מגורש להיות שעומד הוא אני
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 בתל־ליטווינסקי, הנוטרים לתחנת שובי טרם בוקר, לפנות ארבע בשעה

 מציפיה לישון היה יכול לא גרא גרא. של דלתו על נקישות שלוש נקשתי

 הצלחנו!" "הצלחנו! בכפר־סירקין. הפעולה תוצאות על לדיווח מתוחה

 כנוטר", שלי הקריירה את גמרתי אני "אבל בהתלהבות. לו הודעתי

 כל שללא מילר, סרגינט ועל הפעולה תוצאות על לגרא סיפרתי הוספתי.

מעללי. על בהגנה למפקדיו יספר ספק

 ונלהב, רענן קמתי בבוקר לחדרי. והתגנבתי הנוטרים לתחנת חזרתי

 השגרתי. לסיור שלי הנוטרים את לקחתי הלילה. ממאורעות נרגש עדיין

 כולם עכשיו "הביטו, ואמר: הבוקר עיתון את הביא הנוטרים אחד
שיתאחדו". הלוואי השם, "ברוך אמרתי, מאד", "טוב יחד". פועלים

 את "סגור נוסף. אדם ועמו צבי, בשם הש״י איש לתחנה נכנס בערב
 בלילה?" אתמול היית "איפה לי. אמרו לשוחח", רוצים אנחנו הדלת.

 בכפר־ הייתי "לשמחתי יודעים. הם להסתיר, טעם עוד שאין הבנתי
 הוספתי אחדות שניות ולאחר אמרתי, מטוסים", כמה והדלקנו סירקין

 את מתחתי רבות. שנים מזה להם להשמיע השתוקקתי שכל־כך הדבר את

.’ישראל׳ חרות לוחמי איש "אני והכרזתי: בגאווה ראשי נשאתי חזי,

 בשכונת הגוש במפקדת להתייצב עליך הצהריים אחר שתיים בשעה "מחר

לדרכם. ויצאו לי אמרו בורוכוב",

 בורוכוב, בשכונת ההגנה מפקדת של במסדרון לאטי צעדתי למחרת

 לידו לפניו. והתייצבתי פוקס אבא של לחדרו נכנסתי קצר היסוס ולאחר
 ידו. את לי והושיט פוקס אמר צביקה", "שלום נוסף. אדם ישב פוקס של

 השרות מן להתפטר ובקש למוזדל מכתב "כתוב בחום. ידיים לחצנו
 שעליך פקודה יש כן כמו והוסיף: לי אמר כלכליות", מסיבות במשטרה

 במקומות בריטים קלגסים עוד יש דבר, "אין הגוש". שטח את לעזוב
לו. השבתי אחרים",

 ישב מוזדל של בחדרו לשיחה. אליו והוזמנתי למוזדל המכתב את כתבתי
 הנוטרים כל על המוסדות מטעם האחראי הסוכנות איש ספקטור,
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 משפחה, להקים בכוונתי שיש למחדל סיפרתי בארץ. היישובים במשטרת

 לאיש פנה מחדל לכך. מספיקה אינה לחודש לירות שמונה של ומשכורת

 He is the best corporal והוסיף: שכרי את להעלות בהצעה הסוכנות
!in my company באוזנו לחשתי ביחידתי(. ביותר הטוב הקורפורל )הוא 

האמיתית..." הסיבה את לו תגלו שלא "רק בעברית: הסוכנות איש של

בו שרות של שנים אחת־עשרה פינקלשטיין, צבי כקורפורל סיימתי, כך

 והפניתי גפיר",”ה מדי את מעלי פשטתי הנוטרים. במשטרת תמורות

כדאי. היה פרידה. מבט לעברם

 "ספיטפייר" קרב מטוסי תשעה הפעולה. תוצאות על בישרו החדשות
 תובלה מטוסי ושנים־עשר בלוד שונים מטוסים אחד־עשר בכפר־סירקין,

 חייל נפל בקסטינה הפעולה אחר האצ״ל בנסיגת בקסטינה. "הליפקס"
לעברם. שנורתה מאש )יהונתן( עג׳מי עזרא הארגון

 חייל דני, ויותר יותר אני מעתה ונעלם. כמעט פינקלשטיין השם מעתה

נוטר. של מדים בלא גם אלמוני,

 האנגלים. של העמידה בכוח ראשון בקע פרצו המטוסים בליל הפעולות

R.A.F.'n למצרים. מהארץ שלו האוויר בסיס את העביר
 אשבל, מיכאל האצ״ל חייל של עטו פרי חדש, מלחמה שיר נשמע בארץ

בקסטינה: התעופה שדה על ההתקפה ממשתתפי

צועדת הגונדה דרך ללא

בוססות רגליים ובבוץ

השלהבת את הצת הקרב, אל
האות יינתן - המרד אש

הפלד ציפורי הארץ על
רחוק לא הן נראות ליל לאור
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 נשמעת הפקודה קדימה! זנוק

הקרב( )חיל הח״ק אנשי עונים מוכנים!

מולדת חיילי חיש וזינקו

פתאום: האדמה רעדה

 עופרת, הומטרה שם, שולחה אש

תום. עד עולים באש מטוסים

 נסוגה הגונדה דרך ללא

 בגאון הם פוסעים הקרב מן

 נכבשת המדינה כך, רק כך,
וברימון. מקלע בחזון,

באדום שירה

 השתכנתי עמוקה. למחתרת ירדתי הנוטרים, משטרת מדי ללא עתה,
 לוחמים. כמה עוד עם תל־אביב שבדרום 38 גלעדי כפר ברחוב בחדר

 אי־ חשתי כבר כן לפני רב זמן במחתרת. לפעילות פנוי זמני כל עכשיו
 העוצרים הם־הם האלה שהמדים חשבתי היישובים. משטרת במדי נוחות
 ידעתי עוד כל האוייב. מבצרי על להתקפות יום־יום לצאת בעדי

 לעצור יכול עוד מה ועתה החרשתי, במדים שאשאר חשוב שלמחתרת

 עמי? באוייבי ולהלום מוקש או טומיגן אקדח, עם מלהסתער בעדי
 תפקיד לי מייעדים כי בסבלנות, להתאזר עלי כי לי הודיעו וגרא איקס

 אחרים הימים. חולפים בינתיים הפעולות(. )מחלקת ב״חטיבה" חשוב

 סיירתי לבטלה. זמני את ביזבזתי לא זאת בכל אך ממתין, ואני פועלים

 חשובים. פרטים ומוסר רעיונות מעלה ולמבצריהם, האוייב למחנות סביב

 וכמה חמוץ ומלפפון עגבניה מלוח, דג או גבינה חתיכת לעצמי קניתי
אחר שרעב אלא רעבוני, את להשביע לי הספיק וזה לחם, פרוסות
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עמי. למען במלחמה לקרב ליציאה הרעב בי: מכרסם

 כדי בהם שיש ובתעוזה, בתנופה נמשכת ה״רכש" בנושא אצ״ל פעילות

והערצה. התפעלות לעורר

 הצבאי המחנה )צריפין(, סרפנד למחנה היום לאור פרצו הארגון אנשי

 המוטסת. השישית הדיביזיה במדי לבושים כשהם בארץ, ביותר הגדול

 ורוקנו למכשול להם שעמד אנגלי כל הארץ על השכיבו נשק באיומי

 חבריהם, לידי הועבר שנשקם לאחר נסיגתם, בשעת גדול. נשק מחסן
 השניים פצועים. כשהם האוייב בשבי אשבל ומיכאל שמחון יוסף נפלו

 ובזכות הבריטי השלטון נגד הצהרות השמיעו שם למשפט, הובאו
 למוות נדונו שניהם בעבר. חבריהם שדיברו כפי באנגלים, המלחמה

בתליה.
 אחד בריטים. קצינים שישה חטף האצ״ל חייהם, את להציל נועז במאמץ

 בידי שבויים נשארו ושלושה שוחררו אחרים שניים להימלט. הצליח מהם
 על־ ייתלו שקציניהם האפשרות לנוכח שנחרדו השלטונות, הארגון. אנשי

עולם. במאסר גזר־הדין את להמיר החליטו האצ׳יל, ידי

 ועל ווינגייט, אורד ע״ש אנייה הארץ לחופי להגיע עמדה 24.3.46ה־ בליל

 לסכל מימדים אדיר מבצע על החליטה ההגנה מעפילים. 243 סיפונה

 עד האנייה את להעלות התכוונו הם הבריטים. לידי המעפילים נפילת

 ולהפעיל לרחובות המונים להוציא עת ובאותה בתל־אביב, הים לשפת

 ולמנוע בריטניה ושוטרי חיילי של דרכם את לחסום הגנה חברי אלפי

מבטחים. לחוף המעפילים את שיעבירו עד למקום להגיע מהם

 עצרו הם חמושים. יהודים בו שנראו אחד בניין הקיפו בריטים משטרה אנשי
 ההגנה חברת במרפסת. שנמצאה צעירה על באש ופתחו הגנה חברי ארבעה

 הזה הלילה במהלך מפצעיה. מתה מה זמן וכעבור נפצעה, כולד ברבה

 כל על כמעט שפשטו בריטים, ושוטרים חיילים מיריות תל־אביב הוחרדה
 הגיעו בטרם ים, בלב המעפילים ספינת את ללכוד הצליחו האנגלים העיר.
וינגייט". כ״ליל התפרסם זה לילה ים(. )פלמי׳ח פל־ים חברי אליה
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 תנועת במסגרת לפעול ולח״י אצ״ל של תורם הגיע וינגייט ליל בעקבות

 התחבורה בדרכי לחבל יחידותיהם יצאו ימים שבוע כעבור המרי.

 גשר את כליל והרסה פוצצה לח״י של יחידה בארץ. לבריטים החיוניים

 ובאשדוד, ביבנה רכבת תחנות פוצצו אצ״ל של יחידות עכו. ליד נעמן

 בחילופי הארץ. בדרום גשרים בחמישה וכן ממשלתיים במתקנים חיבלו

 נפצעו. בריטים ושלושה בן־שם אבנר האצ״ל איש נפל האוייב עם אש

 לוחמים, ואחד שלושים שמנתה האצ״ל, של אחת יחידה הנסיגה, בדרך

 השישית הדיביזיה מן חיילים של גדולות יחידות ע״י ונלכדה כותרה

 של המבצעים קצין ליבני(, )ירוחם איתן נמנה השבויים עם המוטסת.

 הבריטים אולם ערך. רב לוחם כוח הארגון הפסיד שכך ספק אין הארגון.

 ליבני ירוחם את זו. הצלחתם על מאד יקר מחיר לשלם היו עתידים
 מהרה עד שהתגלה הארגון, של המבצעים כקצין באגלין עמיחי החליף
 והריסתם. האוייב למבצרי חדירות לתכנון הקשור בכל גאוני מוח כבעל

 בפריצה האצ״ל שילם יקר דמים מחיר מחיר. יש לתעוזה וגם לגבורה גם אך
 הפעולה, במהלך נפלו גיבורים שלושה רמת־גן: במשטרת הנשק למחסן
מרוסקת. ולסתו קשה פצוע כשהוא נשבה גרונר דוב והנסיגה. החיפוי

 פרצות. לגילוי חדה לראייה אומנו השבויים ולח״י אצ״ל אנשי של עיניהם

 לא רגילה שעין במקומות לבריחה פרצות אחר הרף ללא תרו האסירים

 אלינו הצטרפו התרחבו. ולח״י אצ״ל שורות תקופה באותה אותם. תראה
 באירופה, המלחמה מלאכת את למדו הבריטי, מהצבא ששוחררו צעירים

 הבריטים ממפקדיהם אנטישמיים גילויים שבעו השואה, מוראות את ראו

 לשורותינו נוספו כן כמו בקרב. לשתפם ולחצו בצבאם, השרות בימי

 שעבדו או ובגרו, מבתי־ספר גורשו או לימודיהם שסיימו נערים
 בבית־הספר בגרו אלה גם אלה - לבעלי־מלאכה כשוליות בשליחויות

 קרב. בפעולות לשתפם בדרישה לחצו הם וגם כרוזים, כמדביקי לגבורה

 סיכנו אחת שלא האוייב, משבי הבורחים את כמובן, לצרף, יש אליהם
 הציבה המרי תנועת מסגרת אמנם נועזים. בריחה במבצעי חייהם את

 לבצע מותר פרצות: מצאו לפעילות הצמאים הצעירים אך מגבלות,
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 מבנקים כסף על להשתלט ומותר האוייב ממחסני לנשק רכש פעולות

 אצ״ל, המרי. תנועת הנהגת אישור ללא האוייב של ביטוח ומחברות

 המשחית כלי את והפכו האוייב למחנות פרצו לח״י, גם פחותה ובמידה

 לח״י, אנשי בידינו. חרות למלחמת לכלים הבריטים בידי נתונים שהיו

 וחברות הבנקים מכספי לידיהם נטלו האצ׳יל, אנשי גם פחותה ובמידה

וגדלות. ההולכות ההוצאות למימון הבריטים של הביטוח

 אסור המרי תנועת הסכמי מגבלות פי על נוספת. פירצה אחר תרו בלח״י

 השבויים חבריהם שני רצח על הרותח הדם באוייב. נקם לפעולות לצאת
 הדם שולם. לא עמק־חפר הרוגי של דמם נקם. תובע באפריקה בגלות

 תובע הוא גם המרי לתנועת חברינו ארבעת של בשרונה מותם על הרותח
 על הרותח הדם נקם. קורא פולד ברכה של מותה על הרותח הדם נקם.

נקם. זועק אומללים במעפילים התעללות
 להתבצע עומדת שם תל־אביב, ממרכז הרחק להימצא עלי כי לי מודיעים

 בחיפושים יפתחו האנגלים שבעקבותיה להניח וסביר חשובה, פעולה
 בעיניהם. חשודים שייראו אנשים של ובמעצרים בסביבה, נרחבים

 צבי אורי המשורר את פגשתי ובדרכי צעדי, את החשתי השעה, בהתקרב

 יהושע הסופר של רעייתו ייבין, מרים ולידו בבית־קפה יושב גרינברג

 שראוי החלטתי הבריונים. ברית כמנהיגי שהערצתי דמויות שתי - ייבין

 ויעצתי אליהם ניגשתי האוייב. חיילי על־ידי יוטרדו שלא כדי להזהירם,
לדרכם. ויצאו לי הודו והם להתרחק, להם

 המוטסת השישית הדיביזיה של מחנה תקפה לחייי לוחמי של יחידה

 לקחת מותר המרי תנועת הסכם על־פי תל־אביב. בלב הירקון ברחוב
 להגנה באוייב לירות מותר הסכם אותו פי על האוייב. ממחנות נשק

 שהאוייב עד המתינו לא הם עצמית. להגנה כאן פעלו הלוחמים עצמית.

 ידעו הם הירי. מקורות לעבר באש ישיבו אשר עד בהם ויפגע יירה

 משחית בכלי חמושות והן יהודי, בדם שאדמו ב"כלניות" שמדובר

 הנשק מחסן את פרצה אחת שחוליה שעה להמתין. ואסור מסוכנים
 אהלי לעבר נשקן את כיוונו החיפוי חוליות לקחתו, הראוי את ולקחה
 שבעה שבידיהם. הנשק קני הריעו דם! תחת דם ההדק. על ולחצו האוייב
נהרגו. האוייב מחיילי
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 דם, לשפוך שאהבו משום רק במעשיהם בלטו לח״י שאנשי נכון זה אין

 כולל דמים, שפיכות של למינימום ששאפו המאורגן היישוב ־ראשי לעומת

 מנת על באוייב לפגוע שאיפה מתוך נקבעה לח״י מדיניות אוייב. דם

 להסתכן. מהפחד נבעה היישובית" ה״הנהגה מדיניות הארץ. מן לסלקו

 חזית ולפתוח באוייב לפגוע ניתן שדרכה פירצה התגלתה לח״י לעיני

 כרוכה שאינה לחזית הצעה היישוב מנהיגי בפני העלו לח״י אנשי חדשה.

 מרי על הכרזה בריטים: של ולא יהודים של לא דמים, בשפיכות כלל

 ולהזדהות ה״פורשים" פניית פי על לפעול היססו העם המוני אזרחי.

 מס במשרדי יהודים לפקידים פנו לח״י אנשי לח״י. או אצ״ל עם בגלוי

 נכבד חלק מימון למנוע ובכך העבודה, מן להיעדר להם וקראו הכנסה

 בהגנה מפקדים של בעצתם אך היססו, הפקידים הממשלה. מפעולות
 מצד אחרת הוראה תבוא אשר עד בעבודתם, המשיכו בסוכנות ופקידים

 על ההמונים. על להשפיע אפשרות היתה היישובית" הנהגה”ל המנהיגים.
 בגבורה ועמדו לעמק־חפר, ישובים בני המוני יצאו הסכמתם או עצתם פי

 תל־ תושבי המוני יצאו אישוריהם או הוראותיהם פי על האוייב. אש מול
 המנהיגים בהוראות וינגייט". ליל”ב האוייב מול חיה כחומה אביב

 העבודה ממקומות המס פקידי את להוציא היה ניתן היהודי בממסד

 מפניית להתעלם העם להמוני לקרוא חלופית, עבודה להם ולספק

המס. מתשלמי ולהימנע האנגלים

 מה"פורשים". רק לא רבים. יהודים עצרו הם האנגלים שערכו בחיפושים
 ידעו שלא אנשים פלמ״ח. חברי של רבות מאות עצרו והם מעפילים צדו הם

 ונעצרו זוהו מזוייפות, תעודות להם הוכנו ולא המבוקשים ברשימת שנכללו

 כל את להטמין או לקרוע או לשרוף קריאה תעודות־זהות. שהציגו שעה
 יכולתה על ניכרת במידה להכביד יכולה היתה היישוב בקרב הזהות תעודות

 מעבודתם להיעדר היהודים הרדיו לעובדי קריאה לשלוט. הממשלה של

 וחופשיות חשאיות שידור לתחנות רק להקשיב העם המוני את מאלצת היתה
 הועלו ועוד העברית, בשפה ושירים הודעות חדשות, בשמיעת הקשור בכל

 דמים. בשפיכות כרוכה שאינה בדרך באוייב לפגוע אפשרויות וכהנה כהנה

 הם המנהיגות שלפניית הוכיחו ובתל־אביב בעמק־חפר שהסתכנו ההמונים
 המנהיגים גם זה, במצב אולם מזה. יותר ואף במאסר, להסתכן מוכנים
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 אל המוני□ לשלוח נכונים. היו לא ה□ שלכך ומסתבר להיאסר, היו עלולים
לא. - במאסר להסתכן כן. - מוות בסכנת ולסכנם האוייב

 לחייי מרכז חברי עיני לנגד שעלתה הבריטים בהיערכות צרה פירצה

 )אלדד( שייב ישראל הדייר את עציריה. מבין הבכיר של לשיחרורו הביאה

 בניסיון בגבו שנפצע הקשה הפציעה עקב אפריקה לגלות שילחו לא

 בטיפול היה נתון עדיין אך השתפר, מצבו רב. זמן חלף מאז להימלט.

 אחת בערך ירושלים. במרכז הנביאי□ מרחוב טרוי הד״ר של תקופתי

מזויין. בריטי משמר בליווי זה לטיפול הביאוהו לחודשיים
 במשך יום־יו□ לו המתינו הם אלדד, של לחבריו הגיע זה מידע כאשר

 לממתיני□ הסמוך. ילין דוד ברחוב תקווה ומלכה יוסף של בביתם שבועיים
 בן־רב( ברנדווין )חיה יעל בשביל יחסית. קל היה תקווה משפחת בבית
 עבדה היא תצפיתנית. להיות עליה הוטל עצבים. מורטת הציפיה היתה

 כך טרוי. ד״ר של למרפאתו קרוב שהתגורר באקי פרופ' של בילדיו כמטפלת
 זה אין מלוויו. עם מגיע שלנו ה״דוקטור" אם ולראות מהבית להשקיף יכלה

 תחמיץ חלילה, שמא, מלאה בכוננות אחד, במקום רב כה זמן להתמקד קל

 אלדד. את המוביל המשטרתי הרכב את תראה ולא הגדולה השעה את
 קרוב המקום משטרתיים. רכב כלי הרבה הזמן כל משוטטים זה במקום

 ובית־ הארצי המשטרה מטה הבולשת, מרכז מרוכזים שבו הרוסים, למגרש

 פעם. מדי שיחליפוה תצפיתניות עוד שישלחו ביקשה היא המרכזי. הסוהר
 שבשעות התעקש אך עוקרמן־כרנק(, )יונה רות ואת דרורה את שלח מזל

 בעל את לרות הכירה יעל ותצפה. תוסיף יעל ביותר, גדול הסיכוי שבהן

 כך בחברתו, עניין גילתה כאילו ורות מקום, שבקרבת חשמל לדברי החנות

 בכיוון הבחין הסוחר ולצפות. בסביבה להימצא אמתלה היתה לה שגם

 נמשכה תמימים שבועיים כך. על לה והעיר מבטיה את רות מפנה שאליו
 השוטרים נראים יעל לעיני הנה כן! הופיע. הגואל הטנדר אשר עד ההמתנה,

 טרוי. ד״ר של המרפאה תוך אל אותו ומלווים אלדד את מורידים החמושים

 ילין, דוד לרחוב אצה יעל בכניסה. שומרים ושניים בטנדר ממתינים שניים
עיניה. ראו אשר את ובישרה תקווה משפחת לבית בסערה נכנסה

 על־ידי יופרעו שלא להשגיח האבטחה אנשי על פקד הפעולה, מפקד דוב,

 לא נעצרה אנגלים חיילים שבעה שמנתה קבוצה בסביבה. האנגלים
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 דוב פרק עין כהרף הפעולה. את לשבש עלולה זו שעובדה חשש עלי רחוק.

 אל אותם דחק אקדחו ובאיומי שבשער, השוטרים מעל ה״טומיגנים" את

 בחלוקים "סניטרים" וכמה מקום, בקרבת נעצר רכב כלי החצר. תוך

 "מה אלונקה. על נישא לבן, סדין ומכוסה חבוש פצוע ממנו הורידו לבנים

 מכיוון קיבלו התשובה את ההמתנה. בחדר אנשים שאלו קרה?" מה קרה?

 בצלאלי, הוא הלוא פצוע",”ה של קולו נשמע למעלה! ידיים הרופא. חדר

 מעל קפץ התחבושות, ואת הסדין את מעליו הסיר פתאומית שבתנועה

 המופתע האנגלי השוטר של חזהו אל אקדחו קנה את והצמיד האלונקה

 על ידו להניח ניסה השוטר שבידיו. פוסט" "פלשתיין בעיתון מעיין בעודו

 אינו שבצלאלי לו הבהירה בירכו שפגעה יריה השולחן. שעל ה״טומי"

 הנכונות. בידיים טוב לשלל הפכו אקדחו וגם שלו ה״טומי" גם מתלוצץ.
 רכבם עם שהמתינו החברים אל בפנים שהיו חבריו עם רץ דוקטור"”ה

 אחת, יריה ירו הם לירות. בחוץ לחיילים וקראו צעקו השוטרים בחוץ.
 אלדד אחת. יריה נורתה אלדד ישב שבה מהמכונית גם החטיאו. אך

 ולקבל להתכנס )בינתיים( עתה היה יכול והמרכז מבטחים למקום הובא
מלא. בהרכב החלטות

 כבר בוודאי שהכירוה האנשים מירושלים. לגלות יעל על ציווה המרכז

טרוי. ד״ר של מרפאתו לעבר חברתה ומבטי מבטיה פשר את הבינו

 תנועת בסגרת האחרונות הפעולות בוצעו מאז חלפו מחודשיים יותר

 מפקדי על־ידי לפעולה שונות הצעות נדחו עת אותה כל משך המרי.

 ואולי ההגנה למדיניות מתאימות בעיניהם נראו לא ההצעות ההגנה.

 היו היישוב. מנהיגי בקרב ומרתיעה האנגלים מצד חריפה מתגובה פחדו

 בארץ, הצעיר והשומר בלונדון ויצמן כמו שונים, גורמים מצד לחצים

 באנגלים; רציניות מפגיעות ולהימנע פורשים"”ה עם השותפות את לפרק

 מצד שכנגד לחצים היו בנוסף, הפעולות. דחיית על הקלו אלה לחצים

 ה״פורשים" על מרותם להטיל הרצון לכך תרמו וכן ה"אקטיביסטים"

 להתעלם התקשו היישוב בהנהגת גלוי. כאוייב האנגלים של והתנהגותם

 התחבורה בדרכי לפגיעה הצעות אושרו השעה ובבוא לחצים מאותם
בארץ. לשלטונות החיוניים
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 יחידות תקפו בארץ, מקומות בשלושה (,10.6.46) תש״ז בסיוון א”י בליל

 קטרים פוצצו הנוסעים; את מהן שהורידו לאחר רכבות, מספר אצ״ל

ברזל. ומסילות וקרונות

 הגשרים על פלמ״ח גדודי פשטו מימדים, רחב במבצע ימים, שישה כעבור

 רב נזק וגרמו רובם את והרסו חיבלו לשכנותיה, הארץ בין שחיברו

 שאין חמורה תקלה חלה הזיו גשר בפיצוץ וליוקרתה. הממשלה לקופת

 גופתו רק נמצאה ובמקום נעדרו, צעירים שלושה־עשר מקורה. מה יודעים

וייץ. יחיעם מפקדם של

 רבים. ישובים על גדולים בכוחות והסתערו ממחנותיהם יצאו הבריטים
 נאסרו צעירים כאלפיים אזרחים. ורמסו הפלמ׳יח מוקדי על פשטו הם

 ניסו החיפושים במהלך סתר. במחבואי התגלו נשק של גדולות וכמויות
 בקרבת בריטניה. חיילי של דרכם את לחסום חמושים בלתי מתיישבים

 בית־הערבה בקיבוץ נפצעו. ושישה יהודים שני נהרגו העליון בגליל תל־חי
 ואשה, איש שנים־עשר הבריטים מיריות נפצעו המלח ים שפת שעל

 יהודי אורח בעובר בריטים קצינים שני ירו בתל־אביב קשה. מהם שניים

 הקימו וכן ובעתלית בלטרון הוחזקו עצורים של רבות מאות ורצחוהו.
 רפיח גם חוזר: פזמון עם חדש שיר פרץ משם ברפיח. חדש מחנה עבורם

ארץ־ישראלו היא

 יחידה לחייי. של הדמים תור היה תשייז, בסיון י״ח ליל הבא, הלילה

 של המרכזיים לבתי־המלאכה חדרה ישראל חרות לוחמי של גדולה
 קטרים, גשר ענק, מנוף רבות. חבלות בהם וביצעה זבולון, בעמק הרכבות

 להם למצוא שקשה ויקרים, חדישים ומתקנים מכונות מודרנית, נגריה

 למרחקים. עד האירו והלהבות נהרסו, קטרים של גדול ומספר תחליף,
 והרחקתם פצועים נשיאת הלוחמים, מן שניים של נפילתם הפעולה, להט

 ההתפוצצויות ורעם האוייב משמרות עם אש חילופי האש, משטח

 לשהות גרמו אלה כל - הנסיגה שריקת את לשמוע לאנשים שהפריע
 חסם האוייב צבא. מחנות המוקף בשטח האנשים של המתוכנן מן ארוכה
 הנסיגה בדרך הלוחמים את שהסיעה המשאית מארבים. והציב דרכים
 נפלו בחורים אחד־עשר מאד: קשה היתה והתוצאה כזה, מארב על עלתה
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 האוייב, בשבי נפלו ושלושה עשרים עוד לעברם. שניתכה תופת מאש חלל

צעירות. ארבע ובהם קשה, פצועים כשמחציתם

 הלוחמים אחד על־ידי נכתב בשבי, והנפילה המארב הקרב, תאור

 מכלא בבריחה כך אחר מה זמן נפל אשר אפלבוים, )אלימלך־חיים

 אנקת לבין כאב גניחת בין המשאית, בחשכת נאמנה. כעדות עכו(,

 של קולותיהם נשמעו פצועים, חברים החרידו בתנועותיהם כי על לוחמים

 לאחים לקרוא ומבקשים אלמונים חיילים שירת שרים גוססים, פצועים

 במצב התחשבו ולא בשבויים להתעלל ששו הבריטים דרכם. את שימשיכו

 אף על להנאה. מקור לאוייב לספק בתוקף סרבו אלה אך הפצועים,

 שנפלו הטובים חבריהם על הנורא והכאב עליו, לגבור שניתן בגוף הכאב
 מבטים הבריטים לעבר שילחו הם עליו, לגבור מאד שקשה עתה זה

 בא מארטין הבולשת קצין תשברונו! לא שפירושם: מבטים מחייכים,
 את להם הראה הוא להשיב. סרבו והלוחמים שאלות שאל הוא לחקור.
 עליהם שעבר בזעזוע הבחינו שלו החדות הבלש ועיני ההרוגים, תמונות
 את לחלוטין להעלים אפשר איך וכי בצחוק. פרץ ופיו התמונות, למראה
 הפעולה מפקד של הכדורים נקובות גופותיהם צילומי למראה הזעזוע

 רחוק, כך כל שנראה שבעבר, "המהרדג׳ה", אלחנן, ושל בועז הנערץ

 להמשיך והתעקש קשה נפצע הזיקוק, בבתי משם, רחוק לא ובמקום

 אריה, ושל צבי ושל גדליה של וגופותיהם נשמתו. צאת עד במלחמה

 שבחייהם הטובים הידידים ופתחיה, אורי ושל שלמה יוסף, עוזי, חיים,
 ופיו הזעזוע, למראה לרווחה נפקחו מארטין של ועיניו נפרדו. לא ובמותם

 לא כי הוא. בן־מוות כי ידע לא הוא הלוחמים. של כאבם לנוכח צחק

מעשיו. על בחייו וישלם היום ירחק

 על האוייב את ולבוז ללעג לשים דרך יש הכאב. על לגבור דרך יש
 לחבריהם הבהירו כך בשירה. פורצים האסירים האחרונה. הצלחתו

 הבהירו כך איתנה. רוחם כי עכו כלא חומות בין יותר הוותיקים

 שרו ושרו. בגאון קולם נשאו הם במלחמה. הסתבכו מי עם לשוביהם
 משירת ושרו וקיים!. חי חי! ישראל, מלך דוד... - למלכות הכמיהה משירת

 נין ברך פעם אף יכרע לא - הדרך זרועה קוצים "אם וההקרבה. הקרב
’,ועד! לעולם נחזורה לא מדרכנו המכבים...
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מאבק ולא מלחמה

 פרצות אחר הזמן כל תרו ולח״י שאצ׳יל כשם במלחמה. כמו במלחמה

 חיפש האוייב גם כך ולמוטטו, להכותו ניתן שדרכן האוייב, במערך

היהודים. של עמידתם בכוח פרצות

 מפקדת במטה למשרה שזכו הבודדים היהודים מבין היה רובוביץ דוד

 לידיה ולהעביר לצלם ודאג חייו את סיכן הוא דוד. המלך שבמלון הצבא

 מי היה כן כמו רבה. שחשיבותן ידיעות ובהם חסויים מסמכים יעל של
 הממוענים וחשובים רבים דואר דברי בלח״י לחבריו והעביר בדואר שעבד
 ששכנה האימה על פרטים נודעו כך ולמשרדים. ומשטרה צבא לאנשי

 מפקדיהם את שפקד העשתונות אבדן ועל האנגלים החיילים באוהלי
 ולדכא הזאת בארץ המעורער שלטונם את לממש הנואשים ומאמציהם

היהודים. הכוחות את
 מכתב שלח מונטגומרי, פילד־מרשל בריטניה, צבאות של העליון המפקד
 התיכון, במזרח בריטניה כוחות על לפקד שהתמנה דמפסי, לגנרל תדרוך

השאר: בין נאמר ובו

 יהיה היהודים, עם למלחמה אתה גם תצטרף כאשר
 הצבא של הכללי למפקד ברורה הוראה לתת עליך

 גדולה ובמהירות קשה להלום בארץ־ישראל הבריטי

 בהקדם היהודים את כליל להביס במטרה ונחושה,

האפשרי.

מובנים. יהיו שהדברים לכך לדאוג עליך

 להירתע למפקדים להם אל זאת, ידרוש הצדק אם

 יהודי, לכל מוות פסק־דין ולאשר תפקידם את מלבצע

 קצינים רצח של תגמול בפעולות מאיימים אם אפילו
 ערובה. כבני חיילים של החזקתם או בריטיים

 להביא יש הכפפה, את אלינו זרקו שהיהודים לאחר
 את לרסיסים ולנפץ והגמורה, המלאה לתבוסתם

שלהם. המזויין הארגון
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 את הרואים בבריטניה, השלטון וראשי הצבא מפקדי של הברורה העמדה

 לתגובה אות□ הובילה האמצעים, בכל בו להילחם שיש כאוייב היהודי□
 והעיתונות המנהיגים לה קראו כך השחורה", "השבת באה ואז חריפה.

 במלחמה. המנהיגות עמידת מבחינת זו שבת היתה שחורה אכן, ליגאלית".”ה

 שנישאו מהמלים באנגלים. ממלחמתו הפלמ״ח להשבתת הביאה כי שחורה

 אבק. רק ונותר המנהיגה, מ', האות נשמטה ”הלבן בספר "מאבק ברמה:

 רחבי בכל עוצר על הבריטים הכריזו ,1946 יוני בחודש 29ה־ השבת, ביום

 ולקחו חיפושים ערכו היהודית, הסוכנות בנייני על פשטו שחר ע□ הארץ.

 עשרות ועצרו בהם חיפשו המנהיגים, בתי על פשטו וכן מסמכים,

 ראשי הלאומי, והוועד היהודית הסוכנות ראשי בולטים: מנהיגי□

 ומושבים קיבוצים כפריים, ישובים על פשטו ה□ ועוד. ועוד ההסתדרות
 עצרו המנהיגים ע□ יחד רב. נשק ובה□ סתר מחסני וגילו הערים על וגם
 בן־ דוד היו נעצרו שלא הבולטים המנהיגים מבין איש. כאלפיים עוד

 שלה□ הרבות גיחות"”ה באחת עת באותה שנמצאו סנה, ומשה גוריון
 הפלמ״ח מאנשי כמה נמצאו לא כן כמו בפאריס. - הארץ לגבולות מחוץ

 נפצעו. ועשרות יהודים חמישה נהרגו החיפושים במהלך בבתיהם.

 מורדי□ שאת□ או ברירה: בפני המנהיגות את העמידו האנגלי□
 המלחמתית התגובה נכנעים. שאת□ או מלאה, מלחמה ונלחמים

 של הקיר עלון - החומה כרוז היתה ח”והפלמ ההגנה של היחידה
נאמר: ובו בחוצות שהודבק ההגנה

ישראל! ע□ על מלחמה אסרה בריטניה

 יימשך! העברי המרי שערה! מלחמה ישיב ישראל ע□

החל! אך העברי המרי

האומה! לשרות איתנה עומדת העברית המחתרת
הנאצו־בריטי! השלטון הלאה

הקדושה! הארץ מן הטמאים טיטוס בני הלאה

ונבנית! נבנך עוד החרבה יגור
החופשית! העליה תחי

היהודים! מדינת תחי

 בשביל□ היתה מעצר□ תקופת עצורים, היו ולח״י אצ״ל לוחמי כאשר
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 נעצרו, הסוכנות מנהיגי כאשר המלחמה. להמשך "חימום" תקופת מעין
איתן. מאבק על ברמה שהשמיעו לדיבורים צינון תקופת זו היתה

 הועילו לא חרדה. ובלבם הדוקרניים התיל גדרות מאחורי ישבו הם

 לא הקיבוצים. ממשקי אליהם שהוזרמו השדה ותנובת השמנת שפעת

 קשה ממוסדותיהם. להם שסופקו הגדולות הספרים כמויות אותם הרגיעו

 לאלף הצטרפו והם התיל, גדרי מאחורי הזה האוכל את לבלוע להם היה

 שהבריטים בתקווה רעב, בשביתת שפתחו ברפיח עצירים ושש־מאות

ישחררום.
 את משבח הוא שבלונדון, העליון למפקדו דמפסי הגנרל ששלח במכתב
 ללא כמעט עבר המבצע לדבריו המקיף. במבצע הצלחתו על ברקר הגנרל

 הורה דמפסי קשה. הוכה הפלמייח המשוער. לכל מעל והצליח התנגדות,
 שטרן; כנופיית את להכחיד )א( הבאות: הפעולות את לבצע לברקר

 לגבי שלנו המודיעין לכם שידוע ש׳יכפי למרות הארגון, את להכחיד )ב(
שם. נאמר כך מצומצם׳', והארגון שטרן

 המסמכים שבין להם בהיוודע היהודים המנהיגים את אחזה חרדה

 הדיונים את המפרטים פרוטוקולים נמצאו האנגלים על־ידי שנלקחו

 מי יושב שבקרבם ידעו טרם הם המרי. תנועת מעשי עם אותם הקושרים

 לא הם הדיונים. לאחר מיד הפרוטוקולים תוכן את לאנגלים שמגלה

 היה די למשפט. להעמידם עניין כל היה לא שלאנגלים להבין השכילו

 לאנגלים רע מה הלוחמות. המחתרות משפטי עם בסיבוכים לשלטונות

 הם אך ערובה? כבני החרום חוקי על־פי משפט ללא במעצר להחזיקם

 אשר מרשיעים מסמכים האנגלים שבידי ידעו הם מרשיע. ממשפט חרדו
 הם דוד. המלך במלון אשר הראשית המזכירות במשרדי מוחזקים בוודאי

 לפוצץ הצעה האצ״ל נציגי העלו המרי תנועת ראשי בין שבפגישות נזכרו
 שם בירושלים, דוד המלך מלון של הדרומי האגף הממשלתי, האגף את

 ומטכ״ל קומות בחמש הראשית" "המזכירות המקומי, השלטון מרכזי שכנו
 את לפרק תרוץ אחר תרו שבהם בימים ממש השישית. בקומה הצבא
 ביקשו ההגנה ראשי המלחמתי, ה״נטל" מן ולהשתחרר המרי תנועת
במלון הפיצוץ לביצוע אישורם את נתנו האצ״ל, ראשי עם דחופה פגישה
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הפעולה. את ולבצע להזדרז בהם והאיצו דוד, המלך

 נתוניה שכל כך המתוכננת שפעולה, קרובות לעתים קורה במלחמה

 אך צפויות. בלתי תקלות עקב נכשלת מירבית, הצלחה על מצביעים

 לכוונות מעבר הרבה מצליחה שפעולה קורה מאוד רחוקות לעתים

דוד. המלך מלון על ההתקפה היתה כזאת פעולה ולתכנון.

 של הדרומי האגף כל היום. בצהרי בירושלים נשמע ההתפוצצות רעם

 חדרו כמוה מאין נועזת בפעולה חורבות. לעיי היה דוד המלך מלון בניין

 היה המלון בניין בארץ. ביותר המבוצרים מן שהיה למקום אצ״ל גיבורי

 מאויישות ירי עמדות דוקרנים, תיל גדרי של גדולות בכמויות מוקף

 צבאי ומחנה הגג, ועל לבניין סביב ברן במקלעי חמושים צבא באנשי
הסמוך. במגרש המקום להגנת מיוחד

 חומר של קילוגרמים וחמישים שלוש־מאות חלב בכדי הטמינו הבחורים
ונסוגו. - המרתף בקומת אותם הניחו נפץ,

 אף על הבניין. מן הפקידות פינוי לאחר האגף, את להרוס היתה הכוונה
 עלה ההרוגים מספר קטלנית. היתה והתוצאה פונה לא הבניין האזהרות,

 ערבים,• פקידים הגדול רובם דומה. היה הפצועים ומספר שמונים על
 בין יהודים. וכמניין שם, היו בריטים פקידים של מבוטל לא מספר

 שנמצאו הממשלתיים, המשרדים ראשי שישה־עשר היו הבריטים ההרוגים

 אם השבועית. הממשלה ישיבת שם שהתנהלה שעה באותה במקום

 הרי כספית, בהשקעה תחליף האנגלים מצאו ולמתקנים לבניינים

תחליף. למצוא היה ניתן לא בנפש שלאבידותיהם

 היהודי והממסד ההגנה ראשי מיהרו הגדול, ההרוגים מספר בהיוודע

 את המזכירים בגינויים מכליהם ויצאו הפעולה, עם קשר מכל להתנער

 של למותם גרמו בהגנה שחבריהם לזכור רצו לא הם הסזון. תקופת
 בשיקול. טעות עקב פאטריה האניה בהטבעת יהודים ממאתיים למעלה

 מחבריהם ארבעה־עשר נהרגו לכן קודם ספורים ימים שאך שכחו הם

 תנועת את לפרק להזדמנות ששו הם צפויה. בלתי תקלה עקב הזיו בגשר
ב״פורשים". ולהשתלח המרי

 שהתפרקה. וטוב קיימת שהיתה טוב תפקידה. את סיימה המרי תנועת
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 להמוני והוכיח ,”ה"פורשים לארגוני הכשר" "תעודת נתן בעבר קיומה

 רחמי□ ללא בה□ להלו□ ואפשר באנגלים, במלחמה נתוני□ שאנו הע□

 נפש עזי לוחמי□ שיחרר המרי תנועת פירוק מכוחם. להיבהל בלא

 לה נתכוונו שלא ברוכה תוצאה היתה זו ג□ בהן. רצו שלא ממגבלות

דוד. המלך מלון בפיצוץ

 הגדול שהריכוז הבינו אשר האנגלים, דוד, המלך במלון הפיצוץ בעקבות

 הקיפו תל־אביב, במרחב נמצא ומפקדיהם המחתרות לוחמי של ביותר
 דוקרניים. תיל ובגדרי צבא באנשי עבר מכל וסגרוה תל־אביב את

 כל את והוציאו ובית, בית בכל מדוקדקים חיפושי□ ערכו חיילי□

 הובאו ואשר מבוקשים, בזיהוי שהתמחו האנגלים, הבלשי□ אל האנשים
 שהובאו אלה בין היה גרא ג□ בארץ. הבולשת מרכזי מכל כך לשם

 חשוד שנראה מכיוון נוסף לזיהוי להחזיקו הוחלט הבלשים. לשולחנות
 כשנוכחו סנה... משה שהוא בו שחשדו מסתבר שחררוהו. בסוף בעיניהם.

 אותו. שבחנו הבלשי□ בין היה לא מארטין לנפשו. שלחוהו שטעו, לדעת

 מרכז חבר של מזלו ולרוע גרא של הטוב למזלו אחר, במקום היה הוא

 מזוקן. יהודי רב לפניו ראה מחיפה שהובא חד־העין מארטין אחר.

 הזכירו העבות גבותיו אך שמיר, הרב ששמו עליו העידו תעודותיו

 לו גילתה המבוקשים בתמונות נוספת התבוננות מוכר. מישהו למארטין

 עוד הכיר שאותו יזרניצקי, יצחק מאשר אחר לא זה היה צדק. שהוא
 בארץ במאסר אחדים ימי□ רק הוחזק מיכאל מיכאל. נאסר כך במזרע.

באפריקה. למעצר אחרים, רבי□ ע□ הוטס, אשר עד

 הצליחו ירושלים, בכלא בצינוק נתון בהיותו לאפריקה, נשלח בטרם

 דברים לידיה□ העביר מיכאל קשר. עמו ליצור איתו הכלואים לח״י אנשי
 ובין בטיפולו, שהיו הנושאים עיקר בהם במרכז; חבריו עבור שכתב

 דן גוש באזור עצמי את מיציתי לדעתו אותי. הזכיר החשובים הדברים

 הפעולות על אחראי - המבצעי□ בחטיבת חשוב תפקיד לי לתת ויש
 החדה מעינו הנובעות הסכנות מפני הזהיר הזדמנות באותה בירושלים.

בהקדם! לחסלו יש - מארטין של

 להעלאה זכה מארטין מארטין. של תורו הגיע וילקינס, של חיסולו לאחר
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 זכה הוא לחי׳י מחתרת בעיני גם מעסיקיו. בעיני רבה ולהערכה בדרגה

ראשונה. לעדיפות

 עבודתו מקום אל מגוריו ממקום ברגל הולך שמארטין גילו מעקבים

 בגדי לבושים "ספורטאים" שני טניס. מגרש יש מקום בקרבת הסמוך.

 של ומשחררו סירקין מכפר מצטיין "ספורטאי" מהם אחד לו, חיכו טניס

 ה״ספורטאים", בשני התבוננו מארטין של החדות עיניו בצלאלי. - אלדד

 ומיבאלי בצלאלי היו הזה בספורט אך אקדחו, על ידו הניח והוא

 שנשלפו עופרת, בכדורי אלא טניס בכדורי לא בו חבטו והם ממנו, טובים

לטובתנו. שתיים־אפס והכריעו התוף מאקדחי הבזק במהירות

 אין המרי תנועת של מסגרת אין אם ונפרצה. שבה מלאה למלחמה הדרך

 של יחידה תקפה בחיפה, מרטין חוסל בו ביום .”ה״מוסדות של מרות
 דוב. של בפיקודו ביפו, הצבאי( )המודיעין ה״אינטליגינס" בניין את לח״י

 אש אך באש, ופתח אקדח שלף במקום, האינטליג׳נס מפקד דורן, קולונל

 המטענים את הניחו הם אותו. הכריעה החרות לוחמי של מקלעונים
חורבות. לעיי אותו והפכו בבניין

 ובעורקי ברזל במסילות חיבל אלא שבת, לא האצ״ל גם עת באותה

ובמברקה. טלפון

הזקן רני

 לבי לפעול. שעתי שהגיעה לי בישרו אריות. מגוב היוצא כאריה הרגשתי

 ביקשתי הנחשים. מאורת שם השלטון. מרכז שם - לירושלים נמשך

 אך לירושלים, שאשלח לי הבטיח גרא המלוכה. לעיר אותי שישלחו

 מגיעות החוף. שפלת באזור לעשותו שעלי אחד דבר עוד יש בינתיים
 חולות באזור למטווח לצאת עתידה די. אי הסי בלשי של שקבוצה ידיעות

 וצא נוסף אדם עמך "קח ללבנים. לבית־החרושת מדרום ראשון־לציון,

 הלל את מצאתי ושם )אדם(, לנגבי הלכתי לי. אמרו רכבם", את ומקש
 למוניות קרוב ערב, לשעת פגישה וקבענו עמו נדברתי ישראל(. בן )חיים
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 שהיה מוקשים להכנת הסודי לבית־המלאכה פניתי בינתיים החשמונאים.
 הערב עד לי להכין לוי( )יהודה משמואל וביקשתי די?נגוף, ברחוב

פחים. בשני שיונחו מוקשים

 הגענו המוקש. את עמנו ולקחנו פיסקה של במונית הלל עם נסעתי

 אוהד של בביתו לישון והלכנו בחול המוקשים את טמנו למקום,

 המיועד למקום הגענו - וחצי בשעה הקדמנו בבוקר למחרת המחתרת.

 להגיע היה אמור הבלשים שרכב משום רב, ?מן המתנו ושלושים. בשמונה

 של וחצי שעה עוד לרכב. ?כר ואין חלפה עשר השעה עשר. בשעה למקום
 אחרים וצבאיים משטרתיים רכב כלי ?את לעומת איננו. והרכב ציפיה

 את בח?רה ולשאת כלום בלא לח?ור לנו שאסור החלטתי הכביש. על נעו
 כבר אם האוייב. במחסומי להיתקל עלולים אנו מדי. מסוכן ?ה המוקש.

 לרכב כן אם ארבנו לידינו. יפול שהאוייב כדאי - להסתכן עלינו נג?ר
 אלינו קרבה הנה המוקש. את להפעיל כדי שיופיע הראשון האנגלי
 את המפעיל החשמלי הכפתור על לחצה אצבעי חיילים. מלאה משאית

 העבר אל ו?חלנו התגלגלנו ואני הלל באוויר. עפה והמשאית הפצצה,
 לה?דמן העלולים אנגלים של ראייתם מטווח יצאנו הגבעה, של השני

 אוטובוס על עלינו ושם הראשי לכביש עד הפרדסים דרך והלכנו למקום,

בתל־אביב. למקומותינו ושבנו כפועלים, לבושים תמימים, כא?רחים
 ?ה ודני רוסה(. )יעקב דני עוד יש - כן דני. את פגשתי היום למחרת

 נשלח ?ה פתק פשרו. את מבין אינו שהוא פתק לידיו שמסרו לי אומר
 ביקשתי אתמול. כבר שבוצעה לפעולה המתייחסת הוראה ובו גרא על־ידי

 שמי את אהבתי שמותינו. בין שיבדילו היכר סימני ייקבעו שמעתה
 היות משמו. להיפרד ירצה לא השני ׳'דני" שגם והנחתי "דני" המחתרתי

 אני הייתי לחייהם העשרים שנת את עדיין עברו לא הלוחמים ומרבית

 ואילו הזקן דני שמי נקרא מעתה שלושים. לגיל מתקרב לעומתם, "?קן"
הקטן. דני נקרא השני

 בתי־המלאכה מתקיפי של לדין להעמדתם הכנותיה את סיימה התביעה
 היה ניתן לא הקשה פציעתו שעקב אלקלעי, ליעקב פרט לרכבות.
 לבית־ הבחורות וארבע הבחורים שמונה־עשר הוסעו ממיטתו, לטלטלו
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 כבד. ומשטרתי צבאי משמר תחת נתונים כשהם בחיפה, הצבאי המשפט

 את מיצתה ’מסורתית׳”ה ההצהרות שהשמעת למסקנה הגיעו הלוחמים

 נלחמים. הם מה ועל הם מי היטב יודעים האוייב וגם העם גם השפעתה.

 על הפעם לעלות החליטו הם יוסיפו. לא הצהרות ושתיים עשרים עוד

שלהם. המשפט" בית” ואת הבריטים את ללעג שתשים שונה, דרך

 "בית־ הכרוז קרא כאשר בית־המשפט. לאולם נכנס השופטים חבר

 רגליהם, על המשפטי המוסד ועובדי העדים התובעים, קמו המשפט!"

 במקומם, לשבת המשיכו הלוחמים אך המשפטית, למסורת בהתאם

 של אחדות דקות לאחר ב״הצגה". להשתתף עניין כל להם שאין להבהיר

 הבחורים אחד קם בדברים, לפתוח עמד בית־הדין אב כאשר מבוכה,
האלה: הדברים את והשמיע

 הוא שבויים של משפט בשבי. שנפלנו לוחמים אנחנו

 קורבנות להיות רוצים אנו אין הצגה. או התעללות
 דורשים אנו - בהצגה משתתפים ולא להתעללות

 שבויי של זכויות לנו ולהעניק המשפט את לבטל

מלחמה.
במקומו. והתיישב חזר דבריו בתום

 לשוב עמד הוא לשתוק. לו אותת השופט אך לתרגם, ניסה המתורגמן

 ה״במאים" כל ולא הוא שלא בהפרעה הופתע אך פיו, את ולפצות
 וארבע בחורים שמונה־עשר של מקהלה לה: ציפו זו בהצגה וה״ניצבים"

 עלתה אלמונים" "חיילים המנונם ושירת דום, עמדה רגליה, על קמה בחורות

 ובקרב השתאות ניכרה העיתונאים בפני מפיהם. סוער בקול ובקעה

 אונים. ובחוסר שבהשפלה בזעזוע עתה להבחין היה ניתן ה״שופטים"
השירה. לסיום עד בעצבנות להמתין נאלצו השופטים

 בפי אחד שיר שלא להם משהובהר גברה, הנלעגים השופטים של מבוכתם

 המנון וקיים מלחמה, שירי ויש מלכות שירי של גדול מבחר יש הלוחמים.
 הם - דברים ולהשמיע לשוב ניסה בית־הדין" ש"אב פעם וכל התקווה,
אדירה. בשירה דבריו את החרישו
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 על ונדו נעו הם ויותר. יותר בלט השלטון נציגי של העשתונות אובדן
 מפכ״ל סגן בלומפילד, המייגיור גחלים. גבי על לשבת כנאנסים כסאותיהם,

 בפיו: חשובה בשורה כי תחנונים בקול להם ולחש אליהם קרב המשטרה,

 לשיר. שיפסיקו רק - רוחם על העולה ככל לדבר להצהיר, להם יאפשרו

להפסיק. אפשר אי הזאת השירה את עזר. לא מאום

 בתום הפסקה. על ולהכריז האולם מן לצאת נאלץ המשפט" "בית

 הנאשמים את לשפוט יוכלו שלפיו חדש חוק שחוקקו הודיעו ההפסקה
בפניהם... שלא

 להשמיע התכוונו הפעם לבית־המשפט. השבויים את שוב הובילו זמן כעבור
 אחרי רק שרו. הם שמעו. לא הם אך בהיעדרם, שפסקו הדין פסק את להם

 נדונו הבחורים ששמונה־עשר להם נודע עכו מבצר חומות בין אל שהוחזרו
עולם. למאסר נדונו והבחורות בתליה למוות
 או ינותק התליה חבל בדמו. האוייב ירחץ שבויים רצח על הזהיר: לח׳יי

התליינים. ראשי שיותזו

 אשר את לבצע האוייב יעז אם נרחב בהיקף נקם למעשי הכנות נעשו
 הקרויים אלה הם מי היטב היודעים שהאנגלים, כנראה שופטיו. פסקו

 את יבצעו אם ייקלעו דמים מרחץ לאיזה הבינו שטרן" "כנופיית בפיהם

עולם. במאסר גזר־הדין את המיר הצבא מפקד הרצח.

 הומתק וגזר־דינו למוות, ונדון למשפט אלקלעי יעקב גם הובא זמן כעבור
עולם. למאסר

בירושלים. הפעולות למפקד אותי שמינו לי בישר גרא

 שם המדרגות, ברחוב רסקין( )כניה מרגלית של כתובתה את קיבלתי

 בעיר. לח״י סניף על האחראי יעקבי(, )שלמה לוי את לפגוש עלי היה

 פגשתי יפו, ברחוב אגד של הסופית בתחנה האוטובוס מן ירדתי אך

 מרוכזים חלקם הממשלה, משרדי של בירה עיר הכרתי: שלא בירושלים
 עמם ויחד העיר, ברחבי שונים במקומות פזורים וחלקם הרוסים במגרש
 וכולם - ומתרבים ההולכים הצבא ומחנות הרבות המשטרה תחנות

 אימתנים, זקיפים ועמדות דוקרנים תיל גדרי של עצומות בכמויות מבוצרים
 יריה ומכונות מקלעים ובידיהם חול, בשקי מוקפים לחרכים מבעד המציצים
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 מוצבים זרקורים דרך; תמימי אורח עוברי לעבר מכוונים הבולטים שקניהם

 כל נעים ברחובות להפעלה. המוכנים אזעקה מכשירי גם נראו וכן הגגות, על

 חיילים ועוד חיילים עמוסות ומשאיות משטרתיים ומשוריינים טנדרים העת

 לא כאן החלל. את ממלאים ובלשים ושוטרים ברחובות, חמושים מסיירים

בלבי. חשבתי לפגוע, במי חסר

 את ואיתרתי המדרגות לרחוב נכנסתי נחלת־אחים. לשכונת פעמי שמתי

 שנקבע בקצב הדלת על נקשתי שבידי. הכתובת פי על מרגלית של חדרה

 לוחמת רסקין, פניה היא מרגלית, שכבה המיטה על ונכנסתי. מראש

 מרותקת היתה היא שיתוק. ונתקפה חמורה במחלה שלקתה חרות

 חשובות לפגישות שימש וחדרה אותה סעדו בלח״י וחבריה למיטתה
 לי שמכינים לי אמר הוא שם. היה כבר לוי מלחמה. לחומרי ולמחסן

משלי. רעיון לי היה אמרתי. צורך", "אין מגורים. מקום
 אברהם של בביתם חברי עם צהריים ארוחת לאכול נהגתי שנים לפני

 ופתחו לירושלים עברו שהם לי נודע כמסעדה. שימש שביתו זוג ושרה,
 על נמנו הם משלנו. רחוקות היו דעותיהם בן־יהודה. ברחוב בית־אוכל

 המפלגה - מ״פ.ק.פ" שפרש פלג העברים, הקומוניסטי□ מפלגת חברי

 יאותו הם מסויים תשלום שתמורת הנחתי הפלשתינאית. הקומוניסטית
 לפעילותי ככיסוי הסגירה. שעות לאחר במסעדה לישון לי לאפשר

 מאוהדי שהיה תקווה יוסף המהנדס אצל כמודד עצמי אציג בירושלים

התנגדות. כל גילו לא ושרה אברהם ואכן, המחתרת.
 ובלילות, הפינות, באחת אתי שהבאתי המתקפלת המיטה את הנחתי
 היה המקום שם. ללון בא הייתי המסעדה, סגירת שלאחר בשעות

 חברי של הגדול שהריכוז ידעו האנגלים מחתרת. לאיש אידיאלי

 נחלאות, השכונות סביב בעיקר דלת־העם, במשכנות הוא המחתרות

 התושבים את האנגלי□ הטרידו אלה באזורי□ ומאה־שערי□ בית־ישראל
 תושבי האמידים שכבות זאת לעומת פתע. בחיפושי קרובות לעתי□

 תומכי על ברובם נמנו ובן־יהודה, גיורג׳ קינג רחביה, כגון היוקרה, שכונות

 התשלום רחוקות. לעתי□ אך חיפושי□ נערכו ש□ הפועלים"... "מפלגות

 שפתיי□ מס היה בן־יהודה שברחוב למיטיבי לשל□ חייב שהייתי העיקרי
ה"פאשיסטים". בפיה□ שכונו המחתרת ארגוני נגד
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מטה של ירושלים

 לוחמים כמה מתל־אביב לי שישלחו ביקשתי בירושלים. לעבוד התחלתי

 עברו בודדים רק נערים, הם הלוחמים כל כמעט בירושלים ניסיון. בעלי

 הייתי כן כמו •זקן. באמת אני לידם לחייהם. השמונה־עשרה השנה את

לנשק. סתר למחסני זקוק

 יעקב שבשורותינו: מהטובים לוחמים, שני לירושלים הגיעו הבאים בימים

 בין היה הגיינג׳י עוזי ברמן(. )דוב הג׳ינג׳י ועוזי שיקלר( )אברהם

 במפרץ המלאכה מבתי בנסיגה האוייב מידי להיחלץ שהצליחו הבודדים
ללח״י. כוח שיש לדעת כדי אותו לראות די חיפה.

 )ראובן אלחנן את בפני מציג בירושלים התנועה על האחראי לוי,
 להסתיר יהיה שניתן מתאימים מקומות למצוא לי יעזור הוא גרינברג(.

 בגבעת מהם אחד האוייב, לידי שנפלו טובים מחסנים שני היו נשק. בהם
 האחד מסתור: מקומות שני עוד ברשותנו עכשיו הלשין. מישהו - שאול

 הזקן. הלל אצל - והשני למיטתה, מתחת מרגלית, של בביתה נמצא

 הלל כמו דמות למראהו. השתאיתי הזקן הלל את לראשונה כשפגשתי
 על מקריאה או הימים, בדברי מקריאה רק בדמיוני להעלות יכולתי הזקן

 רבי או בן־יפונה כלב החשמונאי, מתתיהו כמו כבוד מעוררות דמויות

 בזקן מעוטר אדום־לוהט פניו גוון תימני, ממוצא צנוע, יהודי עקיבא.
 את התואמות יוקדת, כאש בוערות עיניים בוקעות ומתוכן בהיר, אדמוני

 מעוטר מפיו היוצא משפט כל וברור. חד עברי, מבטאו המופלאה. דמותו

 לביתו ההליכה גם ישראל. לאלוהי ומתפילות עתיקים ממקורות בפסוקים

 סמטאות בסבך גר הוא עצמה. בפני מרתקת חוויה היא הזקן הלל של
 כמעט שהם מעברים דרך היא אליו שהכניסה במקום בית־ישראל, שכונת

 ועוד וילדיו, אשתו עם למגוריו קטן חדר - וביתו אדם. מעין נעלמים

 גבאי. לו משמש שהלל בבית־כנסת הגובל ככוך, להגדירו שניתן חדרון

 העין, מן הנסתרת צרה פינה בית־הכנסת בגג אשר לרעפים ומתחת
יקרים. מלחמה לכלי סתר מחסן המשמשת

 פעם לא למחתרת. הזקן הלל של עזרתו חשובה כמה עד לתאר קשה

 שהדרך בשעה בנשק מצוייד לסביבה שנקלע שעה לוחם אצלו מסתתר
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 נשק להעביר המופלאה היכולת הזקן להלל היתה פתאומי. מעוצר חסומה

 כשהיו ושוטריו. האוייב חיילי של הפקוחות עיניהם תחת למקום ממקום

 בזמן הנשק את מהם העלימה אלמונית יד כאילו גופו, על מחפשים

 על בהתקפות גם אותו משתפים אין כי על זועם היה הוא החיפוש.

 חייהם המסכנים רבים מצעירים לירות הוא מיטיב לדבריו כי האוייב,

במלחמה.

 הלל נטל בית־הכנסת, גג שעל הסתרים במחסן בהשתאות הביטו כשעיני

 שנמצא בית־הכנסת לתוך התפילה, היכל לשטח הובילני ידי, את הזקן

 מרופד צר, כסא על והושיבני לי אמר שב",” חדרו. קיר של השני בעברו

 אופפת אך מאד, קטן בית־הכנסת שטח ארגמן. בצבע קטיפתי בשטיחון

 במקום. מרחפת השכינה שרוח ותחושה גדולה קדושה של אווירה אותו
 דהויים שדפיו עבה ספר משם ונטל המדפים לאחד ידו הושיט הזקן הלל

 קודש, ביראת הספר את פתח הוא זהוב־אדמדם. וצבעה מרופטת וכריכתו

 "יאמר תענית: ממסכת לדברים להקשיב ממני ביקש קצר דפדוף ולאחר
 מטה', של בירושלים שאבוא עד מעלה של בירושלים אבוא לא הקב׳יה

 של בירושלים - מטה של בירושלים כאן, עמנו הקב״ה נמצא "עתה

 כלקוחים נשמעים הם שאף ובמבטא בשפה הזקן, הלל לי אמר מחתרת"

 לי החסר הידע על מצטער עת ובאותה נפעם ואני הקדוש. הספר מתוך

ישראל. עם של הקדושה וממקורות התורה מאוצרות

 מעורים שניהם ועקנין. דודו ואת רובוביץ נתן את בפני הציג אלחנן

למחסנים. ראויים מקומות וימצאו בציבור

 בתוך מחתרת, אוהד אצל למחסן מתאים מקום מצאו ימים שבוע כעבור

 לילה בשעת לשם הגענו ואני הג׳ינג׳י עוזי אוסישקין. ברחוב מאפיה

 פתח פתחנו כיס פנס של לאורו המאפיה. בתוך עצמנו ונעלנו מאוחרת,
 בתוכו להסתיר שניתן גדול חלב כד בו לטמון מקום באדמה וחפרנו סמוי

 מוצרי ייצרו שטרם בימים מפורק. ומקלעון רימונים אחדים, אקדחים

 הרמטית, הנסגרים תנובה, של המתכתיים החלב כדי כמו אין פלסטיק,

 המתח הפגת לשם אם כאלה, במצבים תמיד וכמו מלחמה. כלי לאחסנת
 בהתחכמויות פתחנו שלנו, ההומור לחוש ביטוי לתת רצון מתוך ואם
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 חפירת של ההיסטורית המשמעות מהי יודע "אתה בפנטזיות: והפלגנו

 לכאן יבואו שנים הרבה־הרבה "בעוד הגיינג׳י, עוזי שאל הזה?" המחסן

 הזה, בחור הטמון הכד את חשוב, מטמון יגלו הם ויחפרו. ארכיאולוגים

 יש ויכוחים. יהיו מחרס. ולא ממתכת כד עולמית. סנסציה תהיה וזו

 שיאמרו יש ראשון. בית מימי שיאמרו ויש הכנענים מתקופת שיאמרו

 הם הביזאנטית. לתקופה זה את שייחסו ויש החשמונאית מהתקופה

 של כד לא זה "אם יפסקו: והללו מומחים פרופסורים דעת לחוות ישאלו

 לח״י". מתקופת בוודאי זה וכבדה, עבה מתכת של אלא הנשבר חרס
 'אבא, אביו: את וישאל ילד יקום ואז מרגשים, מאמרים יכתבו בעיתונים

 דני של מהימים יזה ויאמר: ידענות יגלה והאב לח״יז׳ תקופת זה מתי
הזקן׳"."

 דודו, של לנכסים התיווך משרד ברצפת גם נחפר לזה בדומה סתר מחסן
.’גיורג המלך ברחוב

 צעירים שלושה בלווית מרגלית אצל דוב הופיע אחדים ימים לאחר

 ונפתלי קמארה( )אהרן הקטן יהודה הגדול, יהודה את בפני והציג

לפעול. אתחיל שעמם כהן(, )מנחם

 שם מלחה, לאזור לוי־עופר( )ויקי דרורה ועם הגדול יהודה עם יצאתי

 ובצד מתעקלים הפסים בו במקום ברכבת, לחבלה שיתאים מקום איתרנו
 ערביות נשים כמה ראינו בסביבה, סיירנו כאשר תהום. פעורה שלהם אחד

 והקשבנו בנו חושדות הן אם לדעת רצינו סמוך. מבור מים לדלות שבאו

 בוקרה בישופו, ביג׳ו "אליום לרעותה: אומרת אחת ערביה שמענו לשיחתן.

הפצצה(. תבוא ומחר לראות באים )היום אלבומבה" בתיגיי

 על פרטים לנו למסור שנהג יהודי, רכבת עובד עם קשר היה ו׳ למחלקה

 בין הנוסעת משא רכבת על דיווח הוא הרכבות. של הנסיעה מסלול

 ניצבים שעליה שמירה, בקרונית מלווה ערב, מדי לעשר תשע השעות
 שמואל זאת. שאישרו תצפיות גם היו ואנגלים. ערבים שוטרים מספר

 שמשקלו נפץ חומר מתאים, מוקש הטכנית המחלקה של מה"מפעל" שלח

 אוסישקין. שברחוב במחסן המוקש את החזקנו ובינתיים ק״ג חמישה
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 יהודה את אלי צירפתי המחסן, מן המוקש את הוצאתי ערב לעת למחרת
 ארוכה דרך לדרך. יצאנו ושלושתנו גרינברג( )יצחק אבירם ואת הגדול

 עזה, רחוב של האחרונים הבתים פני על שחלפנו לאחר ברגל. עשינו

 בשבילי עקלקלה בהליכה דרכנו גיששנו החשכה בחסות לשדות. הגענו
 את לראות משרצינו יותר זית. עצי של ובמטעים חרושים בשדות עפר,

 המיועד המטען כשבידינו להיראות שלא לנו היה חשוב שלפנינו הדרך

 החולפים רכב כלי אורות פעם מדי נראו מאתנו מה במרחק להתפוצץ.

 היה בטוח ראשונה, פעולה לו היתה שזו אבירם, המתפתל. בכביש

 ולבדוק להמתין הציע הוא לקראתנו. הבאים אנגלים בהם שנמצאים

 יבחינו ולא יחלפו הרכב שכלי עד להשתטח או פנויה, הדרך אם תחילה

 כלי נוסעים אחר, כביש בכל כמו זה, שבכביש לו להסביר טרחתי בנו.
 להתרגש. לו ושאל מעשינו, על מושג כל לנוסעיהם שאין שונים, רכב

לדרכנו. והלכנו הפסים בין המוקש את טמנו המיועד, למקום הגענו

 קול נשמע המקום, מן דרך כברת רחוקים בהיותנו חזרה, בדרך
 במסילת חבלה על דווח למחרת הלילה. דממת את שהחריד ה״בומבה",

קשה. וניזוקו מההדף עפו משא וקרון משמר קרון ובקטר. הברזל

 מזל את לפגוש נהגתי שם שינקין. ברחוב איקס של לביתו לתל־אביב, נסעתי

 שמחתי הפעם בירושלים. המתרחש על ידיעות לו ולמסור ראשון יום בכל
 הברזל יד ללחיצת כפולה שמחה ושמחתי הפעולה הצלחת על לו לספר

 שנם השומרון, באזור הפעולות על האחראי אהרוגי( )יעקב יורם של החזקה

"ממלכתו". בשטח ברכבת מוצלחות חבלות על פרטים למסור בא הוא

 פגשתי בירושלים, בצלאל ברחוב בלכתי מכן, לאחר אחדים ימים

 ללון מקום לי יש כאשר ביחוד לקראתו, ששמחתי מאליו מובן בעמיקם.

 שלומך "מה קוטיק. של כוכבים" חמישה ב״מלון צורך לי ואין בו
 לי אמר הרבי", את לך להכיר רוצה אני עמי. "בוא שאלתי. המייג׳ורז"

 פני על חלפנו כנסת, שכונת של הרחבות החצרות דרך יחד צעדנו עמיקם.

 האות בצורת סימטאות שתי שבין המפגש למקום קראו כך ה"טי",
 שערים שני דרך נכנסנו, משם להיפגש. לעתים נהגנו שם ,T האנגלית
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 צרה, סימטה בעוד עברנו אותה. וחצינו משה מזכרת לשכונת מקומרים,
 על פעמיים בעדינות עמיקם נקש משכנות, שכונת לבתי נכנסנו וכאשר

 עלי עבר מה לתאר קשה הרב. בידי נפתחה והדלת רחבה, עץ דלת

 את חשתי הזקן הלל עם בפגישה אם המופלא. הרב עם זו בפגישה

 עם בפגישה שכאן, הרי לוהטת, כאש ממעמקים העולה השכינה קדושת

 קטן יהודי עמד לפנינו מעל. השמים ברכת את חשתי לוין, אריה הרב

 מרום. משמי היורדים קדושה כענני פניו, את מכסה לבן וזקן ממדים

 נטל הרב לה. דומה שאין אהבה המביעות עיניים העיניים, מביטות ודרכו
 ויורדת הלב מעומק העולה בחמימות הרחבות בידיו ליטפה ידי, את

 טוויה כטלית נפשי, את כיסה ושלווה רוגע של מעטה לבי. לחדרי וזורמת

 עליון. מלאכי בידי ממרום עלי וסוככת נפרשת היורדת, בקדושה ורקומה
 לחוש היה אפשר חז״ל. אמרו השמים", מן כרוכים ירדו והסייף הספר”

 הצדיק על שמעתי רבות הלוחמים. בידי נכרכו הרב ידי כאשר זאת
 את מלבקר בעדו עצרו לא שלגים או קור שרב, לוין. אריה הרב הגדול,

 באהבה. לו קראו האסירים" "אבי עמם. ולהתפלל לעודדם האסירים,
 המודאגות האסירים למשפחות הביא אשר עד מנוחה ידע לא הוא

 הכלא. בחדרי יקיריהם ידי מעשי נאים וכלים מכתבים שלום, דרישת

 מאכלים שונים, מצרכים משפחותיהם מבני הביא האסירים ואל

 מחתרת פירסומי יקרים, כלים גופו על הבריח הוא וממתקים.
 חס גם הוא שבחוץ. לחבריהם האסורים הלוחמים בין קשר ופתקאות

 וישב טלביה, בשכונת למצורעים בבית־החולים מנודים שהיו מצורעים על

 אסירי את אהב מכל יותר אך ומנחם. לידיד להם והיה אתם להתפלל
 למוות. הנדונים של לבם דופק עם הלם האוהב ולבו הלוחמות המחתרות

 אך ופשוטים, דלים רהיטים ומעט צנועה חדר דירת הרב, של וביתו

 באווירה חללה כל את וממלא מקדושתו עליה מקרין שהרב בכך גדולתה

 את לבקש אבוא שמעתה בלבי אומר גמרתי ובברכה. בנועם אפופה
לשבוע. אחת לפחות הרב ברכת

 הלוחם של מגוריו חדר נמצא הרב של לסימטתו הסמוכה בסימטה
 מסתור מקום וגם לקרב ליוצאים ובית־ועד בסיס ששימש ג׳ימי, הנמרץ

מלחמה. ולכלי ללוחמים
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 לו היתה אך אפריקה, בגלות במעצר, הרחק אמנם ישב כהן יהושע

 עד חיכה לא נפתלי הצעיר אחיו בירושלים. נאמנה משפחתית נציגות

 ברעיונות אלי לבוא נהג הוא לפעולה. אותו לשלוח בטובי שאואיל

להן. לסרב ניתן שלא פעולה הצעות עם משלו מקוריים

 בפי שנקרא ועגול, קטן בטון מבנה ניצב עזה, רחוב בקצה לבתים מעבר

 בכמה שהוקמו כאלה, למבנים לקרוא נהגו כך "פילבוקס", האנגלים

 של שמירה כבונקר שימשו הפילבוקסים המיושבת. לעיר סביב מקומות

 טנדר עם בסביבה לסיורים לצאת נהגו משם הבריטית. המשטרה

 חיפושים של בימים הדרך את לחסום לעתים נהגו ומשם צמוד, משטרתי

המחתרת. של פעולה לאחר או

 שבקצה הפילבוקס אחר עקבו שינה, ידעו ולא שכמעט נפתלי, של עיניו
 חמישה של מוקשים שני לי "תן לפעולה. רעיון נרקם ובמוחו עזה, רחוב
 את בפני פירט הוא ממני. ביקש ’לפעולה׳ עמי שיבוא בחור לי ותן קילו

 בפילבוקס. המשמרות מתחלפים וחצי, שמונה בשעה ערב, בכל תוכניתו:
 את בה לפוצץ המתאימה השעה זוהי נפגשות הקבוצות שתי כאשר

המוקשים.

 אישור את ממנו קיבלתי גרא. עם הקבועה לפגישה לתל־אביב, נסעתי
 המוקשים. את שלח הטכנית מהמחלקה שמואל הפעולה. לביצוע המרכז
 שני את לקחו ושניהם הג׳ינג׳י עוזי את נפתלי עמו לקח השעה בבוא

 את וטמנו למקום ניגשו הם אחד. כל ק״ג חמישה שמשקלם המוקשים
 ושלושים שמונה בשעה לפילבוקס. בסמוך בניין, פסולת בתוך המטענים

 לחוט המחובר החשמלי הכפתור על לחצה נפתלי של אצבעו בדיוק
נוסף. דמים מחיר שילם והאוייב למוקשים, הקשור

 שינה הדירו דברים שני שלנו. נפתלי גם כך נאמר. שלוחה", איילה "נפתלי

 האנגלים הבלשים - הראשון האוייב: תנועת אחר הבולשות מעיניו

 בעזרת נשק מחסני שני שגילו הסי.אי.די" של היהודית מהמחלקה

 השני הדבר רבה. וסכנתם המחתרת בעבודת התמחו אלה בלשים הלשנות.

 ומכאן אדום, שצבעו גדול נפץ מטען - "הגיינגיי" בשם שכינו מה היה
 הפועל. אל יצאה שלא גדולה לפעולה נועד זה מטען "ג׳ינגיי". הכינוי
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 את לפוצץ עמדו לח״י דוד, המלך מלון את לפוצץ עמד האצ״ל כאשר

 חשובים, ממשלה משרדי היו בו שגם משם, רחוק לא ששכן דוד, בניין

 שבשעה מהחשש זמן, באותו בדיוק לח״י לפעולת התנגד שהאצי׳ל אלא

 כדי בה יש בסביבה פעולה כל הארי, לוע בתוך מסתכנים שבחוריהם

 חסרו שלא אנגלים, שכוחות ברורה סכנה וקיימת האוייב, את להזעיק

 היה לא סיבה מאותה הארגון. לוחמי של דרכם את יחסמו ההוא, באזור

 בניין נשאר וכך האצ״ל. של פעולה אחרי מיד הלח״י של לפעולה טעם

 הבוכרים, שבשכונת בחורבה טמון ה״ג׳ינג׳י" נשאר וכך תילו, על דוד
שפיצר. שם על כבית־ספר פעם ששימש מקום
 לפגוש בא הוא ה״לינג׳י". לבין די. אי הסי בין "לתווך" החליט נפתלי
 ושאל בתרשים ומלווה ביד מצויירת חוצות ומפת מכתב מכיסו שלף אותי,
 דונט - אפ! "הנדס לו: עניתי בוודאי", "כן, אנגלית?" יודע "אתה אותי:

 אם לזוז לא למעלה, )ידים אינגלנד" טו בק גו טו וונט יו איף מוב
 שלי המלים אוצר כל את בגאווה הפגנתי - לאנגליה( לשוב ברצונכם

באנגלית.
 לסיאידי. שולח "אני נפתלי. אמר העניין", במה לך אסביר אני "טוב,

 לקחת שיבואו ה״ג׳ינג׳י", את טמנו איפה שידעו תרשים, מפת עם מכתב

 רוצה "אתה נדהמתי, "מה? מכובדת. בדרך ממנו ניפטר ואנחנו אותו

 הזה? החומר לנו חשוב כמה עד יודע אתה הגיינגיי? את יקחו שהאנגלים
 שהוא רוצה אני אותו, יקחו שהם רוצה לא אני לא יודע. שאני "בוודאי

" אותם. יקח

שאלתי. במכתב?" כתוב מה "טוב, נפתלי. של דעתו לסוף ירדתי עכשיו רק

 להזדהות יכול אינני מדוע תבינו דברי את תקראו אם
 של חשוב סוד לי נודע אישית. אליכם לבוא פוחד ואני

 הייתי לא אם לעצמי סולח הייתי לא הטרוריסטים.

 "קבוצת הבוכרים בשכונת הזה הדבר את לכם מגלה
 במבנה סמוי במרתף שלה המפקדה את הקימה שטרן"

 התרשים את ראו בית־ספר. פעם ששימש במקום חרב,

 תומך אני לשם. להגיע איך ותדעו למכתב המצורף

173



 למעשי לבי בכל ומתנגד העבודה תנועת של בעקרונות

 דבר הצלחה. לכם מאחל אני האלה. הטרוריסטים

 זהותי. את לברר תנסו שלא - מכם מבקש אני אחד

 לדעת עלולים והם מסוכנים הם כמה יודעים אתם

אותי. ולרצוח

 שייראה כדי כתיב, ובשגיאות יפה כך כל לא יד בכתב נכתב המכתב
אמין.

 באמצעות הגיינגיי אצל להתארח אותם להזמין צריכים אנחנו "עכשיו

נפתלי. אמר האלה", והתרשים המכתב

נשלח. והמכתב אישר המרכז
 אחת ולא המחתרת, את ואהדה בסי.אי.די. שעבדה חברה היתה למרגלית

 לבדוק ולבקשה לחברתה לפנות ממרגלית ביקשתי בשרותיה. נעזרנו

 תשובה הגיעה מרגלית של מחברתה לתעודתו. הגיע המכתב אם בזהירות
חיובית.

 שנים, לפני דומה במקרה להיזהר. חייבים ובינתיים להמתין, צריך עכשיו
 שכוון מוקש מלהפעיל נמנע כהן, יהושע הוא הלוא נפתלי, של הגדול אחיו

 התקהלו שבמקום משום בתל־אביב, יעל ברחוב ולמורטון לווילקינס

 כדי משלנו משמרות להעמיד צריך עכשיו רבים. ילדים וביניהם אנשים

למקום מלהתקרב מילדים למנוע

 חלפו יום, חלף המשמר. על והועמדו גוייסו התנועה של הנוער תאי

 היום שעות בכל לשמור קל זה אין אינם. והאנגלים ושלושה יומיים

 למשטרת התקשרה יעל כזה. ממושך זמן המשמר על ולעמוד והלילה

 הלאה. העבירה לא ההודעה את שקיבל יהודי שוטר אבל מחנה־יהודה,

 שנשלח, המכתב על ערבי לשוטר בערבית והודיע התקשר אחר מישהו

 הודעה כל הגיעה לא דרכו שגם והתברר רצינית, התייחסות וביקש

 שולח הוא כי והודיע לסי.אי.די. טלפונית התקשר נפתלי לאנגלים.

 עוד המתנו כראוי. יטופל והעניין לתעודתו הגיע שמכתבו ומקווה המכתב
 השבת צאת עד נמתין נואש. אמרנו לבוא האנגלים ומשבוששו ימים, כמה

 מנוחה שבת זו היתה לא אך שבת, באה המסוכן. המנגנון את ונפרק
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 ההתפוצצות, רעם קול האוויר חלל את הרעיד השבת יום בצהרי לאוייב.

 הבולשת של העצבים במרכז קשה ופגע העיר רחבי בכל בבירור שנשמע

 הבולטים המומחיים ווהלדט, איסטון וביניהם בלשים, ארבעה הבריטית.

 להזיק. יוכלו לא כבר שממנו למקום עפו די, סי.אי. של היהודית במחלקה

 הזקן. הלל של לביתו בדרך צינסלור. ברחוב בלכתי הרעם קול את שמעתי

 אין שאם לוין אריה לרב הובטח לשבת. פעולה כל תוכננה שלא ידעתי

 ולכן יפעל, לא כבר ג׳ינג׳י"”שה חשבתי בשבת. פעולות נבצע לא כורח,

 מחסומים יהיו שבוודאי לי שתיארתי משום עקבי על שבתי הופתעתי.
 )יהושע גל האצ״ל איש את פגשתי בדרכי ההתפוצצות. באזור וחיפושים

 רק כמובן. בשלילה, השיב גל שלהם. פעולה זו אם ושאלתיו גולדשמידט(
הגיינגיי. של פעולתו שזוהי תפסתי אז

 אחרי המעקבים במספר ניכרת ירידה חלה הזאת הפעולה אחרי
מעבודתם. התלהבו לא כבר בחיים שנותרו אלה המחתרות.

 העיר. על עוצר האנגלים הטילו ירושלים באזור האחרונות הפעולות עקב
 לשעה עד בערב שש משעה בתיהם מפתח לצאת אזרחים על אסרו הם

בבוקר. שש

 אנגלים חיילים של קבוצה לתוקפה, נכנסה העוצר ששעת לאחר

 נהרג. יהודי ספר עבר. לכל יריות ופיזרה גאולה בשכונת השתוללה

 ושאלתי רינה של לקיוסק ניגשתי לתל־אביב, נסעתי מיד. להגיב רציתי

 למקום שבתי המרכז. עבור החשאי הדואר את לקבל דרורה תבוא מתי
 את פגשתי כבר שעה כחצי כעבור גרא. עם פגישה וביקשתי בואה בשעת

 שוכנים חולים ביקור בית־החולים שמול לו סיפרתי שץ. בבית גרא

 יוצאים משם הגרמני. בית־החולים פעם שהיה במקום ,R.A.F™־3 חיילים

 בבית־קפה יושבים הם שם הנביאים, רחוב במורד ברגל והולכים חיילים
 המרכז אישור את נתן גרא בדרך. בהם לפגוע ביקשתי בירה. ושותים

לירושלים. שבתי ואני

 לדעת נוכחתי הקטן, יהודה עם ותצפיות סיורים של לילות כמה אחרי
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 של קטנות קבוצות שם עוברות דקות עשרים עד שעה כרבע שבכל

חיילים.

 את לנפץ התפקיד את הטלתי הגדול יהודה על הפעולה; שעת את קבעתי

 ומרותי מיעל החבשים. ורחוב הנביאים רחוב בפינת הניצב הרחוב פנס

 את עמי לקחתי בני־ברית. ברחוב בית״ר מועדון בקרבת שימתינו ביקשתי

 אקדח עמו נושא והוא קנדי אקדח נופי על מסתיר כשאני הקטן יהודה

 יותר. נמוך וסרגינט גבוה מייג׳ור הופיעו ומולנו רב זמן חיכינו לא תופי.

 כאשר הקטן. ליהודה אמרתי הנמוך", את ואתה הגבוה את לוקח "אני

 והסרגינט נהרג המייגיור וירינו. אקדחים שלפנו פנינו על השניים עברו

 אותם שלקחו ולרותי, ליעל האקדחים את מסרתי הפעולה לאחר נפצע.

 האצ״ל איש את במקרה פגשתי צינסלור לרחוב כשהגעתי למחסן.
 מבשרות שנשמעו היריות אם בהיתממות אותו שאלתי חביב. אבשלום

שלהם. פעולה על לו ידוע שלא השיב חביב האצ״ל. של פעולה על

 שאחרי וביקשה הלוחמים לשלום דאגה שתמיד מרגלית, של לביתה פניתי
 את לשמח מאוד רציתי בשלום. עבר שהכול לה לבשר נבוא פעולה כל

אונים. חסרת במיטה ששכבה היקרה, הנכה

 בריטים שוטרים של גדולה קבוצה אחרי לעקוב מיעל ביקשנו ואני נפתלי

 ברחוב מסויים למבנה לשוב נהגו הם ולסריקות. לסיורים יחד היוצאים

 דבר של ובסופו שם, אותם מצאה לא יעל דוד. המלך למלון קרוב יוליאן,

 מאה־ למשטרת סמוך שנמצא למבנה בסיסם את העבירו שהם התברר

 בפינה. שהוצב מוקש עם יעל של בחברתה להם ארב נפתלי שערים.

 את נפתלי הפעיל לבסיסם, להיכנס הספיקו בטרם עוד כשהופיעו,

 נפצעו אנגלים שוטרים שאחד־עשר השלטונות הודיעו למחרת המוקש.
קשה.

 מבינות שאינן באנגליה ולעיתונות השלטון לראשי כתבו מודאגות אמהות

 לרצח קץ ולשים ב״טרורטיסטים" לטפל מסוגלת הממשלה אין מדוע
בארץ. המשרתים ילדיהן

:”אם אל "מאם הכותרת תחת התשובה באה "המעש" של כ״ה בגליון
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איננו. כי בנה את מבכה האנגליה האם

 הכביש את מיקשתי אני ישראל, בת היא אני כי יען

 אני פונה בנך, בו שנתרסק המוקש הוא ומוקשי בציון

אנגליה. א□ אליך,
את. אנגליה כי יען ולא את אם כי יען

בני. גם נקרע כאשר בנך נקרע מבשרך כי יען

מעלי! בניך את קחי

 שכולה ושכולה. פצועה אני כי ודוויה. כואבת אני כי
 הורעבו ונשרפו, טובעו ונתרסקו, שנהרגו בני מרוב

 בכבישי ונטבעים ומתרסקים נהרגים ועדיין ונקפאו
העולם.

 דמי: מעומק אליך קוראה בישראל אם ישראל, בת אני
מעלי! בניך את קחי
 אבדון. סלעי אל עוללי שרידי את הם מנפצים כי יען

 אל הרכים, גוזלי אל כחיתו־טרף הם אורבים כי יען
 חיוור דמי אין ודוויה שכולה ואני יתומי. אחרוני

 ואסוני כאבי רק מבשרך. קהה בשרי אין מדמך,
 עוד אראה לא למען מאסונך. ועמוקים מכאבך גדולים

 מופקרים הקטל, לשדות מושלכים גורי אחרוני את

 את קחי אליך: קוראה אני יסורי מתהום לטרף־עמים,

מעלי! בניך
 מוארסי־יגוני, שכולי, מורעלת צפרני חמת כל את כי

 אני רחל רחם. ללא וארטש. אתקע בניך. בבשר אתקע

 ולא אטרוף בני ולמען לבניך. טורפה ולביאה לבני

 על רחמים ידעו לא כאשר אחוס. ולא ארסק אחמול,

 על לבכם רוכך לא כאשר בניך. על אני אדע לא בני,
נעריכם. על לבי ירוכך לא גוזלי,
 אם של דמה המיית לדמך נא תגיע את, אם ואם

מעלי! בניך את קחי הדווי: בשרה זעקת עבריה,
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 של נסיגה עוד בארץ. הרכבות תנועת את להפסיק החליטו האנגלי□

 שפרנסת□ הפרדסנים, אותם. המשרת חיוני תחבורה מכלי הזר השלטון

 הודיעו ואצ״ל י”לח זעקה. הקימו הרכבות, בשרות רבה במידה תלויה

 יצוא עונת לסיום עד הרכבת קוי על התקפותיהם את זמנית שיפסיקו

תנופה. ביתר הרכבת על ההתקפות חודשו העונה בתו□ ההדרים.

 העמידה הבריטיים הכוחות על הלוחמות המחתרות מהלומות הגברת

 דרכים חיפשו הם התיל. גדרות מאחורי היושבים המנהיגים את במבוכה

 הציונית, ההסתדרות נשיא באנגלים. פגיעה לכל מאחריות להשתחרר

 הטלת שעל לצפות יכולים אינכם” הדרך: את להם הבהיר ויצמן, חיים
 אני: יודע "ככימאי ועוד: סוכריות", בחלוקת לכם יגמלו האנגלים פצצות

 של בדרך או שלי בדרך שתבחרו או להחליט: עליכם חם. כפור אין
 בלונדון, קבע ישיבת שישב האיש של בדרכו בחרו והם שטרן". קבוצת
בריטניה. מנהיגי של מגפיהם לעקבי סמוך
 לפעול, ורצו שתססו הממסד מנהיגי למרות הנתונים הנוער בני היו רבים

 לא ה״פורשים". בדרכי וללכת המרות את להפר העזו לא מרביתם אך
 לארגונים וחברו שורותיהם את נטשו שבחורים מקרים היו כולם.

 שעה מעשה, באפס הזמן כל להחזיק היה ניתן לא השאר את הלוחמים.
 ידם על שהוגדר מה ולחפש העליה את לחסום מוסיפים שהבריטים

 גירוש. בספינת לחבל אישור קיבלו פעם מדי בקיבוצים. טהור" כ״נשק

 הלבן. הספר גזירות פי על האסורים במקומות התנחלויות הקימו גם הם
 החסר את לספק כדי די בכך היה לא אך לברכם, כמובן יש כך על

 דברי מתרבים שם - המעשים מתמעטים שבו ובמקום המעש. בשטח

 פעולות. ה"כאילו" תרבות בקרבם מתפתחת החלה כך והפיטפוטים. הלהג
 פשוט הם בדמיונם. העולה ככל כזבים וסיפרו למדורה סביב ישבו הם

 את שאלו כן על בעברית, ברורה בשפה הדבר את להגדיר התביישו

 בקרבם: דבר לשם והיתה שנפוצה המלה שם הערבית. מהשפה ההגדרה

 בפריצה התפארו עוד הביזיון ולמרבה כפרית(. בערבית )כזב, צ׳יזבאט

 רעבונם את להשביע תרנגולות, ”ו״סחיבת המארחים הקיבוצים ללולי
למדורה. מסביב
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 בהדבקת עסקו ההגנה צעירי תל־אביב. בחוצות אירע דופן יוצא מקרה
 בין להבדיל ידעו שלא אנגלים, שוטרי□ שני אליה□ קרבו "החומה".

 נרתעו. לא ההגנה בחורי "החומה". מדביקי לבין מה״פורשי□" מדביקים

 טומפסון מקלעוני שני כתפיהם מעל ופרקו האנגלי□ על גברו ה□

 ג□ כי הוכח שוב לבנו. מעט רחב בעיתונים כך על כשקראנו חדישים.

 דופן יוצא מקרה זה היה ואמיצים. טובי□ בחורים ישנם ההגנה בקרב

 מנהיגיהם. של למרותם נתוני□ היו שהם היא הצרה ההגנה. חברי לגבי

 בחזרה לקבל יכולה היא כי טלפונית, הודעה המשטרה קיבלה למחרת
 כל בשק. ועטופים מסויימת בחצר מונחי□ כשהם ה״טומיגנים", שני את
 רחמי□ בלא בכוח נלקחו "טהור" נשק כלי של גדולות שכמויות שעה זה

 זה כל טומיגנים; אות□ באמצעות נשפך יקר יהודי ודם ההגנה, ממחסני
 באמצעות הוא ג□ שהתבצע הי״ד פולד ברכה ההגנה חברת רצח אחרי

האנגלים. הטומיגנים

 נאמר: הנפוצים הפלמ״ח משירי באחד מלחמה. שירי לשיר אהבו בפלמ״ח

 אולם טומיגן", לחבר הדיבור רשות פאראבלום, לחבר הדיבור "רשות
 שאקדחי ה״פורשים", דווקא היו השיר מלות את בפועל יישמו שאכן אלה

 "דין וניהלו הדיבור רשות את נטלו אשר ה□ שבידיה□ הפאראבלו□

האנגלים... שבידי הטומיגן לועי ע□ ודברי□"

 משמעותי מקו□ לתפוש ששבה הפרועה ההסתה אף על הקיים, במצב
 שיבצעו אנשי□ למצוא היה קשה המנהיגים, ובנאומי העיתונים בטורי

 אחרי לעקוב שיצאו כאלה נמצאו אך והלשנות, חטיפות ע□ מחודש סזון

 ומנעו המחתרות, בשורות מכשילים מספר לשתול וגם הלוחמים פעילות

 שהיו והאנגלים, האנגלים. לידיעת שהועברה אזהרה על־ידי פעולות
 לשמור הצורך מן להשתחרר שמחו עצמם, על לשמירה לדאוג צריכים

 שנחשדו אחרים רבי□ עם יחד אותם ושיחררו המנהיגים, את ולהחזיק
להגנה. בהשתייכות

 דוב הציבור. את והסעירה עלתה גרונר דוב של הגבורה עלילות פרשת

179



 ימים חייו על נאבק רמת־גן, במשטרת הרכש בפעולת קשה שנפצע ,גרונו־

 ארך ובירושלים, ביפו ממשלתיים בבתי־חולים לקוי טיפול עקב רבים.

 נערכו אלה ארוכים סבל חודשי משך תמימים. חודשים שבעה סבלו

 היה וניתן סכנה מכלל יצא אשר עד ניתוחים, חמישה־עשר ובלסתו בגופו

 העברי הנוער כי אמר בבית־המשפט שהשמיע בהצהרה למשפט. להעמידו

 וימסרוה הזאת הארץ מן האנגלים שיסתלקו עד הזר בשלטון יילחם

אלה: בדברים סיים הוא ישראל. לעם החוקיים, לבעליה

 עם בין הקשר את לנתק שיוכל בעולם כוח אין ...

 ידו - לנתקו שינסה ומי היחידה. ארצו ובין ישראל
עד. לעדי עליו רובצת תהיה האלוהים וקללת תקוצץ

 לו ידוע כי השיב, נגדו החמורות להאשמות ער הוא אם השופט לשאלת
 חלק ולקחת עצמו על להגן בכוונתו אין אבל מוות, לעונש צפוי שהוא

למוות. נדון הוא המשפט. במהלך
 בדם נפלה יהודה ואש בדם והכריז: רגליו על קם הוא גזר־הדין לשמע

 לפני יומיים פסק־הדין. ביצוע את אישר הצבא מפקד תקום! יהודה ואש
 הארגון, למפקד מכתב גרונר דוב כתב לתלותו, היו אמורים שהאנגלים

שם: נאמר הדברים שאר ובין

 שנוגשינו לפני שעות 48 האלה השורות את כותב אני

 האלה ובשעות רציחתם את לפועל להוציא עומדים

 הברירה לי היתה שלו נשבע והנני משקרים. אין

 בה שהלכתי הדרך באותה בוחר הייתי מחדש להתחיל

בשבילי. האפשריות בתוצאות להתחשב בלי

 על הודיעו האנגלים שופט. וביניהם אנגלים מספר חטפו אצ״ל אנשי
 למענו שנשכר עורך־הדין של ערעורו לשמיעת עד פסק־הדין ביצוע דחיית

 הערובה בני את להחזיק אפשרות היתה לא לאצ״ל אחרים. על־ידי
 של עברו על פרטים התפרסמו בינתיים אותם. שחררו ולפיכך זמן לאורך
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 לבריגדה שהגיע עד שונות, במסגרות הבריטי בצבא שרת הוא גרונר: דוב

 הלן אחותו, איטליה. לשחרור בקרבות בריטיים במדים ונלחם היהודית

 על שיחוסו והתחננה לארץ הגיעה בארצות־הברית, המתגוררת פרידמן,

 שהושמדה עניפה משפחה של הם אחרונים שרידים ואחותו דוב חייו.

 ביצוע את שוב ולדחות המלך מועצת בפני לערער דרך נמצאה באירופה.

 לחון עליהם שהופעלו מהלחצים יושפעו שהשלטונות בתקווה התליה,

 האופוזיציה בראש שעמד צירצ׳יל, נגדיים. לחצים נם היו אך אותו.

 הנתונים השלטונות את ללעג ושם הנבחרים בבית שאג בבריטניה,
 המטות ראש מונטגומרי, גנרל פסק־הדין. את מבצעים ואינם לסחיטה

פסק־הדין. לביצוע הוא גם לחץ הצבא של המשולבים

 רמזו הבריטים חנינה. לבקש גרונר דוב על לחצו שכנגד הצד מן
 הוא אין אך לחיות, הוא שרוצה השיב גרונר דוב כזו. בבקשה שיתחשבו

 בקשה. בכל אליהם יפנה ולא בארץ האנגלים של בריבונותם להכיר מוכן
 התליה, מגיל למטה שגילם צעירים, שני נוספת. סערה התרחשה בינתיים

 כל מלקות לשמונה־עשרה לכך ובנוסף באצי׳ל, פעילותם על למאסר נדונו

 - הזה השפל המעשה את לבצע האנגלים יעזו שאם הזהיר האצ״ל אחד.

 רשום היה עמו שנשא )שבתעודות מונצאס יוסף מטבע. באותה יגיבו

 אנשי פשטו מכן לאחר מיד הולקה. השבע־עשרה, בן קמחי(, בנימין השם

 והלקו אנגלים וסמלים קצינים והפשיטו לכדו שונים, מקומות על האצ׳יל

 לה היה שקשה לשפל ירדה בריטניה של יוקרתה במגלבים. אותם

 כולו, בעולם התקשורת בכלי ולקלס ללעג היו הבריטים ממנו. להתאושש
 אהרון השני, הנדון את גם להלקות השופט פסיקת את לבטל ונאלצו

 צעירים, חמישה כבד. דמים מחיר היה האצ״ל של זה להישג אך בהן.

 כוחות בידי נלכדו להלקותם, מנת על אנגלים לילה באותו שחיפשו

 עד קשות ועונו הוכו הם מגלבים. ושני נשק כשברשותם צבא, של גדולים

 שמונה־עשרה עדיין לו מלאו שלא השני, נשמתו. את נפח מהם אחד אשר
 לתא הוכנסו הם למוות. - האחרים ושלושת עולם, למאסר נדון שנים,

 שלא משום חנינה לבקש סירבו הם גם גרונו־ דוב עם למוות הנדונים
 גרונר דוב לבש ימים וחמישה מאה בארץ־ישראל. הבריטי בשלטון הכירו

 הבטיחו שהאנגלים לאחר למוות. הנדונים בתא האדומים הבגדים את
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 במועצת נדון עניינו עוד שכל גרונר דוב של אחותו ע״י שנשכר לפרקליט

 מוקדמת הודעה ובלא כולם, את הפתיעו התליה, את יבצעו לא המלך

 העבירו אז, עד התליה מקרי בכל כנהוג לרב, פנייה ובלא המשפחות לבני

 כך, בחשאי, אותם ותלו הליל, בחשכת עכו לכלא הנדונים ארבעת את
 שעלו השלושה האנגלים. של ופחדנותם חולשתם התגלתה כול, לעיני

היו: בפיהם התקווה ושירת גרונר דוב עם לגרדום

 משפחתו שנים. אחת־עשרה בן בהיותו מפולין לארץ שעלה דרזנר, יחיאל

 פרנסה. למצוא בנסיונות לתל־אביב ועברה בירושלים תחילה התגוררה

 נודע עת מביתו חמק יחיאל באפריקה. המעצר במחנה נחבש צבי, אחיו,

 ידיהם את עליו להניח מוכנים היו ההגנה אנשי גם לאסרו. הכוונה על לו
 לפעילות ולשוב להימלט הצליח הוא אך חטפוהו, הם ה״סזון". בתקופת

 בלוד המטוסים פיצוץ ובהן קרב, פעולות בכמה השתתף הוא חבריו. עם
 חברו גרונר, דוב בשבי נפל שבה פעולה אותה ברמת־גן, ”רכש”ה ופעולת
 מזוייפת, בזהות חי למחתרת כשירד הגרדום. במעלות עמו שעלה

 אפילו רוזנבוים. דוב הבדוי שמו היה המלקות בליל חבריו עם וכשנעצר
 חששו הם עולמים. למנוחת וללוותו ממנו להיפרד באו לא משפחתו בני

 בידיהם השבוי לאחיו האנגלים יתנכלו האמיתית זהותו תתגלה שאם

 היו שלא יותר, הקטנים אחיו שני את לעצור הם עלולים וכן באפריקה,
במחתרת. חברים

 חבר היה הוא שבפרס. קשאן ליוצאי בפתח־תקווה נולד קשאני אליעזר

 ה"פורשים" את רדפו שבה בתקופה הצעיר". "מכבי הספורט באגודת

 החשודים את וסילקו המוסדות לקריאת הצעיר מכבי חברי גם נרתמו

 באותם אצ״ל חבר היה לא אליעזר הלוחמות. למחתרות בהשתייכות

 כן ועל אחים, רדיפות על בשתיקה לעבור היה יכול שלא אלא ימים,
 לאפריקה. והגלוהו אסרוהו האנגלים קצרה. היתה למאסרו והדרך נחשד,

 השחרור שגם הבינו לא אך שיחררוהו, יסודו בטעות שמאסרו כשהבינו

 ביקש ושם אצ׳יל לאנשי להתוודע הספיק המעצר במחנה בטעות. יסודו
לשורותיהם. שיצרפוהו

 ספורטאי היה הוא טורקיה. יוצאי להורים בן היה אלקחי מרדכי

 נשק החרמת ובהן קרב פעולות בכמה השתתף חת, ללא ולוחם מצטיין
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 הוא נתניה. ליד צבאי נופש מחנה על והתקפה בראש־העין, צבאי במחנה
 ויחיאל גרונר דוב חבריו לצד רמת־גן משטרת על בהתקפה גם השתתף

 האדומים המדים את לבש עמם מאלמוניותו, יצא שבחברתם דרזנר,

 בארצנו, חופשי עם להיות המשאלה את ההמנון בשירת הביע ועמם

למוות. שנחנקו בשעה

 גדול חבלה מטען החדיר אצ״ל הולמת. תגובה באה הארבעה תליית על

 סמוך מבית תל־אביב. בא™־ הצבא כמטה ששימש הדר", ל״בית מתחת

 שם הבניין, ליסודות עד מנהרה חפרו אדמה", תפוחי כ"מחסן ששכרו
 כאשר לפעול שנועד מלכודת מוקש הותקן עצמה במנהרה המטען. הוטמן

 אלא האנגלים גילו לא המטען את אך המנהרה. סוד את יגלו האנגלים
 ולהציל המטען את לפרק במטרה המנהרה לתוך שנכנסו ההגנה, אנשי

 את הפעיל מחבריהם אחד אך הצילו, האנגלים את האנגלים. את
ונהרג. המוקש
 אימה. עד האנגלים את הבהילה להם שנועד החבלה מטען על הידיעה

 והזרקורים הירי חרכי התיל, גדרי בכל מבטחם לשים יכלו לא הם
 היכולים לכביש שמעבר בבתים יהודים שישנם המחשבה אותם. שהקיפו

 בתים על לפשוט להם גרמה לאדמה, מתחת אליהם ולהגיע מנהרה לחפור

 כך רבים. חיילים במקומם ולהציב דייריהם את משם להוציא רבים,
 המשטרה, מטה את שכלל האזור רבה. במידה ביצוריהם את הרחיבו

 והתרחב. הלך ירושלים, במרכז הרוסים במגרש ובתי־המשפט בית־הסוהר
 שבסביבה. יפו ורחוב מרי פרינסס מרחוב ניכר חלק על השתלטו הם

 אתם הביאו אליהם, שהורגלנו הביצורים ולכל התיל גדרי לכל בנוסף
 - דרקון״ ״מלתעות בשם העולם מלחמת בימי שנקרא מה ממרחקים

 טנקים התקדמות לחסום במטרה שנבנו חרוט, בצורת מזויין בטון גושי
 בשם זה לאזור לקרוא נהגנו כך משום העולם. מלחמת בסערת גרמנים

 הבריטים השתלטו דוד המלך ממלון שנותר מה על להגן כדי "בווינגראד".
 שכונת של בלבה ארלוזורוב, לרחוב עד והרחיקו זה באזור המבנים כל על

 המצפים כאסירים באימה, ובמשרדיהם במעונותיהם הסתגרו הם רחביה.
 היו שחלקם והקצינים, הפקידים נגדם. מוות גזר־דין של פתאומי לביצוע

 והילדים הנשים את לשלח והוחלט משפחותיהם, לבני חששו נשואים,
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 אותם והותיר בדידותם את הגביר אך הדבר באנגליה. מבטחים למקום

 באנגליה ולשלטונות לעיתונים האמהות למכתבי האימה. מול אל

 הרעיות. מכתבי עתה נוספו הארורה׳' מ״פלשתיין יקיריהן אך שיחזירו

 בכלי לסייר או ברכבות לנוע שיצאו בימים הותקפו שהם רק לא ואכן,

 דרכים מצאו המחתרות שלטונם, למימוש רגליים במשמרות או רכב

 הסיוע אף ועל התבצרותם כל אף על מבצריהם בתוך ולהלום להפתיע

יהודים. של מסויים מסוג שקיבלו מבוטל הלא

 מחנה שכונת עברי משני ירושלים בסמטאות גדלו יהודים צעירים שני

 אלבלק. ורחמים פנסו יעקב ביניהם: מטר כמאתיים של במרחק יהודה,

 את חשו הם העולם. במלחמת הבריטי לצבא המגוייסים מבין היו הם
 ישראל. חרות לוחמי לשורות והצטרפו הזרים לשלטון שבכפיפות החרפה

 היה אלבלק ורחמים - גואל, המחתרתי הכינוי את קיבל פנסו יעקב
 ג׳ימי. - חבריו לו שנתנו חיבה שם בו דבק מה משום לשמעון.
 אימתם שהטילו כמי חבריהם, בפי ונישאו עלו וג׳ימי גואל של שמותיהם

ושוטריו. האוייב חיילי על

 סרפנד. במחנה אזרחי כנהג עבודה גואל השיג משוחרר חייל בהיותו
 הקדחת. יתושי נגד ריסוס לעבודות ערבים פועלים "להסיע היה תפקידו

 חבריו בפני להביא נהג הוא באוייב. לפגוע כיצד ברעיונות קדח מוחו
 הפעולות על האחראים אך נבדקו, שאמנם שונות, הצעות במחתרת

 לאזור תופת מכונית להכניס בהצעה בא עתה יותר. טוב לרעיון המתינו

 אושר, הרעיון גבוהים. קצינים נועדים בה אשר האזורית, המפקדה צריף
 האדמה פני מעל ו״גילחה" שהתפוצצה משאית אחריו הותיר וגואל

 בריטים וחיילים קצינים ועשרות המפקדה, צריף בהם אחדים, צריפים

 שב וגואל למחנה, מחוץ מה במרחק מוניתו עם לו המתין פיסקה נהרגו.
הבאות. המשימות לקראת חבריו אל

 יגנס(, )יצחק אבינועם פגישה עמי קבע זו פעולה לפני ימים כשבוע

 - גדולה פעולה מתכנן שארגונו לי גילה הוא בירושלים. האצ״ל מפקד
 למלחמת שעד גדול, בבניין שכם שער מול השוכן R.A.F^. מטה פיצוץ

 אבינועם אותו. החרימו ועתה הלותרני המסדר בו שכן השניה העולם
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 גם שתתרום הסחה פעולת בביצוע ולסייע להירתם יסכימו לחייי אם שאל

שלהם. הפעולה להצלחת

 ה״מוסטשפה" בבניין תיעשה שההסחה והוחלט זאת אישר המרכז

 בו ברגע ההלם(. )כוח striking forced נגד במחנה־יהודה,

 כוחות משם יוצאים ירושלים, באזור התקפה על הודעה מתקבלת

 כלי להם היו מחתרת. כוחות על להסתער כדי במיוחד מאומנים משטרה

 עם אותם שקישרו מיוחדים קשר מכשירי עם וניידות משוריינים רכב

המוקד.
 אשר עד שונים, מכיוונים אחדות פעמים במקום צפינו ואני הגיינגיי עוזי

 דוד לבין יפו רחוב בין ששכן המוסטשפה, בניין מתאימה. דרך מצאנו
 גדולה חצר ולו ממדים גדול היה מרכז( מלון שם עומד )כיום ילין

הרבים. הרכב לכלי חניה ומקום אימונים כמגרש ששימשה
 שהיתה בערב, שבע בשעה בצריפין, הגדול מטענו את גואל פוצץ בו ביום
 הקטן יהודה גיימי, עוזי, עם יצאתי בירושלים, האצ״ל לפעולת השין שעת

 אל סמוך בניין של מגגו רימונים והטלנו מקלעונים באש פתחנו ויעקב.

 משטרה באנשי שהמה המגרש ולעבר המוסטשפה בניין חלונות תוך

 על חלפנו ומשם אליאנס, בית־הספר דרך נסוגנו הפעולה בתום אנגלים.
 זכרון־טוביה אוהל־משה, שכונת של והחצרות הצרות הסימטאות פני

 והתפזרנו. נשקנו כלי את מסרנו שם לנחלת־אחים, הגענו ונחלת־ציון.
 בטרם שאירעה מצערת מתקלה כתוצאה כשלה, עצמה האצ״ל פעולת

 מן חלק שנשא האצ״ל, רכב התנגשות עקב היעד. על ההתקפה החלה

 צבי הלוחמים, מן ושניים המטענים התפוצצו באי־תנועה, המטענים,

נהרגו. גז, וחיים עובדיה

 לפני באש שפתחנו טען אבינועם לבירור. נקראתי אחדים ימים כעבור

 לאחר שווא. אשמת עלינו שטופלים והוכחתי מאד כעסתי שנקבע. הזמן

האצ״ל. ממפקדת התנצלות באה מכן

 חלף ולא כמעט ותכפו. הלכו הארץ ברחבי הרכבות על לחייי התקפות
 בסמוך ירושלים, באזור רכבת של שניים או אחד פיצוץ ללא שבוע

 יהודה עוזי, היו לפעולות היוצאים בין בית־צפאפה. או בית־שמש לביתר,
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 ברזאני(, )משה בן־ציון (,“רוזני )פיצו תנחום הקטן, יהודה הגדול,

ויעל. יעקב

 על האחראי של ידו את באושר לוחץ הייתי מזל עם השבועית בפגישה

 השומרון, אזור על האחראי יורם, את שם לפגוש נוהג הייתי המבצעים.

 פגיעות כלומר נקודות, יותר צבר מי - ניצח בינינו מי בודקים והיינו

 השבוע פגעו ירושלים שאנשי הדבר פרוש לטובתי אחת שתיים ברכבות.

בזה. וכיוצא השומרון, באזור אחת רכבת לעומת רכבות, בשתי

 שכלל נפתלי, את גם במקום לפגוש הופתעתי גרא עם מפגישותי באחת

 גרא לי הסביר הדבר לפשר שאלתי כאשר שם. להיות אמור היה לא

 שנפתלי מסתבר בסדר. לא מה ותמהתי מבוכה חשתי עלי. שמתלוננים

 לא ברכבות בחבלות ואכן בפעולות... מספיק אותו משתף שאינני התלונן
 הליכה המצריכה שלפעולה להסביר הייתי צריך נפתלי. את שיתפתי

 היה שלנו ונפתלי חסונים, בחורים לשלוח רצוי במיוחד גדולים למרחקים
 חלק בהן נטל שנפתלי מוצלחות פעולות חסרו שלא גם מה בגופו, חלוש

בהן. כיכב ואף

 לפעולה. הצעה לבדוק אותי לקח ונפתלי אחדים ימים אלא חלפו לא
 הצדיק, שמעון שכונת של הקיצוניים לבתיה עד ירושלים, לצפון הגענו

 לבית־הספר המוביל הכביש לעבר צפינו משם ג׳ראח. לשיך סמוך
 בדרך. נוסע בריטי משטרה רכב רואים שעה חצי בכל כמעט לשוטרים.

 שמעון שכונת בין המפרידים השדות בתוך סלול צפונה העולה הכביש

 על המכסה גשרון על ועובר לשוטרים בית־הספר לבין ג׳ראח ושיך הצדיק
הגשמים. מי לניקוז תעלה

 בהיר, אפור בצבע צבועים אחד, כל ק״ג חמישה של מוקשים שני הזמנתי

הגשרון. שבצדי השפה אבני כצבע

 שמואל של יצירתו פאר את עמנו לקחנו ערב לעת הגיעו. המוקשים

 משני המטענים את הצבנו המיועד. למקום והלכנו הטכנית, מהמחלקה

 כמה מאחורי נסתר למקום עד החשמל חוט את מתחנו הגשרון, צדי
 משטרה אנשי עמוסת משאית הופיעה דקות עשר כחלוף והמתנו. עצים,

 וקול בזמן, החשמלי הכפתור על לחץ מלאכתו, את היודע נפתלי, אנגלים.
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 כבר ונוסעיה מטענה את "פרקה" המשאית האוויר. חלל את הרעיד רעם

יהודים. לרדיפת ׳'סטודנטים" עוד יהיו לא

 את חצינו ונחלת־יצחק, הצדיק שמעון סימטאות דרך במהירות נסוגנו

 שם הבוכרים, לשכונת והגענו בית־ישראל את עברנו הנביא, שמואל רחוב

 למחסן להעבירו כדי הנשק את מידינו קיבלו הן ורותי. יעל לנו המתינו

 לעברן והבטתי לרגע עצרתי כשנפרדנו הזקן. הלל של בית־הכנסת גג שעל

 להיפרד ממהר הייתי לא במחתרת תפקידי אותי חייב אלמלא מוקסם.

 משנות הן מקדישות כמה עד ידעתי הללו. הנאות הצעירות משתי
 ולבי לעמן, האהבה בלהט וחרותן חייהן את ומסכנות היקרים העלומים

 שבין ביודעי לי היתה מסויימת נחמה אחריהן. שבי והלך בחום גאה
 שהביאו קשרים נרקמו פרנק( )צבי אליעזר הלוחם לבין היפהפיה רותי

בנותיו. שאלו העם אשרי בישראל. משפחה להקמת

 לכרם פניתי אני ואילו צינסלור, לרחוב מהירים בצעדים פנה נפתלי
 כשבכוונתי עמוס, ברחוב המרפסות לאחת בזהירות נכנסתי שם אברהם,

 היישוב. מן כאדם דרכי המשך לקראת כוח ולצבור הריצה מן מעט לנוח

 נפתחה, המרפסת דלת צעדי. רחש את שמעו ערים, שהיו הבית, דיירי

 מדריכי אקסלרוד, אברהם מאשר אחר לא מולי עמד הרבה ולתדהמתי

 אתה מה "הירשקה! ווהלין. בחבל שבקלסוף, בית״ר בהכשרת ומפקדי

 לתומי שהלכתי מתנצל, השבתי, הוא. גם מופתע אותי, שאל כאן?" עושה

 אנגלים וראיתי ההתפוצצות רעם קול את שמעתי ולפתע ידידים לבקר
 כחשוד להיעצר רציתי לא ברחובות. צעירים ועוצרים משתוללים רבים

"המפקד". של למרפסתו נכנסתי כן ועל בצרות, ולהסתבך
 בשתיה כיבדני לביתו, להיכנס הזמינני אקסלרוד שאברהם מאליו מובן

 למעשי אותי שאל כאשר נעימה. רעים שיחת בינינו והתנהלה ובעוגיות חמה

 התנצלתי קלה שעה לאחר תקווה. המהנדס אצל כמודד עובד שאני השבתי

 "תל־חי!" הבית״רית בברכה הוותיק מידידי־מפקדי ונפרדתי ללכת, שעלי
 אברהם בזה. זה שוב נתקלנו ברחוב, בלכתנו אחדים, ימים כעבור

 שאחד כתבו בעיתון הירשקה, "שמע, ואמר: בשרוולי קלות משך אקסלרוד
 "בטלדרס" לבוש נראה לשוטרים לבית־הספר בדרך המוקש ממפעילי

 לי אין שכבר הבנתי ”כחול... בטלדרס לבוש אלי באת אתה כחול. בצבע
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 לוחמי איש אני מבין. כבר שאתה מבין "אני לו: ואמרתי להסתיר מה

ישראל". חרות
 רואה אני עכשיו "הירשקה, לי: ואמר בחמימות ידי את לחץ אקסלרוד

 לידידי־מפקדי אמרתי התרגשות מרוב בקלסוף". טוב חינוך לך שנתתי

 בשמי לי לקרוא יכול אתה בינינו, מעתה, המפקד!” הימים: משכבר

 הסתדרות כמנהל שכיהן אקסלרוד, אברהם הזקן". דני - המחתרתי

 טובה עבודה במציאת לי לסייע נכונות הביע בירושלים, הלאומית העובדים

לבו ובטוב בשרותיו רבים לוחמים נעזרו מאז אליו. שיישלח לוחם לכל

 של רבות התקפות נוספו ברכבות ספגו שהבריטים התכופות למהלומות

 עוצר בהטלת הגיבו הבריטים הארץ. בכבישי הנעים רכבם כלי על לח״י
הבין־עירוניים. הכבישים כל על

 שבכך הבינו לא הבריטים הלילה. שעות בכל נאסרה אזרחי רכב תנועת
 בנות של בתרומתן לזלזל אין כן, ולבחורות. לבחורים מסייעים רק הם

 האוייב רכב את למקש יצאו בחורות גם המלחמתי. למאמץ החייל
 רכב כל הלילה: בשעות בריטי רכב לזהות כדי להתאמץ צורך אין מעתה

הלוחמים. לעיני ברורה מטרה הינו בלילה הנוסע מנועי

 ידי על שהוקם באירופה, לח״י סניף והתרחבה. הלכה והדם האש חזית

 המלחמה במיניסטריון התפוצצה פצצה בלונדון. קולו השמיע אביאל,
 ולממלאי לשרים שנשלחו נפץ, מעטפות קשה. נפצעו צבא אנשי ומספר

 בחוגי לבהלה גרם הדבר אך התגלו, בממשלה, מרכזיים תפקידים

 אליהם. ממוענת שהיתה דואר מעטפת מכל עליהם נפל ופחד השלטון,

 בגרמניה בריטית צבאית רכבת פוצצו הם באירופה. פעלו אצ״ל גם
ברומא. הבריטית השגרירות את והרסו

 באריתריאה המעצר ממחנה ברח מיכאל אפריקה: מגלות בשורה קיבלנו

 שנחפרה מנהרה פתחו הם באצ״ל. מרכזיים מפקדים ארבעה עוד עם יחד
 דרכה. הבורחים את עצרו שהשלטונות לאחר עבריה משני ונסתמה בעבר

 כך המנהרה, את וסתמו שבו שבמעצר וחבריהם לדרכם יצאו החמישה
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 רבי נדודים לאחר הבריחה. דרך את לגלות יכלה לא המחנה שהנהלת

 החברים עם קשר יצר ושם לצרפת, להגיע מיכאל הצליח הרפתקאות

 לחבריו לשוב בידו עלה אשר עד באירופה, שהוקמו לח״י בבסיסי

בארץ. הלוחמים

 בתחנת שידור באמצע נתפסה כאשר התפרסם ששמה כהן, גאולה הקריינית

 ממאסרה. נמלטה כאשר השלטונות את "לשגע" הצליחה החשאית, השידור

 את ועברה טיפסה כאשר הקודם בניסיון כמו שלא לברוח, הצליחה הפעם

 המשמרות התיל. גדרות בסבך נחתך ובשרה בבית־לחם בית־הכלא חומת
 רעיון עלה במוחה מאסרה. עם להשלים יכולה היתה לא היא אך אותה, גילו

 ברצינות לחולה התחזתה היא הממשלתי. מבית־החולים ולהימלט לנסות
 הממשלתי לבית־החולים והועברה ריאות בדלקת באמת שלקתה עד כזאת,

 רות בשם לח״י חברת יהודיה אחות שם עבדה בירושלים. שבמגרש־הרוסים
 אבו־ מהכפר ערבים של בסיועם ערביה. של שמלה בסתר לה שמסרה פילס

 הצליחה נשק, קניית לשם בעיקר קשרים, לח״י אנשי קשרו שעמם גוש,

 התייחסו לא האנגליים המשמרות ערביה. של בלבוש ולהימלט לחמוק

 מה במרחק ממשלתי. בבית־חולים קרובים מביקור השבות הערביות לאחת

 אחת אל אותה הובילה היא דרורה. לה המתינה הרוסים ממגרש
 נסעו והם גוסליב( )דוד עמיחי להן חיכה שבה למכונית הסימטאות,

 אדם, בעבר ברח שממנו בית־חולים מאותו ברחה גאולה מבטחים. למקום

לה. להינשא העתיד האיש
 רבים במקומות חיפושים וערכו ירושלים מבואות את חסמו האנגלים

דבר. גילו לא אך העיר, ברחבי

 נפץ חומר טעונות מזוודות הניח אצייל בירושלים. מוות גזר־דין עוד
 פונו. בסביבה האנשים פצצות. מפני והזהיר בירושלים הרכבת בתחנת

 לעבר נורתה אש בחייו. שילם הפצצות את לפרק שניסה בריטי קצין
 על עלו האנגלים נפצעו. מהם וכמה שנסוגו בשעה האצ״ל חיילי

 מאיר למשפט. והביאום פצועים, מהם שלושה ארבעה, לכדו עקבותיהם,
למוות. נדון הפציעה, עקב נקטעה הימנית שידו פיינשטיין,
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תדרוך במותימו על

 ליחידותיו, במינו יחיד מנשר שלח ברקר, הגנרל הכללי, המטה ראש

 על אסור מעתה יהודים. שנאת של גלוי מרמז יותר בו היה סערה. והארץ

 היהודים; עם חברתי מגע כל לקיים השונות הדרגות בעלי החיילים כל

 כן כמו עבורם. לתחום מחוץ מעתה יהיו השעשועים ובתי העסק בתי כל

שם: נאמר

 על קשיים יערימו אלה אמצעים כי מבין אני

 ויוסברו יבוארו מניעי שאם בטוחני אבל החיילים,

 בדרך היהודים את ויענישו חובתם מהי יבינו הם להם,

 - בכיסיהם שיפגעו ידי על - הזה לגזע שתכאיב
כלפיהם. חשים שאנו התועבה רגשות את להם ויראו

 דבריו. את פירסמו והארגונים המחתרת, ארגוני לידיעת הגיעו הדברים
 ברקר דברי את ופירסמה הלוחמות המחתרות בעקבות הלכה ההגנה גם

 רצון שביעות דווקא היתה בלח״י הקירות. על שהודבקו ”החומה” בעלוני

 הזר השליט של המכוער פרצופו את חשפו שהדברים שמחנו ברקר. מדברי
 על הוסיפה היום" "פקודת האנגלים. כלפי העם של הטינה על והוסיפו

בארץ. בריטניה חיילי נתונים היו שבו הבידוד

 דבריו. על כתגובה לא ברקר. של לחיסולו תוכניות נרקמו ובאצ״ל בלח״י
 יהודיים שבויים רצח בחתימתו אישר ברקר יותר: טובה סיבה לכך היתה

בתליה.

 תכנית על התבשרתי ראשון, בימי שהתקיימו השבועיות הפגישות באחת

ברקר. הגנרל של לחיסולו ואצ״ל לח״י של משותפת

 ללכת הצבא מפקד נוהג בדיוק, שמונה בשעה בוקר, שבכל גילו מעקבים
 מלווה כשהוא דוד, המלך במלון למשרדו בלפור שברחוב מביתו ברגל

 קולונל בדרגת עוזרו פוסעים לצדו חמושים. צבא באנשי ומאחור מלפנים
חמושים. חיילים ושני

 שבה העגלה, את תקרב תינוקות, עגלת עם ה״מטיילת" שצעירה, תכננו
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 כאשר הגנרל. להימצא אמור שבו למקום נפץ, חומר של גדולה כמות

 ואז, במהירות. ותסתלק העגלה את תניח קרב, החלוץ משמר את תראה

 הדומה הבובה, העגלה, בקרבת להימצא אמור שהגנרל המשוער ברגע

לוויתו. ובני הגנרל עם יחד תתרסק לתינוק,

 ואבני גולדשמיט( )יהושע גל האצ״ל אנשי עם במקום סיורים ערכתי

 והתצפיות הסיורים אבו־ג׳ילדה. החיבה בשם לו שקראנו דנוך( )יוסף

 ירי עמדת נמצאת גיורג' המלך רחוב בפינת המדרכה על כי העלו

 לקרן מעבר ממול, ברן. במקלע חמוש בריטי חייל ניצב ובה מבוצרת,
 מהלגיון חיילים הוצבו שעליו ריק מגרש היה ג׳ורג׳-ווקופ, המלך הרחובות

 ועד החלוץ המשמר הופעת מרגע שיעבור, הזמן את הערכנו הערבי־בריטי.
אחת. כדקה העגלה, של הימצאה למקום שיגיע

 בצלאלי שבעגלה. ב״תינוק" ה״מטפלת" לתפקיד שנבחרה זו היתה יעל
 חיפשנו ואני גל יאיר. בנו הולדת לרגל במתנה שקיבל העגלה את נידב

 חמוד. תינוק בדמות בובה הצעצועים מחנויות באחת שמצאנו עד הרבה

 רסיסי ק״ג שלושים ועוד נפץ חומר ק״ג בארבעים מרופד היה המזרן
 לכיוון אותו מסובבים שכאשר חשמלי, מצת חובר העגלה לידית מתכת.

 למרעום עד המגיע ס״מ כשישים שאורכו פתיל מצית הוא מסויים
 במהירות להתרחק יעל על היה העגלה, נטישת לאחר מיד שבמזרן.

 כדי סלומון, יעקב האצ״ל איש אופנוע על לה המתין בו למקום ולהגיע

המקום. מן הרחק להסיעה

 לבן, בחלוק לבושה כשהיא היעודה, בשעה העגלה עם למקום הגיעה יעל

 אני המתח. עוצמת את לתאר קשה והמתינה. מסודרת, למטפלת כיאה

 משנכספתי יותר ואבו־ג׳ילדה. גל כשלצדי ממנה, מה במרחק נמצאתי

 יעל. של ולשלומה לחייה החרד בלבי התפללתי הזה, הנחש של לחיסולו
 חרדתי לא כן לפני מעולם ונמתחו. הלכו ועצבי גדול היה הסיכון

 שמונה השעה יעל. של לחייה עתה שחרדתי כפי מסוכנת לפעולה ליוצאים

 להמתין המשכתי ואני חלף הזמן דממה. בדריכות. כרויות אוזני הגיעה.

 ילך לא כבר הגנרל שהיום לי היה ברור תשע. כבר השעה במתח.
 והבובה כשהעגלה אותנו ופגשה ושבה המקום מן רחקה יעל למשרדו.

 דיווחתי ושלמה. בריאה אותה בראותי לרווחה נשמתי שלמים. עדיין
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 המטען עם יעל שבה למחרת היום. למחרת שוב שננסה שהחליט למזל,
 את חושפת שהיא כך על בה גערה במקום שעברה אשה במקום. והמתינה

 של הימצאותה אחריות!" חוסר "איזה כזה, לקור המסכן התינוק

 המצב הלגיון. חיילי של התעניינותם את עוררה בסביבה היפהפיה

 בקרב חשד לעורר עלולה באזור נוספת שהות כל מסוכן. להיות התחיל

שבסביבה. המשמרות

 העגלה את להחזיר החלטנו ואני מזל הגיע. לא והגנרל הזמן חלף שוב

 לרווחה. נשמתי ברקר. של בחייו להתנקשות אחרת דרך ולחפש לבצלאלי

 כיום, בוצעה. לא שפעולה הצטערתי שלא הראשונה הפעם לי היתה זו

 למחרת שבעתיים. שמח אני נכדיה עם יעל את פעם מדי פוגש אני כאשר
 בריטניה כוחות מפקד דמפסי, הגנרל עם להתייעצות נסע שהגנרל נודע

בקהיר. מושבו שמקום התיכון למזרח
 שביום לנו נודע ברקר. של בחייו להתנקש רצונן על ויתרו לא המחתרות

 ק״ג שישים ובה לבנה, חבית הצבנו מקהיר. לארץ ישוב הוא מסויים
 הקסטל. שבמעלה הסיבובים באחד ירושלים־תל־אביב, בכביש נפץ, חומר

 לבושים כשהם המתינו, כהן( )דוב שמשון האצ״ל איש ועמו נפתלי
 על חלפו רבים בריטיים רכב כלי איננו. והגנרל המתינו רב זמן כערבים.

 למה אבל לחזור. חייבים ברירה, אין הופיע. לא מפקדם אבל הכביש, פני

 אנגליים רכב כלי הרבה כך כל אם חזרה הזה הכבד המטען את לשאת
 הזה כשהמטען בדרך פתע בחיפוש להסתכן כדאי לא גם בכבישי נוסעים

 החיילים וארבעת הכפתור על לחץ נפתלי צבאי. ג'יפ הופיע בידינו.
נהרגו. שבגייפ

לארץ. שובו את דחה שהגנרל לנו נודע בעיתונים מקריאה
 היום של בערבו לארץ. לשוב ברקר אמור שבו משוער מועד על נמסר שוב

 טמון ק״ג, ארבעים של מטען עם נסענו ושנינו רות את אלי צירפתי ההוא

 הכפר של המטעים מול אל לרעפים, בית־החרושת לקרבת עד פחים, בשני
 וכלי מתפתל הכביש שבו במקום הכביש, בשולי מעט חפרנו קלוניה. הערבי

 כשהוא המוקש את טמנו שם נסיעתם. מהירות את להאט נאלצים הרכב

 הדרך במעלה שבנו ארוך. חשמל חוט למטען וחיברנו הכביש, לעבר מכוון
לביתו. פנה אחד וכל העירה, ומשם גבעת־שאול, לאזור הרומאית
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 חביב, אבשלום האצ״ל ואיש הגיינג׳י עוזי למקום באו המחרת ביום
 ליד ברקר של לבואו המתין סלומון אהרן האצ״ל איש לגנרל. והמתינו

מהיר. אופנוע על רכוב כשהוא בלוד, התעופה שדה

 את יצא הגנרל כי ובישר סלומון הופיע לשעתיים קרוב של ציפייה לאחר

 ואת נוסע הוא בו אשר הרכב את ותיאר לירושלים, בדרכו התעופה שדה

 כמה הופיעו במקום גבר. המתח ומאחור. מלפנים אותו המלווים הגייפים

 הופיעו בעקבותיהם החשמל. בחוט התעניינות מגלים והחלו ערבים

התגלה. והמוקש בריטים
 המתינו שם שבעטרות, שדה־התעופה בקרבת מוקשים הוכנו פעמיים

 בני גילו האלו הפעמים ובשתי התייעצות, מנסיעת חוזר כשהיה לשובו

 הגנרל של חייו ניצלו כך לאנגלים. והודיעו החוטים את עטרות מושב
ברקר.

 שהותקפו התחבורה לקווי בנוסף גברו. הלוחמות המחתרות מהלומות

 עורקי את ששימשו נוספים קווים על ולח״י אצ"ל פשטו תכופות, לעתים
 חשובה אנרגיה שהזרים הנפט צינור את התקפנו פעם מדי השלטון.

 את והתקפנו ומברקה טלפון כבלי פוצצנו פעם לא שלטונם. לביסוס

 שהטמנו או הנזק, את לתקן כדי שבאו הצבאית ההנדסה חיל אנשי

מוקשים. בשבילם

אדיר. ברעם קולו והשמיע שב גואל

 בחדשות להשמיע. מאשר לשמוע יותר תאב הפעם מזל, עם לפגישה באתי

 והיו בחיפה המשטרה מטה בניין את פוצצה תופת שמכונית בישרו
 כאיש לי, חשוב היה האנגלים. המשטרה אנשי בקרב רבים נפגעים

 האירוע על פרטים לשמוע חשובה, בחזית הפעולות מחלקת על האחראי
סקרנותי. את לספק כדי גם וכמובן לקחים, הפקת לשם

 סטיישן",” מסוג כחולה גדולה מכונית "החרימה" המחתרת לי: סיפרו וכך
 בזכרון־יעקב. לחורשה הוסעה היא המלכותי. האוויר חיל בשרות שהיתה
 למשאיות בדומה בתפוזים, עמוסה משאית למקום הגיעה עת באותה

 עסקו שהבחורים שעה החורף. בעונת הארץ בכבישי דרכן העושות רבות
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 ק״ג)!( מאות ארבע שמשקלו חומר־הנפץ, והעברת התפוזים מטען בפריקת

 האוויר )חיל R.A.F^. סמלי של בהסרה אחרים טיפלו ה״סטיישן״, לתוך

 )משטרת PALESTINE POLICED של סמלים וצביעת המלכותי(

 לאנגלי, במראהו שדמה הפנים, וורוד השיער בהיר גואל, פלשתינה(.

התואמים. הסמלים כל עם אנגליים שוטר במדי הולבש

 למטה להגיע עליו היה לחיפה. הרכב את הסיע גואל הושלמה. המלאכה

 חמש בשעה אחר־הצהריים. חמש השעה לפני אחדות דקות המשטרה

 רגל להולכי מעבר של צר שביל ורק רכב, לכלי נסגר המחסום בדיוק

 נסעה פיסקה של מוניתו ערבי. ושוטר אנגלי שוטר כשבשער פתוח, נותר

גואל. של ה״סטיישן" אחרי הזמן כל
 לחצר, נכנס והוא לפניו נפתח השער מחסום בזמן. למקום הגיע גואל

 יציאתו על לחפות עשן פצצות להטיל המוכנים בחורים כמה כשבחוץ
 שיחפשו מנת על בסביבה, להימצא העלולים המשטרה לאנשי ולהפריע

המיועד. הפיצוץ לאזור יותר קרוב החצר, לתוך וייכנסו מחסה
 המגרש מראש. עליו שסוכם במקום הרכב את להחנות היה יכול לא גואל
 מקום. בקרבת שחנה אחר לרכב רכבו את הצמיד הוא מכוניות. מלא היה

 גואל על זעם המשטרה סמל הבניין. מן יצאה משטרה קציני של קבוצה

 להסביר ינסה שאם הבין גואל הגיע. מאין ושאלו רכבו את שחסם

 תל־אביב" פרום קם "איי השיב רק הוא בפיו. השגורה אנגלית"”ב יסתבך

 מנגנון מושבו: ליד הותקנו הפעלה מנגנוני שני מתל־אביב(. בא )אני

 בשקט, המקום מן ולהתרחק לצאת שהות לגואל שייתן בשעון, מופעל

 הפצצה את לפוצץ כדי תקלה, של למקרה חרום, בפתיל המופעל ומנגנון
 וזה הפתיל, את מיד להדליק גואל החליט שנוצר במצב קצר. בזמן

 )פצצה!( A BOMB! צעק הוא עסק. לו יש מי עם להבין לאנגלי הספיק

 הוא היטב. הכיר גואל הזאת השפה את החטיא. אך גואל, לעבר וירה
 השוטר את וראה השער לכיוון זינק מכן לאחר מיד והכריעו. באנגלי ירה

 את שהחטיאה היריה מן שנפגע כנראה הארץ, על פגוע מוטל הערבי

 להבין התקשה זה, על זה יורים אנגלים שני שראה שבשער, האנגלי גואל.

 הפילו כתפו, על המונח ב״טומי" משך גואל, אליו שניגש עד המתרחש, את
 המתינו לא גואל של שחבריו מסתבר במהירות. ויצא מעליו דילג ארצה,

194



 היו היריות לשמע מדי. גדולה היתה הסכנה העשן. פצצות ע□ בחוץ יותר
 הסכנה ביש. מצב מיד. להסתלק ועליהם נכשלה שהפעולה משוכנעים

 אל הגג על המוצבות העמדות מן במקלעיהם ירו אנגלים זקיפים גוברת.

 בו פגעו לא שהאנגלים גואל הבין המקום מן כשהתרחק רק הגדר. עבר

נשקם... את לכוון מי אל ידעו לא כי

 לאן תוהים והם לפעולה דרוך נשקם באנגלים, גואל נתקל החוצה בדרכו

 "הטרוריסטים" ברחו שאליו מסויים כיוון על הצביע הוא לפנות. עליהם

 לו שהמתינה שטרן־מרפיש(, )חגה נילי פיסקה. של למוניתו והתקרב
 האנגלי. השוטר מדי את להסתיר כדי גשם, במעיל אותו הלבישה במקום,
ונסעו. המונית לתוך נכנסו שניהם

 שלם אגף הרסה הפצצה כולה. הסביבה את החריד ההתפוצצות רעם
 ואחרים המפולת עיי תחת חצר באותה נקברו רבים ובריטים בבניין,
נפגעו.

 הפעם גואל. שוב בחיפה. רועמת בשורה עוד ונשמעה רבים ימים חלפו לא
 ה״חיפה משרדי תוך אל נפץ מטען להחדיר ירחמיאל עם יצא הוא

 השתכנו שם חיפה, לנמל הבריטי הימי השרות סוכנות אייג׳נסי", שיפינג

 ומספר ונהרס, פוצץ הבניין מעפילים. בציד שעסקו בריטים חיילים גם
נפגעו. בריטים חיילים

 המודיעין שרותי של הדו־שבועי בבוליטין החסויים הפירסומים באחד

 ה״בלתי הארגונים על מפורטת הערכה נמסרה בריטניה של הצבאי
ש־ ופורסם בארץ, חוקיים"

 תגברנה ואם עקבי, ארגון היא שטרן כנופיית

 יגרמו הם שטרן, של והתדירות הרצחניות ההתקפות
 מחדש לעיין תצטרך מלכותו הוד שממשלת לכך

 הגורם היא זו שכנופיה ספק אין זו. בארץ במעמדה
 צריכים שכוחותינו התיכון במזרח ביותר המסוכן
מולו... לעמוד
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 ברקר, הגנרל הצבא, מטה ראש מוצא. חיפשו בארץ השלטון ראשי

 וללונדון לקהיר בתכיפות אצו קנינגהם, גנרל העליון, והנציב

 מרכזיים אנשים עם התייעצו והבולשת המשטרה מפקדי להתייעצויות.

 צירלס סיר באנגליה. המפורסם הבולשת מרכז - יארד״ ב"סקוטלנד

 ששמו המלכותית", אולסטר "משטרת של הכללי המפקח לשעבר ויקהם,

 בדיכוי בהצלחה ויעץ באירלנד הטרור לדיכוי רבות שפעל כמי נודע

 למשטרה. ליעץ כדי לארץ במיוחד הוזמן ביוון, הקומוניסטית ההתנגדות

 על־ידי שנפערה התהום את העמיקו רק דעתם על שעלו הרעיונות כל אך

 ביטחון" "אמצעי עקב נקלעו שבו והניכור הבידוד על הוסיפו המחתרות,

 חילותיהם, על שסגרו למכלאות ומבצריהם מחנותיהם את והפכו

 גיחותיהם בלילה. משכבם על ורובצת ביום סביבם מרחפת כשהאימה
 מוות ממוקשי התרסקות של בסכנה כרוכים היו ולסריקות לסיורים
 מחשש משותקת כמעט היתה הבולשת בחוצות. עופרת ומכדורי בדרכים
 וברקר קניגהם שקיבלו העצות וכאשר שטרן". "כנופיית של לנקמתה

 לארץ באו הועילו, לא ובלונדון בקהיר ומיועציהם עליהם מהממונים
מעצותיהם. לתרום כדי מלונדון, ומונטגומרי מקהיר דמפסי

 כוחות של המשולבים המטות ראש היה מונטגומרי פילד־מארשל
 הגנרל עם שיחד כמי לתהילה נודע ששמו האיש הבריטית, האימפריה
 שלושת את הוביל רוקוסובסקי הרוסי והגנרל אייזנהאואר האמריקני

 העולם במלחמת גרמניה את והביס הברית" "בנות של העל צבאות
 חיילים אלף מאה של האדיר הצבא כל כי על זעם נמלא הוא השניה.

 תת־ כל שאת שעה היהודי, האוייב את להביס מסוגל אינו ב״פלשתיין"

 כרבע חיו שם ובנגלה־דש, פקיסטן הודו, את אז שכללה ההודית, היבשת
 הוא בלבד! חיילים אלפי כעשרת של בצבא החזיקו העולם, מאוכלוסיית

 בארץ. צבאותיו מפקדי על שירד הפחד פשר את להבין היה יכול לא
 השלטונות את סיבכו מעצותיו שתיים ולייעץ. לראות לארץ בא פעמיים

 - והאחרת לצבא כוונה האחת התמוטטותם את והחישו בארץ
 שיבודד צבאי מצב האוכלוסיה על להטיל הציע מונטגומרי למשטרה.

 יהיו האזרחית האוכלוסיה מרכזי של גדולים חלקים המחתרות. את
מקום לכל יחדרו חיילים התנועה. תוגבל וכך הדוק צבאי לפיקוח נתונים
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 שרותים מדוקדקים, בחיפושים והרחובות הבתים את יסרקו מיושב,

 עד - נסבלים בלתי חייהם יהיו וכך האזרחים מן ישללו רבים אזרחיים

 למעשיהם. קץ ישימו או אותם יסגירו הארגונים, נגד יתקוממו אשר

 באכזריות שירדפו מיוחדות יחידות מאנגליה לארץ להביא השניה: העצה

 המוכרים הבולשת אנשי אשר את למחתרת. בהשתייכות החשודים את

 היכרות מתוך המיוחדות. היחידות אנשי יעשו לעשות, פוחדים למחתרת

 לפעול שיאותו אנשים של שמות על המליץ אף הוא רבים, צבא אנשי עם

 אלכסנדר רוי קפטן של שמו את הזכיר המומלצים בין באכזריות.
זה. מסוג למשימות במיוחד כמתאים פאראן

 בצלאלי. של העגלה באמצעות בברקר לפגוע ולנסות לשוב הוחלט בלחייי
 שלמענו וה"ילד" במקום, וסיירה שבה יעל האצ״ל. שיתוף ללא הפעם
 מנסיעה הגנרל של לשובו רוח בקוצר המתנו איננו. - העגלה הוכנה

 ארוכים שבועות כעבור משתהה. הגנרל לשווא. אך - לאנגליה מחודשת

 מסתבר הצבא. מפקד של התפטרותו על לשמוע הופתענו המתנה של
 חש הוא המחתרות, ברדיפת תפקידו את למלא מסוגל משהיה שיותר

 מעוזריו מק־מילן, הגנרל למלא בא מקומו את חייו. על וחס נרדף עצמו

מונטגומרי. של

 אדמת על המיוחדות היחידיות בהקמת עוסקת האנגלית המשטרה בעוד

 שאם והזהירם, הסוכנות מנהיגי את העליון הנציב אליו זימן אנגליה,

 חיוניים אזרחיים שרותים מביטול מנוס יהיה לא הטרור מעשי יימשכו

 מי את להבהיל הצליח הנציב היישוב. על צבאי מצב והטלת בארץ
בבהלה. נתון היה שממילא

 כדי יכולתם ככל עושים הם הנתון במצב כי הבהירו הנבוכים המנהיגים

 אך שיגדילו השלטונות בפני התחננו הם ה״פורשים". לפעולות קץ לשים
 כדי העקורים, אירופה ליהודי הדלה הסרטיפיקטים מכסת את במקצת

הטרור". "ארגוני את לרדוף עליהם שיקל

 באספות־ שהושמעו ההשמצות להגברת הביא צבאי מצב בהפעלת האיום
 ה"תוקעים הפורשים, נגד ההגנה ובעלוני ה״חוקית" בעיתונות ונכתבו עם
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 האנטי־ במדיניות הלבן הספר לממשלת ו"מסייעים היישוב" בגב סכין

 קץ יושם לא "אם צבאי, מצב בהטלת מאיימים כאשר ועתה, ציונית".

 להשמצות נוסף לתהום". להידרדר עלולים כולנו הנפשעים למעשיהם

 ידיעות ומסרו אנשינו אחרי מעקב על־ידי שתוכננו פעולות הכשילו

 תכניות תוכננו כבר אך הסזון, ימי חרפת עד הגיעו לא אמנם לאנגלים.

 פעילים לרצוח תכנית - ברטולומיאוס ליל מבצע כמו יותר, גרועות

 שבין מתנגדים, אמנם היו אלו לתכניות המחתרות. מלוחמי רבים

 "לא שהכריז: סנה ומשה גרינבוים יצחק מיימון, הרב היו בהם הבולטים

 לאנגלים שרמזו היו בגין". נגד בווין עם פעולה לשיתוף ידי את אתן

 לגבור יוכלו דלה, עצם להם ולזרוק לבקשותיהם להיעתר יואילו אך שאם

 לקראתם הליכה לכל האנגלים התנגדות שתכננו. למעשים ההתנגדות על
השפלות. התכניות רוב את במגירה השאירה

 צבאי: במצב לאיום ההולמת התשובה את נתן הלאומי הצבאי הארגון
בירושלים. הבריטי הצבא על שהונחתה קשה מהלומה

 אחר בשעת לאנגלים. שחורה שבת היה תש״ז, באדר ט' השבת, יום
 את שהפרו עד נחו ולא שבתו לא אצ״ל אנשי של יחידות הצהריים

 ספונים ירושלים שתושבי העובדה את ניצלו הם האנגלים. מנוחת
 השמם, גיורג' המלך לרחוב ופנו השבת, סעודת לאחר נחים בבתיהם,
 ובבית גולדשמידט בבניין האנגליים המשמרות על מקלעים באש הסתערו

 במקום. נעצרה נפץ חומר בחבילות עמוסה משאית הסמוך. הלברייך
 גודלשמידט, ובית נסוגו, האצ״ל אנשי הבניין. תוך אל הושלכו החבילות

 לאחר חורבות. לעיי היה מלכותו, הוד צבא של הקצינים כמועדון ששימש

 את נפצעו. ועשרות נהרגו צבא קציני ששבעה־עשר נודע ההריסות פינוי

 מכוח מעט לא אולם להריסות, מתחת להוציא היה ניתן הנפגעים
אלו. בהריסות קבור נותר האנגלים של שלטונם

 האנגלים. של בעוכריהם היתה מבצריהם על הגנה לשם בניינים תפיסת

 דעתם על עולה היה לא הסמוכים, הלברייך בנייני על השתלטו אילולא
 שחייהם שעה כזו, בעוצמה הקצינים מועדון את לתקוף אצ״ל חיילי של
בסכנה. נתונים סמוכים בבניינים יהודים דיירים של
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 מצב לקיים נאלצו הם צבאי, במצב לאיים יותר יכלו לא האנגלים עכשיו
צבאי.

 כל על הוטל עוצר הארץ: לתושבי חשובה הודעה ברדיו נמסרה בערב

 נכבד חלק על וכן ופתח־תקווה, בני־ברק רמת־גן, תל־אביב, תושבי

 היהודים הארץ תושבי כל על צפונה. גאולה מרחוב ירושלים, של משטחה

 עליהם נאסר וכן בידור ומקומות בתי־קפה פתיחת על איסור הוטל
מנועיים רכב בכלי לנסוע

 ירושלים, בצפון הטרור" "קני למיגור היפופוטם, במבצע החלו האנגלים
 הוקפו אלה אזורים דן. בגוש הטרור לחיסול שנועד פיל, ובמבצע

 אזרח כל דוקרניים. תיל וגדרות ומשטרה צבא אנשי של אדירה בשרשרת
 צפוי הנצורים האזורים את המקיפים המחסומים את לעבור שינסה

 כלולים שאינם העיר תושבי על מלכותו". הוד” כוחות בידי להיירות
 יימשך זה שמצב רשמית הודיעו השלטונות לילי. עוצר הוטל הנצור בשטח

לארץ. יחזור והשקט יחוסל הטרור אשר עד

 רב. להרס וגורמים משתוללים היו האנגלים החיילים החיפושים, במהלך

 מפקד גייל, המיור־גנרל אנגלי. חייל בידי יהודי אזרח נרצח בתל־אביב

 "פיל". מבצע בראש עמד בתל־ליטווינסקי, מושבו שמקום הדרום, פיקוד

 בחיפושיו ימשיך "הצבא והכריז: בתל־אביב עתונאים מסיבת קיים הוא
 ממושך. זמן הדבר יארך אפילו עפר, עד הטרוריסטים שידוכאו עד

 הצי להם ידאג ושם הים בדרך אלא להימלט יוכלו לא הטרוריסטים
המלכותי".

 כן על המרכז, לבין בארץ הפזורות היחידות בין הקשר את שיבש המצור
 לאישור יותר להמתין אין מותר. הכול שמעתה המרכז מן הוראה הועברה

 על האחראים שתוכלו!" ככל באוייב "הכו פעולות. לביצוע המרכז

 לא שתוכננו רבות תכניות אז, עד הבשורה. לשמע ששו בסניפים הפעולות
 אותן אישר לא המרכז לעתים המרכז. באישור הצורך עקב לפועל יצאו

 מסיבות שינויים ביקש המרכז אחדות פעמים לו. רק הידועות מסיבות
 האישור הגיע אשר עד לעתים, השתבשו. הביצוע ואפשרויות שונות,
 חלה עכשיו הפעולה. את לבצע היה ניתן ולא בשטח התנאים השתנו

 בריטיים. יעדים על הלוחמים הארגונים שני של רחמים חסרת הסתערות
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 משתמשים כשהם הארץ, רחבי בכל בריטיים רכב כלי תקפו לח״י אנשי

 נפגעה נפט רכבת נפגעו. רבים בריטים וברימונים. יריה בכלי במוקשים,

 התרסקו נפט( )מיכלי קרונות ושישה־עשר הקטר קלקיליה. ליד קשה

עצום. היה הנזק נהרס. המסילה מן ניכר וחלק

 הלילי. העוצר בשעות האנגלים תנועות אחר להתחקות הוראה נתתי

 קבוצה הדווידקה( כיכר )היום המוסטשפה בניין שבקרבת שבכיכר גילינו

 להתגודד נוהגת אחרת קבוצה הדשא. על לשבת נוהגת חיילים של גדולה

 ”שיגר של ב"בור - קבוצה ועוד יפו־צינסלור הרחובות בקרן המדרכה על

 הנמצא הופסקה(, העבודה אך בניין של ליסודות בור בו שחפרו )מגרש
 הטכנית המחלקה מן שמואל את הזעקתי בן־יהודה-קינג־ג׳ורג׳. בפינת

 בכיכר אשר האשפה לפח שיידמה נפץ פח - לי נחוץ מה לו והראיתי
 שניתן נעליים בקופסת שיוטמן נוסף מוקש המוסטשפה, בניין שליד

 רחוב בפינת שטוב" "מעיין בית־המסחר של הראווה חלון על להניחה
 המונחות לגרוטאות להתאימו שניתן מיושן בפח שלישי ומוקש צינסלור,

שיבר". של בור”ב

היום. למחרת כבר מוכנים היו המוקשים

 בך )אברהם מישאל עם הלכתי העוצר, תחילת לפני קצר זמן ערב, לעת

 לפועל המתאימים ובלויים ישנים בגדים ובו סל האחת ובידי יעקב(,

 הסתתרנו שמואל. של ידיו מעשה אשפה" "פח השניה ובידי ערבי, ניקיון
 של השני מעברו אליאנס, בית־הספר של הגבוהה האבנים גדר מאחורי

 העירוני", הניקיון "פועל בגדי את הסל מתוך הוצאתי שם יפו, רחוב

 במתח המתנתי מישאל. של גופו על אותם והלבשתי והמרופטים, הדהויים

 ושלף המיועד למקום הגיע המסוכן, המטען את בידיו שנשא שמישאל, עד
 האשפה פח את המחזיקים הברגים את שיחרר מכנסיו, מכיס מברג

שמואל. שהכין הפח את במקומו והציב המקורי,

 את בחיבה לכנות שנהגנו כפי "מישקה" או מישאל את מאד חיבבתי
 היה ואביו אחדות פעמים בביתו התארחתי והתמיר. השחרחר העלם
 מישקה האומה. מצב על לבו את ושופך עראק כוסית בחברתי שותה
 אך בשקט, לדרכי ללכת יכולתי ועתה תקלות ללא מלאכתו את סיים
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 בנות נמצאו שעה באותה העוצר. תחילת לפני להגיע כדי להזרז עלי היה

 יעל שטוב". "מעיין בחנות ירושלים, שבבנות הנאוות ויעל, רות החייל

 שהיא שנדמה כך והתכופפה הראווה חלון על הנעליים קופסת את הניחה

 וכנהוג לחברתה, ממתינה כאילו לצדה, עמדה רות גרביה. את מסדרת

 להתבונן העלולות זרות מעיניים בצניעות עליה מסוככת כאלה במקרים

 הלכו הראווה, חלון על מונחת כבר הנעליים" כש״קופסת החשופה. בירכה

 גם היו שעה באותה העוצר. לפני לחוור להספיק במהירות, לדרכן שתיהן

 שלוש שיבר. של בבור הפח את שהניחו לאחר הביתה, בדרכם ויעקב עוזי
 השעה כמחצית שעה. חצי של בהפרש זו אחר בזו להתפוצץ כוונו הפצצות

 הקומוניסטים, ושרה אברהם אצל שישבתי שעה העוצר, תחילת לאחר
 את והחריד שטוב" "מעיין מכיוון הנפץ קול "הריע" מציפיה, מתוח כולי

 "אוי! ידיה. כפות בשתי ראשה את כיסתה המזועזעת שרה מארחי. שלוות
 בראשי נדתי עצות. אובדת גנחה, הסוף?" יהיה מה - האלה הטרוריסטים

 "תקיעת תישמע שבה הבאה, השעה למחצית בלבי המתנתי להסכמה.

 באמבולנסים מחלוני לצפות יכולתי בינתיים המוסטשפה. מכיכר השופר"

 מכיוון הנפץ קול נשמע בדיוק שבע בשעה ואכן, בדרך. הדוהרים
 נאלץ כשאני למארחי, אמרתי לגמרי..." השתגעו הם זה? "מה המוסטשפה.

 תגיבו איך נראה חכו... חכו, חושב: ובלבי המתרחש על דעתי את להסתיר

קרוב... כך כל תתפוצץ השלישית הפצצה כאשר שעה חצי בעוד

 קראו )כך "צביקה" של דעתו היתה שלידי הזוג בני של היחידה נחמתם
 האלה". ה״כנופיות של הנוראים מהמעשים כמותם סולד הוא שגם לי(

 בשבע יפו. לרחוב בדרך אמבולנסים דהירת העוצר שלוות את הפרה שוב

 הפעם מלווה שיבר", מ״בור החזקה ה״תקיעה" נשמעה בדיוק ושלושים
 הנפץ. קול בפני עמדו לא שזגוגיותיהם חלונות שברי - "שברים" בקולות

 הורסים "הם מבהלה. נפשם את ידעו לא הקומוניסטים הזוג בני הפעם
 בדברי חסכתי לא ובהתלהבות בכנות ואני, שרה, אמרה ירושלים", את

 שאינם או יודעים שאינם האימפריאליסטים, "האנגלים כלפי נאצה
 לצפות למרפסת יצאתי הריאקציוני". הפאשיזם את לחסל מעוניינים

 הזה הערב פעולת כי נאמנה עדות בשלישית, הדוהרים באמבולנסים
 על להתאונן המשכנו ושלושתנו לחדר שבתי מלאה. בהצלחה הסתיימה
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 היו שבטוחים הנפץ לקולות מחשש להירגע, מתקשים הזוג כשבני המצב,
יבואו. שעוד

 לוחמי אך הבידור, מקומות פתיחת על נאסר הצבאי המצב במסגרת

 ממבקרים. הומה אחד שבית־קולנוע ידעו השומרון באזור הפועלים לח׳יי

 ישראל חרות לוחמי המתינו פרדס־חנה ליד 72 מספר צבאי במחנה

 מאולם יצאו המשועשעים הבריטים החיילים הקולנוע. הצגת לסיום

 פעילים. כמשתתפים הפעם אחר, מסוג מלחמה סרט תוך אל הקולנוע

בכדוריהם. אותם ריססו ושמיר אבשלום עלי, יורם,

 "לטפל" ניתן כיצד בדעתו וחוכך מבולבל הבריטי הצבא בעוד

 הייטרוריסטים של קולם נשמע שבתל־אביב, היהודים בטרוריסטים
 במשרד התפוצצה פצצה בריטניה. של לבה בלב שטרן" מכנופיית
 הזקיפים החיילי□ בקרב ופצועים הרוגי□ על ונמסר בלונדון המושבות

להם. לא בארצות השלטון על הממונה והפקידות

 גבעת־ שכונת במורדות המתפתל בכביש בריטי לרכב ארבו ויעקב יעל

 והרכב לחץ יעקב המטרה. על עלה צבאי יפ’ג לתל־אביב. בדרך שאול,
 עוצר בשעת מסתור לחפש ממהרים ויעל יעקב בעוד התרסק. האנגלי

 של בטבעת מוקפי□ עצמם מצאו הם ירושלים, של המערבית בשכונה

 דיירי ולעיני החצרות, לאחת נכנסו ה□ עליהם. וסגרה שהלכה צבא אנשי
 בתקווה למדרגות, מתחת הסתופפו החלון מן המשקיפים הבית

 חיפשו האנגלי□ נכזבה. לא תקוותם אכן בהם. יבחינו לא שהאנגלי□

 אף על הטובים, היהודי□ החצר. דיירי את חקרו ג□ סביבם, מקום בכל
 לחמוק המנסה האלמוני הצמד על דבר לאנגלים גילו לא שבדבר, הסיכון

 במשכנות זה כך כאלה. טובים יהודי□ שיש שוב להיווכח טוב מרודפיו.

 העיר של וסלתה שמנה מתגוררים שבו אזור ברחביה, דלת־העם.

 הדעת על להעלות קשה הפועלים, מפלגות שקרוי מה ע□ המזוהים
שכזה. סיוע

 לש□ קצרי□ זמן לפרקי מבתיה□ לצאת הורשו הנצורים האזורי□ תושבי
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 כדי כזאת חסד" "שעת מנצלים היו רבים חיוניים. מזון מצרכי רכישת

 נשקם מכוונים כשחיילים הדוקרני, התיל צדי משני זה אל זה לצעוק

 כזאת, בשעה אחד יום הגדר. את לעבור יהין לא שאיש ומשגיחים

 את צבי נחלת שכונת של הפינות באחת פגשתי באזור, וסיירתי כשיצאתי

 מן לכמה לפנות ממנו ביקשתי הגדר. של השני מעברו שעמד הזקן, הלל

 יוכלו שדרכה פירצה למצוא ניתן אם ולברר לבן־ציון, וביחוד החברים,

 חשתי קלה שעה וכעבור הסמטאות בין נבלע הזקן הלל החוצה. לחמוק

 בן־ציון את מולי וראיתי הסתובבתי מאחור. בכתפי אותי המושכת ביד
 בלחש: והוסיף בן־ציון אותי שאל המצב?" "מה לצדו. נוספים לוחמים ושני

 את ראית מוכן... אני אותם. לדפוק צריך פעולה? לבצע "הולכים
 לשלם..." חייבים הם 'גטו'. לנו ועשו עלינו סגרו הם האלה? הקלגסים

 כוח הרבה יש להם חושב? אתה "ומה אותם. שאלתי הגעתם!" "איך
 לא עוד האנגלים בחלומותיהם אפילו שכל. יש לנו - נשק והרבה

 אמר פרצות..." בהן לגלות יצליחו לא לחייי שאנשי הגדרות את המציאו
 הצפויות הפעולות ומן מדבריו רצון שביעות של חיוך פניו ועל בן־ציון,
 לפגוש והלכתי יותר מאוחרת לשעה שלושתם עם פגישה קבעתי בקרוב.

הבאה. הפעולה ביצוע על אתו לדון עוזי, את

 הפעולה תכנית את לבן־ציון הסברתי הצהריים אחר אחד שישי ביום

 מחוז של הצבא מפקד דיוויס, שהבריגדיר ידיעות נתקבלו הבאה.

 למחנה עשר בשעה בוקר בכל נוסע היפופוטם" "מבצע ומפקד ירושלים
 ואני הגיינג׳י עוזי בבוקר, בשבת למחרת, מטהו. את הקים שם שנלר,

 את נרוקן לפנינו תופיע שמכוניתו וברגע טומיגנים, עם בדרכו לו נארוב

 מסיוריו דייוויס הבריגדיר את מכיר ובן־ציון היות לתוכה. מחסניותינו

 הבריגדיר של מכוניתו תתקרב כאשר הגגות. מאחד ישקיף הוא באזור,
ראשו. מעל כובעו את ירים

 אני יאותת! אחר שמישהו בעצמי? בו אירה שלא "למה התקומם: בן־ציון
 ביגטו', משפחתי את לכלוא זה מה להם להראות רוצה אני לפעול! רוצה
אירופה!" לא כאן

 את לזהות יכול הוא שרק שהעובדה לו להסביר כדי קשה טרחתי
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 להיות חייב הוא הפעולה. להצלחת ערוך לאין חשובה דייוויס של מכוניתו

בואו. את שיבשר האיש

 ליד ניצבנו כבר בבוקר, וחמש ארבעים תשע בשעה בשבת, למחרת,

 אחורית לחצר לסגת דרכה שניתן הטורים, ברחוב הבתים אחד כניסת

 במעילינו הסתרנו ואני עוזי לחמוק. ניתן שדרכו נוסף מעבר בה והיה

 גג על עמדו אסולין־סלומון( )סימה ואחינועם בן־ציון "טומי". מקלעוני

 הירושלמית( האוטובוסים )חברת "המקשר" מוסך בקרבת הבתים אחד

 המגלים צעירים כ?וג נראו הם יפו. לרחוב קרוב הטורים, רחוב שבקצה

 הבריגדיר. של למכוניתו מצפים הדרך, על השקיפו משם בזו. זה עניין

 אבן גדר על ואלנקם גונן( )בנימין יוחנן ישבו אלפנדרי רחוב בפינת
 הכתובת ועליהם ריקים עץ ארגזי שני מוסתרים שמאחוריה נמוכה

 מוקשי את להציב היה תפקידם ובאנגלית. בעברית מוקש׳' "זהירות
 את ולעכב להרתיע כדי היריות, הישמע לאחר מיד הכביש על הדמה

 מוקשים להציב שאין מובן המתנקשים. אחר לרדוף שינסו האנגלים
 הפעולה. לאחר הארגזים את להזיז עלולים הסביבה ילדי כי אמיתיים,

 שנסע פתוח צבאי רכב הופיע במקומו הופיע. לא והבריגדיר חלף הזמן
 התברר לימים הכביש. צדי את בעיניהם סרקו בו שישבו והחיילים לאט

הצפוי. מהמארב האוייב את שהזהיר מי שהיה

 שערי־צדק "אבול־בסל", סמטאות דרך שבאנו כלעומת עוזי עם חזרתי
 שם בנחלת־אחים, האורפלי בית־הכנסת שבחצר למחסן עד ונחלת־ציון

 אכזבות רצופים ורגשותיהם הלוחמים חיי דבר, אין נשקנו. את הסתרנו

 יצאו שעוד לפעולות מתכניות ונחמות לפועל יצאו שלא רבות מפעולות

הפועל. אל

 מהדורת נשמעה ולא כמעט הפועל. אל שיצאו רבות תכניות היו ואכן

 שלא ביום( פעמים שלוש ברדיו חדשות שידרו ימים )באותם חדשות
 ששולחו ומוקשים רימונים יריות, באנגלים נוספות פגיעות על בישרה

 שריסקו מוקשים וכן נמצאו, בו מקום בכל כמעט ושוטרים חיילים לעבר
 הטלגרף. כבלי ואת הנפט צינור את ופוצצו רכבות
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 לבן־ציון מסרתי הצבאי, המצב החל מאז ימים תשעה תש״ז, באדר בי״ז

 בשכונת רש״י ברחוב הוצבו הם מילס. מתוצרת רסס רימוני שני ולשמואל

 "קומנד־קאר" מסוג פתוחים צבאיים רכב בכלי לפגוע במטרה מקור־ברוך

 התלהבותו את הסתיר לא בן־ציון ממנו. או שנלר למחנה דרכם העושים

 גם המבטאת נרגשת, וביד עמו, באוייבי לפגוע נבחר הוא שהנה מהעובדה

 לא מאתנו איש נפרדנו. בטרם ימיני יד את בחום לחץ תודה, הבעת

הפרידה. תהיה קשה כמה עד דעתו על העלה

 שלבשו אנשים שני ראה הוא לבדו. והוא שמואל אלי שב שעה כעבור
 בך את הפתיעו הם ליהודים. שהתחזו אנגלים כנראה כחולות, חולצות

 נוספים, אנגלים בעקבותיהם הגיעו מכן לאחר מיד ותפסוהו. מאחור ציון
 מאבני אחד על שהחזיק הרימון את הניח שמואל משטרה. מדי לבושים

לחמוק. והספיק שלידו הגדר
 ברוך, מקור בשכונת יהודי צעיר של לכידתו על האנגלים הודיעו למחרת

נתפס. כאשר פצצה בכיסו שנשא
 לארץ שהגיעו המיוחדות, היחידות אנשי ביצעו המאסר שאת נודע לימים

 הבולשת החלה בינתיים כן כמו מונטגומרי. של המלצתו פי על כתגבורת

הבוכרים. בשכונת שספגה המהלומה מן התאוששות סימני לגלות
 מוות פסקי־דין בוצעו ימים באותם שכן בן־ציון, של לגורלו מאד דאגתי

נשק. נושאי על שהוטלו

 עם המתרועעת שהכיר, דעת קלת צעירה על דיווח ו' ממחלקה אהוד

 שיום לו נודע עמה משיחה הבולשת. אנשי שבין מהבולטים אנגלי

 אבירות, הפגין אהוד לחגוג. כספית אפשרות לה ואין קרב שלה ההולדת

 הצעירה האירוע. בארגון הכרוכות ההוצאות כל את לכסות והבטיח
 בלשים כולם רבים, חברים עם לחגוג והחליטה לבו טוב על כמובן שמחה

 ללא עוצר בשעת למקום להגיע אפשרות אין ליהודים כמובן. אנגלים,

 תכנית נרקמה כך מזוייף. אבל כזה, רשיון היה לאהוד מיוחד. רשיון
לבלשים. מלכודת לטמון

 סבך של מעברו המלכה(, שלומציון רחוב )היום מרי הנסיכה רחוב בפינת
 העם בפי הקרוי והשטח ג׳נרלי בניין את שהקיף הדוקרני התיל
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 נמצא השניה ובקומה קומות, שלוש בן משרדים בניין עומד "בווינגרד",

 כך למשרדיהם. צמוד כמעט והיה הבולשת אנשי על שנתחבב בית־קפה

 הזקיפים שבידי המקלעים כאשר ביטחון בתחושת בו לשבת יכולים היו

"בווינגרד". על מגינים הבריטים

 כשליח לח״י, מנערי נער יבין(, )יהושע דוד עבד האלה המשרדים באחד

 בית־ לשטח בחשאי להחדיר היה ניתן זה ממשרד ויצוא. ליבוא בחברה

נסתרת. פצצה הקפה

 תזמורת נגני שני גם נמצאו נקבעה. ה״חגיגה" שעת הוזמנה. הפצצה

 מפוקפקים לשרותים תודות העוצר, לשעות תנועה רשיונות שברשותם

 בנגינתם, הערב את לחוגגים להנעים נאותו שניהם לבולשת. שהעניקו

 בשעה אליו שתבוא מהצעירה ביקש אהוד כמובן. תשלום, תמורת
 בשעת המקום מן להרחיקה כוונה מתוך בגילופין, יהיו שחבריה

 ביום לשמחה כסף הרבה כך כל לה מעניק הוא אם ההתפוצצות.
בקשתו. לפי מעט אליו לבוא שתיאות מובן הולדתה,

 אם ושאלתיו בירושלים האצ״ל סניף מפקד אבינועם, את פגשתי בבוקר

 הודעתי בשלילה. השיב אבינועם לילה. באותו לפעולות תכניות להם אין
 אבינועם בינינו. שהיה ההסכם מן כמתחייב המתוכננת, הפעולה על לו

 עדן. קולנוע ליד הצהרים אחר ארבע בשעה נוספת פעם לפגשני ביקש
 בחורה עם מטייל גל האצ׳יל איש את פגשתי הטורים ברחוב בלכתי

 בחברת גידי את גם ראיתי אחדות דקות כעבור שנלר. מחנה בכיוון

 מהלכת לצדו כשגם טויט, בחיים עיני נתקלו מהם מה במרחק בחורה.

 כאן יש כי ראיתי אשר מכל הסקתי אצ״ל. כחברת לי המוכרת בחורה
האצייל. של פעולה לקראת תכונה

 חבריו של ה״טיולים" לפשר שאלתיו יגנס( )יעקב אבינועם עם בפגישה
 לילה. לאותו שנלר על התקפה שמתכננים התוודה אבינועם שנלר. באזור

 אחר. יום בכל לתקוף ניתן שנלר את מכך. להניאו וניסיתי מזעם רתחתי
 בבית־הקפה הפעולה לדחות. אפשר אי לבולשת ההולדת" "יום חגיגת את

 הבולשת כל את אחת במכה לחסל נדירה הזדמנות זו ערוך. לאין חשובה
 שאלתי. בעתיד?" מאתנו תחסכנה צרות כמה מושג לך "יש בירושלים.
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 הם אין אופן ובשום בעמדות, מוצבים כבר חבריו כי השיב אבינועם

הפעולה. את לבטל מוכנים

 בבית־הקפה. הפעולה את לבצע אפשרות שאין לאהוד להודיע נאלצתי

 יהיו אצ״ל אנשי של גדולה מחלקה חיי כמתוכנן, הפצצה תתפוצץ אם

 כבר ההולדת יום למסיבת שהתשלומים מאחר אולם בסכנה, נתונים

 על לשמור חייבים הפצצה. ללא המסיבה את לקיים מוטב שולמו,

 תועלת להפיק עוד יהיה ניתן אחרת פעם אולי לדעת. אין אמינות.

 הלכו כך בירושלים. הסי.אי.די. בלשי של חייהם ניצלו כך עמה. מהקשר
המחתרת. מקופת נכבדים כסף סכומי לטמיון

 את שניהל המטה שכן שבבנייניו המחנה שנלר, מחנה את תקף אצ״ל
 מהפורצים חלק נכשלה. הגדול בחלקה הפעולה "היפופוטם". מבצע

 לעברם נפתחה האוייב שאש שעה הדוקרניים התיל גדרי בסבך הסתבכו
 למקום הוחדר הנפץ ממטען קטן חלק שרק לאחר במהירת לסגת ונאלצו

והופעל.

 המצב ביטול על בהודעה הבריטים הפתיעו מארס בחודש בשישה־עשר

 הצבאי המצב כי כולו לעולם שהודיעו לאחר יום חמישה־עשר הצבאי,

 הצבאי המצב מן עצמם למלט נאלצו הם לטרור׳'. קץ שיושם "עד יימשך
 מכות ספגו לא הזאת בארץ שלטונם שנות כל שבמשך בהיווכחם בבהלה,

 מצב של שבועיים במשך עליהם שהונחתו כפי כזאת וברציפות קשות

 את מיצה הצבאי שהמצב בהודעה כשלונם את לתרץ ניסו הם צבאי.

טרוריסטים. פעילים ושמונה שבעים עצרו לדבריהם פעולתו.

 שבה תקופה חלפה לא המחתרת של קיומה שנות כל שמשך היא האמת

 אולם במלחמה. זה כך נשק. ומחסני מבוקשים לוחמים ברשתם נפלו לא

 המחתרת. מארגוני מבוקש כל נעצר לא הצבאי המצב בתקופת דווקא
 אף שעל האוייב, כשלון על נלעגות הודעות פירסמו הארגוני□ שני

 בידו עלה לא ביותר, הגדול במצור והמדוקדקים הנרחבים החיפושים
מבוקשים. לעצור
 מופלאים מעטים לאותם שייך שאני כך על רבה גאווה חשתי תוכי בתוך
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 של הלוחם הכוח ימים, באותם האדירה. האימפריה כוחות מול הניצבים

 חמישה עד שלושה תא ובכל תאים, שלושה הכל בסך מנה בירושלים לחייי

 לשניים פרט אלה, מעטים )!( שנה לעשרים שש־עשרה בין שגילם לוחמים,

 קטן בבית לשמו. ראוי אימון קיבלו לא הבריטי, הצבא מן שהשתחררו

 לצאת אפשרות כל בלא עיוני, הסבר להם ניתן בפתח־תקווה או ברעננה

 היו צריכים קרב לפעולות כשיצאו רימונים. בהטלת להתאמן או למטווח

 על מוות לפסק־דין היו שצפויים שעה עמם, שנשאו דל נשק להסתיר

 רבות ממאות להתחמק היו צריכים הפעולה לאחר מלחמה. כלי החזקת

 לא דרכם. לחסום ויצאו לעברם שהסתערו ושוטריו האוייב חיילי של

 וכלוחמי באירופה כפרטיזנים היערות, בעבי להיבלע אפשרות להם היתה

 נערכו שבהם בבתים התגוררו הם הרחוק. שבמזרח בגיונגלים הגרילה
 וביכולת מזוייפות זהות בתעודות רק להסתתר ויכלו תכופים חיפושים

 חלב... בכדי באדמה טמונים היו שברשותם הנשק כלי ואפילו לשתוק,
 חזקים גורמים מצד קשות ולהפרעות להתנכלויות היו נתונים זה כל ועם

 מכותם, הפליאו אשר אלה, שבמעטים ומעטים עמם. בקרב ואלימים
הצבאי. המצב את הכריעו

 בידי עלה הצבאי, המצב ביטול לאחר אחד יום לחודש, בשבעה־עשר

 בירושלים, אצ״ל של הבכירים המפקדים שלושת את ללכוד הבולשת
 הדבר לי כשנודע ארציאלי. ומרדכי תמיר שמואל סגניו: ושני אבינועם

 האצ״ל. ידי על הוכשלה בבולשת שהפגיעה כך על שבעתיים הצטערתי

 הידידותי ההסכם והפרת התנשאותו על יקר מחיר הארגון שילם עכשיו
 היה יכול לא כבר אבינועם הבולשת. לחיסול לחייי פעולת וביטול בינינו

אפריקה. בגלות המעצר למחנה חבריו עם הוטס הוא להתחרט.

 ליטלטון בשם בלש מפני הזהירה די. אי בסי שעבדה מרגלית של חברתה
 יהודיה חברה לו שיש וגילתה אצלנו, בנעשה מדי רב עניין המגלה

ברחביה. אלפסי ברחוב המתגוררת

 ערב, מדי כמעט חברתו בבית להופיע נוהג שהוא וגילינו תצפיות העמדנו
יחד. יוצאים הם מכן ולאחר לתשע, ושלושים שמונה בין

 הגיינגיי עוזי אותו. לחסל וסיכמנו גיימי, ואת הג׳ינג׳י עוזי את אלי זימנתי
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 ירתיע nt - הבחורה עם יוצא שהוא בשעה ליטלטון את להרוג הציע

 נמצאת הבחורה כאשר התנגדתי. אני גויים. עם בעתיד מלהתרועע אותה

 לו שיארבו מוטב לפעולה. תפריע או תיפגע שהיא חשש קיים בחברתו,

 את ישלוף רק והשני יירה אחד שרק הצעתי אליה. בדרכו אותו ויחסלו

תבוא. שלא צרה כל על נשקו,

 לא לג׳ימי אותו". לי "תן מגיימי: ביקש הג׳ינג׳י עוזי לדרך. יצאו שניהם

 ועמד הופיע ליטלטון כאשר להסכים. התקשה בלבו אך לסרב, נעים היה

 וחזרו המוות, כדורי את כאחד שניהם בו שילחו חברתו לבית להיכנס
 לכיוון אוסישקין, לרחוב שהובילה סמטה דרך נסוגו הם למקומם.

 והלך הגיינגיי עוזי של אקדחו את לקח ג׳ימי להם. חיכיתי שם הגימנסיה,
 ואני עו־זי סתרים. במקום והטמינם אותם ניקה האקדחים, שני עם לביתו
הפעולה. הצלחת על לה לבשר מרגלית, של לביתה הלכנו

 ורבו הלכו באנגליה לאנגלים. קשות תוצאות היו הצבאי המצב לכשלון
 בפרלמנט: וזעם רעם צירצייל פלשתיין. יציאת את הדורשים הקולות

 של הרשלני הטיפול ועקב הטרור, את לחסל מסוגלים אנו אין "אם
 את משם. שנצא מוטב - מזוהמת למלחמה נקלענו בפלשתיין השלטון

 להקציב מסוגלים אינכם כי לנטוש עתה מחליטים אתם הגדולה הודו

 בפלשתיין לשלוט מתעקשים אתם עת ובאותה משאבים, עוד לכך

עצומים!" ומשאבים חיילים אלף מאה שם ולהחזיק
 בארץ הממשלה כשלון על ביקורת חסכה לא האנגלית העיתונות גם

הקודש.

 אחת. שנה בתוך להודו עצמאות להעניק כוונתה על הודיעה בריטניה

 עוד יכלה לא בארץ, כזה לשפל ירדה שיוקרתה לאחר שנוצר, במצב
 ביותר הגדולה המושבה של לעצמאות דרישותיה דיכוי דעתה על להעלות

 לעצמאות גדולה תרומה תרמה לחרותנו שהמלחמה היה כך באימפריה.

בעולם. הגדולה הקיסרות ולפירוק אחרים עמים
 הרעיוניים המתנגדים ומן שלום" ברית” מפעילי ברגמן, הוגו פרופסור
 ירד אך בהודו. מדעית לוועידה נסע המחתרות, לפעולות ביותר החריפים

 להן שזכה סוערות כפיים ובמחיאות בתשואות הופתע הרכבת מן
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 זרי צווארו על הרעיפו אפילו פניו. את לקבל שבאו רבי□ מצעירי□

 כל לפשר ההודי□ מארחיו את שאל הפלא, מן מעט התאושש אך פרחי□

 לתדהמתו התנ״ך?" ארץ את מייצג שאני כך על "הא□ הזה: הכבוד

 מתפעלים אנחנו גבורתכם. על אתכם מעריצי□ "אנחנו היתה התשובה

 דבר כולנו, על השנואים באנגלים להכות מסוגלים קטן, עם שאתם, מכך

 במשך יד□ על המדוכאים הודו בני מיליוני מאות לעשות הצליחו שלא

רבים". דורות

 הוא בן־ציון. של משפטו התקיים הצבאי המצב ביטול שלאחר ביום

 לידיו שמסרתי שהוא אני הרי הצטמררתי. בכיסו. פצצה בהחזקת נאשם
 מלחמה כשבוי בידיהם שנפל שופטיו בפני הצהיר בן־ציון הרימון... את
 אם בית־הדין נשיא לשאלת הזאת. בהצגה להשתתף עניין כל לו ואין
 פי על תפחידונו!" לא "בתליות השיב: ההאשמה חומרת את הוא מבין

 על חסויים ממקורות ידיעות התקבלו המשפט, במהלך שנמסרו העדויות
 אחר תרו משטרה אנשי דייוויס. הבריגדיר של בחייו להתנקש כוונה

 הרימון. עם הנאש□ את עצרו וכך הבריגדיר, של נסיעתו במסלול חשודי□
 הצבאי המפקד על הפצצה את להטיל התכוון שהנאשם להניח יסוד יש

 והעדויות, הדיונים מהלך כל במשך במקומו ישב בן־ציון המעלה. ר□
 שהחזיק התנ״ך בספר ועיין סביבו, המתרחש מכל מוחלטת בהתעלמות

 הוא הלוא בן־ציון, בתליה. מוות גזר־הדין: את השמיעו השופטים בידיו.
 הפריעוהו האנגלי□ התקווה. בשירת ופתח רגליו על ק□ ברזאני, משה

 והחזירוהו וברגליו, בידיו ברזל ובשרשראות באזיקי□ כבלוהו בשירתו,

 צבא מכוניות של גדולה שיירה בליווי בירושלים, המרכזי לבית־הסוהר
ומשטרה.

 חיפשתי ללבי. להבין שיוכל מישהו ע□ לשוחח צריך הייתי מועקה. חשתי

ה״מייג׳ור". עמיקם, את
ברזאני. משה של לגורלו חרד אמרתי, אותו", יתלו עוד הם”

 ירושלים", מאבני אחת אבן של סיפורה מופלא, סיפור לך ואספר "בוא
 במגרש־הרוסים, בית־הסוהר בניין את לך, "כידוע והמשיך: עמיקם אמר
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 עבור הקודמת במאה הרוסים בנו שם, האחרים הבניינים את כמו

 לדברים בעניין הקשבתי .”הקודש בארץ לביקור מרוסיה הבאים צליינים

 וציפיתי מקום, באותו ארוכה תקופה שישב שיחי, איש מפי היוצאים

 בן־ של לגורלו חששותי את להפיג כדי בהם שיהיה דברים ממנו לשמוע

ציון.

 ואילו הזה, בשער לבוא עתיד מי הבונים ידעו "אילו המשיך: ועמיקם

 והמעמד, המקום את תואמים שיהיו דברים העולם ספרות בכל חיפשו

 לשער מעל שהוצבה אחת, אבן על יותר. הולמים דברים מוצאים היו לא
 ישעיהו של מנבואתו אלה דברים הרוסית בשפה חקוקים לבניין, הכניסה

שלנו:
 עד אשקוט לא ירושלים ולמען אחשה לא ציון למען
יבער. כלפיד וישועתה צדקה כנגה יצא

 מהפכה באה עת באותה האנגלים. באו התורכים, הלכו מלחמה, באה

 התכחשו הקודש, לארץ יחסם שינו הרוסים הבונים ההיא. בארץ

 השתלטו הרוסים, שמאסו את האנגלים ראו הבניין. את והנחו לקדושתה
 הפכו הזה הבניין ואת שלטונם, לביסוס ב"מגרש־הרוסים" המבנים על

המרכזי. לבית־הסוהר

 שלא דורנו בני הזה בשער באו לראשיהם מעל ניצבת כזאת כשכתובת
 בטרם זיבוטינסקי, זאב ירושלים, מגיני ראשון ובהם ירושלים, למען שקטו

 חרפו אשר הבריונים, ברית אנשי וחבריו אחימאיר אבא וכן לעכו, הועבר

 ישועתה, למען הלוחמים ראשון יאיר, וגם צדקה. כנגה הוציאו עת נפשם

 לחייי מאסירי רבים ישועתה לפיד נושאי ובעקבותיו יבער, כלפיד והוא
 אלקושי, מרדכי דרזנר, יחיאל גרונר, דב ובהם למוות ונדונים אצייל ואסירי

שלנו. ברזאני משה - ועכשיו פיינשטיין מאיר קשאני, אליעזר

 הנדונים לבין בינו המבדילה האדומה בחליפה הולבש ברזאני משה
 חלפו לא לגרדום. לעליה לנדונים שיוחד קטן לתא הוכנס הוא לחיים.

 שגם פיינשטיין, מאיר האצ״ל חייל את לתאו וצירפו ספורים ימים אלא
למוות. נדון הוא
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הנקמה ובאש הגבורה במעלות

 צריכים עכשיו בירושלים. שרותי תקופת את שסיימתי לי הודיע גרא

תל־אביב. באזור לפעילות אותי

 חיפה. במפרץ למרחש היישוב כל עיני הופנו לתל־אביב, למעבר מתכונן בעודי

 נואשים. מעפילים בפני הארץ שערי נעילת על גובר זעם ימי - הימים

 מפליטי אלפיים סיפונה על הנושאת הרצל, תיאודור המעפילים אניית

 לנמל ונגררה הבריטי הים חיל ספינות על־ידי נעצרה באירופה, השואה

 נמשכה שעות שלוש גירוש. לספינות בכוח הפליטים הועברו שם חיפה.
 קלגסי בידי הוכרעו הם האומללים. המעפילים של הנואשת התנגדותם

נפצעו. וחמישה־עשר נהרגו מהם ששלושה לאחר רק בריטניה
 גם נאמר: החוזר בפזמון בחוצות. ברמה ונשמע בפלמ׳יח נולד חדש שיר
ושילם! נקם של יבוא יום - השער את שסגר לזה
 הפלמ״ח. אנשי של תפארתם זו היתה לא אך לבוא, איחר לא הנקמה יום

 בנמל הרצל תיאודור מעפילי שחוו והדמים הפרעות יום למחרת כבר
 של קטנה חוליה דרכה את עשתה תש״ז, ניסן לחודש התשיעי ביום חיפה,

 גלעד גואל, אלה היו עוצר. ליל של בעיצומו ישראל חרות לוחמי שלושה

 רכבת פועלי בסרבלי לבושים שמש(, )אלברט וחיים צפניה( )שמואל

 החזיקו בידיהם גופם. על ורימוני־יד טעונים אקדחים מסתירים ערבים,
 בכריכים מכוסים הפעלה, מנגנון עם נפץ חומר המכילים נצרים סלי

 האחרון האוטובוס על עלו הם הדר בשכונת רכבת. לפועלי כיאה ופירות,
 "ג׳ליגנייט" מסוג הנפץ מחומר שנדף חריף, שקדים ריח העוצר. שלפני

 הם הזה. הריח את יזהו הנוסעים שמא חשש קינן ובלב באוטובוס, פשה
 נראו הנוסעים אחרוני בעיני וכך, שאנן בנווה האחרונה בתחנה ירדו

 השתהו השלושה קרבה. העוצר כששעת הזה, במקום יותר, עוד מוזרים

 הם לכביש. עד ההר במדרון דרכם עושים והחלו שהחשיך, עד מה זמן
 הגיעו "שמן", בית־החרושת לכיוון המובילה לדרך ופנו הכביש את חצו

 הטבעי", "במקומם שהם היה נדמה כבר וכאן הרכבת, פסי להסתעפות
 לכיוון מסוכנת דרך לעבור עליהם היה מכאן דבר. לכל רכבת כפועלי
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 להכין בשקט יכלו הצחנה, בחסות שם, למזבלה, הגיעו הם הנפט מצבורי

 אמר אפם", את יתחבו לא שהאנגלים בטוח "כאן לפעולה. המטענים את

 היה מכאן הגדר. לחיתוך המתאים המקום את לבדוק ויצא בחיוך, גואל

 סורקים כשזרקורים צבא, מחנות מוקף במקום בזהירות לצעוד עליהם

 ניע, ללא האדמה על להשתטח צריכים היו רבות פעמים הסביבה. את

 חברת של הנפט מצבורי לאזור הגיעו הם אליהם. קרב הזרקור כשאור

 והחל גדולים מספריים שלף גלעד לפניהם. החיצונית הגדר אי.פי.סי"

 היה נדמה ולהם רחש, נשמע הגדר סליל של זה קטע בפירוק בגדר. חותך
 מה זמן המתינו הם כולה. הסביבה את והעירה הוחרדה הליל שדממת
 החזיק מעתה שבדרך. הנוספים בגדרות לטפל וניגשו מתוחה, בציפיה

 לאחר אותו. לחתוך מגלעד וביקש ידיו, בשתי התיל את בחוזקה גואל
 התקדמו כך ובזהירות. לאט הסליל את לשחרר גואל היה יכול החיתוך

 לעבור עליהם היה ועתה נחתכה בדרכם האחרונה הגדר המטרה. לעבר
 הענקיים. הנפט מיכלי את המקיפות ביטחון בתעלות דרך כברת עוד

 את ובדק הראשון, למיכל הצמוד המתכת סולם על ועלה טיפס גואל

 העליון כשחלקו ענק, חרוט בצורת בנוי המיכל המטען: הפעלת מקום
 את המעבירים הצינורות המיכל. בטן אל יורד נוסף וסולם פנימה מוטה

 להגנה העולם, מלחמת בימי עוד עבה, בטון בשכבת צופו למיכל הנפט

 בצינור, חשופים היו מבטון אחדים סנטימטרים רק אוויר. התקפת מפני
 אותו קשר הראשון, ה״גפרור" את ולקח חזר גואל למיכל. חיבורו במקום

 ושלושים אחת־עשרה לשעה ההפעלה שעון את וכיוון המתאים למקום

 היתה, ההנחה נוספים. מיכלים בשני ו״טיפלו" פנו משם חצות. לפני
 נוספים. מיכלים לעבר תתפשט הדליקה המיכלים, שלושת ידלקו שכאשר

 הנפט מיכלי לכיוון מתוחה בציפיה מופנות פניהם לדרכם, שבו השלושה

 עיניהם לנגד בערה קנים אחד־עשר בעלת אדירה מנורה הענקיים.

 ימי מאז ביותר הגדולה חנוכיה"”ה זו היתה לבותיהם. את וחיממה
 בשעה שבסביבה. הרבים בזרקורים תועלת עוד היתה לא החשמונאים.
 כולו המפרץ אזור הואר היום, כבצהרי חצות, לפני ושלושים אחת־עשרה

 שבו והשלושה בחום חבריו שני את חיבק גואל הנפט. להבות באור
בשלום. לבתיהם
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 מתקני□ יקר. דלק של עצומות כמויות וכילו המיכלים בערו ימי□ כחודש

 יהודי□ לבבות הרבה וחיממו שהאירו בלהבות ועלו נהרסו ויקרים רבי□

במולדת.

 מעפילי על גז פצצות בעזרת השתלטו הבריטים עת היום, למחרת כבר

 על הבוערת הנק□ להבת את המדוכאים המעפילים ראו מולדת, האנייה

התקווה. שירת את בהתלהבות ושרו המולדת, אדמת

 אך צרפת, מחופי גדולה מעפילי□ אניית יציאת למנוע ניסו האנגלי□

 עד האנייה את ליוו מלחמה וספינות סיור מטוסי נכשל. זה נסית□

 על נמצאו מעפילי□ וחמש־מאות ארבעת־אלפי□ הארץ. לחופי שהתקרבה

 בלועזית: או תש״ז אירופה ליציאת הוסב האנייה ש□ סיפונה.
 את להעביר טע□ אין כי למסקנה האנגלי□ הגיעו הפעם אקסודוס.

 להחזיר□ החליטו כן על בקפריסין, צפופי□ למחנות האלה המעפילים כל
 לשווא וניסו גירוש ספינות שלוש על בכוח אותם העלו ה□ לאירופה...

 רק לחוף לעלות יאפשרו כי הודיעו צרפת שלטונות צרפת. לחופי להוריד□
 עתה ג□ אך צרפת. של לשטחה להיכנס מוכני□ הם כי שיצהירו לאלה

 טלטולי□ של חודשיים לאחר למעפילים. להניח האנגלי□ הסכימו לא
 ומגפות, זוהמה של תת־אנושיי□ בתנאי□ הגירוש, שבאניות במכלאות

 ה□ נרקב, שברשות□ הדל והמזון רפואי טיפול לקבל מה□ נבצר כאשר

 רב בכוח האנגלים! של אכזריותם הגיעה כך כדי עד האמבורג! ל... הובאו
 הכוח לכל נזקקו לא גם הם הארורה. גרמניה אדמת על אותם הורידו

 המחלות עקב נוראי□ ותשישות חולשה של במצב היו המעפילים הזה.
 על והוטלו עזובות כביצי□ נאספו ה□ שקיימו. הרעב ושביתת בהן שלקו

גרמניה... אדמת

 מקדשי־אלוה בשני שהתקדשה מירושלים נפרדתי כאשר בקרבי נקרע לבי
 דורנו, בני ובצדיקים קדמוני□ בנביאי□ דוד, בית במלכות קדומים,

 לחברי ועד המלך דוד בימי דמי□ במלחמות קדושתה על נפשם במוסרי

 אזכה שא□ בלבי נשבעתי הגרדומים. ובצל קרבות מפצעי אדמו שבגדיה□
 אשוב שוב חיים, שנות עוד בטובו לי ויעניק יוסיף ישראל ואלוהי

 ואם נוכרי□ מחרפת לגאולתה ולהילחם להוסיף שאהבתי, לירושלים
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 ובימים זרים, מעול שחרורה בימי ונחלה מנוחה של לחיים גם - אזכה

 להיבנות העתיד במקדש בוראי לפני מנחה ידי במו אביא לרגל עליה של

האלוהים. הר על

 פיינשטיין מאיר שערותי: את שסימרה מירושלים הבשורה הגיעה והנה

בירושלים. המרכזי בבית־הסוהר עצמם פוצצו ברזאני ומשה

 צבען הדבר. לי נודע כאשר בקרבי התחולל אשר את לתאר לי קשה

 רוגע ידע לא הסוער לבי דם לאדום. לי הפך בעיתון האותיות של השחור
רעי... של דמם יינקם אשר עד

 השבי חומות בין התחולל אשר על פרטים לי נודעו אחדות שעות כעבור
 שאלו וברזאני פיינשטיין גם הלוחמות, המחתרות אסירי ככל בירושלים:

 שקיימו סודי בקשר באוייב. לפגוע כדי לעשות ניתן עוד מה עצמם את
 שהוסתרו זעירים פתקים דרך לתאם, שמחוץ האסירים חבריהם עם

 שני אליהם לשלוח ביקשו הם להם, שהועברו ובפירות אוכל בדברי

 לרוצחם שיבואו בשעה האנגלים על יטילו האחד הרימון את נפץ. רימוני
 נפשי ׳'תמות כשמשון: ימותו כך עצמם. את יפוצצו השני וברימון בתליה,

 של בתלייתם ירושלים של קדושתה חילול ימנעו וכך פלשתים" עם
יהודים.

 תפוחי־ קליפות בתוך מוות רימוני שני להרכיב הצליח בץ־עמי אליעזר

 הנדונים שבצינוק לחבריהם להעביר מהסוהר ביקשו האסירים זהב.
 שניים המגש, שעל הפירות שבין הבחין לא והסוהר שונים, פירות לתליה

נפץ. תפוחי אלא היו לא הזהב מתפוחי
 על פתאומי עוצר האנגלים הטילו תש״ז, באייר ב׳ ליום אור הזה, בערב

 למנוע ורצו למוות הנדונים שני את לרצוח התכוונו הם ירושלים.

תגמול. ופעולת תנועה אפשרות מהמחתרות

 ונרצח. נורה הוא לביתו. לשוב הספיק לא לעשרה, אב מזרחי, עבוד

קשה. ונפצעה נורתה העוצר על שמעה שלא אשה
 לו הודיעו הם לוין. אריה הרב את אליהם הזמינו בית־הסוהר שלטונות

 אליהם להיכנס וביקשוהו שחר עם הנדונים שני את לתלות כוונתם על
 חשש הוא סירב. הצדיק הרב למוות. נדונים של במקרים כנהוג לווידוי,
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 צער מהם למנוע רצה והוא גדולה היתה אליהם אהבתו בו יבגוד שלבו

עיניהם. לנגד יתמוטט אם נוסף

 הוועד ידי על שהתמנה הרב גולדמן, יעקב הרב אל אפוא פנו האנגלים

אסירים. בענייני לטפל הלאומי

 אמר. כך להתוודות, מה על להם היה לא לנחמם. בא גולדמן הרב

 הם שמים. שם כמקדשי הגדולה מעלתם על להם סיפר הוא הם. קדושים

 המלכות הרוגי על לו הידוע מכל ועוד עוד לשמוע ורצו לדבריו שמחו

 על העולים ועל האינקוויזיציה במרתפי המעונים על הרשעה, רומי בימי

 קודשנו, ארץ חומדי הקתולים, הצלבנים ובידי ספרד, מלכות בימי המוקד

 תפילותיהם ועל דבריהם ועל באירופה, היטלר במשרפות הנשרפים ועל

 הם עולם. אדון תפילת את יחדיו לקרוא להם יעץ הרב שירתם. ועל
 להתפלל הם שנוהגים כפי מתנגנת, בשירה להתפלל ישמחו כי לו אמרו

 חומות את הרעידה ועלתה, עולם אדון שירת בקעה ובכך בבית־הכנסת,
עולם. ריבון למעלות עד ונישאה הכלא

 על לרוצחם עומדים כי יודעים הם האין נדהם לידם שישב האנגלי השוטר
 על לשמור כדי זה במקום הוצב הוא ושמחים? שרים והם שחר עם גרדום

 המרחפים מלאכים מראה עיניו לנגד והנה תליה, לפני העומדים מורדים
הקדושה. ממעיינות העולה שירה קול משמיעים ובשמחה, בתהילה

 ומאיר יהודה", "מנחת בשם ספר כתב זקנו שאבי לרב סיפר ברזאני משה
 גולדמן הרב לשיר־השירים. פירוש כתב שסבו בגאווה סיפר פיינשטיין

 וסיפר הפרטית בספרייתו נמצאים הספרים ששני להם לגלות שמח

 יהודה" מנחת”ב ברזאני משה של סבו כי סיפר השאר ובין בהם, מהנאמר

 היא כי וגילתה בת־קול יצאה פרי, אכילת על לברך פעם שעמד מתאר

 התרגשותם היתה גדולה תיקונה. המבקשת צבי שבתאי של נשמתו גלגול

 הדר" "פירות שברשותם, הפירות שני את להם הזכיר הוא הדברים. לשמע

קולם. להשמיע מוכנים העומדים

 להיות הם שצריכים בכך ולנחמם יקירהם בשלום לדרוש ביקשוהו הם

לבורא. נשמתם מוסרים ילדיהם שבה הדרך על גאים

 הוא מעט. ולנוח ללכת רצונו את גולז־מן הרב הביע מעליהם, שנפרד לפני
 קרוב להיות השלטונות מן רשות וקיבל ביקש הוא אמר. כך אליהם, ישוב
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 ישראל לעם חיה עדות למסור חייב הוא לגרדום. עלייתם בשעת אליהם
 פשר הבין לא הוא יבוא. לבל בו הפצירו הם האחרונים. גבורתם רגעי על

 סירב כן על תלייתם, במראה לצערו רצו לא כי חשב הוא הפצרתם.

והלך. להפצרותיהם

בצאתו. חצות לפני ושלושים אחת־עשרה היתה השעה

 האנגלים על רימון שיטילו ייתכן לא רעהו. את האחד שאלו עושים? מה

 וייפגע. ביניהם יעמוד היקר היהודי והרב עצמם את יפוצצו השני וברימון

 עם עושים ומה ייפגע. לא שהרב ובלבד הפעולה על לוותר מוטב לא,
 את ללעג ולשים ברימונים להשתמש שניהם החליטו וכך הרימונים?
יהודים. בתליית ירושלים של קדושתה חילול למנוע וכן האנגלים

 ברזאני. משה את היחידה בידו חיבק נקטעה, ימינו שיד פיינשטיין, מאיר
 את הציב השניה ובידו פיינשטיין מאיר את אחת ביד חיבק ברזאני משה

 גורל לאחדות כאות זה, במעשה והפעילם. לבותיהם שני בין הרימונים
 שני ההתפוצצות. ברעם ברזאני של ידו גם נקטעה מופלאה, ורעות

 למשפחה בן האצ״ל, חייל פיינשטיין מאיר של לבו - התפוצצו הלבבות

 כל עיראק. יוצאי להורים בן לח״י, לוחם ברזאני, משה של ולבו אשכנזית,

 כלא נעלמו ארגונית ושייכות מוצא של רקע על ביניהם שהבדילו הדברים

 את והעלה וניגר בזה זה נמהל הלבבות ודם נקרעו שניהם לבות היו.

מרום. לשמי נשמותיהם

 רשיונות לוין אריה הצדיק ולרב משפחותיהם לבני העניקו האנגלים
 לשמע עולמים. למנוחת יקיריהם את ללוות שיוכלו העוצר, לשעת מעבר

 "ה׳ ונרגש: שבור בקול המשפחה אבי ברזאני, אברהם ר' אמר הבשורה

מבורך". ה' שם יהי לקח. ה׳ - נתן

 זעקה מיקיריהם. להיפרד הממשלתי לבית־החולים הובאו המשפחות בני
 אותה. היסתה משה של ואמו הגופות, למראה משה של סבתו מפי פרצה

 על יהודים בכי קול הערלים באוזני להשמיע לנו "אל אמרה. עכשיו", "לא
 לזעוק נוכל ורשעים, גויים מעיני הרחק הביתה, כשנגיע ישראל. אדמת

ולהתאבל".
 הצדיק ולרב המשפחות לקרובי רק העוצר. בשעת התקיימה ההלוויה
האחרונה. בדרכם יקיריהם את ללוות הבריטים איפשרו
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 הצדיק ולקדושה, לברכה זכרונו לוין אריה הרב הגולל, סתימת לעת
 אליו לקרב היו נאלצים ששומעיו הצדיק קולו, מרים שמעוהו לא שמעודו

 לפתע מפיו הוציא בשקט, נאמרו שתמיד דבריו, לשמוע כרויות באוזניים

 אל - ה׳ נקמות אל שומעיו: כל את שהחרידה אדירה זעקת־תפילה
הופיע! נקמות

 הכותרת תחת תש״ז, מ״ב גיליון המעש, בעתון טורי׳ אל "טור במדור

 בעכו הגרדום עולי ארבעת של לזכרם התליה, בתא ה׳סדר׳ בלדת

כתוב: מצאתי בירושלים, המוות שבתא והשניים

 ביציאת מספרים והיו / מסובין שהיו / ביקירין מעשה
 תי״ו הפסח ליל / שבירושלים, התליה בתא / מצרים.

 הזמן. הגיע להגיד: התליין בא לא / ועדיין / ן”זי שי"ן
 נכספת נאוה, שחורה, / ירושלים. היא, והמלכה /

 את / ילדיה, כל את בשוליה עטפה / משמים כסהר
 אתם וירדה / הכותל. ואת הזיתים הר את ציון, הר

 / האוהבת! / המוות. תא אל לשתות, כוסות ארבע

 לתום. הוא מחכה בידו. פלדה עניבת גרדום. מולך

 את כנראה שומר / 'טומיגן', עם צועד וקלגס

 אשר’ חם: בקול שרים היקרים והם, / האפיקומן...

 הכל היה וסבתא אמא בבית / .’עם מכל בחרתנו

 להחניק ענוק חבל פה / כדין. ערוך השולחן / מבהיק.

 אמהות / בבשר חותך המוות מלאך / קר, / ׳דין׳. /

 אבא בבית / שהחינו׳.’ עונים: היקרים, והם, / ובנו.

 יין ופה / אדום. היה והיין / לבן ׳קיטל׳ היה וסבא
 כבור. / שחור המטה - הסב / אדום. והבגד / חורין

 חמתך׳ ׳שפוך תור הלל. אומרים: היקרים, / והם, אפל.
 את פתח שוטר! ׳היי / יופיע?...( אליהו )ואולי / הגיע

 / ”״שבו!!! מבוהלת: בצעקה והגוי / צחוק / הדלת!׳

 / / לקום!... מוכרחים ’חמתך ל׳שפוך הן / גוי! של ראש
אז / אז, / והלב החזה בידיהם קרעו הם / בום!!! / /
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 לא ערלים משמר / אליהו. הזה בפתח הופיע לפתע

 ה□ ורק / כסוף. / וטוב. לבן היה הוא כי / ראהו,

 אש. במרכבת ועלו / אליהו, בא כי / ידעו, היקרים

שש. נשמות

להופיע. איחר לא נקמות ואל

 תכנית את הלוחמת החטיבה על האחראי בפני פירט מזל, עם בשיחה

 כבד, דמים מחיר מהאוייב תגבה שהתוצאה מקווים הבאה. הפעולה
 הגרדום עולי ושל בירושלים וברזאני פיינשטיין של לחייהם בתמורה

 דמם את לנקום כדי גם בו יהיה - שרונה - הפעולה מקום בעכו.
שעברה. בשנה שם שנפלו הפלמ״ח חברי ארבעת של השפוך

 הטלפונים, מחלקת של קטנה דואר משאית על השתלטות בתכנית:
תופת. כמכונית לשרונה והחדרתה

 הקמת על ההכרזה לפני אחת שנה בדיוק תש׳יז, באייר ה' ששי, ביום

 ישראל ממשלת קרית לשכון עתידה בו במקום בדיוק ישראל, מדינת

הפעולה. התרחשה הראשונה,
 ברור ובאיום אקדחים שלפנו ואני הקטן דני מוקדמת, בוקר בשעת

 עד ענק, טלפון חוטי סליל גבו על הנושא האדום הדואר רכב את הסענו
 הערבי ונהגו היהודי העבודה מנהל בבני־ברק. הגובלות החורשות לאחת

 תעודותיהם את לנו מסרו הם האקדחים. ללועי הראוי בכבוד לנהוג ידעו

 שבחורשה. עצים לשני בחבלים אותם קשרנו התנגדות. כל להביע בלא
 )יששכר יענקלה תפסו הערבי ונהגו העבודה מנהל של מקומם את

וג׳ימי. הוברמן(

 החלפנו הגדול הטלפון חוטי סליל את הבא: השלב לביצוע פנינו עכשיו

 נפץ חומר של ק״ג מאות ארבע כבד. יותר הרבה אחר, גדול חוטים בסליל

 שבסליל. הטלפון חוטי לבין הענק הגלגל בין הוסתרו ומרסק הודף
הקשורים. הטלפונים מחלקת עובדי שני על לשמור נשארתי
 מלא, יהיה הדלק שמיכל לכך שדאג מי היה לדרך. יצאו וגיימי יענקלה
 הפעולה להבהרת יתרום שבמיכל ושהדלק בדרך, תקלות יהיו לא שחלילה

נכון". באור”
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 אותו הוא־הוא המיכל למילוי שדאג שמי הוא ידענו שלא היחיד הדבר

 ■זייפנו שבעזרתם המקוריות והתעודות המידע לאספקת שדאג אחד

 אותו אלא זה היה ולא דואר, לעובדי המתחזים חברינו בשביל תעודות
 הנהג ע□ יחד הדוק בחבל הקשור קרבינסקי, שמעון יהודי, עבודה מנהל

 עם יותר הדוק בקשר קשור היה דבר של ולאמיתו בחורשה, שם הערבי

 מקינה?׳' אל ווין חוואגיה, "יה ישראל. חרות לוחמי של הידיעות שרות

 מי היה לעץ. הקשור הערבי הנהג שאל המכונית?( היכן נכבד, )אדון

 )חכה ”שווייה סתנה קצרה. נסיעה לאחר לו יוחזר שהרכב לו שהבטיח

שבפי. הערבית במעט לו השבתי מעט(,

 המבצר שבשער הזקיפים בפני תעודותיהם הציגו וג׳ימי יענקלה
 ששינן המלים לומר, עליו שהיה הדברים את אמר יענקלה המשטרתי.

 ולהעמידו הרכב את להכניס הורשו ושניהם כן, לפני רבות פעמים אותן
 סיירות של המבצעים מטה בניין בין - כוונו שאליו במקום בדיוק

 הטלפונים, מרכזיית לחדר עלה הוא הטלפונים מרכזיית לבין המשטרה
 הטלפונים אם ושאל אותו, שהדריכו כפי הטלפונאי בפני עצמו הציג

 "אני קווים. בשני ליקויים בפניו פירט המרכזן כשורה. כולם פועלים

 שהכול ואדאג אליך אתקשר עוד ומשם החוצה אצא כראוי. בזה אטפל
ויצא. יענקלה לו אמר בסדר, יהיה

 רצו הם בחוט. משכו ושניהם בג׳ימי, נעזר העבודה, כמנהל יענקלה,

 שנפתח לשער, פנו הם הרכב. בלי החוצה בצאתם מתקלות להימנע
 בערבית ג׳ימי את שאל יענקלה גבם. על שנשאו הסולם ולפני לפניהם

 "רוץ גיימי. השיב באוטו", "שכחתי השפופרת?" "איפה שבפיו: הדלה

 קללות בערבית, קללות של קיתון עליו ושפך יענקלה לו אמר לאוטו",
הארץ... יושבי כל בפי היטב השגורות

 הנכון הדבר את ובינתיים ש"שכח", השפופרת את להביא לאוטו רץ ג׳ימי
 עד שעה רבע לפניהם עכשיו התופת. מנגנון את הפעיל הוא שכח: לא

 מבין רבים של שעתם שתהיה שנקבעה, לשעה יגיע המתקתק השעון אשר

וסביבתה. תל־אביב תושבי על חתיתם שהטילו אלה

 לגדר, שמחוץ הטלפון עמוד אל הסולם את הציבו וגיימי יענקלה עכשיו
 נותנים אינם הזקיפים בסדר. הכול שבשער. לזקיפים מכוונות ועיניהם
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בשקט. ללכת יכולים הם הדואר. עובדי על דעתם

 לעץ. הקשור בערבי התבוננתי מתוחים, כשעצבי לחברי, שהמתנתי שעה

 שאל שרונה מכיוון הרעם קול לשמע המכונית. על אותי ושאל שב הערבי

 אדוני )זהו, מכינה!" מפיש - סידי יה הוא, "האדה זה?( )מה האדה?" "שו

 לשני אמרתי משוחררים", אתם "עכשיו אליו. חייכתי מכונית!(, אין -

 ויודיעו מאסוריהם שישתחררו עד לדרכי. והלכתי הטלפונים חברת עובדי

 לחדשות. אמתין שבו בטוח במקום משם, הרחק כבר אהיה למשטרה,

 רוזנבלום, בהרעל פגשתי שם שברמת־גן, הגנים אחד את חציתי בדרכי
 חשאיות מפגישות אותו שהכרתי אחרונות", "ידיעות של החדש העורך

 שאל התפוצץ?" מה קרה? "מה הספסלים. אחד על ישב הוא גרא. עם
 הראשון: בעמוד גדולה כותרת עם בעיתון נכבד מקום להכין "עליך אותי.

 ומבנים כליל נהרס הסיירות מפקדת בניין ונפצעו, נהרגו אנגלים עשרות
בגאווה. לו השבתי קשה", חובלו רבים ומתקנים אחרים
 שלאחר ביום לכן, קודם יומיים בודדת. פעולה היתה לא בשרונה הפעולה

 אנשי על־ידי צבאית רכבת הותקפה ופיינשטיין, ברזאני של הגבורה מות
 לקטר רב נזק ונגרם נפצעו וחמישה ועשרים נהרגו חיילים חמישה לח״י.

ולקרונות.

 מפקד קונקווסט, הבריטי הקצין נהרג בשרונה הפעולה לאחר אחד יום

ישראל. חרות לוחמי בידי בחיפה, הבולשת
 אריה, ורעי ידידי הוא הלוא שפילמן, אנשל אלי: הגיעה טובה בשורה

 לבית־הסוהר נכנסים פעם מדי פלאים: בתחבולת מבית־הסוהר ברח

 תחזוקה עבודת לביצוע הציבוריות העבודות ממחלקת ערבים פועלים
 היהודי המהנדס מנהלם, אך עמם, קשר כל היה לא לאסירים ושרברבות.

 בעזרת הכלואים, לחבריו לגלות דאג הוא לח״י. חבר היה ארליך, שבח

 פועליו של עבודתם דרך על פרטים בחוץ, חבריהם עם שקיימו הקשר

 הסוהרים. על להערים גדולים במאמצים הצליח שפילמן אנשל הערבים.
 פניו ואת הבהיר שערו את צבע ומזוהמים, בלויים בגדים השיג הוא

 שגזז שפם העליונה לשפתו מעל הדביק ובפיח, שחורה נעליים במשחת
 ארובות". ל"מנקה והיה ומפוייח מזוהם מטאטא השיג ראשו, משערות

 לתא, מתא להעבירו בידם עלה אשר עד בסוהרים תיעתעו וחבריו הוא
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 לשער והגיע השער את עבר המבנה, מן יצא והוא החוץ, אל הפנים ומן

 השמירה על המופקדים החיילים .”ה״מוגן מגרש־הרוסים של היציאה

 בגופו לבדוק מבלי הזה המזוהם הערבי מן להיפטר שמחו זה בשער
מזהות. תעודות לדרוש ומבלי

 טובים יהודים שנם לו הסתבר ירושלים, בחוצות והתהלך לחופשי כשיצא

 מחפש עצות, אובד התהלך הוא דוחה... כך כל היה מראהו ממנו. נרתעים

 ומטשטשות עיניו על נוטפות זיעה של שחורות כשטיפות חבריו, עם קשר

 נפשם אך הנפש, עדיני על נמנים אינם בלח״י חבריו למזלו, ראייתו. את

 להניע לו לעזור ממנה וביקש בדרכו שנקרתה נערה אל פנה הוא רגישה.

 הטובה הנערה בגדיו. את ולהחליף להתרחץ יוכל שבו כלשהו למקום

 בגדים מידיהם קיבל ואף חמים במים התרחץ שם לביתה, אותו הזמינה
 ישראל אהבת אשר לוי( )עכשיו חבובה מלכה זו, שנערה התברר נקיים.
 ישראל. חרות לוחמי בשורות היא אף היתה הטובים, מעשיה ביסוד היתה

 אתה "עכשיו הארגונית. שייכותם את לזו זה שגילו עד עבר עוד מה זמן
 שמח שפילמן ואנשל לו. אמרה במחתרת, שמי זהו דבורה, לי לקרוא יכול

 מבית־ בריחתו על לה סיפר הוא אריה. - י”בלח כינויו את לה לגלות
 הצדיק של שמו את להזכיר בלא הכלא על לספר אפשר ואיך הסוהר.

 כדי לברוח תכניתו על לוין לרב לגלות רצה לא אריה לוין׳ אריה הרב

 פנה הבריחה שלפני ביום אולם התכנית, תיכשל אם הרב את לצער לא
כאן?"... עודך "מה, מפתיעה: בשאלה הרב אליו

 על האחראי אליעזר, עם אריה את הפגישה ודבורה השעה ארכה לא

הוותיקים. הרעים של שמחתם היתה ורבה במחתרת, מחלקתה

 ערב מדינות כל התאגדו ובהדרכתם, הבריטים ביוזמת ימים, באותם

 הערבית. הליגה קמה כך הציונות. נגד ותעמולתית מדינית לפעילות
 הערביים. הצבאות את והדריכו חימשו לשלטונם, שחששו האנגלים,

 כך הירדן", עבר "אמירות על אמיר בעבר שהוכתר עבדאללה", "הנסיך

 ידם על עתה הוכתר המזרחי, הירדן שבעבר ארץ־ישראל לחבל קראו
 הממלכה ההאשמית. הירדן עבר לממלכת הפכה והאמירות למלך,

 בשרותם. כולו הפועל למכשיר עתה היו האנגלים, על־ידי שהתמנו והמלך,
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 בדואים ערבים מגוייסיו שעיקר הבריטים בשרות צבא - הספר חיל

 של הרשמי לצבא והיה הערבי, ללגיון שמו את הסב מעבר־הירדן,

 פרט האנגלים. בשרות צבא זה היה למעשה ההאשמית. הממלכה

 כל בירושלים, הערבי הלגיון למפקד ארזר־כך שהתמנה אל־טל לעבדאללה

 להגדיר אפשר אנגלים. היו גלאב, העליון המפקד כולל הזה, הלגיון קציני

 שחייליו אנגלי כצבא או האנגלים בשרות ערבים של כצבא זה צבא

 בנוסף חיילים, שמאה־אלף לדעת שנוכחו האנגלים כך, או כך ערבים.

 להגן כדי די בהם אין למשטרה, שגוייסו ערבים נוטרים של רבות למאות
 מוסדותיהם, על לשמירה הלגיון חיילי את גם הציבו בארץ, שלטונם על

ומחנותיהם. מתקניהם

 כבר חקירה, וועדות בהקמת קשות בעיות לקבור היודעים האנגלים,
 עזרה. לא האנגלו־אמריקנית הוועדה גם הועיל. ללא רבות ועדות הקימו
 נזכרו לשלטונם, זרים גורמים נם לגייס נסיונות אחר שתרו שעה עכשיו,

 המוסד הלאומים, חבר מטעם כפקדון־מנדט קיבלו הארץ שאת

 לארגון לפנות הרעיון דעתם על עלה כך לאו״מ. שקדם הבינלאומי
 לבדיקה משלהם ועדה עתה שישלחו בהצעה המאוחדות" "האומות

 לדרך יצאה וכך ב״פלשתיין", האלימות" "בעיית לפתרון הדרכים ולחקירת

האו״מ. מטעם החקירה ועדת
 אנו "אין הפרלמנט: בבית הודיע קריץ־ג׳ונם, הבריטי, המושבות שר

 הולכים אנו המנדט, על לוותר כדי המאוחדות האומות אל הולכים

 המנדט". את להגשים איך בעצתן ולשאול בעייתינו את בפניהן להעלות

 ומעלים אצים חקירה, ועדת שצצה פעם כבכל בעם, המנהיגות ובקרב

 להעלות למנהיגינו קשה ומוזרים. זרים ומשונים, שונים לפתרונות רעיונות

 שונאינו. את לרצות ולא חרותנו בעיית את לפתור שיש הדעת על
 עיניהם וסימאו אותם, מוטטו הלבן הספר מדיניות בעקבות המעצרים

 ישראל. בעם ארץ־ישראל את הקושרים והברית הדם עורקי את מראות
 גם ולו שתקום, יהודית מדינה של מהרעיון נרתעו הצעיר" "השומר אנשי

 מדינה כלומר דו־לאומית, מדינה הציעו הם מארצנו. זעיר חלק על
 יהודים חדשה", "עליה מפלגת אנשי גם היו נפשנו. מבקשי עם משותפת
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 שלא לארץ ובאו הבדולח" "ליל בעקבות הגרמנים מפני נפשם על שנסו

בארץ... ולשלוט להוסיף מהאנגלים בתוקף דרשו הם בה. רצו

 נגד להסברה ניכר מקום אצ״ל ושל לח״י של הביטוי כלי הקדישו לכך

 נאמנות על דמם ששפכו לח׳יי, אנשי לנוכרים. מארצנו חלקים מסירת

 זכותנו את הבהירו ועוזריו, יאיר על־ידי שנוסחו כפי התחיה, לעיקרי

 יד שסמלו אצ׳יל, הברית. ספר בגבולות ארץ־הברית את לרשת וחובתנו

 המנדט גבולות של הירדן גדות שתי מפת רקע על ברובה מחזקת

 כלשהו חלק על ויתור עם להשלים אין כי הוא גם הבהיר המקוריים,

 הדמים שפיכות מפני הזהירו ואלה אלה מפתו. על המצויירת מהארץ

הארץ. בחלוקת בעיותינו את לפתור בנסיונות הצפויה

 אחד קרסו היהודים בארץ האנגלים שלטון נשען שעליהם היסודות
לאחד:

 ונרדפו נורו - ומשטרה צבא אנשי אלף מאה - העצום האדם כוח
 שתש עד דרכים, ובמסילות ובמבצרים במחנות הערים, בחוצות במוקשים

כוחם.

 תחת נקבר והגוף בקהיר למוות נורה הראש - המינהלית הפקידות

 בשוט המחזיקה האדירה, הקיסרות של יוקרתה דוד. המלך מלון הריסות

המלקות. בליל האצ״ל במגלב עפר עד והושפל דוכא הדיכוי,

 התעופה, שדות על מעצורים חסרות בהתקפות התרסק התחבורה מערך

 של רכבם כלי ועל הרכבות תנועת על לרכבות, בתי־המלאכה על
בדרכים הנעים הבריטים

 ובאש הנפט בצינור התכופים בפיצוצים בלהבות עלה האנרגיה עורק

חיפה. במפרץ שבערה

 סף על היא אף היתה המעצר ומחנות בתי־הסוהר על השלטון משענת
התכופות. הבריחות עקב קריסה,

 בית־סוהר בארץ: בהיאחזם להישען הבריטים יכלו שעליו אחד מקום רק נותר

 בית־סוהר משם. לברוח שניתן הדעת על יעלה שלא משוכנעים היו שהם אחד
 ממוקם הוא ביותר. המוגנות החומות בתוך מבוצר והוא מאד עבים שקירותיו

 אדירים. פולשים בפני עמדו וחומותיה שטנה אכולי ערבים שתושביה עיר בלב
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 לוחמים עשרות נכלאו שם עבריו. מכל צבא במחנות מוקף המקום בנוסף,

 עכו. מבער זה היה בשלטון. מכותיהם הפליאו חופשיים היותם שבעת

 תנאי עם להשלים סירבו עכו חומות בין הכלואים המחתרות לוחמי

 בחוץ. הלוחמים חבריהם אל להצטרף כיצד לחשוב חדלו ולא מאסרם

 המקום של תרשימים קיבלו שבחוץ חבריהם עם שקיימו סתר במגעי

אפשריים. בלתי שנראו פריצה ורעיונות

קיים. היה לא אפשרי בלתי המושג בבריטים הלוחמים בעיני אך

 החומה החומה. נפרצה שני, פסח תש״ז, באייר בי׳יד בשבוע, ראשון יום
 טריפון על־ידי הוזמנו עת חייליו ואלף החשמונאי יונתן על שסגרה
 ועצרה שעמדה החומה שבהם, האחרון עד ונטבחו זדונית ׳'שלום" בהצעת

 עת בארץ הבריטים של הראשון שלטונם מעוז נפוליון, של גייסותיו את
 - הבריטים של האחרון שלטונם מעוז ז׳בוטינסקי, זאב של מאסרו
הלאומי. הצבאי הארגון חיילי בפני עמדה לא הזאת החומה
 חיילי פרצו המלחמות, ימי בדברי ביותר הנועזת אולי נועזת, בפעולה

 לבין בינם הציבו דם של גשר בעכו. בית־הסוהר חומת את האצ״ל

 והצטרפו כלואים עשרות עברו הזה הגשר גבי על הכלואים. חבריהם

בחוץ. לחבריהם

 החומה, פורצי הגיבורים מבין שלושה האוייב באש נפלו זו בפעולה

 נפלו האסירים מבין שישה כהן(. )דב שמשון הפעולה מפקד ובראשם

 יוסף חברו עם שניצל אשכל, מיכאל ביניהם הכלא, מחומות בצאתם
 הנופלים ובין בריטים, קצינים חטיפת בעקבות התליה מחבל שמחון

 אפלבוים(, )חיים ואלימלך וילנר( )שמשון שמש החרות לוחמי חברי

 תשעה־ בין שהיו הרכבת, של בתי־המלאכה של הפיצוץ מבצע מניצולי

במאסר. הומר שלהם המוות שגזר־דין הלוחמים עשר

האוייב. בידי נשבו התוקפים הגיבורים מבין חמישה

 בריטניה שלטון נשען שעליו האחרון המעוז אך שולם, כבד דמים מחיר
קרס. -

 בצרפת העיתונות עכו. כלא לפורצי והריע רגליו על עמד כולו העולם
 קץ ששמה הבסטיליה, חומות לפריצת עכו כלא פריצת את השוותה
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הצרפתית. המהפכה ערב העריצות לשלטון

 הרעיון את והשמיצה תקפה היווסדה שמאז השידור תחנת מוסקבה, רדיו

 והלל שבח דברי שידר דקות עשרים ובמשך חדה תפנית עשה הציוני,

מארץ־ישראל. ידיהם לסלק לבריטים וקרא היהודים החופש ללוחמי

 הזעם בפני לעמוד והתקשתה בהלה נתקפה נבוכה, בריטניה וממשלת

הקודש. בארץ ידה אזלת על בארצה הגובר

 בארץ־ישראל! כאן, התהילה: גיבורי את חירפו בעולם אחד במקום רק

 גינויים השמיעו הגיבורים, דם על עמדו ועיתוניהם המפלגות עסקני

האדיר... המבצע גיבורי על מעצורים חסרות השמצות והטיחו

 ישראל חרות לוחם רובוביץ(, )אלכסנדר חיים היה תש״ז באייר בט״ז
 גליונות ובידיו חבריו אל בדרכו נוער, בני של תא על אחראי שהיה

 חבריו אל שב לא גם הוא אליהם. הגיע לא הוא להדבקה. המעש"”
מחלקתו. על האחראים

 תופס אזרחי בלבוש אנגלי שראו בסביבה ילדים מפי וגילו חקרו חבריו

 שישבו נוספים באנגלים נעזר כשהאנגלי בשנית, ונתפס נחלץ הנער אותו;

 במהלך ונעלמה. שנסעה למכונית בכוח והוכנס אליהם, שקרבה במכונית
כובעו. את האנגלי איבד המאבק

 הנער: עם קשר כל האומללים המשפחה בני בפני הכחישו האנגלים

 ואכן להם. אמרו בארץ", והמעצר בתי־הסוהר בכל לחפש יכולים אתם”
 בתקווה האלה, המקומות בכל חיפשו רובוביץ אלכסנדר של ואחיו הוריו

לשווא. אך - בדוי בשם עצור למצאו
 על ישיבה בחור של מבטו נפל המדורות, אחת ליד בעומר, ל״ג בליל

 גזרי על מונחת שהיתה לחבוש, הבריטים שנהגו הסוג מן נאה, מגבעת

 בלהבות. עלתה בטרם המדורה מן המגבעת את הציל הוא העצים.
 farran רובוביץ: אלכסנדר הנער חוטף של שמו כתוב היה בתוכה

)פאראן(.

 מטה אל עמם והביאוהו הכובע את לקחו אלכסנדר של משפחתו בני
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 על לעלות יהיה ניתן כך אולי הזה; הפאראן מיהו לברר כדי המשטרה,

 זה בשם אד□ של קיומו הכחישו האנגלים הנעדר. יקירם עקבות

בשורותיהם.

 האנגלים הכחשות שמא חשש קינן בלח״י אלכסנדר של חבריו בקרב

מעשיהם. לטשטוש גופתו והעלמת בעינויים רציחתו על מעידות

 פרק תוך שאם ישראל, חרות לוחמי הזהירו הקירות על שהודבק בכרוז

 המסקנות את יסיקו - חברם עקבות את האנגלים יגלו לא קצר זמן

לנקום... יודעים שלח״י כפי דמו, את וינקמו המתבקשות

דבר. יודעים הם שאין בגרסת□ דבקו האנגלים
 בסוריה, לאור היוצאים העיתונים, באחד לאור. יצאה האמת אך

 מבתי באחד והשתוללו השתכרו אנגלי□ של שקבוצה ידיעה התפרסמה
 לבל התחנן האנגלי□ אחד המשטרה. ידי על ונעצרו חלב, בעיר המרזח

 שטרן וקבוצת יהודי, טרוריסט הרג הוא לדבריו לארץ. חזרה ישלחוהו
פאראן. רוי במפורש: צויין שמו לחסלו. עלולה

 התגלו שקריה□ נבוכו. האנגלים הפרשה. בעקבות סערה כולה הארץ
 הסיורים שטרן". "קבוצת של הנוקמת מחרבה חששו כול□ כול. לעיני

והופסקו. כמעט הערים בחוצות לערוך שנהגו הרבי□

 ועוד דוב ש□ היו שינקין. ברחוב איקס של בחדרו לפגישה אותי זימן מזל

 מזל. אמר רובוביץ", אלכסנדר רצח על להגיב "צריכים לוחמי□ מספר
 את לסרוק חוליות יצאו בארץ שונים במקומות בערב, בשמונה "מחר,

 כאן, פניו. את להראות שיעז בריטי בכל ולירות שעה חצי למשך הרחובות

אנשים". שלושה אחת בכל חוליות, שש יוצאות בתל־אביב

 פוחדים פשוט ה□ העיר, מן נעלמו שהאנגלי□ אומרים בעיה: יש אך

לצאת...
 היה שלנו האזור לוינגר(. )מאיר ואהרן הגיינגיי עוזי היו בחולייתי

 לי אמר בשבילך", שמן דג לי "יש שינקין. עד אלנבי ברחוב הגובל הקטע
 אנגלי. משטרה קצין מתגורר "הבימה" בית ליד רוטשילד, "בשדרות דוב.

אותו". וחסל בבית הוא א□ בדוק

 והציל לטובתי התערב הוא מוזדל. "זהו הזדעקתי, זה?" מי יודע "אתה
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 יהודים. כאוהב וידוע ליהודיה נשוי הוא פטריק. על־ידי ממאסר אותי
 כאלה בימים מעז הוא במקרה לא שהכרנו. האנגלים מכל שונה הוא

 ניצלו כך להגנה". עוזר הוא כי עלינו סומך הוא תל־אביב, בלב להתגורר

 כשהוא זה מוזדל את פגשתי בערבים, במלחמה )לימים, מוזדל. של חייו

צה״ל...( מדי לובש

 תל־ של רחובותיה את לסרוק חוליות בשש יצאנו בערב בשמונה למחרת

 מאוכזבים. שבנו לאנגלים. זכר ואין חלפה השעה מחצית אכזבה. אביב.

 צרור שמענו ג׳ורג׳ המלך מרחוב המסתעפות הסמטאות באחת בעוברנו

 )עמנואל אדם לנו המתין הנשק במחסן אלנבי. רחוב מכיוון יריות

 על ואחראי תל־אביב במרחב הפעולות מפקד שהיה שטרסברג־הנגבי(,
 שבאו כלעומת חזרו חוליות ארבע עוד של נציגיהם שגם מסתבר המחסן.

 "הוא אדם. שאל הקטן?" דני של הנשק "היכן נקי. נשק החזירו הם וגם
 הופיע הקטן דני כעס. בהבעת הוסיף מזמן", כאן להיות צריך היה

 התנצל, האיחור", על "מצטער חולייתו. אקדחי שלושת עם באיחור
 ראינו אך בזמן, לחזור רצינו האקדחים. את לנקות צריכים והוסיף:
בהם..." וטיפלנו או.ב.ג. של החנות ליד מסיירים חיילים חמישה
 שעה באותה נפצעו. ושניים שלושה נהרגו החמישה מבין כי נודע למחרת

 במי היה לא בירושלים נפצעו. ושניים אחד אנגלי קצין נהרג בחיפה
 היה אפשר אי זאת ובכל לרחובות. לצאת העז לא אנגלי אף - לירות

 בהם פגעו ברכב מסיירים וכשמצאום להם ארבו וחבריו גיימי - לוותר
אקדחים. ובאש תבערה בבקבוקי

 תגביר עוד שטרן כנופיית כי ידעו הם גבר. האנגלים של חששם

 הודיעו במפתיע כפרה. אין רובוביץ לאלכסנדר עוללו אשר על פגיעותיה.

 קץ לשים "כדי בארץ לשלטונות עצמו והסגיר חזר פאראן רוי כי

 ושוטריהם, חייליהם חיי לגורל שחרדו האנגלים, הדמים". לשפיכות
אשמתו. את ויבררו לדין אותו שיעמידו הודיעו

 זיהוי. במסדר אותו זיהו רובוביץ אלכסנדר את עוצר שראוהו העדים

 כי הודיעו השלטונות אחר. אדם על הצביעו כי והודיעה שיקרה המשטרה

 בבית־דין צבא כאיש לדין שיועמד כך המשטרה, מן התפטר פאראן
הם השופטים. של עיניהם ראות פי על הדברים מתנהלים שם צבאי,
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 העדים את ראו וכאשר בית־המשפט, לאולם העדים את האמינו

 הם אלה שלחשושים קבעו הרוצח, על ומצביעים ביניהם מתלחשים

 את ופסלו העדים את לסלק החיילים על וציוו בית־המשפט, ביזיון

 מכל זכאי נמצא פאראן מרשיעות עדויות שבאין קבעו כך עדותם.

 מן להבריחו בשדה־התעופה עבורו מוכן היה כבר מיוחד מטוס אשמה.

הארץ.

 לח״י. בעיני כן לא אך האנגלים, השופטים בעיני זכאי יצא פאראן אמנם

 חברם ברצח אשם פאראן רוי את מצאו רובוביץ אלכסנדר של חבריו

מוות. גזר־דין עליו וגזרו עינויים, תוך
 נכנס רוי, של הצעיר אחיו פאראן, ורקס ספורים ימים אלא חלפו לא

 וגילה בפלשתיין, המסוכנת משליחותו ללונדון שב מקרוב שזה אחיו לבית

 הניעה סקרנותו הגדול. אחיו של שמו על בדואר שהגיעה ספרים חבילת
 החבילה בחייו. שילם כך ועל לאחיו המיועדת בחבילה לחטט אותו

נהרג. והוא אותה שפתח בשעה בידיו התפוצצה
 פרגוסון והקולונל פאראן רוי מייג׳ור כי הסתבר שהתקבלו מהידיעות

 של בהמלצתו לארץ, שהובאו המיוחדות היחידות בראש עמדו

המחתרת. את לשבור נואש כצעד מונטגומרי, הפילדמארשל
 חרות. כלוחם עשיר עבר לו היה רובוביץ אלכסנדר של הצעיר גילו אף על

 לח״י חברי של עקבותיהם על עלה שנים חמש־עשרה לו מלאו בטרם

 ולאחר ”"החזית בהפצת חייו את סיכן רבים לילות אליהם. לחבור ושמח
 אש חבריו ועל עליו נפתחה ההדבקות באחת "המעש". של בהדבקה מכן

 מודע היה אלכסנדר חבריו. וחיי חייו ניצלו בנס ורק קרוב, מטווח

 המוסדות צו פי על לעברו, שנשלחו אדם פראי המשיך. זאת ובכל לסכנות
 שהכאיבו מכות והיכוהו המחתרת עיתון הפצת בשעת תפסוהו הנבחרים,

 ישראל שבחורי כך על הכאב אלא לו הציק הגופני הכאב לא ימיו. כל לו
 מי היה מרפים. ואינם צייד כלבי בתפקיד ישראל אוייבי את משרתים

 נשמע וזה "מעלה", הדתי בית־הספר למד, שבו בית־־הספר למנהל שהודיע
 ה״פורשים", לארגוני להשתייכות בחשד מבית־הספר וגירשו המוסדות לצו

 עוד וביצע והמשיך נשבר לא אלכסנדר אך אתו. נוספים ונערים אותו
עיתון במערכת שמצא העבודה ממקום גם גורש הוא מסוכנות. פעולות
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 הדואגת האם לב על דיברו לשלומו, החרדים הגדולים, אחיו "הארץ".
 להם ענתה היא אך המסוכנת, הדרך את לנטוש עליו להשפיע שתנסה

 חושב הוא שאותה בדרך העם למען לפעול חייב יהודי "כל רבה: בגבורה

 ביותר הטובה היא בחר בה שהדרך חושב אלכסנדר אם הנכונה. לדרך
 כך על לברכו יש בדרכו. מכשולים להעמיד רשאים איננו העם, למען

האם. אמרה כך להצלחתו". ולהתפלל

 וכמופת כאות נלמדים האחרונים דבריהם גיבוריו. את ■זוכר ישראל עם

 יוסף על פלשתים". עם נפשי "תמות אמר: שמשון הבאים. לדורות

 אינו מי ארצנו". בעד למות "טוב גסיסתו ברגעי שלחש נאמר טרומפלדור

 של התקווה ומשירת הגפרור" "אשרי בשירה סנש חנה של מדבריה נפעם
 בארצנו". חופשי עם "להיות שאיפתם את הביעו שבה הגרדום עולי

 אמר, לא הוא אשר את יודעים אנו רובוביץ אלכסנדר של במקרהו
 מוות עד עינוהו הם לומר. היה יכול אשר מכל חשוב היה זה שבמקרה

 רבים סודות ידע אכן והוא המחתרת, סודות את מפיו להוציא במטרה
 לכלי סתר ומקומות רבים חברים של וכתובות שמות הענפה, בפעילותו

 עמד הרך גופו לאוייב. דבר הסגיר לא אך - הסברה ולחומרי נשק

 שבע־עשרה לו מלאו בטרם בעינויים נשמתו שנפח עד פלדה, כחומת

שנים.

הזה. היום עצם עד קבורתו מקום יודעים ואין

 הגרדום עולי ושל חיים של בן־ציון, של מותם על וכואב מזועזע ואני
 עם דבר להם אין ברחוב פשוטים אנשים הרבה בקרב. והנופלים

 חברי לעבר המשולחים השטנה מדברי מושפעים אינם הם המחתרת.

 תועה מכדור ופחד פתע וחיפושי ועוצר גזירות של למציאות ומסתגלים

 האלה האנשים את מניע מה תוהים: אותם שומע אני משתולל. אנגלי של
 טובים אנשים מביא מה חייהם? ולסכן הלוחמים לארגונים להצטרף

 להם יצא מה מוסיפים: כלל ובדרך להם? אשר כל על לוותר טוב מבית

 לך ...’המסכנים ההורים על חסים לא החיים? על חבל לא או: זה? מכל
 בכלא עצמם שפוצצו שאלו יבינו האם ישראל. אהבת מהי להם תסביר
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 יבינו האם בדמם? בערה ישראל אהבת כי באהבה, נפשם מסרו ירושלים

 או הלימודים, ספסל את נוטשים שש־עשרה ־ חמש־עשרה בני שנערים

 נפשם ומסכנים אמצעים, דלת משפחה לפרנסת החשוב עבודה מקום

 בלבותיהם. הולמת ישראל אהבת כי הקירות על מחתרת כרוזי להדביק

 אוייב מבצרי על להסתער בחורים להניע יכולה ישראל אהבת רק

 בחורים להניע יכולה ישראל אהבת רק שבידיו. האש לכוח ולבוז אימתני

 מחייכות. ושפתותיהם הגרדום בחבל כרוך כשצווארם ולשיר גבם לזקוף

 על הגובר החזק הכוח גם אם כי המניע הכוח רק אינה ישראל ואהבת
 של כוחה בפני שיעמוד כוח כולו בעולם בנמצא אין ועוצמה. מכשול כל

 היה חזק רובוביץ אלכסנדר של והמעונה הצנוע גופו אם ישראל. אהבת
 כוחו את כי זאת אין והאכזרית, הגדולה הקיסרות של העינויים מכלי
ישראל. אהבת של העוצמה ממעייני שאב
 הללו אך ההרפתקה, במקסם לכוחותינו שהצטרפו כאלה שהיו הדבר נכון

 את בה אין לשמה הרפתקנות כי מהרה. עד סולקו או נטשו ככולם רובם

 יומם שעה בכל חרות כלוחמי מאתנו נדרש אשר בכל לעמוד המניע הכוח
ולילה.

 לפעולה אותך שולחים אין כאשר הוא ביותר שהקשה ידענו ואני חברי

 ימים לעתים בתצפית, עומד או למעקב יוצא אתה כאשר מסוכנת,

 כך כל שאתה לפעולה פרט עוד להשיג כדי זאת וכל שלמים, ולילות
 או לבצעה, יוצא אחר מישהו דבר של ובסופו בה להשתתף משתוקק

 מודיעים האחרון וברגע נועזת לפעולה לצאת פגישה אתך קובעים כאשר
 עליך לפגישה. לאחר שונות סיבות להיות יכולות בוטלה... שהפעולה לך

 מסויים חומר מכינים שבו שהזמן או אחריך עוקבים שאין בטוח להיות

 ואף־על־פי־כן למישהו, חשובה המתנה אולי או מתארך, הפגישה עבור
 יותר קשה דבר אין לפגישה. מאחרים חבריך כאשר הוא מכול הקשה

 שהם יודע ואתה לפגישה מאחרים הם אם לשלומם. החרדה מאשר
 פסקי־דין של פתע, חיפושי של ימים באותם מלחמה, כלי עמם נושאים

 הופכת לשלומם והחרדה נואש ובקצב בחוזקה הולם לבך מוות, של
לסיוט.

 ערב בשעת לפגישה וגואל, ירוחם הקטן, דני בחברת אותי זימנו ודוב מזל
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 הפעולה: תכנית נפרשה לפנינו העיר. בצפון מבתי־הכנסת באחד מאוחרת,

 היהודית ולממלכה בריטניה לממלכת המשותף הממלכתי הבנק שוד

ברקלים. בנק - שבמחתרת

 לפי הבנק. לכתלי מחוץ ושבים עוברים לעיני תתבצע הפעולה "הפעם

 הסוכות, חג שלפני שישי ביום אחדים, שבועות בעוד שקיבלנו, מידע

 בשני אותם ויעבירו הבנק מן גדולים כסף סכומי יוציאו אנגלים שוטרים

 לאחד, אחד השקים, את ישא פקיד בחוץ. להם שיחכה למשוריין שקים

 אל הבנק מן הקצרה הדרך את ויאבטחו אותו ילוו שוטרים ושני

 את ברן. במקלע שיחזיק אנגלי שוטר יישאר המשוריין על המשוריין.

 שנה, כבכל השקים. את ולקחת במהירות לחסל חייבים האלה השוטרים

 כיוון המינים, ארבעת ליריד שיבואו באנשים הומה הכיכר השנה גם
 בקפידה ללמוד חייבים כן על הגדול. בית־הכנסת בקרבת נמצא שהבנק

 יהיה אזרחים. ייפגעו לבל ובזריזות, במהירות ולבצעו בפעולה פרט כל
 נחים תל־אביב שאזרחי שעה בשבתות, הפעולה את לתרגל עלינו

בבתיהם".
 את מדדנו במקום. הופענו הפעולה שלפני השבתות בשתי היה. וכך

 במקום הראשון השק והנחת הבנק מן היציאה בין המשוערות השניות

 הבנק אל לשוב הבנק לפקיד הנחוץ הזמן את וכן המשוריין, יימצא שבו

 באנגלים לירות עלינו יהיה שבו הרגע זה השני. השק את ולהוציא
 הפקיד. מידי האחר השק ואת המשוריין מן האחד השק את ולהוציא

 להימצא שיצטרכו וחולייתו יורם במקום. צעדינו את רבות פעמים תרגלנו

 בהידור, לבושים כשהם לפעולה לבוא חייבים לבנק ביותר הקרוב במקום
 חולייתו וחברי הקטן דני חשובים. בנק ללקוחות כיאה ,’עסקים׳ כי׳אנשי

 לי יש החג בערב בעיה. כל אין "לי התפאר: יורם פועלים. סרבלי ילבשו

 הזמנתי זו לפעולה בחיי. ביותר החשובה אולי נוספת, חשובה פעולה
 ל"חתונת גם אופיע זו בחליפה שרה. עם לחופה נכנס אני חדשה. חליפה
ברקליס..." עם ”הכסף

 יצאתי קרובה. הפעולה שעת לבחורים. הנשק חולק הפעולה שלפני בבוקר

 עם יורם ואהרון. הגיינג׳י עוזי כשלצדי רוטשילד, שדרות מכיוון לדרך
העם. אחד רחוב מכיוון באו אנשיו
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 רב. זמן להמתין צורך היה לא ברקליס. בנק שבקרבת לרחבה הגענו

 בטומיגני□ חמושים שוטרי□ שני הופיע, המשוריין מדייקים. האנגלים

 לבין הבנק פתח בין המדרכה על ניצב סרגינט, מהם, אחד ממנו. ירדו

 נושא פקיד בלווית יצא מעטות דקות וכעבור לבנק, נכנס השני המשוריין;

 אל האנגלי מלווהו עם ושב המשוריין לתוך השק את הכניס הפקיד שק.

 הפעולה, מקו□ אל איטיים בצעדי□ התקרבו וחולייתו יורם הבנק. תוך

 הצפוי, מן ממושך זמן הבנק בתוך מלווהו ע□ השתהה הבנק פקיד אולם

 כאשר גם חשד, לעורר מבלי במקו□ לעמוד קשה נמתחים. כשעצבינו
 בידיו, השני השק את נושא הפקיד, הופיע והנה מעטות. בשניות מדובר
 חיסל כבר ויורם אקדחינו את לשלוף הספקנו לא השוטר. ידי על מלווה

 והחזיק במשוריין שניצב האנגלי בשטח: ביותר המסוכן האיש את
 על הניצב הסמל את חיסל גרושוב( )אבנר הצרפתי יואב הברן. במקלע

 חוליית הפקיד. את שליווה בבריטי טיפלנו ואני ועוזי המדרכה,
המשוריין. ומתוך הפקיד מידי השקי□ את לקחה ה״סבלים"

 נוסף משוריין הופיע ולפתע המשוריין, מן הברן מקלע את הוציא דוב

 בידיו, שהחזיק ”ה״ברן בעזרת עלינו חיפה דוב לעברנו. באש שפתח
 מקום, בקרבת שהמתין לטנדר עד השקי□ ע□ להגיע הספקנו ואנחנו
 ליד בטנדר ישב יענקלה השקים. את עליו העמסנו העם. אחד ברחוב

 בינתיים להתניעו. הצליח לא ויענקלה כבה המנוע תקלה: ו... ההגה

 מן השקי□ את להוציא פנינו רציני. והאיום אלינו קרב האנגלי המשוריין
 הקטן. השק את להוציא הספקנו הכסף. את להציל בתקווה הטנדר,

 שיוכל כדי ההגה, מן לזוז בבקשה ליענקלה גואל פנה עת באותה

 מחיפה, הדרך כל שהביאו זה הוא היטב. הטנדר את הכיר הוא להחליפו.

 בידיו נדלק הטנדר מנוע בררררר..."” בנהיגה. יותר רב ניסיון לו היה וכן
 הסתרנו השני השק את עליו. עדיין הגדול כשהשק נסע, והטנדר גואל של

 המאיים המשוריין בינתיים כך. אחר ולמצאו לשוב בתקווה קרובה, בחצר
במהירות. מש□ להימלט עלינו והיה אלינו התקרב
 צריכה היתה יהודית נוספים דברי□ התרחשו עת שבאותה מסתבר

 צורך שיהיה למקרה פיסקה, של לצדו יבנה, ברחוב במונית להימצא

 שחנו שוני□ רכב כלי ידי על תפוס היה זה שמקו□ אלא פצועים, להסיע
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 עמדה יהודית ואילו יותר, מרוחק במקום להמתין נאלץ ופיסקה במקום,

 בידו. שהחזיק שק לה ומסר הופיע דוב הפעולה. לזירת קרוב בפינה,

 שבו קטן שק בתכנית. היה שלא נוסף שק לחטוף הצליח שדוב מסתבר

 אם יהודית של לשאלתה במטבעות. מלא היה השק כבד. אבל קטן, סכום

 קודש פרוטה "כל דוב: השיב הזה השק את גם ולקחת להסתבך כדאי

הלח״י". למלחמת

 למקום. וקרבו היריות את שמעו בסביבה שסיירו יהודי ושוטר אנגלי שוטר

קל. נפצע היהודי והשוטר האנגלי את חיסלו האבטחה חוליית אנשי

 התקרבה והמונית למונית, קראה מתפזרים האנשים את שראתה יהודית

 מן ביקש מתקרבת המונית את בראותו הפצוע, השוטר הפעולה. למקום
 שהשוטר תחילה חשבה יהודית ראשונה. עזרה לקבלת להסיעו הנהג

 לאחר אך בפעולה, בתפקידו לשוטר שהתחזה מאנשינו מישהו הוא הפצוע
 להתחזות היה אמור שמישהו זכרה ולא במוחה התכנית את ששיחזרה

 פציעתו. סיבת לה והתבררה נסיעה, כדי תוך עמו בשיחה פתחה לשוטר,
 מן ונסעו הפצוע את הורידו שם הדסה, לבית־החולים עד נסעו הם

המקום.

 שתי לפתור עליו היה עתה בכתף. מכדור נפצע שיורם התברר בינתיים

 שעת עד שבחליפה החורים בשני לטפל וגם בכתפו טיפול לקבל בעיות:

 יהודית, עם המונית את למצוא היה צריך שבו למקום ניגש הוא החתונה.
 פצועה בכתף ארוכה דרך להיטלטל נאלץ כך שם. היתה לא כבר והמונית
 אחד עם מונית לקח משם החשמונאים, לרחוב הגיע אשר עד וכואבת

רפואית. עזרה להשיג היה יכול שבו לבית מנהגינו

 שלל למחתרת הביא הגדול השק באכזבה. מהולה היתה שמחתנו

 צרכי למימון נכבד סכום לא״י, אלף וחמישה בארבעים שהסתכם

 אך המחתרת. לצרכי חשוב היה דוב שלקח הברן גם המתרבים. המחתרת

 מאה הגדול: הסכום היה ובו האנגלים, ידי על התגלה הקטן השק
לא״י. אלף וחמישה

 העצור בש, אברהם לידידי ל״שמחה": שמחה"”מ עברתי ערב באותו

 "פעולה לעוד מיהרתי ואני בכור, בן נולד נעמי ולרעייתו באפריקה
 שמו וייקרא אבינו, אברהם של בבריתו התינוק הכנסת לטקס :”חשובה
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 האריות חברי ולחיי הקטן האריה של לחייו שתיתי שם אריה. בישראל

אבינו. אברהם עם שנכרתה הברית קיום לכבוד הגדולים

 למקום, שנקלעו האנשים מבין כמה ראו אשר את תיארה העיתונות

 הגבוה׳' "הבלונדיני את לראות זכו כי לציין שכחו שלא מאליו ומובן

השודדים. בראש עומד

 עוזי את גם ראתה הגבוה לבלונדיני שבנוסף אחת, אשה היתה אך

 בארגון כחבר שנים לפני הכירה אותו ברמן, כדוב אותו וזיהתה הגיינג׳י,
 עוזי שעשה החד המעבר על בזעזוע הסתפקה לא היא הצעיר". השומר”

 היא השוד. במעשי ובהשתתפותו ה״פורשים" לארגוני בהצטרפותו הגיינג׳י
 אשר ואת ראתה אשר את שהודיעה למי והודיעה למשטרה הלכה פשוט

נאסר. הגיינגיי ועוזי ידעה,
 שישבו הבחורים את מאוד העריך אמנם הוא לטרון. למחנה הובא עוזי

 את ראה הוא שבחוץ. הבחורים של חברתם את העדיף אך זה, במחנה

 המחנה את המקיפים הרבים הזקיפים ואת הדוקרנים התיל גדרי גלי
 שיומיים מכיון התיל. מן יותר דוקרני נשק ובידיהם אותו, ומקיפים

 לגלות הבאה למשלחת להצטרף בכוונתו היה ולא לו הספיקו בלטרון

 ותחתונים כהה גופיה לובש כשהוא לילה, ובשעת צבת, עמו לקח אפריקה,

 עד והזיז חתך אותה גם השניה. לגדר ועבר התיל את מעט הזיז כהים,
 לפעולות לתל־אביב לדרכו ויצא חתך אותה וגם החיצונית לגדר שהגיע

המופתעים. חבריו עם נוספות

התקווה

 במהלך הבריטים בידי שנשבו נקר, ומאיר וייס יעקב חביב, אבשלום
למוות. נדונו עכו, מבצר על ההתקפה
 לשורות הצטרף בנעוריו פולין. יוצאי להורים בארץ נולד חביב אבשלום

 ובמסגרת בירושלים באוניברסיטה הרוח למדעי בפקולטה למד בית״ר,
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 והשתתף הפלמ״ח לשורות הצטרף העם לשרות סטודנטים התארגנות

 ללימודיו חור הוא בעתלית. העצורים במחנה מעפילים בשחרור

 הבית״רי, וחינוכו הלוחמת המחתרת פעילות ובהשפעת בירושלים,

 מועדון על ההתקפה ובהן רבות, בפעולות והשתתף לאצ״ל הצטרף
ברקר. לגנרל ארב לח״י חברי עם יחד בירושלים. הקצינים

 יש כי לו לומר נהגתי האצ״ל של המבצעים מטה ראש גידי, עם בפגישותי

 גל לילדה, אבו בשורותינו: לראותם רוצה שהייתי באצ״ל אנשים שלושה

 ביותר הטובים את שכמותך, "ממזר לי: להשיב נהג וגידי חביב. ואבשלום

 שבחיילי הטובים על נמנה חביב אבשלום ואכן ממני?" לקחת רוצה אתה

להכירם. שזכיתי האצייל

 כאשר לבית״ר. הצטרף שם בהונגריה, למד בציכיה וגדל נולד וייס יעקב
 התחזה תעודות, זייף הונגריה, יהודי על מאיימת החלה השמד גזירת

 את אך חייהם, את לו חבים יהודים מאות יהודים. להצלת ונרתם לנוצרי

 רק לו היתה הי׳יד, גרונר דוב כמו להציל. היה יכול לא משפחתו בני
 עלה העולם מלחמת תום לאחר בארה״ב. חיה והיא ששרדה אחת אחות
 הוא בעתלית. מעצר במחנה והוחזק האנגלים ידי על נעצר כמעפיל, לארץ

 גם היה המשחררים ובין הפלמ׳יח, על־ידי אחרים מעפילים עם שוחרר

 שינק ישראל אהבת גרונר, כדוב כמוהו חביב. אבשלום המוות לתא חברו
לאצ״ל. הצטרף והוא דרכו על השפיעה בית״ר ומשורות מהוריו

 תרפ״ו בשנת נולד בארץ־ישראל, הגרדום עולי אחרון נקר, מאיר

 בתלמוד למד בילדותו מעירק. הוריו עליית לאחר שנתיים בירושלים,

 את לנטוש נאלץ שנים שתים־עשרה בן בהיותו אהרון". "תורת תורה

 שרויה שהיתה משפחתו, בפרנסת לעזור כדי לעבוד ויצא הלימודים ספסל
 לו במלאת בית״ר. לתנועת הצטרף שלוש־עשרה בגיל קשים. עוני בתנאי

 הצטרף ,1946 בשנת שחרורו, עם הבריטי. לצבא התגייס שנים שבע־עשרה
 הבריטים בשבי לנפילתו עד שנה, חצי משך פעל בשורותיו אשר לאצ״ל,

 הכינוי את וקיבלה ללח״י הצטרפה )נקר־סעד( רחל אחותו, בעכו.
לזכרו. מאירה

 בימי כמודיעין שכמוה שכונה בירושלים, בית־ישראל בשכונת גדל מאיר
 שבמורדים והנועזים הטובים מבין וכמה כמה הניבה ביוונים המרד
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 ברזאני משה גדלו מביתו ספורים מטרים במרחק הבריטי. בשלטון

 מרדו החשמונאי מתתיהו כבני שכולם )לאה( גלילה ואחותו אחיו ושלושת

 כהן, רחמים חי משם רחוק לא הלח״י. לשורות והצטרפו הזר בשלטון

 מהימים רב, זמן הכרתי שאותו והוותיקים הבולטים אצ״ל מחיילי

 בשדה אחת יד איבד הוא גם בתל־ליטווינסקי. בית״ר בפלוגת שהייתי

שלנו. הזקן הלל התגורר מהם רב לא במרחק הקרב.

 פתע וחיפושי מצור אם לה. הניחו לא בשרם על זו שכונה שחשו האנגלים

 טרדות של קבין עשרה מתוך העם, דלת שכונות יושבי של חלקם מנת היו
בית־ישראל. שכונת על והונחתו ירדו תשעה וחיפושים

 ללכוד אצ״ל חיילי בידי עלה השבויים חבריהם תליית למנוע במאמציהם
 בשלטונות התרו הם ערובה. כבני ולהחזיקם בנתניה אנגלים סמלים שני

 גם ייתלו בנתניה שנשבו הסמלים שני - ייתלו חבריהם שאם הבריטים
הם.

 חוסר מונטגומרי, הפילדמרשל של התקיפה עמדתו צ׳רצ׳יל, של זעמו
 הנואש נסיונם וכן שנלכדו, הסמלים לשני השלטונות שייחסו החשיבות

 שלושת נגד יחד חברו אלה כל - השלטון ברסן להחזיק האנגלים של

 על ההתקפה לגיבורי המוות גזר־דין ביצוע על גזר והשלטון השבויים,

בעכו. האימתנית הצלבנית המצודה
 לחבור בידם עלה ולא גורלם שפר שלא עכו, שבכלא המחתרות אסירי

 חבריהם נותנים למענם הרי נורא. כאב כאבו לחומות, שמחוץ לחבריהם

 מפרידים ספורים מטרים אך - אליהם קרובים כך כל והם חייהם, את

ביניהם. יפרידו ומוות חיים ועתה ביניהם.

 בשירת פתחו חביב אבשלום ובראשם השלושה מכול. הקשה השעה הגיעה
 שירתו נקטעה לפתע הומיה. יהודי נפש פגימה בלבב עוד כל התקווה:

 רצה אשר את יודעים גם הם נדם. לבו מבינים: הם חביב. אבשלום של
 האסירים כל הם, משמיעים ולהשמיע להוסיף רצה אשר את לומר.

 - ונשגבים נוראים רגעים באותם אחד לב פנימה, לבבם היהודים:
 סיימו ובמקומו ובשמו עצר, חביב שאבשלום במקום השירה את המשיכו

 ארץ בארצנו חופשי עם להיות להשמיע: שרצה השירה־התפילה בדברי
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ירושלים. ציון

 הגרדום. חדר מכיוון התקווה שירת בוקעת שוב והנה חלפה שעה כחצי

 המלים לאחר הגרדום עניבת בחנק ונקטעת וייס יעקב של מפיו הפעם

 ומסיימים לשירה מצטרפים כולם היהודים האסירים ושוב הראשונות.

מזדעזעות. הכלא וחומות הלאומי ההמנון את

 אליו מצטרפים שוב נקר. מאיר של קולו והפעם עברה השעה מחצית עוד

 הפעם להפסיק. ניתן לא התקווה שירת את אבל נחנק גרונו חבריו.

השמים. שערי גם זועזעו הזאת

 זועזעה כולה בריטניה האנגלים. הסמלים שני את תלו אצ״ל אנשי

 סופית: החליטה וממשלתם והתמוטט קרס הבריטים שלטון והושפלה.
מארץ־ישראל! יוצאים
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שלישי חלק

הבתרים בין

 אל כל־הגוים את ואספתי

 ונלכדה למלחמה ירושלים

 והנשים הבתים ןנשסו העיר

 העיר חצי דצא תשגלנה

 מן יכרת לא העם ויתר בגולה

 בגוים ונלחם ה׳ תצא העיר.

 קךב. ביום הלחמו כיום ההם

 על־ ההוא ביום רגליו ועמדו

 על־פני אשר הזיתים הר

 הר ונבקע מקדם ירושלם

 דמה מזו־חה מחציו הזיתים

 ההר חצי ומש מאיד גדולה גיא

בה.?3 וקציו צפונה

 גי־ כי־עיע גיא־הרי ונסתם

 כאשר ונסתם אצל אל הרים

 עזיה בימי הרעש מ?ני נסתם

 כל־ אליהי ה׳ ובא מלך־יהוךה

עמך. קרישים

 אור לא־יהןה ההוא ביום והןה

יקפאון. יקרות

כ־ו י״ז־ זכריה
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התחיה עיקרי
 נושא הנביאים; מוסר מחוקק היחוד; דת יוצר סגולה; עם הוא ישראל עם - העם א.

 באורך הסבל; וכוח החיים ברצון הנפש; ובמסירות במסורת גדול עולם; תרבות
בגאולה. בבטחונו רוחו,

 את נתתי )לזרעך בתורה המפורשים בתחומיה ארץ־ישראל היא המכורה - המכורה ב.
 ארץ היא י״ח(, ט״ו בראשית - פרת נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ

כולו. העברי העם לבטח ישכן בה החיים,

 בלבד ובה לעם היה בה בחרב, ישראל כבש ארץ־ישראל את - ומכורתו העם ג.
 היא זו זכות ארץ־ישראל. על הבעלות זכות לו ורק לישראל יש לפיכך לתחיה. ישוב

לעולם. לפקוע תוכל ולא פקעה לא היא מוחלטת:

 תקומת אין האומה: תחיית .3 המלכות; תקומת .2 הארץ; גאולת .1 - היעוד ד.
המלכות. תקומת בלא האומה תחיית ואין הארץ, גאולת בלא המלכות

והכיבוש: המלחמה בתור הארגון תפקידי ואלה
 הנצחיים. לקנייניו קנאית נאמנות וטיפוח החרות לאהבת העם חינוך - חינוך ה.

 ניתנו והספר "הסיף ההכרה חידוש הוא. בידיו נתון העם גורל כי הרעיון השרשת
ח׳(. ל״ה, רבה, )ויקרא השמיים" מן מכורכין

 שימוש העברית. החרות תנועת של דגלה סביב כולו העם איחוד - אחדות ו.
 של ולהטם מסירותם מרצם, וכיוון - יחידים של ומאודם מעמדם בגאוניותם,

השחרור. למלחמת ההמונים

 לו לסייע המוכנים הארגון במלחמת המעוניינים כל עם בריתות כריתת - בריתות ז.
במישרים.

 ובקסרקטין, במחתרת ובתפוצות, במכורה והאדרתו הלוחם הכוח חישול - כח ח.
ומפקדיו. נשקו דגלו, על עברי צבא־גאולה להיותו

היעוד. לקיום לשטן העומדים בכל תמיד מלחמת - מלחמה ט.

עולם. לאחוזת זרים מידי המכורה כיבוש - כיבוש י.

והגאולה: האדנות בתור התנועה תפקידי ואלה
הגאולה. הארץ על העברית האדנות לחידוש - אדנות יא.

 במשטר הנבואי. והצדק ישראל מוסר ברוח חברותי משטר הקמת - הצדק משטר יב.
 הם באשר האומה בני כל ורעות כבוד אחווה, חיי יחיו בו ומובטל. רעב יהיה לא זה

לגויים. ומופת אות בניה,

 פרייתם המיליונים, לעליית השממות והחיאת החרבות בניין - השממות החיאת יג.
ורבייתם.

האוכלוסים. חילופי על־ידי הזרים בעיית פתרון - הזרים משפט יד.

ישראל. במלכות שלם גלויות קיבוץ - גלויות קיבוץ טו.

 ראשון וכלכלי תרבותי מדיני צבאי, גורם להיותו העברי העם האדרת - שלטון טז.
התיכון. הים ובחופי במזרח במעלה

 והרוחנית ההיסטורית עצמותו חידוש העם, כל בסי העברית הלשון החיאת - תחיה יז.
התחיה. בכור הלאומי האופי צרוף ישראל. של

השלמה. הגאולה לתור כסמל השלישי הבית בניין - הבית יח.



אלמונים ח״לים
 מדים בלי הננו אלמונים חיילים

 וצלמות. אימה וסביבנו
 חיים לכל גוייסנו כולנו

המוות. רק משחרר משורה

 ודמים פרעות של אדומים בימים
 יאוש, של השחורים בלילות
 נרים דגלנו את בכפרים בערים,

וכיבוש! הגנה ועליו:

 עבדים, כהמון בשוט גויסנו לא
 דמנו. את בנכר לשפוך כדי

 בני־חורין! לעולם להיות רצוננו:
עמנו! בעד למות חלומנו:

אדומים... בימים

 מכשולים רבבות עברים ומכל
 דרכנו; על אכזרי גורל שם
 ובתי־אסורים מרגלים אוייבים, אך
בעדנו. לעצור יוכלו לא

אדומים... בימים

 בבתים ברחובות, ניפול אנחנו ואם
 בלאט, בלילה ויקברונו
 אחרים אלפי יבוא במקומנו

עד. עדי ולשמור להגן

אדומים... בימים

 מבנים, שכולות אמהות בדמעת
 טהורים, תינוקות ובדם
 הגופות־לבנים נדביק במלט כמו

נקים! המולדת ובניין

אדומים... בימים



בית״ר שיו

 ועפר ריקבון מגוב - בית״ר

 גזע לנו יוקם וביזע בדם
ואכזר. ונדיב גאון

 מסדה יודפת, הנלכדה, ביתר
והדר. בעוז תרומנה

 שר. בן בעוני גם עברי - הדר
 מלך בן נוצרת הלך אם עבד אם

נעטר. דוד בכתר

- הכתר את זכור ובסתר באור
ותגר. גאון עטרת

ומיצר מעצור כל על - תגר
 המרד בלהב תרד או תעל אם
דבר. אין להצית, אש שא
 ונפש דם הפקר רפש, הוא שקט כי

הנסתר. ההוד למען

 - ההר את לכבוש או למות

ביתר. מסדה, יודפת,



בית״ר. במדי דני



דני
 

)קיצוני
 

מימין(
 

שרה
בהכ

 
בקלסוף

 - 
עבודה

 
במחצבה.



נוטר. במדי דני



 היישובי□ משטרת במדי דני
)מימין( למג יהודה ע□



 התיכון. במזרח בריטניה כוחות מפקד )מימין(, דמפסי הגנרל
בארץ־ישראל. ברקר לגנרל לייעץ בא

מוין. הלורד



מוקש. על שעלתה בריטית רכבת

לשוטרים. לבית־הספר בדרך מוקש על שעלה רכב



ישראל. ממשלת קמה הבריטית שרונה חורבות על

 שעות חמש־עשרה במשך עמלו איש מאלפיים יותר
 חיפה. במפרץ הדליקה את לכבות בניסיון

 לחבלה. האחריות את עצמם על לקחו לחייי אנשי
הנזק. שיתוקן עד שנים יעברו



הבריטים
 

יוצאים
 

מהארץ
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 לשמאל(: )מימין יושבים - ותמר דני של בחתונתם חברים
בדיאן. וזאב ארציאלי־ברזילי יונה הררי, שלמה בר־גיורא, יהודה

 והכלה, החתן גרינברג א.צ. סבן, רפאל האמצעית: בשורה
 אלידר יצחק חרותי, יעקב אלדד, ישראל ד״ר

 זטלר, יהושע גרינברג, ראובן תקוה, יוסף המהנדס עומדים:
ישראלי. יהושע קוטיק, יעקב המאירי־בגין, דוד אליאב, יעקב
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 מלחמת לאחר
 הימים, ששת

 הירדן. גדת על
 לימין: משמאל

 המקדש, בית דני
 גרינברג, עליזה
 גרינברג צבי אורי

הנגבי. ועמנואל

 לכבוד במסיבה דני את מברך שושן בן ישועה הרב
)שמונים( לגבורות הגיעו



חיו בדמייך לך ואומר

מעורפלת. היתה הארץ את לצאת כוונתם על הבריטים הודעת

 הבריטים את שרתו ובעבר־הירדן בעירק במצרים, הערביות הממשלות

 שתקום ערבית, שממשלה הניחו כך ומשום שלהם, האינטרסים על ושמרו

 החליטו כן על היא. גם אותם תשרת ובחסותם, בעידודם בארץ־ישראל

 יכולתם ככל יעשו שבה תקופה הביניים, בתקופת בארץ להיאחז להוסיף

 להם ויסייעו הערבים את יכינו ובה יהודית מדינה הקמת למניעת

הארץ. על להשתלט
 להמלצות כהמתנה הביניים בתקופת בארץ ישיבתם המשך את תירצו הם

 לכל הבהירו אולם האו״ט, עצרת והחלטות הבינלאומית החקירה ועדת

 המתייחסת החלטה כל יכבדו שלא האו״ט, לנציגי וביחוד הגורמים,
ליהודים. מדינה להענקת
 ישראל כאוייבי לפעול האנגלים הוסיפו הארץ, מן יצאו לא עוד כל בינתיים,

 בחיפושי והמשיכו הארץ מגבולות מעפילים לגרש המשיכו הם דבר. לכל

 כן על יהודית. אוכלוסיה על עוצר ובהטלת לוחמים אחר בהתחקות פתע,

 הארץ, מן לצאת הבריטים של כוונותיהם בכנות האמינו לא רבים
נגדם. המלחמה תנופת את להרפות סיבה ראו לא הלוחמים והארגונים

 ועוד עוד המחתרת. ארגוני התקפות על העיתונות בישרה יום בכל כמעט
 הועפו רכבות ועוד עוד והתרסקו. מוקשים על עלו בריטיים רכב כלי

למרחקים. באוויר

 בחיפה, המשטרה מטה על בהתקפה גואל לבצע הספיק לא אשר את

 משאית על חבלה חומר מלאה חבית הציבו הם אצ״ל. אנשי השלימו

 לגדר מעבר אל מתאים בגובה וגולגלה הונפה החבית מנוף, בה שהותקן

אותו. ופוצצה המשטרה מרכז את המקיפה

 להדרכת ששימש ברעננה, הבית את לגלות האנגלי□ הצליחו הלשנה עקב
 הבית את רבים צבא כוחת הקיפו תש״ח מרחשון בכ״ח בנשק. הלוחמים

 )יצחק יגאל הקורס מדריך יושביו. את רצחנית באש והפתיעו ברעננה
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 שש־עשרה, בת גינצלר( )לאה רות שנים, תשע־עשרה בן מוסקוביץ(

 שש־ בת בהן( )יהודית אורה שמונה־עשרה, בת בלסקי( )שרה חמדה

 נהרגו. - שנים שבע־עשרה בן מחרובסקי( )שלום ואריאל עשרה

קשה. נפצעו ורובם האוייב בשבי נפלו האחרים
 במקומות ונפגעו נורו אנגלים ובלשים שוטרים חיילים, הגיבו. לח״י חברי

 המלך ברחוב ריץ קפה על פשטה לח״י אנשי של חוליה בארץ. שונים

 רימונים. עליהם והטילה אנגלים, בחיילים שהמה בירושלים, גיורג'

ופצועים. הרוגים ושמונה עשרים על הודיעו האנגלים

 הארץ חלוקת על בהמלצה תפקידה את סיימה האו׳ימ של החקירה ועדת

 במעמד וירושלים ערבית מדינה יהודית, מדינה "ריבונויות": לשלוש
 אין עוד כל להמלצה שיתנגדו הודיעו האנגלים האו״מ. בחסות בינלאומי

 ישרור ההמלצה את יאשר האו״מ ו"אם הצדדים", "שני על מקובלת היא

 הערבים את ציידו הם הכינו. אשר על לחפות רצו כך ובוהו". תוהו בארץ
 שפעל הערבי הלגיון את הכינו הם נשק. של אדירות בכמויות בארץ

 וצבאות הערבים. מלאכת בהשלמת מכריע תפקיד למלא בפיקודם
 שרותי לקלוט. שיכלו ככל משחית בכלי ידם על חומשו הערבית" ה"ליגה

 יפתחו הערבים שאם דיווחו ארצות־הברית של וגם אנגליה של המודיעין
 יותר מעמד להחזיק יוכלו לא היהודים היהודים, נגד כוללת במתקפה

 לא "היהודים המלים: פירוש היה ברור לאנגלים ספורים. ימים מאשר

 הערבית המדינה לא כוונותיהם. את הסתירו לא הערבים מעמד". יחזיקו

 הערביות השידור ותחנות הערבית העיתונות עניינם. היהודי הדם אלא
 שהיטלר במקום להמשיך שאיפותיהם את ולשדר לכתוב פסקו לא

 מאמציהם את הסתירו לא והאנגלים לים. היהודים את לזרוק הפסיק.

 הערבים לידי שהוזרם הרב הנשק את ראה שלא מי לערבים. לעזור

 המדינית, בזירה הבריטים מצד לערבים שניתן העידוד את שמע בוודאי
 ובלונדון. בארץ האנגלי השלטון ראשי ובהתנהגות הערבית הליגה בגיבוש

לזה. זה אוייבים והיהודים האנגלים בינתיים

 מנהרה חפירת סוד באוזני גרא מגלה סוניה, של בביתה גרא עם בפגישה
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 מספר הפעם ולח״י. אצ״ל לאנשי משותפת הפעולה הפעם בלטרון. חדשה

 מטר! כתשעים יהיה המנהרה אורך איש! מאה - גדול הבורחים

 כפי הבורחים, פני את להקביל תקוותי את והבעתי התרגשתי התלהבתי,

 כזכור, היה, העשרים מן כשאחד המפורסמת, העשרים במנהרת שעשיתי

עצמו. גרא

 לסיורים דרום. מצד הפעם המנהרה, שבקרבת באזור שאסייר סיכמנו

)טודי(. אבנר אלי יתלווה אלה

 הם יהודים. על ערבית הסתערות לקראת המתח גבר ימים באותם
 מיד השמדה במסע לפתוח תכננו הם האו״מ. עצרת להחלטת ממתינים

 באו״מ אם ההחלטה. לתוכן להתייחס בלא בלייק־סקסס, ההחלטה לאחר
 שהבריטים בשעה הפקר שדמנו מובן יהודית, מדינה לשלול יחליטו

 שיש מאליו מובן ליהודים, מדינה הקמת על יחליטו אם לצאת. מתכוונים
 שתתקבל שהחלטה היה נדמה היהודים בקרב רק לתקוף... עילה להם

 הערבים על־ידי תכובד ליהודים מדינה בזכות כך כל מכובד במוסד
דמים. שפיכות ותמנע

 מסוגלים כולם לא אבל להחלטה, אמנם ממתינים הערבים ובקרב
 רצחניות. התפרצויות כבר יש היהודי. הדם ריח את בהריחם להתאפק

 ערבית כנופיה תל־אביב. שבצפון גן־הוואי"” בקפה היה הקשה הרצח

 ושבעה נרצחו ארבעה - ביהודים שהמה שעה בית־הקפה את תקפה

 בסכנה. חשו ערבים מתגוררים שבהם לאזורים שנקלעו יהודים נפצעו.

 לקרבת וכשהגענו הטנדר של האחורי במושב אבנר עם נסעתי ערב בשעת

 יכולנו לא נסיעתו. מהירות את שהאט הטנדר מן בקפיצה יצאנו הוואדי

 משם האנגלים. המשמרות של חשדם את לעורר מחשש הטנדר את לעצור

 במקום שהינו מדרום. העצורים במחנה הגובל השייך" "קבר לעבר הלכנו

 פני את נקבל שבה הדרך ותכנון השטח עם ראשונה להיכרות זמן־מה

 את קבוצות: לשתי הבורחים יתחלקו התכנית פי על ונדריכם הבורחים

 הראשי לכביש עד דרום־מערב, לכיוון לח״י אנשי יוליכו האחת הקבוצה
 הקבוצה מבטחים. למקומות הבורחים יוסעו ומשם לציון, לראשון המוביל
לירושלים. - מזרח לכיוון אצ"ל אנשי בהדרכת תצא השניה

 באחד להתבונן זכיתי שוב אבנר. של בחברתו לסייר בחלקי שנפל שמחתי
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 דוב של לצדו בהיותי כך במחתרת. והטובים הנאים הקומה מגבוהי

 יורם עם בפגישותי כך ה״לנגר", עלי של לצדו כך הגבוה", "הבלונדיני
 קומתי אף על והרזה. הגבוה אבנר, של לצדו עכשיו וכך והחסון הגבוה

 מלבד נמוך. אינו מעשי שמפלס יודע אני נחיתות. כל חשתי לא הנמוכה

 זה - מיכאל הנה ממני. גבוהים אינם המחתרת ממנהיגי כמה זאת,

 ואפילו החרות, מלחמת דרך על אותנו והעלה לח״י את שהניע המנוע

 כי המופלאה התחושה את לנו ונתן כולנו רוח את שרומם האיש - אלדד

יעקב. של בסולמו עליונים שלבים על נישאים אנו

 ה״פילוסופיים" ההרהורים את קטעו צעדינו את שהקבילו כלבים נביחות

 של ולבתים לשדות וקרבנו בדואים מאהלי פני על חלפנו במוחי. שחלפו

 מפעפעת ישראל שנאת של אווירה גדולה. שהסכנה ידענו ערביים. כפרים

 אבו־שושה הכפר לבתי התקרבנו ערבים. מתגוררים בו מקום בכל ועולה
 גדרות על היושבים צעירים יש ערבים. צעירים קבוצת פני על וחלפנו

 המהלכים אחרים ויש חוצות פנס של החיוור לאורו ומסתודדים אבן
 מחזיקים הערבים בקרב שרבים היטב ידענו עפר. בשבילי הליל בחשכת

במעונותיהם. רובים

 המואזין וקולות הטרדנים הכלבים נביחות שבדרך, הסכנה אף על
 חשוב מעשה לאותו נתונה היתה דעתי הכפר, מסגד מצריחי הבוקעים

 ללכת לי נעים כמה שבויים. פדיון מצוות לקיים - לעשותו אני שעומד

 לבני ומספרים בחום ידי את הלוחצים באנשים ולפגוש עיר של ברחובה
 דרך העצורים ממחנה בברחם פניהם את הקביל הזה שהבחור לוויתם

האגדית. המנהרה

 לעשות ויכולנו הערבי הכפר מן התרחקנו אשר עד עשינו ארוכה דרך
 לכביש עד והגענו עקרון בכיוון דרך כברת עוד המשכנו בבטחה. דרכנו

 "דרום־יהודה", אוטובוס על עלינו המתנה של קלה שעה לאחר הראשי.

לרחובות. עד עמו ונסענו מזכרת־בתיה, מכיוון שבא

 הם אף שיצאו האצ״ל אנשי שמשלושת לנו נודע הסיור לאחר ימים שבוע
 שבו מקום באותו בדיוק שניים. רק חזרו מטרה, לאותה בשטח לסייר

 מכדור שדוד נפל לוי, מנחם האצ״ל, מאנשי אחד השייך, קבר ליד עברנו,
 ימים שבסביבה. הכפרים מאחד ערבי בידי שנורה סבורים בחזהו. שפגע
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 המנהרה, פתח את האנגלים גילו לבריחה, שנקבע המועד לפני ספורים
 האנשים היו מדי רבים הנראה, כפי לטמיון. ירד רבים חודשים של ועמל

 שהובאו מעטים לא עצורים גם בו שנמצאו במקום במלאכה שעסקו

 להשתחרר היה שמוכן מי נמצא ובקרבם שוא, בחשד לטרון למכלאת

האנגלים. למען מסויים" "שרות תמורת

 געש של בפרץ ישראל אדמת ■זועזעה המנהרה, של גילויה לאחר אחד יום

 עד הארץ פני על עופרת וכדורי דינמיט אש של לוהטת לבה שהטיל נורא

הזה. היום עצם
 למניינם, אלף־תשע־מאות־וארבעים־ושבע שנת בנובמבר, ותשעה בעשרים

 הארץ בחלוקת התומכים מספר הארץ. של בגורלה דנו הגויים, מניין
 ויצאו כיכרות מילאו הם צהלו. ציון יושבי יהודים של רבים המונים עלה.

 קוצצים המערבי הגליל את מבשרנו, חותכים ירושלים את בריקודים.
 עיר חברון ואת עשיו לבני מעניקים השומרון הרי ואת מארצנו ושוללים

 רחל של קברה על דמעה ואין תרפ״ט. מרצחי העמלקים לידי - האבות

 גולן, ומרחבי העמוני; נחש בידי ומואב גלעד אפרתה. בדרך בניה שנטשוה
 דוד בית מלכות את שכחו מלהזכיר. הס - פרת עד ולבנון סיני חורן,

 תפילותינו עליו האלוהים הר את שכהו דורות. על דורות ערגו שאליה

 שעה לא בציון היושב העם הי. בית חרב מאז אבותינו ותפילות
 וההמונים הארץ. של ביתורה תוצאות מפני ולח״י אצ״ל של לאזהרותיהם

צהלו...

 בוכה. ולבנו תל־אביב בחוצות הבלונדיני דוב עם התהלכתי לילה באותו

 מגלות יציאה של טעמה יודע העם אין ולחמנו. חלמנו זו למדינה לא

 נכר שעמי בשטח שעל כל על בנינו ישפכו עוד דם כמה לחרות.

עלינו. הקמים לידי הנמסרים המרחבים ועל לנו "מעניקים"

 - נחו לא הערבים גם ההוא הלילה כל צהל. ישראל עם הלילה אותו כל
 - ההדק שעל האצבעות אנגלים. הרובים רוביהם. את ודרכו טענו הם

ערביות.

 מלהט והמעבר געשה האדמה התפכחות. החלה שלמחרת ביום כבר
ומיידי. חד היה שבר לזעקות השמחה
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 צרחות היהודים. להשמדת הערבים קריאות עלו הלילה אותו למחרת

 החלו המסגדים בצריחי המואזינים מפיות שבקעו יאהוד" אל "אטבח

 במחסומי נחסמו הארץ בכבישי שנעו יהודים רכב כלי אותותיהן. נותנות

 במקום ערבים, בתי בקרבת שהתגוררו יהודים נרצחו. והנוסעים אבנים

 על נמלטו או נרצחו עליהם, הקמים את ולהדוף אש להשיב יכלו שלא

ואש. דם של לחזית הפכה כולה הארץ נפשם.

 עשרה מתוך מוות. למלכודת הפכה אליהם והדרך הותקפו רבים ישובים

 הערביות השכונות בירושלים ירושלים. על ירדו תשעה - סבל של קבין

 ומגגות מחלונות הרובים את לכוון ניתן היהודיות; לשכונות סמוכות

 או קניות לערוך לעבוד, או להתפלל מבתיהם שיצאו יהודים הבתים.

 הערבים. לכדורי נחשפו - לשחק או ללמוד שיצאו ילדים קרובים, לבקר
 ובבתי־ דם, שותתי בפצועים בתי־החולים הוצפו קצר זמן פרק תוך

 חלשו שכפריהם הערבים הכול. לא עוד וזה ההלוויות. פסקו לא הקברות

 לירושלים, האספקה דרך את חסמו החוף, לשפלת המוביל הכביש על
 וכלים. הולכים שברשותם והמצרכים נצורים עצמם מצאו ירושלים ויהודי
 לערבים סייעו בירושלים מרוכזים שהיו האנגלים בזאת, די לא וכאילו

 על עטו האנגלים להתגונן, ניסו יהודים שבהם במקומות שיכלו. ככל

נשקם. את מעליהם והפשיטו המגינים

 העזרה ומהיעדר הערבית המשטמה מעוצמת הופתעו כולם היישוב מנהיגי

 ולח׳יי אצ״ל מנהיגי אפילו יהודית. מדינה בעד שהצביעו המדינות מצד
 ההסתערות עוצמת את לצפות היה קשה הופתעו. דן גוש בשפלת שישבו

 ראינו בזלזול. הערבים אל התייחסנו שנים משך סיבות: ממספר הערבית

 לעבוד או מרכולתם את למכור אלינו באו שבהם וההכנעה החנפנות את

 פגעו ולא כמעט השניה העולם מלחמת החלה שמאז העובדה וכן בבניין;

 ולא מצדם ויתור כאן היה לא לכך. הסיבות את נכונה שקלנו לא בנו.

 טובה שכנות ליחסי מתאים שהיהודי ׳'גילוי׳' או "התפכחות" כאן היתה

 ואף היהודי הכוח בפני התבטלות כאן היתה לא מסכסכים; אנגלים באין

 במלחמה נתונים שהיו האנגלים הערבים. של משטמתם היחלשות לא
 ושרתו שנים, עשר תוך כולה הארץ את להם הבטיחו בגרמנים, קשה

 להם הבהירו עת ובאותה אירופה, יהודי בפני הארץ שערי בנעילת אותם
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 בארץ. אלימות גילויי כל רב בכוח ידכאו הם במלחמה נתונים שבהיותם
 לעזור שישמח ,היטלו* הוא הלוא ״אבו־עלי״ של לבואו הציפיה - ובעיקר

 תמה מאז וחצי כשנתיים במשך כולם. היהודים את להשמיד להם

 וציפו באנגלים נלחמים היהודים כיצד ראו הערבים העולם, מלחמת

 קלה. תהיה מלאכתם מכן ולאחר באכזריות, לדכאם ישכילו שהאנגלים

 בינינו להתרחש העומד את ראתה לא כולה היהודית המנהיגות כן על

 האנגלים מצד להסתה נתונים הערבים כי האמינו כן על הערבים. לבין

 ישמחו הם האנגלים שייצאו וברגע הקיצוניים מנהיגיהם מצד או
 מיאנו כן על אזרח". "זכויות בנדיבותנו להם מעניקים שאנחנו להיווכח
 הערביות השידור מתחנות שבקעו לקולות ולהקשיב אוזן להטות מנהיגינו
 בנדון הערבים, בעיתונים בנכתב זלזלו כן על המסגדים. ומצריחי

בשווקיהם. ובנאמר בוועידותיהם
 לעומד חרד היה כי שטען בן־גוריון, דוד כמים, נשפך יהודי שדם בימים

 להידבר... יהיה ניתן שעמם המתונים הערבים את חיפש להתרחש,

 נותנים באו״מ, הם, הרי לסיוע. בתחינה לאו״מ חבריו פנו שעה ובאותה

 צבא לארץ להביא "גאוני" רעיון העלו כך הזאת... המדינה את לנו
 פנים. משוא מכל רחוקים הסקנדינבים כידוע סקנדינבי. צבא בינלאומי,

"ניטראלי□"... נחשבים הם

 אנגלי נשק מתמוטט, האנגלי השלטון את עיניהם לנגד ראו הערבים

אכבר. הוא אללה לחסדי מופקרים והיהודים בידיהם

 להימנע יש מדוע בן־גוריון דוד היהודי המנהיג של מתירוציו מעט לא

 היהודי הכוח את להכין שיש בטיעון התמקדו באנגלים ממלחמה

 עתה נמצא ברשותו שהיה היהודי הכוח אך הערבים; עם להתמודדות

 ולא כחלוד התגלה רב זמן שאוחסן ערך רב נשק מכולם. פחות מוכן

 לכסות כדי בהם היה לא פלמ״ח אנשי שערכו האימונים לשימוש. מתאים

באנגלים. ממלחמה הימנעותם עקב קרבי ניסיון היעדר על

 אצ׳יל כוחות בירושלים. ולח״י אצ״ל ראשי המצב בחומרת חשו ראשונים
 לח׳יי, כוחות יפו. ובשער שכם בשער ערבים ריכוזי□ חבית בפצצות תקפו

 בתים, פוצצו ערביות, לשכונות חדרו זטלר( )יהושע מאיר עמד שבראשם
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היהודים. לשכניהן רווחת־מה והביאו תושביהן את הניסו

 השביע לא האנגלים תחזיות פי על היהודים השמדת קצב הנראה, כפי

 רבים אנגלים קצינים די. בו היה לא בארץ הערבים חימוש רצונם. את

 ערבים מתנדבים אותן. והדריכו להן סייעו הערבים, לכנופיות הצטרפו

 שהיו ברכבות ערב ארצות מכל הגיעו בידיהם גלוי שנשקם חמושים

 נתון שהיה הערבי, הלגיון אחרות. בדרכים וכן האנגלים של בפיקוחם

 ותרם סדירים" הבלתי ה"כוחות למעשי הצטרף מוחלט, אנגלי לפיקוד

היהודים. לרצח משלו אכזרית תרומה

 האמריקני, החוץ שר שוכנע האמריקנים, לבין האנגלים בין במגעים

 המודיעין שרותי שגם ושעה לתקומה, סיכוי אין שליהודים מארשל, גיורג׳
 מסע נוכח מעמד להחזיק יוכלו לא היהודים כי דיווחו מדינתו של

 שנים שלוש - השניה העולם מלחמת אחרי שנים שלוש הערבי, ההשמדה
 - באירופה יהודים מיליון שישה השמדת על התבשר שהעולם אחרי

 הערבי. לצד התמיכה את להטות שמוטב שוכנעה ארצות־הברית ממשלת
 בהקמת התמיכה ביטול על להכריז באו״מ לנציגו הורה מארשל ג׳ורג׳

ארץ־ישראל. של הקטן בחלקה אף יהודית מדינה

 החלטת את לשנות טרומן הנשיא על לחץ הופעל נדהמו. היהודים מנהיגי

 בלייק־סקסס. הבינלאומית העצרת בהחלטות ולתמוך ולשוב באו״מ נציגו

 סטיפן ולא ה״אנגלי" ויצמן ולא ה״ארצישראלי" בן־גוריון לא הועיל. ללא

 לא אלה כל - אמריקנו־גרמני״”ה גולדמן נחום ולא ה״אמריקני״ וייז
 היה לא יעקובסון יעקובסון. שנמצא עד טרומן. את להניע בידם עלה

 משותף. עסק טרומן עם ניהל עברו בימים יהודי. היה אבל יהודי, מנהיג

 להורות טרומן את שיכנע עמו שיחה ולאחר טרומן אל התקשר יעקובסון

 יהודית. מדינה על בהחלטה ולתמוך לשוב באו״מ ארצות־הברית לנציג

 מוטלים ירושלים שבחוצות ימים כמים. נשפך יהודי שדם ימים והימים

 להסיעם המסוגל אמבולנס ואין ופצועים, הרוגים וילדים נשים גברים,
 דרכן עושות אספקה עמוסות ששיירות ימים דלק; מחוסר לטיפול

 בלהבות ועולות אוייב במחסומי נלכדות נצורים, ישובים ולעוד לירושלים

 שבע־ בני חדשים מגוייסים שבהן פלמ״ח פלוגות ומלוויהן; נהגיהן על
 עלתה שלא אספקה אוכלו. וגופותיהם בלהבות נלכדו עשרה-שמונה־עשרה
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 בסכנת עצמנו מצאנו ימים באותם עלינו. הקמים ידי על נבוזה באש

 מדינה הקמת על בהחלטה שתמכו המדינות מכל לבד. ואנו - השמדה

 נשקנו לעורנו. אצבע שינקוף אחד ברית בעל לא אף נמצא לא יהודית

 ניוושע. דיפלומטית בהכרה ולא וקוקים היינו פוליטית לתמיכה לא דל.

 בריטיות מידיים שעבר הנשק שורם שעה וללוחמים, לנשק היינו משוועים

 ממצרים, הערבים המתנדבים שורם שעה וגבר. הלך ערביות לידיים

 עם או, ודווקא עלינו; הקמים כוח את רבה במידה הגביר ועירק סוריה

 - אמברגו הטילה ארצות־הברית ממשלת בארץ, מצבנו על הדיווחים
 נשק בהעברת שייתפס מי התיכון. למורח נשק אספקת על איסור

 המאגר - טרומן שבהנהגת באמריקה רבות. מאסר לשנות צפוי ליהודים
 אורחי הוזהרו - באירופה השואה אחרי ביותר הגדול היהודי האנושי

 לעונשים צפוי במלחמתם ליהודים לסייע שיתנדב שמי ארצות־הברית
 ממשלת של וו מדיניותה את האמריקנית. האזרחות ולאובדן כבדים
לשנות. היה יכול לא יעקובסון גם טרומן

 מפרך עמל לאחר מירושלים. נעימה ידיעה באה הזאת המהומה בכל

 בכלא כלואים היו שעדיין לחייי, אנשי הצליחו אין־ספור ותחבולות

 אל הגיעם עד מכשולים, ולהסיר חדרם ברצפת מנהרה לחפור ירושלים,
 חסומה. היתה עדיין החוצה הדרך הכלא. בניין של האבן לקיר מחוץ

 המחלקה מטעם בית־הסוהר תחזוקת על האחראי ארליך, שבח המהנדס

 ביוב בעיות שיש לשלטונות הודיע ציבוריות, לעבודות הממשלתית

 כך הצנרת. לניקוז תת־קרקעי תא מעין להכין יש טיפול. המצריכות

 יצא פעם מדי ביוב. לפועלי שהתחזו לח״י חברי עמו להביא היה יכול

 שנים־עשר הביוב. בדרך האסירים אחד גם יצא פעם ומדי הפועלים אחד
 וארבעה לח״י חברי שמונה מהם זו, בדרך להשתחרר הצליחו אסירים

אצ״ל. חיילי

 דעת ועל יהודים, עם אנגלים התיידדו שבהם בודדים למקרים פרט
 בעיקר נכבדים, כסף סכומי תמורת נשק במכירת להם סייעו עצמם
 ופעל ממשלתו מדיניות אחר נהה האנגלים של הגדול רובם הארץ, בצפון

 היהודים. נגד קודש( )מלחמת ב״גייהאד" המסתערים הערבים עם ביד יד
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 של גדולה קבוצה הבריטים. עשו הערבים לעשות הספיקו שלא מה

 צפון שכונות על שהגנה מנדלבאום" עמדת” על פשטה אנגלים חיילים

 חטפו הם המגינים. מידי נשק" בי׳החרמת הסתפקו לא והפעם ירושלים,

 הטילו שם שכם, שער לעבר במשאית אותם והסיעו הגנה חברי ארבעה

 באכזריות נרצחו הארבעה וצמא־דם משולהב ערבי המון לידי אותם

 העתיקה. העיר בחוצות השטן אורגיית את גוויותיהם עם רקדו והערבים

 יפו-תל־ בגבול דומה מעשה על האנגלים חזרו זה, הישגם"”מ מעודדים

 בבית־ ההגנה בעמדות שנמצאו הגנה חברי שלושה־עשר חטפו שם אביב.

 לאנגלים. להתנגד שלא הוראה קיבלו שאנשיהם לאחר "היוצק", חרושת

 לגורל דומה היה וגורלם יפו, במרכז ערבי אספסוף לידי הוטלו כולם
שבירושלים. שכם בשער ההגנה נרצחי ארבעת

 בן־יהודה ברחוב תופת מכוניות אנגלים שוטרים העמידו לזאת ובנוסף
 ולפציעתם אזרחים משישים למעלה של למותם וגרמו ירושלים שבמרכז

יותר. רבים של

 בירושלים מאיר של לוחמיו חוליות נקם. ותבע רתח לח״י אנשי של דמם
 אקדחים כשבידיהם אנגלים, אחרי תרים ומבואותיה, העיר על פשטו

נפצעו. ועשרות בחייהם שילמו ושוטרים חיילים עשרות ומוקשים.

 ושמונה עשרים - הארץ בדרום לח׳יי אנשי ידי על מוקשה צבאית רכבת

נפצעו. וחמישה ושלושים נהרגו אנגלים חיילים

 שכנו בהם באזורים פניהם להראות האנגלים עוד העזו לא מאז

השלטון. רסן את איבדו למעשה הם היהודים.

 היתה עדיין הבריטית הנוכחות אך חוסל, למעשה הבריטי השלטון

 - למניינם 1948 במאי בחמישה־עשר להתפנות התכוונו האנגלים קיימת.
 השלטון להעברת בלייק־סקסס האו״מ בהחלטת שנקבע התאריך זהו

 אחדים חודשים נותרו זה לתאריך עד אולם המחולקות. המדינות לידי

 בארץ־ היהודים שליטים. עוד ולא במחנותיהם מסוגרים הבריטים שבהם

 לא עדיין עצמאים. - יהודה נפלה מאז הראשונה בפעם היו ישראל

 היתה לא אמנם הארץ קיימת. היתה העצמאות אך עצמאות, הוכרזה

 ירושלים כולל יהודים, חיו שבו המקום אך הגדול, ברובה משוחררת
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 שלטוניים. מוסדות היו ליהודים עצמאית. מדינה למעין היה המערבית,

 היהודים .”העם "מנהלת אלא ממשלה השלטונית לסמכות קראו לא הם

 מן עלו ולח״י ל”אצ לגורלם. אדונים היו בינתיים אך השמדה, בסכנת היו

 העצמאי. העם לצבא בינתיים היו ההגנה עם ויחד בגלוי, ופעלו המחתרת

 אימונים מחנות קמו עצמאי. עם של צבא אך מפוצל, צבא אמנם

 בירושלים הקימו לח״י בארץ. שונים במקומות גדולים צבאיים בבסיסים

 מהם מקומות בשייך־באדר, יואב מחנה ואת בליפתה אלדד מחנה את

הערבים. את הניסו

 החדש, שבמצב המבוכה מן מתאוששים החלו לירושלים, מחוץ בלח׳יי,
בארץ. אחרים באזורים גם בפעולות ופותחים

 בא העיקרי האיום יקר. יהודי דם נשפך בערבים, המוקף דן, בגוש גם
 ערבים תשעים־אלף ובה בארץ הגדולה הערבית העיר - יפו מכיוון

ערביות. כנופיות של ביותר הגדול והריכוז

 ”פה? קורה "מה עצום. במתח מזל את מצאתי תש״ח בטבת ב”כ ביום
 נקווה "עכשיו מזל, אמר זהו!" בום! ליפו... נשלחה תופת "משאית שאלתי.

בשלום". שישובו
 חומר־נפץ של גדול במטען עמוסה במשאית נהג חכמוב( )ציון ריגולטו

 )אלישע שמואל אליו נלווה הדר. פרי של גדולה בכמות שכוסה

 יפו למרכז המשאית את הסיעו כערבים, לבושים השניים, איבזוב(.

 מרכזי מטה ששימש סראייה"”ה בניין לצד ההומה, במרכז שחנו ולאחר

 המקום. מן לחמוק והצליחו המנגנון את הפעילו הערביות, לכנופיות

האדירה. ההתפוצצות את שמעו מרחוק

 לחמוק היו צריכים הבחורים וגובר. הולך במתח להם המתנו ואני מזל

 אמנם העיר. רחבי בכל נמצאים חמושים וערבים מזועזעת כולה כשיפו

 נחסמה לשם הדרך אם אך מראש, שנקבע במקום להם ממתינים בחורינו

 קיימת ואז אחרת, דרך ולחפש לחמוק עליהם יהיה ערבים, משמרות בידי
בהם... יפגעו שיהודים סכנה
 אינם. והשניים - יריות הרבה נשמעו הממתינים: מהבחורים דיווח הגיע

 הגיעו! הבחורים המרגיעה: הידיעה הגיעה מתח של ארוכים רגעים לאחר
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בתל־אביב. לבסיסם בשלום לשוב הצליחו הם

 תחתיהם וקברו חורבות לעיי היו סביבתו וכל והבניין התפוצצה המשאית

 ומספר בכשבעים הסתכם ההרוגים מניין כנופיות. ראשי של גדול מספר

יותר. רב היה הפצועים

 תשלום, תמורת ידיעות ובאספקת נשק במכירת בתיווך ללח׳יי שעזר ערבי

 הכנופיות מרכז בניין ליד תופת מכונית בהסעת לעזור נכונות הביע

 הסאראיה. בניין ליד שהוצבה לזו דומה משאית הוכנה כך לשם בשכם.

 פרי המסיע ערבי של מזוייפות בתעודות מצוייד שמואל ישב ההגה ליד

 נעצרו אך אחדים, מחסומים עברו הם המקורי. הערבי ישב לידו הדר.
 אנשי עם העניינים את "להסדיר׳' הערבי יצא שם המחסומים, באחד

 מכן, לאחר שהתקבלו מידיעות שמואל. את הסגיר הנראה וכפי הכנופיות,
 את לפרק לו ולגרום סודות מפיו להוציא בניסיון קשות עונה שמואל
לשווא. אך - הפצצה

שמואל. את הרגו

 לשם למקום יצאו להם, וסייעו הכנופיות ראשי עם שישבו אנגלים, שני
 להתבונן סביבם התקבצו הכנופיות ראשי כל כמעט הפצצה. פירוק

 מתושבי המונים הסתופפו סביבם פצצות. פירוק בהלכות פרק וללמוד

 )חבורת שטרן" "למעת של במשאית לחזות הם גם שבאו ההוא הכפר

 הסתר מנגנון את האנגלים הפעילו למשאית ניגשו כאשר שטרן(.
 עצום. בשטח הסביבה כל את וריסקה התפוצצה והפצצה הממולכד

 בחייהם. שילמו חנין הכפר מתושבי והמונים הכנופיות ראשי האנגלים,

 המשתתפים בין היו שהם התברר האנגלים, שני של זהותם כשנודעה

ירושלים. במרכז התופת מכוניות בהפעלת

 למרבה זצ״ל. גורן הרב ידי על שמואל של גופתו הוחזרה כשנתיים כעבור

 מידי בשלמותה הוחזרה יהודי שגופת ראשונה פעם זו היתה הפלא,

 יחס בגופתו נהגו כי גורן לרב הובהר המקום מוכתר עם משיחה הערבים.

 הם בעינויים. נשבר ולא להם נכנע לא ששמואל משום והוקרה, כבוד של
גבורתו. על העריצוהו

 מפעולות כתוצאה דן. לגוש שסביב בחזית לשיטותיהם לחמו הארגונים
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 שיך־מוניס הכפר מן נפשם על נסו הערבים אלה, באזורים לח״י

ורמת־גן. תל־אביב צפון שבסביבות

 ובבתים בפרדס־כץ בפתח־תקווה, ופעולות אימונים בסיסי הקימו לחייי

 זה מקום היום רמת־יאיר. למקום וקראו בשיך־מוניס, הנטושים הערבים

רמת־אביב. בשם מוכר

 בשיך־מוניס. בבסיס בחורים קבוצת להדריך גרא על־ידי התבקשתי

 שצברתי הרב בניסיון ראוי שימוש ייעשה סוף־סוף כך. על שמחתי
 גם בהצלחה. עברתי שאותו בהגנה כים”המ ובקורס נוטרים, בהדרכת
מבוטל. לא משקל כנראה היה המלחמתי לניסיוני
 ציפיתי שלא בבעיות נתקלתי צבאית במתכונת בהדרכה דרכי בתחילת

 לצאת ששו אשר אנשים ביותר. הטובים הלוחמים מצד בעיקר להן,
 היו הפעולה להוראות פקודות. פי על לפעול אהבו לא מסוכנות להתקפות

 ראו לא עליהם ובאחראי פקודה, כאל ולא בשורה כאל להתייחס נוהגים
 לעתים בשקט, פעולה על מבשר היה המפקד במחתרת רע. אלא מפקד

 בצורה להצדיע עליהם עכשיו הרבה. שאמרו ידיים לחיצות היו בלחש;

 מסודרת. בשורה ישר לעמוד צריכים כולם דבר. להם אומרת שאינה

 להיות חייבת שמאל רגל דווקא - שמאל ואומר בקולו מרעים כשהמפקד

 לימין. לפנות חייבים כולם - פנה" ״ימינה אומר וכשהוא מורמת,
 עדיין אך בהערכה, אלי והתייחסו חרות כלוחם עברי על ידעו הבחורים

 הגיעו כשהדברים אולם נוקשה. צבאית למשמעת להסתגל קשה להם היה

 היתה. כלא נעלמה ההתרשלות לילה, וא׳יש יום א״ש שדה, לאימוני

 להם היתה לא כאן ביותר. הטוב הצד על עצמם את הוכיחו הבחורים
המלחמה! מלאכת את לומדים כאן לשמה, הפגנתיות של הרגשה

 התכנסו הערב, ארוחת ולאחר גדוש אימונים יום לאחר ערב, בשעת

 כאן נזקקים אין העמוקה. המחתרת ימי על לספר מותר עכשיו האנשים.

 הפעולות זכר את העלינו שחווינו! האמת עלילות רבו מה ל״צייזבאטים".
 בגופינו פציעה צלקות בגאווה הראינו ממאסר, בריחה ועלילות שהיו

 שיח את קטע מישהו אשר עד שנפלו. יקרים ברעים בכאב ונזכרנו
בשיר: ופצח הלוחמים
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וסורג כבלים בין מחתרת... מאופל

המרדות. שירת בוקעת
העורג מנגינת התוחלת, שיר זה

הפדות!" יום השחרור ליום

 קולם משמיעים גדולה, אחת לחבורה והתקבצו הסתופפו כולם אט־אט

ברמה:

בדרך לנופלים נשבענו בו היום

והדרור, השחרור בקרב

ירך על שוק ונכה אוייב דם נשפוך עוד
האור! יום לציון יבוא עד

 עלו ואז מעט עייפו מחברינו כמה אשר עד לשיר, משיר הזמר עבר כך
 מכולם הפליא החבורה. שבזמרי הטובים הסולנים, של קולותיהם ובקעו

 לב ואת לבי את שבה הערב שקולו סרגנו(, )נסים אבנר החמודות עלם
 הפיוטית היצירה מאוצר ושירים ציון שירי המחתרת, משירי בזמרו כולנו

ספרד. יהדות של

 ויורם בפתח־תקווה בבסיס להדריך התחלתי אחדים שבועות כעבור

 עסק שבתאי( )חיים רן־דיקו גם בשיך־מוניס. מקומי את מילא
בהדרכה.

 התבדחנו, דעות, החלפנו זה, של בבסיסו זה ואני יורם ביקרנו פעם מדי

בעבודתנו. זה את זה והרשמנו התרשמנו

 הלוחמים נציג יענקלה, עקלקלה בדרך הופיע ימים לכמה אחת
 הלוחמים מפקדי על רבץ כבד נטל סיוע. מאתנו וביקש בירושלים,

 הולכות לפעולה הדרישות גברה, האוייב אש התרחבה, החזית בירושלים.

 באוכל, ולהזינם בנשק לציידם וצריך מצטרפים רבים צעירים ורבות,
תחזוקתם. את ולממן הבסיסים את להרחיב
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 הבחור את הערצתי רוחי. את עודדו מירושלים יענקלה של ביקוריו

 בשרונה, המשטרה סיירות מטה את פוצץ לימי עם שיחד הזה האמיץ

 התבונן יענקלה דבר. לשם היה בירושלים בערבים כלוחם גבורתו ושמע

 .״ בירושלים. כזה בסיס להקים ויכולנו ״הלוואי לי: ואמר ובציוד בבסיס

 גוש ישובי הותקפו מדרום. ליום. מיום ומחמיר הולך המצב ובירושלים

 למקום הגיעו מצריות "מתנדבים" ויחידות מקומיים, ערבים בהמוני עציון

 לאזור שריוניו את מקרב הערבי הלגיון גם לתוקפים. והצטרפו כתגבורת
 החומות, שבין היהודי ברובע היישובים. לארבעת צפויה כליה וסכנת

 שהצטרפו לח״י חברי כמה וגם ובאצ״ל, בהגנה המאורגנים הצעירים
 שתים־ בני נועזים בילדים גם הסתייעו הם נערים. ברובם היו - אליהם
 אש תחת ותחמושת רימונים לידיהם שהעבירו שנים ושלוש־עשרה עשרה

 התקפות של גלים־גלים מול בגבורה עמדו הם עבר. מכל הניתכת
 על לגבור גם צריכים היו בתוכם כאשר הערבים, שכניהם מצד רצחניות

 מתייפחים זועקים, בהלה, אחוזי ציבור ועסקני ונשים גברים הרבה

השפוך. הדם ולמראה הירי קולות לשמע ומבועתים

 של מבואותיה להגנת כתגבורת שנשלחו צעירים, של רבות עשרות

 נלכדו - בדרום וגוש־עציון בצפון ונווה־יעקב עטרות - ירושלים

בשבי. בנפילה ומי הקרב בסערת מי ונהרגו, אוייב במארבי
 מחזית אליו שהגיעו הדיווחים לנוכח זועזע ההגנה של הכללי המטה

 על נמצאו הקסטל מגיני משמונים פחות (:8.4.48) בי באדר בכ״ח ירושלים

 נאלצו כתגבורת, שנשלחו פלמ״ח וכוח עציוני חטיבת של כוח קריסה. סף
 מפקד נותקה. קריית־ענבים האוייב. של כבדה באש כשנתקלו לסגת

 לדבריו, הכללי. המטה של אישורו את וביקש נסיגה על החליט המרחב

 יש הסביבה. את להציף ועומדים לאזור נוהרים איש, כאלף ערבים, המוני

נורא. מטבח מוצא גוש תושבי את להציל

 מבשרים ירושלים של האחרונים ההגנה מערכי התמוטטות על הידיעות
הערבים. לידי כולה העיר של הקרובה נפילתה את

 עמדה ירושלים כי למסקנה בירושלים לח׳יי מפקדי הגיעו שנוצר במצב
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 - עושים כבר זה בכוח לעשות ניתן אשר את מוגבל. כוחם כליה. בסכנת

 אש בכוח להילחם יש יותר. גדולים בכוחות לתקוף יש מספיק. זה ואין

 ברירה שנושמד. או - בהם ונהרוג עליהם נעלה שאנחנו או יותר. חזק

 באותה התלבטו יותר, גדול שכוחם האצ״ל, מפקדי גם אין. שלישית

 משולבים. בכוחות ללחום משותפת. לפעולה רעיון עולה כך בעיה.

לוחמת. באחדות להסתער

 על חולש דיר־יאסין הכפר דיר־יאסין. הכפר על מצביע המפה על מבט

 על במצור חלק ולתושביו השפלה, מן העולה בכביש ירושלים מבואות

 וגורמים הקסטל על הנלחמים האוייב לכוחות עורף משמש זה כפר העיר.

 דיר־יאסין מהכפר החדשים. ולמגוייסים פלמ״ח ללוחמי כבדות לאבידות

 המערביות השכונות של היהודים התושבים לעבר מוות כדורי משלחים
וקרית־משה. גבעת־שאול

 הסכנה על הקשים הדיווחים קבלת שאחרי ביום תשייח, ב' באדר בכ״ט

 ולח״י אצייל יחידות ירושלים, של האחרונה ההגנה קווי להתמוטטות
 הם לוחמת. אחדות סיסמתם: דיר-יאסין. הכפר על שחר עם פשטו

 המבוצרים. הכפר בתי מצד עזה ובהתנגדות אחדים במחסומים נתקלו

 אותו כל שהתנהל עז קרב לאחר בית. מכל לעברם נורתה רובים אש

 אבידות ארבע ליהודים הכפר. כיבוש את השלימו היהודים הכוחות היום,
 למנותן. שקשה רבות אבידות נגרמו לערבים אך פצועים, ועשרות בנפש

 מעט לא ובית, בית כל על שהתנהלו והקרבות העיקשת התנגדותם עקב
הערבים. ההרוגים במניין היו וילדים נשים

 של הקיים שבמצב ידוע כה עד בפליאה. גבותיו הרים כולו העולם

 והיהודים הורגים שהערבים לכולם מובן ליהודים, ערבים בין מלחמה

 ההורגים הם יהודים הטבע: את הנוגד דבר בארץ מתרחש והנה נהרגים.
 נוח כה עד מזועזעים. היהודים מנהיגי גדול. ובמספר נהרגים, - והערבים

 והנה ההרוגים. אנחנו כי הטובים אנחנו קורבנות: של עם לייצג להם היה
 של חדש גל ייעשו. שלא דברים שוב מבצעים האלה הפורשים עכשיו

 לא פלמ״ח חברי גם אמנם האוויר. חלל את והציף עלה וגינויים השמצות

 הערבים. לנו שעשו מה לעומת הוצנעו מעשיהם אך ערבים, בהרג בחלו
 חסרי אדם" כ"פראי היהודית המנהיגות בפי תוארו היהודים הכובשים
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 על הידיעות כך האנגלים. של "רשמיות" בהודעות גם וכמובן מעצורים,
 את החרידו בדיר־יאסין וה"ארגון" שטרן" "למעת שביצעו ההרג מעשי

 ביצעו אשר את הם יודעים ולאימה. לבהלה וגרמו הארץ בכל הערבים

 מנוח: להם נתן לא הערבים של הפרוע דמיונם באנגלים אלה ארגונים

 ערבי שכל הקובע מדיר־יאסין, עליהם העולה היהודי את ראו מקום בכל

 עלו היהודים כי שעתם, הגיעה כי משוכנעים היו הם מוות. - דינו אחת

 מיתה" אל "אוולאד לב כמוגי א? עד שתוארו היהודים הנקם. דרך על

 המוות כמלאכי עתה תוארו לטבח, המובלים וככבשים המוות( )בני
 המנוסה. את בעקבותיה הביאה לבהלה שגרמה והאימה טרף. וכחיות
 ומספרם ורבבות, אלפים עוד הצטרפו ואליהם נסים, החלו מהם מאות

 בסכנת שהיה היהודי העם הנס. התרחש כך אלפים. למאות והגיע עלה
לחיים. ונדון קמיו על קם הכחדה,
 יועד היה דיר־יאסין על בקרב הלח״י כוחות שמפקד לשמוע שמחתי

 על והמלצתי הלחימה בתורת בנערותו אותו שהדרכתי זליבנסקי(, )פתחיה

ללח״י. צירופו

 המערבית בירושלים גם לגורלם. ואדונים עצמאים שהיהודים ברור עכשיו
 היהודים אך ויתרו, יהודים מנהיגים זרים. שלטון אין יהודים המיושבת

 בלייק־ עמים החלטות ולא בלפור הצהרת חסדי לא ויתרו. לא הלוחמים

 במלחמת בעצמאות. ■זיכונו בתל־אביב מוזיאונית הצהרה ולא סקסס
 ירושלים על בקרבות לעצמאות. זכינו הארץ מן ובגירושם באנגלים דמים

 בקרב ברית בעל לנו נמצא שלא נכון להתייהר. לנו אל אך לחיים. זכינו

 עמנו וחתם שכרת מי הכזיב: שלא נאמן ברית בעל לנו היה אך העמים,

 מרבית לפנינו: קשה מלחמה עדיין אך לעזרנו. נחלץ אברהם ברית את

בידינו. אינם הארץ מרחבי

 רובים ממאה למעלה נלקחו כרכור. ליד שמונים למחנה פרץ אצ״ל
 נהרג, קולונל, דרגת שנשא המחנה, מפקד תותחים. ארבעה וכן ומקלעים

מחייליו. שבעה עוד נהרגו עמו ויחד
 עמוסה בריטית צבאית רכבת חדרה ליד הותקפה אחדים ימים כעבור
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 אצ׳יל אנשי עמלו שעות ארבע ומרגמות. תותחים פגזי בעיקר תחמושת,

 להעמיס כסבלים, ו״הועסקו" במקום שנישבו בריטים חיילים וכן

למקום. שהובאו המשאיות על תחמושת טון כחמישים

 בעלת פעולה לבצע האצ״ל היה יכול האחרונים המלקוחים בעזרת

מכרעת. חשיבות

 על אצ״ל של גדולים כוחות הסתערו דיר־יאסין כיבוש לאחר כשבועיים

 מחסומי את לפרוץ אצ׳יל אנשי הצליחו הקשות האבידות למרות יפו.

 האצ״ל מפקדת החליטה האבידות מספר לשמע הגדולה. הערבית העיר

 והמשיכו לפקודה סירבו בשטח הלוחמים הפלא, למרבה ולסגת. לחדול

 עם התמודדות היתה לא הקשה הבעיה דם. עקובת איטית, בהתקדמות
 דיר־ וזכר העיר, על הומטרו חדרה ליד המלקוח מן פגזים אלפי הערבים.

 הערבים. התנגדות את למוטט כדי בו והיה פעולתו, פעל הוא גם יאסין
 עליהם, שכוונו יריה ומכונות בריטיים בטנקים נתקלו אצ״ל לוחמי אולם

 גלויה במלחמה עמדו יהודים לוחמים הראשונה בפעם לסגת. סירבו אך
 הוראות קיבלו כי אף הוכרעו, הבריטים הבריטים. של הכבדה האש מול

 ראש מק־מילן, הגנרל מחיר. בכל היהודים הכוחות את לעצור ממפקדיהם

 היושב מונטגומרי למפקדו הבריק בארץ, הבריטי הצבא של הכללי המטה
 את לעצור נצליח אם גם ביצוע. ברת אינה פקודתך "מצטער. בלונדון:

 מתושביה מתרוקנת היא העיר. את למסור מי בידי יהיה לא היהודים

 מן המבועתים הערבים שרידי המערכה. נמשכה ימים כשבועיים הערבים".
 ובקשתם ההגנה בפני להיכנע ביקשו האצי׳ל, אנשי עם ה״חם" המגע

התקבלה.

 ארצות־ ובעיקר שונות, מדינות לחצו 1948 במאי החמישה־עשר לקראת

המדינה. הקמת על יכריזו לבל היהודים מנהיגי על הברית,

ארץ־ישראל. את הבריטים פינו תש״ח באייר ה' ביום

 ארצות־ של הכבד לחצה בפני עמד עוז, אזר בן־גוריון דוד יום, באותו
 הקמת על להכריז נעז אם לעזרה לצפות לנו ש"אל ואיומיה, הברית

 שראוי מעשה זה היה מחבריו. רבים לדעת בניגוד הכריע הוא המדינה".
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 במוזיאון המפלגות מנהיגי את כינס הוא התוכן... רק ולהוקרה. להערכה
 דברי את שומעים הם מגילה. בפניהם והציג בתל־אביב חזותית לאומנות

 המגילה גם דוממות. תמונות מציגים הקירות שעל במקום המגילה

 התכנסו ישראל. של החיים ממעיינות השואבת מגילה היא אין דוממת.

 נגד שלחמו כאלה היו עצמאות. למען לחמו שלא המפלגות ראשי כל שם

 נגד בקנאות שפעלו כאלה והיו העצמאות, למען לא אך הלבן, הספר

 באותו העם. חרות למען נפשם שחירפו מי שם היו לא יהודית. מדינה

 ישראל. מדינת ושמה היהודית המדינה להקמת הכרזה על חתמו מעמד

 העם .1947 בנובמבר ותשעה בעשרים שהיתה כפי משכרת התלהבות אין
 נובס לא אם יהודית מדינה תהיה מבינים: כולם הדם. מתוך מתבגר

 ללא לי שאמרו אנשים פגשתי למלחמה. מתכוננים - בינתיים במלחמה.
 אינה דעתי - ואני ישראל", מדינת קמה - טוב "מזל התרגשות: כל

 תודות ולא מעכשיו לא - עצמאים אנחנו יודע: אני להצהרות. נתונה
 הד עם "מה מוזיאון. מאותו בהרבה חשוב למקום נתונה דעתי להצהרה.

 עודם בחורינו לחמנו. כזאת למדינה שלא לי אומר לבי שואל. אני הבית?"
 המדינה תהיה זו ה', בית את נבנה ה', להר יעלו בירושלים. לוחמים

 תל־אביב. במוזיאון ההכרזה מן מתרגש אינני - אז עד נכספנו. שאליה

 רציתי במלחמה, התקדמות על לשמוע רציתי כולם. כמו לרדיו הקשבתי

 על מספרים מתעתע. הרדיו אבל ירושלים חומות על העולים על לשמוע

 ירושלים. נזכרת לא הבית. להר זכר אין הזאת ובמגילה העצמאות. מגילת

 אין אשר את רוצה, אני אשר את מוצא אני אין בה שיש המלים מכל

 יש אבל ארצנו. של מרחבים ועוד ועוד שכם ואת חברון את בה ואין בה.

 לצלילי שם נחתמה כי אף תקווה, יש בן־גוריון במגילת לא תקווה.

 מדינות של דיפלומאטית בהכרה לא גם "התקווה", הלאומי ההמנון
 המלחמה תוצאות תקווה. יש ובמלחמה - מלחמה יש התקווה. טמונה
עצמאותנו. גבולות את עצמאותנו, מידת את יקבעו

 שהעם מזכירים המוזיאון. מגילת על דברים משמיע הרדיו ושוב ושוב
 עצמו? היהודי העם עם ומה ספר־הספרים. את כולו לעולם הוריש היהודי

 את מזכירים אין מדוע ספר־הספרים? ממורשת פטור עצמו הוא האם
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 מספרת ההכרזה כולה! הארץ את היהודי לעם להוריש המחייבת הברית

 היא מדוע אך העתיקה, למולדתו היהודי העם של ההיסטורי הקשר על

 לכול ומעל כול קודם הוא ההיסטורי שהקשר העובדה מן מתעלמת

 בית־לחם עם ומה דוד? ולעיר דוד בית ולמלכות המכפלה למערת

 חבר מנדט בלפור... בהצהרת הוכרה "זכותנו מוסיף: והרדיו אפרתה?

 בהכרזתנו להצטדק אנחנו צריכים כאילו האו״מ..." החלטות העמים...

 את מזכירים ואין הארץ... על זכות לנו נתנו אשר שהם העולם בפני

 ממשרדי אלה מנהיגים של העברתם את שאיפשרה החרות מלחמת

 קודם אחת שנה שבדיוק שבתל־אביב, שרונה לקרית בירושלים הסוכנות

 במקום המשטרה מרכז את ויענקלה גיימי פוצצו תש״ז, באייר בה׳, לכן,
 נתונה אינה דעתם וגיימי יענקלה אבל הצהרה. לאותה הדרך את ופינו
 החומות על הסתערו הם ממש זו בשעה בתל־אביב. להחלטה עתה

הבית... להר הדרך את החוסמות

 הצעיר, השומר ממנהיגי בנטוב, מגילה? אותה על בחותמים ומי ומי
 ועדת לפני קצר זמן אך היהודית המדינה רעיון נגד מפורשות שהצהירו
 חדשה" "עליה מפלגת ראש רוזנבליט, פליקס הדייר האו״מ; של החקירה

 את להמשיך באנגלים להפציר הבינלאומית הוועדה בפני שהתחננה
 מאיר של מקומו אפילו נעדר לא החותמים ובין בארץ... המנדט שלטון

 כוחותיה, בכל לציונות שהתנגדה המפלגה פ.ק.פ" מנהיג הקומוניסט וילנר,

 כשטבחו המופתי אנשי עם פעולה בשיתוף בחלה לא לסטאלין ובסגידתה
ישע. חסרי ביהודים

 עולם גויי מול עמדנו ההכרזה. בערך ראש להקל אין הכול אף על אך

 אפשר עצמנו. כלפי גם להכרזה חשיבות ועוד עצמאים! אנחנו והכרזנו:

 האדירה של לחצה לנוכח גם לעמוד אפשר חיצוניים, בלחצים לעמוד
עצמאים! אנחנו נכנעים! איננו לא! ולומר: הגויים במעצמות

 ואיימה לחצה אתמול שאך האמריקנית המעצמה הפלא, ולמרבה
עצמאית. כמדינה בנו להכיר ראשונה היתה להפקירנו,
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ישראל מדינת

 ברנרד ד״ר את ממנה ישראל ממשלת ישראל. למדינת ראשונים ימים

 לעיר היתה משל - שבידינו ירושלים על צבאי למושל יוסף( )דב ג׳וזף

 בן־גוריון דוד האו״מ. החלטות פי על גורלה שיוכרע עד - וכבושה זרה

 נתן בארץ, זר שלטון שנות אלפיים לאחר ראשון ממשלה לראש שהיה

 כהתנגדות להתפרש העלול צעד בשום לנקוט לו שאל יוסף לדב הוראה

ירושלים. על האו״מ לשלטון
 מודיעים המחתרות מנהיגי ערב. צבאות פלישת על ידיעות מגיעות

 מקום בכל נאמנים כאזרחים המדינה לצבא יצטרפו שאנשיהם
 אולם המדינה, של הריבוני כשטחה בו מכירה היהודית שהממשלה

 כשטחה ישראל ממשלת על־ידי מוכרת אינה ירושלים עוד כל בירושלים,
 עצמאי. באורח שם לפעול יוסיפו הארגונים לוחמי ישראל, מדינת של

זר. שלטון לשום ירושלים את למסור מוכנים איננו

 גוש־ ישובי הוכרעו צאתם ערב יצאו. האנגלים מירושלים. ידיעות מגיעות

 של השיריון על־ידי עדיפים, ערבים כוחות מול רב זמן שעמדו עציון,

 נרצחו רבים בקרב. נפלו המגינים מבין רבים ונפלו. הערבי־בריטי הלגיון

 בעבר־הירדן. שבויים למחנה ונלקחו שרדו מעטים האוייב. בשבי בנפלם
 ההגנה למפקדי זטלר( )יהושע מאיר פנה מירושלים, הבריטים יציאת ערב

 בואו יוצאים, כשהבריטים עתה, מחכה. ירושלים שנה אלפיים” והאצ׳יל:

 בחומה עתה נתקל הוא אך משותפים". בכוחות האבן חומת על נגבור

אבן. לב של חומה - יותר קשה
 תכניותיהם, בראש בינתיים, איננה, העתיקה שהעיר הודיעו ההגנה מפקדי

 שהם טענו אך לבוא, רצו אצ״ל ראשי ההצעה. את דוחים הם כן ועל
 לפעול רשאים הם אין לפיו ההגנה, עם פעולה לשיתוף הסכם על חתומים

 על להשתלטות גזרות ביניהם חולקו כבר . להסכם שותפיהם הסכמת ללא
 אם בתכנית. איננה העתיקה העיר אך האנגלים, נמצאו שבהם מקומות

 מגלה בגין עמנו. לבוא ישמחו הם יאשר, בתל־אביב היושב הארגון מפקד
 ההגנה של יחסה את שכחו ירושלים. חשבון על - בהסכם לנאמר נאמנות
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 של יחסה את שכחו דוד. המלך מלון לפיצוץ הסכמתה שנתנה לאחר אליהם

 להפר לא העיקר בדיר־יאסין. לפעולה הסכמתה בעקבות אליהם ההגנה

 נצורים לחומה מעבר שם. מחכות ערגה שנות אלפיים רק ולא הסכם!

 מוקפים בהיותם חייהם על נאבקים והם היהודים, העתיקה העיר תושבי

רגע. בכל ולכלותם עליהם לעלות המאיים אמר בשונא

 אך לבדם, המשימה את לבצע בכוחם שאין ידעו בירושלים לח״י אנשי

 כל דורות, על דורות העם תפילות כל ויתור. דעתם על להעלות יכלו לא

 כל א■!, עד שנעשו הגבורה מעשי כל במחתרת, הארוכות המלחמה שנות

 אחר דבר מכל יותר כוונו הבריטים, ובשבי הקרב כשדות שנשפך הדם

 העיר חומות בין - שם מצוי וההר הי. בהר לעלייתם הדרך את לפלס

 בדרך הניתן כל את לעשות לבדם לח״י אנשי יצאו ברירה באין העתיקה.
להר־הבית. בדרך אפשרי שטח כל וכובשים מתקדמים המטרה, אל

 שבין השטח את ירושלים חרות לוחמי כבשו באייר, ה־ו ימים יומיים, במשך
 לשער ועד יפו לשער עד החומה למרגלות הגיעו הם לחומה. הרוסים מגרש

 לח׳יי אנשי )!( משלושים פחות בין כבדים קרבות התנהלו השני ביום החדש.
 שבין הנצורים שבירה. סף על היה הערבים כוח שמסביבם. הערבים לבין

 ומוכנים חשובות עמדות על משתלטים הלחץ, מן משתחררים החלו החומות

 ההגנה. ממפקד הפקודה להם תינתן רק אם שמולנו הערבים בעורף לתקוף

 לשווא. אך - האחרים לארגונים לפנות חדלו לא עת אותה בכל לח״י אנשי
 השטח את לידיכם לקבל בואו אנא עמנו, לבוא מוכנים אינכם 'אם”

 אין אך להיעצר, לנו נותן אינו לבנו הכול. אף על נמשיך ואנו שכבשנו,
 ואל האצ״ל אל קראנו להתקדם', וגם בעמדות ולהחזיק להוסיף בכוחנו

 האבידות עקב חלפו. יקרות "שעות - חברי אחר־כך לי סיפרו - ה"הגנה"
 אנשים מספיק לנו אין שלנו. העמדות בין אל חודר האוייב הכוח, וצמצום

 בחורינו בינתיים נענתה. לא זו פנייה גם שבידינו. השטח בכל להחזיק
 להמשיך רוצים הנותרים פצועים. הלוחמים מרבית הרוגים. ארבעה נפגעים.

 את ולמשוך להמשיך רוצים החיים. על חסים אין כלות. עד - האחרון עד

 ללא אזלה. התחמושת אפשר. אי אך הבית. להר - לשם ישראל עם
 על בוכים ובוכים. מאונס נעצרים נעצרים. שביד. לנשק ערך אין תחמושת
 מתנכרים של אטימותם על ובוכים נוכרים בידי ירושלים את שהותרנו
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הנופלים׳'. על ובוכים

 מהם אחד אחת. ובחורה בחורים שלושה ההרוגים: שמות את שמעתי

 שלושת בין דמעות. של שטף ולאחריו בלבי חד כאב חשתי לי. מוכר

 דקות הי״ד(. הוברמן )יששכר הגיבור יענקלה יענקלה. היה הבחורים

 ישראל מדינת קמה הבשורה: את שמע לבו את פילח שכדור לפני אחדות

 אחת שנה נפל. כך ועל המדינה לבירת תהיה שירושלים רצה הוא ונפל. -

 עם כשפוצץ ישראל תקומת למען נפשו חירף תש׳יז באייר בהי לכן, קודם

 ישראל. ממשלת למושב היתה שרונה בשרונה. המשטרה מרכז את גיימי
לשמוע. הספיק לא הוא זה את

 באה הנה בחוצותיה, שזרמו הדם בנחלי לירושלים לה די לא וכאילו

 סמואל( )נבי שמואל הר פסגת על הוצבו תותחים שני נוספת. צרה עליה
 מכדורי מסתור להציב יהודים יכלו שבו במקום היהודים. את והרעישו
 וריסקו מוות שזרעו לפגזים נחשפו הערבים, הצלפים של העופרת
 או מים מנת לקבלת בתור שעמדו ונשים גברים על ירו הערבים איברים.

 עשבים ללקט שדות על שפשטו ילדים, גם נפשם, להחיות דלה לחם פת
 נפגעו שלא בית או סימטה רחוב, היו לא ניגר. ודמם נפגעו למאכל,
 יש אבן בקיר הפוגע פגז אבן. בנויים שבתיה ירושלים של מזלה בפגזים.

 להרוס בכוחו אין אך אחדות, אבנים או אחת אבן לעתים להפיל בכוחו
 יום־יום בקרבה. ההרוגים היו רבים אך נהרסה, לא ירושלים כן על בית.

 תושבי לכל שנהרגו. קרובים או מכרים על ירושלים תושבי התבשרו

 אחד, ילד של סיפורו ללבי נגע ימים. אותם על כואבים סיפורים ירושלים
 רצה בגילו, ילד ככל הזה, הילד שנים. אחת־עשרה בן שמו, מזרחי ציון

 של הצרה בדירה מעשה באפס זמן לאורך לשבת לו היה קשה לשחק.

 להניע מרחב למעט זקוק הילד קודרת. באווירה הילדים ברוכת משפחתו

 אמר מעט", לשחק החוצה לצאת רוצה "אני ולרוץ. לקפץ איבריו, את

 יצא יצא. הוא אך - בבית שיישאר לפניו שהתחננה לאמו, הקטן ציון

 הדבר וחנקו. פיו לתוך חדר קטן ורסיס בסביבה התפוצץ פגז שב. ולא
 ליוכבד־תמר להיות לימים שעתידה מי מזרחי, יוכבד לאחותו נודע

 ביקור־חולים. בבית־החולים המתים בחדר רב זמן חיכתה היא רעייתי.
 המוות כאשר הנורא, ובבלבול הרבה במבוכה הרוגים. של נוסף גל בא
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 הם פגזים. לפגיעות חשופים קדישא חברה אנשי גם שעל, כל על אורב

 יוכבד, של לשאלותיה להשיב נתונה היתה לא ודעתם בחיפזון, ובאו יצאו

 ובלחץ בבילבול בחופזה. נקברו רבים הרוגים ולהמתין. להוסיף וביקשוה

 שיוכבד מבלי נוספות גופות עם לקבורה ציון של גופתו נלקחה הזה

 היכן שכחו הזאת המהומה ובכל הקטן. אחיה גופת בהיעלמות תבחין

 אך בסנהדריה, בבית־העלמין נטמנה שגופתו ידעו הקטן. ציון את טמנו

 יהיו הזה. היום עצם עד נודע לא קבורתו ומקום בדיוק, היכן ידעו לא

 ליוכבד־ אח מזרחי, ושושנה נפתלי בן ציון של לזכרו מצבה אלו שורות
גיסי. תמר.

 בשפלה הלוחמים שכל הוחלט הירושלמי. בכוח הייתי לא זמן באותו

 מלוכד. כגדוד או כיחידים להצטרף הבחירה לנו ניתנה לצה״ל. מתגייסים
 למלחמה הליכה בעד הכריעו הלוחמים כיחידים. להתגייסות נטה המרכז

אותנו. מאחדת דמים רעות ברית מזה. זה להיפרד לנו קשה יחד.

 אנשים. הרבה כך כל לראות נרגשים בשיך־מוניס, במחנה כולנו התייצבנו
 יחד שפעלנו וכאלה האחרונה בתקופה אתם שפעלתי אנשים שם היו

 של היסטוריה"” ובעלי מקרבות מצולקים אנשים שם היו הרחוק. בעבר
 אף שעל מבויישים, ואנשים למוות שנדונו אנשים ממאסר, בריחות

 שהם בטענה להילחם, האפשרות מהם נמנעה החריפות מחאותיהם

 ולא שנאסרו כאלה או בהסברה, או ו' במחלקה חשוב תפקיד ממלאים
 לקראת חמות ידיים לחיצות ההבדלים. נעלמו עתה לפעול. הספיקו

 כאן לראות לי היה מוזר המולדת. לשחרור הקרב. לשדות יחד ההליכה
כול. לעיני יחד מופיעים המרכז, חברי שלושת את גם

 ולפרטי לשמי הפקידה משאלות מעט נבוך חברי, עם בתור עמדתי
אלמוני. כחייל דרכי תמה כאן האישיים.

 על שהוצב תורן על הונף המדינה דגל גיוס. מסדר נערך ההרשמה לאחר
אלמונים. חיילים שירת ועלתה ג׳יפ,

 גוייסנו "כולנו תקף: עדיין התוכן אך אלמונים, חיילים איננו כבר עכשיו
 דגלנו את בכפרים בערים / המוות. רק משחרר משורה החיים לכל
 ובדם מבנים שכולות אמהות בדמעות / וכיבוש הגנה ועליו נרים
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 המולדת ובניין הגופות־לבנים נדביק במלה כמו טהורים, תינוקות

 מולדת מרחבי עוד כל כתמיד. היו□ חזק שתוקפם דברי□ אלה נקים!"

לפנינו. המלחמה - נוכרים בידי

ולנוכלים: ליאיר הספד דברי השמיע אלדד

הבהירה בבינתו אותנו חולל אשר יאיר את זכור

 הפלדית, בנפשו אותנו יצק אשר

 הקדוש, בדמו אותנו הוליד אשר
 אשר תלמידיו־לוחמיו כל את וזכור יאיר, את זכור
 גופם את קידשו אשר המולדת, חרות על דמם את נתנו

לגרדומים. לכדורים, לעינויים, לרעב,
 חייהם, בדמנו. זורם דמם לעורקינו. פתוחים עורקיה□
 זו אש בוערת. בנו אשר האש ה□ ומות□ גבורת□
 שלישי, מקדש של בלבו תיקד זו אש אוייבים. תשרוף

ישראל. מלכות של בלבה אשר

יאיר... של האש זו
נפלו. אשר הלוחמים כל ואת יאיר את זכור

 בשם היו□ פקודת את והשמיע המיקרופון את לידיו לקח גרא עכשיו

אלה: דברי□ לשמע במיוחד רגשנו וביניהם השמיע, רבים דברי□ המרכז.

 או במולדתנו השולט זר, כוח כל הוא אוייב בשבילנו
 בשעה בבריטים אוייב ראינו אנו אותה. לכבוש רוצה

 להילחם נאלצנו כן על חוקי, שלטון בה□ ראו שאחרי□

 את יכיר הכלל אשר עד לחכות מבלי עצמנו, בכוחות

 כן על לכול, גלוי הוא הערבי האוייב היו□ שלנו. האמת
 זו מלחמה עוד כל בו, למלחמה כוחנו את מצרפי□ אנו

 את תוסיפו את□ זו בחזית הכלל. על־ידי מנוהלת
 הכו רצון־הקרב. ואת מסירותכם את האיתנה, רוחכם
 ברשותכם. יהיה אשר הנשק בכוח כוחכם. בכל באוייב
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 ואין סייגים אין החיצוני, האוייב נגד זו, בחזית

 האוייב של הצבאי כוחו השמדת היא המטרה רחמים.

מולדתנו. אדמת מעל וגירושו

 הוא מולדת המושג בשבילנו ברורה. מלחמתנו מטרת

משתנים. אינם וגבולותיה קבוע ערך

 אנו ואין מספסרים אנו אין הזאת המולדת באדמת

 הטבעית הרגשתו היא זו ממנה. שעל על אף מוותרים

 אנשים אותם הזקנה, ההנהגה אך עברי. צעיר כל של

 ברור להם - שנים לפני למלחמתנו התנגדו אשר

 גם להתפשר מוכנים ויהיו בעבר ויתרו הם הזה. הדבר
 אם וויתור, כניעה למנוע מסוגל העברי הנוער בעתיד,

 עד להילחם מוכן יהיה הוא אם דרכו, את ידע הוא
הסוף.

 הנשק מכלי אחד תהיה הקיבוצית הלחימה תורת
 ננצל, אותה בעתיד. המלחמה בשביל ביותר החשובים

 הנוער ואת העם המוני את להנהיג כדי העת, בבוא
כולה. המולדת לשחרור הסופית למלחמה

 תנועתנו של קיומה השלמה! המטרה את זכרו
 המלחמה דגל את ראשונה הרימה אשר הלוחמת,

 פינה בכל יתנופף אשר עד מידיה, תוציאנו לא והיא

 על־ידי שצויינו הרחבים, בגבולות במולדתנו,

חרות. לנו תהא לא שבלעדיהם ההיסטוריה;

 על המרה הבשורה הגיעה בו ביום כאן התאספנו

 זה כישלון אוייב. בידי העתיקה ירושלים של כיבושה

 גם אשמה האוייב. של כוחו עדיפות בגלל רק לא נגרם
 פתחו שבועיים לפני בדיוק בירושלים. ההגנה הנהגת

 לשערי עד הפולשים צבא את וגירשו בהתקפה לוחמינו

 את לפרוץ היה אפשר אחד בזינוק העתיקה. העיר
 קודש את ולשחרר לאוייב תבוסה להנחיל החומה,
 חסר היה כבדה אש של חיפוי רק הלאומי. קודשינו
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 המתאים הרגע ההגנה. על־ידי ניתן לא וזה ללוחמינו.

 לוחמי את ולהרעיב להתבצר הספיק האוייב הוחמץ,

במצור. העתיקה העיר

 זאת יעשו האוייב. בדם נסיר נסיר. הזאת החרפה את

 דרכי כל - אתם ואף בירושלים. המנוסים לוחמינו

 לירושלים. אתכם יוליכו תעברו בהם המלחמה

 לב היא כי ולתפארתה, נלחמים אתם לחרותה

 כולה. במולדת ישלוט בירושלים שישלוט מי המולדת.
לוחמים!

 אנו לקרבות, צאתכם בטרם הזה המסדר את

 אולם יישפך, עוד דם הרבה החוף. בשפלת מקיימים
 את לסיים תזכה ישראל, חרות לוחמי תנועתנו,
 במצעד והארץ העם גורל על ההיסטורית המערכה

 משיקוציה המשוחררת ירושלים הרי על ניצחון

ומחלליה.
המוות! רק ישחרר משורה

 לתל־ליטווינסקי. הגענו קלט. למחנה אותנו שהסיעו אוטובוסים על עלינו

 היישובים במשטרת התבוננתי מוכרת. הכל־כך לסביבה לשוב התרגשתי
 יצאתי מאז געגועים. בלבי אין לא. רבות. שנים עבדתי שם הקרובה,

 לי היתה תמיד אמנם אהבתי. אשר לדברים זמני כל את הקדשתי משם

 פעולות על עשיתי, שלא דברים על הצטערתי ואכן להצטער, סיבה
 החיים את ואהבתי אהבתי. - עשיתי אשר כל את אבל שכשלו,

 עמם להגות גם והלילה. היום שעות בכל גיבורים בקרב להיות במחתרת;

 ולבוז באוייב להכות עמם. להסתכן מכול: וחשוב עמם. להתבדח וגם
 ולחוש בעיניים הבורקת לאוייב השנאה את חברי עם לחלוק לסכנות.

 חם מקום בלבי יש בלבבות. לוהטת - לעמנו הגדולה האהבה את עמם
 ונתונים הם גדולים והגעגועים הערגה געגועים. לא אך לתל־ליטווינסקי,

 לילדים ולאנשיה. ולקירותיה לחוצותיה הגדולה, אהבתי לירושלים,

 הפיאות ומגודלי הקפוטות ולחובשי ה"גזעיים" תימן יוצאי ולמבוגרים
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 ולילדי□ שבזכרון־יוסף החסונים קורדיסטן ליוצאי שבמאה־שערים;

 הרחובות בכל הפושטים הרוכלים לקולות בית־ישראל; של התוססים

 השכונות. את המציפים מבתי־הכנסת ובוקעים העולים ולקולות
 חפרנו בה אשר האדמה, לריח ובמיוחד השווקים לניחוח התגעגעתי

 חומת לשריד הכותל, אל ומש□ יפו לשער העוברת ולדרך מחסני□

 של במושגי□ להסבירו אין שאולי לדבר געגועי□ בלבי ועוד מקדשנו.

 לי קשה ירושלים. לבנות געגועי□ - לאומית משיכה או דתית אמונה

 תימן בנות או הבהירות האשכנזי□ בנות יותר, טובות מהן אילו להחליט

 שעתותיהן מקודיסטאן העולים בנות או והחטובות הגו דקות השחרחרות,

 ערבים מטעמי□ ובישול הבעל כיבוד בילדים, טיפול הבית, לצרכי קודש

 עמה ואקים ירושלים בת לי אמצא בלבי, הרהרתי אזכה, א□ לחיך.
בישראל. משפחה

 זה במצב היו□ אליה לבוא שמחתי אבל לתל־ליטווינסקי, התגעגעתי לא
 המחנה רוחי. את רומם במחנה מצעדי צעד כל האדונים. כאן אנחנו שבו
 הגענו שלא למרות שלנו, הוא במחסני□ הנשק ישראל. צבא של שלנו, הוא
 שילמה הסוכנות ליהודי□ המחנה את מכרו האנגלי□ בקלות. אליו

 חמושי□ ערבים בו מצאו למקום כשהגיעו אך גדולים, סכומי□ לאנגלי□

 ערביי לידי המחנה את ומסרו הכסף את לקחו האנגלי□ ומאיימים

 - ששולם הכסף בדם. נכבש והמחנה קרב התנהל בסביבה. הכפרים

 באנגליה האנגלים, והם, כאן כבר שאנחנו העיקר דבר. אין לשווא. שולם

 לי קוראי□ פינקלשטיין צבי כבחלום במוחי חלפו המחשבות הרחוקה.

 חייב אך משיב, ואני לשמי אותי שואלי□ הפקידים מוזר. כמה כאן.

 דני לי לקרוא יכולים אתם הזהות. שבתעודת לש□ תתייחסו "אל להוסיף■
לי". קוראי□ כך הזקן.

 עלי בערב כי הודעה לי נמסרה שובצתי. טרם אך רשום, חייל אני עכשיו
 של ה״זקן" שדה, יצחק החטיבה מפקד ע□ מפקדי□ בפגישת להשתתף
הפלמ״ח.

 ברגש, ידיי□ לחצנו העבר. מן שכני את לבקר כדי פנאי של שעה ניצלתי
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 מה להם לגלות יכולתי עכשיו הימים. מאותם בדברים להיזכר שמחים

 המבוקש האיש לח׳יי, מנהיג התגורר השכן בבית בעבר. כמוס לסוד שהיה

 זכיתי כך בתמיהה. פיותיהם פוערים כולם ילין־מור. נתן במחתרת, ביותר

 היתה שדעתם הללו גם אז. של השכנות על גאווה תחושת להם להעניק

 הערכתם את בפני עכשיו והביעו התחנפו ימים, באותם משלי שונה

ההם. למעשים

 על מפינו לשמוע רצה הוא שדה. יצחק של בלשכתו התקבצנו ערב בשעת
 אנו ומה כישורינו על מה מושג לקבל בהם, שהשתתפנו הקרב פעולות

 בפעולות הקרבי לנסיוני בנוסף כי לו סיפרתי בחטיבה. לעשות מסוגלים
 התרוממו "הזקן" של גבותיו ההגנה. של מ"כים קורס בוגר אני המחתרת
 לנאמנים שנחשבו מי את ההגנה, חברי טובי את שלחו לשם הרי בפליאה.

 גדודים: שני בין חולקו לח״י שאנשי לנו הודיע שדה ביותר... ולמוכשרים
 מספר שריון וגדוד (89ל־ מספרו הוחלף כך )שאחר 81 מספר פשיטה גדוד

 לגדוד תלך צבי, "אתה, ופסק: מעט בי התבונן אלי, מבטו הפנה הוא .82

 ואמרתי: החטיבה מפקד לי שהקדיש הלב תשומת על שמחתי השריון!"

 כאחד אותך מעריך כשאני עכשיו, אליך. אחת בקשה לי יש "המפקד!

 את הביע שדה יצחק הזקן..." דני לי תקרא אם לך אודה משלנו...
 קצינים לקורס תלך "בקרוב סגן. דרגת לי קבע במקום ובו הסכמתו,
 חברי וחיוך לי אמר זקן", ה... דני נוספת, הצדקה תקבל דרגתך ובסיומו

הפלמ״ח. של "הזקן" פני על עלה

 מדים". בלי "הננו של לימים פסוק סוף סגן. דרגת עם מדים לבשתי

 פינקלשטיין", צבי "סגן לי שקוראים שומע אני ושוב שוב השריון בחטיבת

 השלמתי דבר של בסופו הזהות! תעודת מתוך אותי שרודף שם אותו שוב

הזקן... דני לי לקרוא מוסיפים הטובים שחברי העיקר העובדה. עם

 הוא אף יוצא שלנו 82 גדוד הארץ. רחבי בכל מתפשטת בערבים המלחמה

 לתל־ליטווינסקי הקרובים הערבים הכפרים על הסתערנו למלחמה.
אותם. וכבשנו
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 ובהן שונות, מדינות מצד להכרה זכתה המדינה הקמת על ההכרזה

 של הגבורה עמידת וגם ההכרזה ג□ וברית־המועצות. ארצות־הברית

 בחימוש מדינות שתי של בעזרתן לראשונה אותנו זיכתה היהודי□

 צ׳כיה, של הגדולים הנשק במפעלי יקר נשק רכשו ההגנה פעילי כוחותינו.

בצרפת. ערך רב נשק של גדולות כמויות השיגו אצ״ל ופעילי

 את כשפגשתי הנשק. רכישות על הידיעות אלי הגיעו טרם זמן באותו אך

 שהיינו כפי מלפעול אותנו העוצר בנשק מחסור על בפניו קוננתי גרא

 מסוגלים אינם האנשים מן חלק שבירושלים יודע אני לפעול. צריכים

 היו אילו האוייב. של רחמים חסרת הסתערות מול ולעמוד לקרב לצאת

 ניתן שבהם ומרגמות תותחים לנו היו אילו יריה, מכונות מספיק לנו
 ערב מדינות שריון את להדוף נוכל ובעזרתם האוייב את להרעיש
 לארץ להגיע עומדת חשוב: סוד באוזני גילה וגרא ישובינו... על המאיים

 לא נשק ג□ הועמס זו אנייה על האצ׳יל. של אנייה רב. נשק ע□ אנייה
 חלק גלילי. ישראל ע□ הסכם הושג באירופה. שליחינו שהשיגו מבוטל
 מסויימת שכמות הוסכם אנשינו. בין יחולק וחלק לצבא ילך מהנשק
 אחר. מקום מבכל יותר לנשק משוועים ש□ שבירושלים, לכוחות תימסר

 היהודי□ בין לתווך האו׳ימ מטע□ שהתמנה ברנדוט, פולקה הרוזן

 בנטיותיו. להבחין יכולנו הראשוני□ בימי□ כבר במרץ. פעל לערבי□
 נבלמו. ה□ מסויימי□ במקומות ערב. צבאות בפלישת אי־סדר הורגש
 העולים הפולשים כוחות את לעצור מתקשים היהודים הכוחות אמנם

 מחודשת, התארגנות לתקופת זקוקים שהערבים חש ברנדוט אך עליהם,

 לא ימים. חודש של הפוגה מציע ברנדוט בקרבות. להפוגה זמן, לפסק

 הקרבות לקראת להתארגנות זמן פסק אלא נשק, שביתת ולא שלום
הבאים.

 והם באנגלים במלחמה רצו לא הם תמיד. מסכימים כמובן היהודים

בערבים... במלחמה רוצי□ אינם

 בטרם בגולה אצ״ל שליחי על־ידי שנרכשה נחיתה אניית אלטלנה,
 מתשע־מאות למעלה סיפונה ועל לארץ הגיעה המדינה, הקמת על הכריזו
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 לארץ לעלות והוכשרו שאומנו באירופה, החורבן שרידי יהודים, צעירים

 אליו, שיווענו שכה רב נשק האנייה בבטן עלינו הקם באוייב ולהילחם

 ותחמושת יריה מכונות שלמה, חטיבה לצייד בהם שדי ומרגמות תותחים

 בפצועים. לטיפול ערך רב רפואי ציוד - ובנוסף עצומות, בכמויות

 להשיב תותחים נמצאו לא בירושלים למלחמה נשק חסר ההגנה לכוחות

 יהודיים איברים הרבה כך כל שריסקו האכזריות האוייב להפגזות

 שיש לכול התגלה הנה תחמושת! של גדולה כמות נמצאה והנה בירושלים,

 את - בתותח והפגיזו יהודים. אחים על - בתחמושת וירו תותחים!
 לוחמים הובילה שהאנייה ידעו הם האצ״ל. על־ידי שהובאה הישע אניית
 למנהיגי האצ״ל ראשי בין הסכם הושג ירושלים. למען העם, למען ונשק

 החוף אל מהאנייה הנשק בהעברת הטיפול בכל ביניהם תיאום על ההגנה
זה. לנשק המשוועים הכוחות לציוד ומשם המחסנים, ואל

 ההגנה. אנשי מעוז ויתקין, כפר בחוף האנייה את להנחית התבקש אצ״ל
 ארוז היה שבידיהם היחיד שהנשק באנשים ירו מלכודת. לה הכינו שם

 פלמ׳יח חטיבת גוייסה בינתיים תל־אביב. לחוף נמלטה האנייה בארגזים.

 שלנו, הגדוד מן באו וחלקם לח״י, אנשי על נמנו שלא נוספים, וחיילים
 הולכים "אנחנו לי: כשסיפרו אוזני למשמע נחרדתי .82 השריון גדוד

הפאשיסטים". את לדפוק
 לתושבי חסר שכה לוחם כוח אותו בלהט עשה הזו הבזויה המלאכה את

 צבא מפקדי שהיו לציין יש האמת למען לעזרה. המשוועים ירושלים

 יצחק של בפיקודו פלמ״ח, אנשי גם היו אך ביהודים, לירות שסירבו

והפגיזו. שירו רבין,

 ואמנם הפלמ״ח". אנו אנו, אנחנו, תמיד "לפקודה נאמר: הפלמ״ח בהמנון

 גירוש, בספינות לחבל מעפילים, להעלות פקודות ביצעו הם היה. כך
 לרדוף - אחרות פקודות גם ביצעו הם אך אוייב, ומסילות גשרים לפוצץ

 לוחמי לרצוח עולים, לרצוח האוייב, לידי ולהסגירם לענותם לוחמים,

ביצעו. כאלה פקודות גם כן, גיבורים. אחים חופש
 החוף לעבר השוחים באנשים גם וירו האנייה שעל באנשים ירו הם

 אך לבן, דגל הניפה האנייה אחים. בידי ממוות נפשם למלט בניסיון
 בידי המונף כחול־לבן לדגל לא ואפילו לבן לדגל יחס אין אחים לשנאת
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 למשפחות יחידים שרידים בחלקם נהרגו, יהודים שישה־עשר יהודים.

 למוות שנדון אבראשה הוא סטאבסקי, אברהם בהם באירופה, שהושמדו

 חף ונמצא זכאי יצא ובערעור ארלוזורוב, רצח עלילת דם, עלילת על

 בתל־ בשפת־הים הרצח על בעלילה שנכשלו היהודים רודפיו אך מפשע;

 משליחות שחזר שעה השיגוהו וכדוריהם הרפו, לא תרצייג בשנת אביב

 על מקום, באותו מאירופה. ונשק לוחמים ולהעלאת אחים להצלת קדושה

בתל־אביב. הים שפת

 בזכרון־יעקב, השמירה מימי ידידי לנקין, אליהו האנייה על פיקד

 הרפתה לא אחים שנאת האצ״ל. מפקדת לחבר היה הימים שברבות

 וברח נאסר הבריטים, לידי והוסגר יהודים בידי נחטף בזמנו ממנו.

 משימות לכמה נרתם ושם לאירופה הגיע באפריקה, מעצר ממחנה
 רצתה שלא האכזרית אירופה מאדמת יהודים שרידים חילוץ חשובות:

 ויהודי ליהודים, שיוועה הארץ אדמת מולדתם. לארץ והבאתם בהם,
 הבאת מפעל בראש עמד לנקין ו"אליושה" מלחמה, לכלי שיוועו הארץ

 הבריטים לידי אותו שהסגירה אחים יד אותה אך היקר. והנשק היהודים
 שכוונו היריות מן חי יצא הוא עתה. גם באכזריות אותו ורדפה הוסיפה

 עוד עם יחד עברי, בכלא אסרוהו בידיהם להסגירו בריטים ובאין אליו.
 לרשע: ויאמר שיקום משה ואין הארגון. שבמנהיגי הבולטים מן כמה

רעך". תכה "למה

 יחידות לח׳יי. ולוחמי אצ״ל חיילי על שעבר הזעזוע גודל את לתאר קשה

 עתה שרתו האצ״ל, בשורות שנים שלחמו יהודים, צעירים של שלמות

 מועטים ימים לפני אך האלה. המפלגות פרנסי למרות הנתון העם בצבא

 ולא אנטיפטרוס, מצודת ומכיבוש בראש־העין דמים מקרבות חזרו

 עתה הזר. באוייב במלחמה שנפלו מחבריהם כראוי להיפרד הספיקו
 בן־ דוד הביטחון שר של בפיקודו צבא של גדולות יחידות על־ידי הותקפו

נעצרו. מהם ורבים מנשקם פורקו גוריון,

 עומדת בתל־אביב הים שפת על מנוח. ידע ולא סער הלינגיי עוזי של דמו
 לגואליה השבויה העיר מחכה ובירושלים יהודים בידי השרופה אלטלנה

 בירושלים לירושלים. ועלה דוב עם שרת בו הגדוד את נטש הוא היהודים.
 לשחרור להילחם באתי’׳ ואמר: מאיר בפני התייצב דרור, למחנה הלך
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ירושלים".

 הכו הפולשים, ערב צבאות על יהודים כוחות הסתערו ההפוגה, תמה אך

רבים. במקומות אותם והדפו בהם

 א', כשפלוגה וכבשם, רמלה ועל לוד על בסערה פשט 89 הפשיטה גדוד

לוחם. ככוח מתבלטת דוב, של פלוגתו

 שונים. ובמשלטים בכפרים הערבים את הלוחמים תקפו ירושלים באזור

 חמישה נפלו עין־כרם, על החולש משלט האלה, המשלטים אחד על בקרב

 ועל להילחם רצה בירושלים הגיינגיי. עוזי גם היה בנופלים לחייי. מלוחמי
נפל. ירושלים הרי

 נפשם, על עומדים שהיהודים בלבד זו שלא ברנדוט "המתווך" נוכח כאשר
 הפעם שניה. הפוגה הציע החזיתות, בכל כמעט הובסו ערב שצבאות אלא

 של לסיומה זמן לקבוע אפשרות רואה הוא אין בלתי־מוגבלת. לתקופה
 את להכריע הערבים בידי יעלה הקרוב שבזמן רואה הוא אין ההפוגה.
 של מחודשת התארגנות לקראת זמן פסק קבע לא כן על בקרב. היהודים

 צריך עכשיו היהודים. התקדמות בעד לעצור צריך עכשיו הערבים.

 בשדה לא אם - בדמם שכבשו מולדת נכסי היהודים מידי להוציא

"תיווך". בהצעות אז הקרב

 והחליט ירושלים, על בינלאומי שלטון להשליט דרך שאין נוכח הוא

 את מידינו להוציא העמים שאיפות לבין הערבים שאיפות בין "לפשר"

 שמחוץ ירושלים על גם הערבים להשלטת "לתווך" וזמם ירושלים,

לחומות.

 רצו הערבים מחודשת. להפוגה להצעה מיד הסכימו היהודים מנהיגי

 בסיבות חשדו אך היהודית, הכיבושים תנופת את להפסיק מאוד

תשובתם. והשהו היהודית להסכמה

 להיעצר הכוחות על ציוו היהודים הערבים, בתשובת ההשהייה אף על
 בשדה־ הנוכרים ערב צבאות כל לעשות הצליחו לא אשר החזיתות. בכל

 היהודים הכוחות בירושלים, הניכור. בשדה ישראל" "מנהיגי עשו הקרב
 ההגנה וחיילי החדש, השער את פרץ אצ״ל העתיקה. לעיר לפריצה חברו
 ברגע אך נפרץ, החדש השער להסתערות. גדולים כוחות ריכזו ולח״י

לב־אבן. בחומת נתקלו להסתער שעמדו
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 מופקרת נותרה ירושלים הכוחות. לעצירת להפוגה. הממשלה פקודת באה

 שהתבשרנו הקשות בידיעות היה די לא כאילו הנכרים. שוביה בידי

 התרחש בירושלים לחייי במחנה כואבת. ידיעה עוד הנה ירושלים, מחאת

 התבוסה בכאב זועקים דרור במחנה הלוחמים שלבות שעה אסון:

 הנה תל־אביב, בשפלת היושבת היהודית הממשלה בידי עליהם שהונחתה

 במחנה. נשק במחסן התפוצצות אירעה צפוי. לא דמים קרבן מהם נתבע

 )לאה אריאלה חיל: בנות שתי ביניהם בחייהם, שילמו לוחמים חמישה

 היתה בחייה, לאגדה שהיתה אריאלה, פריד(. )מרים וכוכבה כריזנט(

 במעש. עשירים אך במניין קצרים חיים בנופלה. שנים שמונה־עשרה בת

 להכירה. זכיתי שלא לי היה וצר לאוזני, הגיע גבורתה כשמע יופיה שמע

 נפרד בלתי חלק היה כאילו נשק, נושאת שראוה ירושלים מתושבי לרבים
 - החמישה בין עוד קשה. מכה זו היתה הבחורים, את ומאמנת מגופה,

 חמש־עשרה בן הזקן. הלל של זקוניו בן קרוואני(, )אסף הקטן עוזי
 הוא שבאביו. והגבורה הקדושה בלהט דבק שבו הנעורים ולהט היה שנים

 טבילת את עבר אך להילחם, הספיק לא הוא ולהילחם. לעזור למחנה בא
 המסתער לכוח לצרפו שיואיל למאיר, פנה לתחינותיו שנעתר אביו האש.

 המקום אל יקירו בנו את להעלות היה מוכן הוא העתיקה. העיר על
 ישראל ממשלת רצתה אך לעולה". השה לו יראה ו"האלוהים הזה הקדוש

 האיל תחת כקרבן ועלה נאסף אסף, הקטן, עוזי ובנו, בשרונה היושבת
המוריה. בהר בסבך שנאחז הערבי

 רבי את לשלוח שעומדים שמעתי בקרבות, הפוגה של ימים ובאותם

 לפני התייצבתי קרביים. סמלים לקורס השונות מהיחידות הטוראים

 חלקי את לתרום ויכול ים”מכ קורס בוגר שאני לו סיפרתי פליקס, המג׳יד
 שלי הגדוד מן מלח״י, חברי הם לקורס שיבואו שרבים אני יודע כמדריך.

.89 הפשיטה בגדוד דוב של מהפלוגה וכן

 מפקד עם אותך ואפגיש בצהריים אלי "בוא פליקס, לי אמר "שמע",
 שפה גם תמצאו המשותף השם שמלבד בטוח ואני דני, שמו גם הקורס.

משותפת".

 שעה כעבור פליקס. של במשרדו הופעתי הצהריים אחר שתיים בשעה
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 מהרה עד התפתחה בינינו ההיכרות הקורס. מפקד דני, גם הופיע קלה

 ידיעותי, ועל נסיוני על דברי□ באוזניו שפכתי ארוכה שעה כנה. לחברות

 ללמד יכול אני ספק שללא ואישר סיפורי, לשמע רגש הקורס מפקד ודני

 בהדרכת מדובר כאשר בוודאי בצבא, הקורסים חניכי את רבי□ דברים

 לדבר הסבר ממני ביקש ואז משותפת. שפה לי יש שאת□ לח״י אנשי

 לח״י של קו־תא' מהינטורי שאתה, זה ״איך לו: ברור היה שלא אחד

 תדהמה. מעט בלא אותי שאל ההגנה?" של מכ״י□ לקורס להגיע יכולת

 בצה״ל..." שלך הקורס לטובת בזה ואשתמש יו□ שיבוא חשבו "אולי

 לשנינו ויהיה יו□ יבוא ארוך. סיפור זה "כן, והוספתי: בחיוך, לו השבתי
הה□". הימי□ סיפור את לך ואספר כוסית ונלגום יחד נשב פנאי,

 סמוך שבלוד, שדה־התעופה בשטח הוקם מ"כי□ לקורס ההדרכה בסיס
 שימוש עושי□ הבינלאומי בשדה מטוסי□ תנועת באין הגדוד. לבסיס

 משם. גדול לא במרחק נמצאו האוייב עמדות ימים באות□ במקום. הולם

הקורס. לבאי אכסניה שימש הנתיבות בית

 89 מגדוד לחייי אנשי אותם. להדריך לי היה שלכבוד רבי□ מכרי□ פגשתי

 חוליגאן הבאי□ בין הקורס. באי בין בולט רוב היו 82 השריון ומגדוד
 )אהרון גרישה ורד(, )אברהם אפרים־שלה הוליאנסקי(, )דוד

וטובים. רבי□ ועוד הלוי יוסקה ירושלמי(,

 בחיבה לו לקרוא אהבו שכול□ נפתלי, לבי. תשומת את משכו שניים
 לא תקופה הזה הנועז הלוח□ על עברה בירושלים שנפרדנו מאז "פתקה".

 עירום, כמעט בלטרון המעצר ממחנה ברח בחיפה, נאסר הוא קלה.

 למבואות תשוש כשהגיע ויצא. התיל לגדרי מתחת כנחש זחל רזה בהיותו

 הוגלה הוא ואסרוהו. ושבו האנגלי□ תפסוהו הנורא, בקור ירושלים,
 לארץ, חזרו הגולים כשכל עכשיו, כהן. יהושע באחיו, פגש ושם לקניה,

 בצבא, משרות פסלוהו הרופאים כי עד וחלש, רזה כה גופו כאן. הוא הנה

 הרופאים פסק את עקף קרב, אלי השש נפתלי, כתמיד. איתנה רוחו אך
דוב. של לפלוגה הצטרף וכתחבולה

 קומה נמוך איש בן־דב(, )שבתאי שמשון ג□ היה מקניה החוזרים בין

 התמחה ולאומי, חברתי רעיון בכל עניין שגילה מלומד בהגות, ענק אך

275



 בנערותו לארץ עלה ישראל. תורת את ואהב ידע אך מארקס בתורת

 ערבית, ולמד ידע הוסיף ובארץ ואנגלית פולנית יידיש, עברית, יודע והוא

 - המקום ילידי שפת את למד אפריקה בגלות וצרפתית. ספרדית

 פנאי שעות לו והיו איטלקית, - הקודמים הכובשים שפת ואת סוהילית,

 למומחה והיה במשפטים השתלם אלה לכל ונוסף יפנית... למד שבהן

 לו ניתנה שסוף־סוף על שמח שמשון העברי. במשפט במעלה ראשון

 שבהן הארוכות בשנים לפעול הספיק ולא כמעט הוא להילחם. הזדמנות

 שנות וכל הלשנה, עקב יאיר מות לאחר שנאסר מכיוון ללחייי השתייך

 שנטל הבריחה נסיונות ובאפריקה. בארץ במעצר עשה באנגלים המלחמה

 העז הרצון מכוח מתפעל בהערצה, בו התבוננתי יפה. עלו לא חלק בהן

הזה. שבאיש
 ירושלמי, ירושלמי. של מצדו ביחוד משמעת, בעיות עם להתמודד עלי היה
 בכל לפקודותי ברצינות להתייחס התקשה אפריקה, מגולי הוא גם

 לפקד עליו וציוויתי אחישר( )חיים לאבנר קראתי סדר. לתרגילי הקשור
 ה״חברה" שכל שעה האנשים. כל לעיני סדר תרגילי בפקודות ירושלמי על

 נוח!" "עמוד ירושלמי: על צווח אבנר של גרונו בהנאה, בהם מתבוננים

 עליו... להשתלט לי היה שקשה סוחף, בצחוק פרצו וכולם דום!" ו״עמוד

 הראשונים, שבין גיליתי התדהמה ולמרבה שדה, אימוני לתרגל יצאנו

 נפתלי - בגופם ביותר החלשים שני הגיעו חסונים, מידות אנשי לצד

ושמשון.

 בצבא קצין ורואה בך מסתכל שאני זה על דעתך מה דני... דני "הי,

 מעט בלא שנפגשנו, פעם בכל נפתלי אותי ושואל וחוזר שואל היהודי?"
 שעונד על גאוותי את להסתיר לי היה קשה אלה דברים לשמע הנאה.

ישראל. בצבא קצונה דרגות כתפי על אני

 התקשו הם שדה. באימוני מאפריקה החוזרים לצמד היה אחר קושי

 הממשלה. שרי הם בזחילה הגדולים המומחים לעשות? "מה בזחילה.
 זאת בכל אבל נפתלי, הצטדק הגויים..." בפני זוחלים הם איך תראה

 הנפש ועדין האציל ששמשון להבין היה אפשר אותו. להבין היה קשה

 מתחת כך לזחול מסוגל היה כמוהו מי נפתלי? אבל לזחול, מתתקשה
 זו זחילה, היתה לא "זו להשיב: נפתלי ידע כך על גם בלטרון? התיל לגדר
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 לחתור׳'... יודעים לח״י מחתרת אנשי ולחופש לחופש, חתירה היתה

 כנחש, להתפתל ידע הרזה שבגופו נפתלי, הזה. הצמד עם קושי עוד היה

 מכלל דופן ויוצא מקורי כך כל שהיה ושמשון, ישר, לעמוד התקשה

 פקודה פי על האחרים עם ישרה בשורה לעמוד התקשה אותו, הסובבים

 וגם להצליח עז רצון היה לשניהם אבל ומפקדו. חברו גם ולו מישהו, של

 הצלחה גם היתה חניכי של הצלחתם מצליחים. לראותם עז רצון היה לי

 ונתתי המנוחה בשעת אלי אותם הזמנתי טוב, מחנך כל כמו כן, על שלי,

 התלמידים רובים. ובתרגול סדר בתרגילי פרטיים" "שיעורים להם

 עצמו את הוכיח שלהם הרצון כוח המורה. את הכזיבו לא הטובים
שבחניכיי. הטובים בין בלטו הם אחדים שיעורים לאחר ולמזלנו,

 ירושלים, מפקד את להדיח סוף־סוף החליט בן־גוריון דוד הביטחון שר
 דיין משה .89 הפשיטה גדוד מפקד את במקומו ולמנות שאלתיאל, דוד
 פלוגות מפקדי עמו לקח הוא לירושלים. עמו יעלה הגדוד שגם מאד רצה

 לעיר הגדוד כל את להעביר הביטחון משר ויבקשו בשיחה שיתערבו

לה. סביב רבים שאוייבים
 "שלחני מבן־גוריון: דוב ביקש השיחה במהלך דוב. גם נכח בפגישתם
 אל עיניו נשא הקומה קצר ובן־גוריון שם", להלחם פלוגתי עם לירושלים

 - לסגת פקודה ותקבל החומה על תעלה "ואם ושאלו: הגבוה הבלונדיני
 האיש מפי לה ציפה שלא שאלה לנוכח מעט נבוך דוב תציית?" האם

 מיד להשיב מסוגל היה לא לח״י כאיש ישראל. מערכות בראש העומד

 "אפעל ואמר: ממבוכתו התעשת שתיקה של קשות שניות לאחר ובחיוב.

 ישלח לא הוא דוב את לבן־גוריון. הספיק זה למצפוני". בהתאם

 עם בירושלים. לח״י אנשי של למצפונם מקום אין בעיניו, לירושלים.

הבין. ודוב להסתדר. יוכל הוא דיין של מצפונו

 מקום היה אחר לאיש אך בירושלים, מקום היה לא דוב של למצפונו

 התייחסה ישראל וממשלת השבדי הרוזן נכנס לירושלים זו. בעיר נכבד
עיניו. כראות לפעול ממנו ימנעו שלא ודאי אדון. כאל אליו

 אל אך והכנעה, כבוד של בלשון ברנדוט פנה הערבים המנהיגים אל

ובשחצנות. בהתנשאות התייחס היהודים המנהיגים
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 ובמיוחד זה מיחסו להתעלם התקשו בישראל והמנהיגים העיתונות
 גם מידינו לשלול ברנדוט תכנן לירושלים, בנוסף ברנדוט; של מתכניותיו

 כעל עליו ולהכריז לשטוקהולם הדרך את לו להראות במקום הנגב את

 הוסיפו אך עמדתו, נגד בוטים דברים השמיעו הם בלתי־רצויה, אישיות

בידיו. נתון שגורלנו מי כאל אליו להתייחס

 היה לח״י איש ככל קרביים. סמלים בקורס כמדריך תפקידי את סיימתי

 שאהבתי, ירושלים אל בא הייתי שלי החופשה בימי לירושלים. נתון לבי

 בחברים התקנאתי פעם לא לי. חסרה כה שחברתם רעי את לפגוש

 מן ביקשתי בגייפים. ירושלים אל שנסעו מנקס( )יוסף ינאי ובראשם

 שאל בירושלים?" לך יש "מה לירושלים. לנסוע רשות יפה שאול המג״ד
לו... להסביר צריך הייתי ואני המג״ד, אותי

לדרך. ויצאתי ג'יפ נטלתי ניתנה. הרשות
 הנפתלת, לדרך קראו בורמה" "כביש לי. חדשה בדרך לירושלים עליתי
 הדרך את לעקוף שמגמתה בסלילתה, עסקו ועדיין נפרצה זה שאך

 האוייב. בשליטת הגדול בחלקה נתונה היתה ואשר לירושלים הראשית

לבי. הלמות קצב את הגביר לירושלים הג׳יפ את שקירב שעל כל

 כמה כאן, נשפך יהודי דם כמה הנורא. באב־אל־וואד הגיא, לשער הגעתי

 אספקה להעביר בבואם זה במקום נשרפו יהודים עלמים גופות
 שיש רוחי למורת לי הסתבר פתאום והמורעבת... הנצורה לירושלים

 בפסקנות לי מודיע מעבר!" "אין פלמ״ח. אנשי מוצבים שעליו מחסום כאן

 כדוריות בכל טבועה שירושלים לי, כך. בדיוק כן, הצעיר. הפלמ״חניק

 העניין לפשר תוהה אני בעוד '.',מעבר "אין יהודים אומרים שבעורקי הדם
 מכוניות זרות, מכוניות בפני נפתח המחסום את לחרדתי רואה אני

)או״מ(. u.N. האנגלית בשפה גדולה כתובת ועליהן כחולות

 וקיבלתי שריון בגדוד סגן שאני הצעיר לפלמ"חניק להסביר צריך הייתי
בירושלים... לבקר המג״ד מן רשות

 ויכוח, היה לירושלים. אלדד של דרכו נחסמה לכן קודם אחדים ימים

 לתל־אביב. שב והוא אלדד של סבלנותו פקעה אשר עד שעות, שארך
 על הדביק למחרת לירושלים. עליה על יוותר כאלדד איש שלא אלא
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 )עיתונות( press האנגלית הקסם מלת את הגייפ של הקדמי החלון

 במחסום העומדים הפלמ״חניקים בדיקה. כל ללא לפניו נפתח והמחסום

 מן זה אין הג׳יפ. נוסעי של בפניהם להתבונן דעתם על העלו לא אף

 חודשים לפני יראו. ולא להם עיניים נכרים. בפני מבט להישיר הנימוס

 בפני בירושלים הסוכנות בנייני בפתח הניצב מחסום פתחו מעטים

 נהגה נפץ. חומר עמוסה היתה המכונית האמריקנית. הקונסוליה מכונית

 לפני אך יהודים. עשרות ופצעה והרגה התפוצצה והמכונית נמלט, הערבי

 כאשר לירושלים הכניסה את שחסם המחסום את פתחו מועטים חודשים
 בן־יהודה ברחוב התפוצצו המשאיות אנגליות. משטרה משאיות הופיעו

 עשרות המפולת עיי תחת וקברו נורא להרס גרמו ירושלים, של שבמרכזה
יהודים. של רבות
 ברנדוט אנשי של מכוניותיהם נוסעות עכשיו כיצד לראות הייתי צריך

 לי שיאפשרו ביהודים להפציר צריך אני ואילו מפריע, באין חופשי־חופשי
לירושלים...! לעלות

 משנים אותו הכרתי הפלמ״ח. של הרביעי הגדוד מפקד זמיר, צבי הופיע

 אותי. שאל ולירושלים?" לך "מה אצ״ל. חברת היתה אחותו עברו.

 לירושלים, ואנשים נשק יעבירו לחייי שאנשי חשש קיים להיזהר. "צריכים

 צריך הייתי העתיקה". העיר את ולשחרר כוח להגביר עלולים עוד ואלה

 יכול "אתה בירושלים. ידידי את לבקר רוצה אני הכול שבסך לו להסביר
 החטיבה מפקד שלכם, הייזקן" אצל לברר או יפה, שאול למג״ד להתקשר

 בג׳יפ לחפש גם יכול "אתה והוספתי: לו אמרתי שדה", יצחק שלנו

נשק". כל שם שאין ולהיווכח

 העתיקה העיר את לשחרר מתכוון אני שאין שוכנע הפלמ״ח מג״ד

בפני. נפתח והמחסום

דרור. מחנה - לחייי למחנה טלביה, לשכונת ישר נסעתי
 המסתירים אלמונים לוחמים קומץ חברי היו מירושלים כשנפרדתי

 מעיני נסתר באדמה, טמון הדל ונשקם מזוייפות בתעודות זהותם
 הבחורים זוקפים עיני לנגד עתה והנה מקום. בכל שנמצאו האוייבים
 נהדר! מראה מלחמה. כלי כול לעין נושאים בגאון, גבם את הצעירים
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 פאות עטורי יהודים הדתית", "המחלקה אנשי לצד חילוניים יהודים

 ועל הגדרות על יושבים לכתפיים, עד ויורדות המסתלסלות ארוכות

 רוביהם. מנקים או רעים שיחת ומשוחחים הקיר על נשענים או המדרגות

ואחדות. רעות אחווה, של הזה כמראה ראיתי לא מעולם

 פניתי המרכזי. שבמבנה העליונה בקומה נמצאים ואלדד שמאיר לי אמרו

 זה מישקה, זה היה הזקן!" דני "דני! מוכר: קול שומע אני והנה לשם

 לבניין קוראים לא כבר "עכשיו המוסטשפה. בניין ליד המוקש את שהניח

 הדגל". "בית למקום קוראים "עכשיו מישקה, לי אמר מוסטשפה", ההוא

 המקום וכיום הבריטים צאת עם מיד ההוא המבצר על הונף ישראל דגל

 בלתי נעשתה הצופים הר על להדסה שהגישה מאחר כבית־חולים, משמש

 גדולות עיניים אותן אמנם להאמין. והתקשיתי בו התבוננתי אפשרית".
 זה אין אבל רבות, חן עלמות של לבותיהן מסעירות שבוודאי ושחורות

 שחלפה התקופה במשך שבגר בו ניכר ושנים. פנים רך עלם אותו עוד
 הפעולות באחת שנפגעה לאחר נקטעה רגלו כף צולע. הוא עכשיו מאז.

האחרונות.
 עלינו מאיר". ואת אלדד את לפגוש רוצה "אני לו, אמרתי עמי", "בוא

 איש - מאיר ואת אלדד את פגשנו החדרים באחד ואכן במדרגות,

הסיף. ואיש הספר

 שכונת לכיכר גדול, לא מרחק ללכת לי והציעו בחמימות אותי קיבלו הם
 עורך שבו המקום זהו הבלגית. הקונסוליה מול הפגנה נערכת שם קטמון,

 לברנדוט. אזהרה למעשה היא ההפגנה עיתונאים. מסיבת ברנדוט

 ובחורות, בחורים קבוצת הבלגית הקונסוליה מול ומצאתי לשם הגעתי
 שעליהן האנגלית בשפה כרזות מניפים והם ליפים, כמה חונים כשלצדם
אלו: כתובות

STOK.HOLM IS YOURS - JERUSALEM OURS

DONT FORGET - HERE WE ARE

FIGHTERS FOR THE FREEDOM OF ISRAEL

אנחנו - זכור - שלנו ירושלים - שלך )שטוקהולם

ישראל( חרות לוחמי - כאן
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 לח״י את הכירו שהם כנראה השבדי. הרוזן מאשר יותר רגשו העיתונאים

 בארץ. העסקנים את והכיר אירופה בגלות יהודי□ הכיר הוא ממנו. טוב

 היה עתיד כן על לשטוקהולם, לשוב להזמנה ברצינות התייחס לא הוא

 חזרה אותו שתשיב פגישה ההוא, המקום מן גדול לא במרחק שוב לפגשם

רוח־חיים בלא לשטוקהולם

 של בחוצותיה קצר לטיול אלי להילוות מעמיחי ביקשתי ההפגנה בתו□

ברצון. נענה עמיחי לדרכי. אסע בטרם עלי, האהובה העיר

 לא כחייל ירושלים של ברחובותיה מהלך אני כשלראשונה לנו הלכנו
 בן־ לרחוב הגענו אך כתפי. על סגן ודרגת צה״ל מדי לבוש - אלמוני
 שלנתי הוותיקים ידידי את לבקר עמי לעלות מעמיחי ביקשתי יהודה,
דעותי. ועל מעשי על ידעו לא והם מחתרת ימי באות□ אצלם

 ואברהם המסעדה דלת נפתחה נקישות כמה ולאחר במדרגות, עלינו
 קצין של במדים לראותך "נעים ובחמימות. בהתלהבות אותי קיבלו ושרה

 לח״י, כאיש אותו שהכירו עמיחי, את בראותם בהערכה. לי אמרו בצה״ל",

 זוכרת, "את בתדהמה: אותם הכתה תשובתי ולו?" לך ׳'מה בפליאה: שאלו

 דיברתי ואני התפוצצויות נשמעו עוצר של לילה באותו איך שרה,

 בבור הקרובה ההתפוצצות באה ואז הפאשיסטים, נגד עברי כקומוניסט

 הורסים שהטרוריסטים ואמרת בבהלה התעלפת כמעטת ואת שיבר של

 לא אך העיר, את להרוס כוונה שאין אתכם להרגיע רציתי - העיר את

 מניחי את שלחתי אני לגלות: מותר כבר עכשיו לכם. לגלות יכולתי

 מפיה□ ניטל כשהדיבור הייתי..." לא ומעולם קומוניסט אינני הפצצות.

 כמי יקרים, כידידים לטובה תמיד אתכם אזכור "אני ברכות: הוספתי
 מעט, התאוששו הזוג בני במולדת..." עברי חרות ללוחם מחסה שנתנו

 שתבוא פעם "ובכל טוב רע בי יראו שתמיד והודיעו בזרועי החזיקו

לבקר..." שתבוא תבטיח - אותנו תשכח אל לירושלים

 אנשי ודבר מציון בשורה יצאה בלוד, לבסיס ששבתי לאחר אחדים ימי□
 ישראל ע□ נגד שוב להתרומם שהעזה האירופית היד מירושלים. לחייי

 הפלמ״ח, רחוב להיקרא העתיד ברחוב המשוחררת, קטמון בשכונת נגדעה.
 קולונל הצרפתי סגנו נהרג עמו יחד למוות. נורה ברנדוט פולקה הרוזן
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 עיתונים וגעש. סער כולו העולם המתנקשים. בעד לעצור שניסה סארו,

 הזכירו הם ישראל. ממשלת את... האשימו בולטים ומדינאים גדולים

חיים. ששבק הרוזן נגד שרים התבטאויות

 את עצמם מעל להסיר בתל־אביב לחייי ראשי ביקשו מה, משום

 בלתי־מוכרת מחתרת קבוצת מטעם הודעה שתצא והחליטו האחריות,

 בהודעת המעשה. את ביצעה אשר שהיא שתודיע המולדת, חזית בשם

 וכולם לחייי אנשי את מכירים כולם להטעות. כדי היה לא המולדת חזית

הזה. לדבר מסוגלים הם שרק יודעים

 להוכיח צריך בעולם". התגרות "זוהי בהלה. נתקפה ישראל ממשלת

 נגד באמצעים נוקטת ושהממשלה קיצוניים על־ידי נעשה שהדבר
המבצעים.

 שיש בצעדים לנקוט החליט בן־גוריון דוד הביטחון ושר הממשלה ראש
 גם עת ובאותה הזה, מהמעשה סולדת שהממשלה לכול להראות בהם

 בירושלים, הלוחמים הארגונים של הנפרד לקיומם קץ לשים כדי לפעול
רב. זמן מזה שהטרידו דבר

 צבא יחידות חוקי. בלתי ארגון כעל לחייי על הכריזה ישראל ממשלת

 נכנסו הצבא אנשי בירושלים. לחייי מחנות נגד בכוח לפעול נשלחו

 כבר הבכירים המפקדים מרבית שם. שנמצא מי כל את ועצרו למחנות
 עם מהיתקלות להימנע ורצו הצפוי את בידעם נעלמו הם נמצאו. לא

הצבא.

 ונעצרו. התגלו הסתתרו, שמואלביץ, ומתתיהו גרא לחייי, מראשי שניים

 הואשמו והם חוקי, בלתי בארגון פעילותם על לדין להעמידם הוחלט
ברנדוט. לרצח בקשר

 לפירוקם גם והביא ביישוב שנוצרה המבוכה אווירת את ניצל בן־גוריון

 את למסור הארגון לאנשי אולטימטום נשלח בירושלים. אצייל מחנות של

 וכך לדרישה, נכנע אצ״ל קצר. זמן פרק תוך לצהייל ולהתגייס נשקם
בירושלים. הצבאות של העצמאית לפעילותם קץ הושם

 הממשלה. שנקטה מהצעדים נשכרים יצאו לחייי וגם הממשלה גם למעשה,
 להחזיק ניתן שלא מכך מוטרדים לח״י ראשי היו כן לפני מה זמן כבר
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 הלכו והאמצעים גדולות היו ההוצאות זמן. לאורך הצבא במחנות

 האנשים מרבית שליחת המחנות, פירוק בדבר הרהורים עלו והצטמצמו.

 להנהיג המגמות לסיכול שיפעל מצומצם מחתרת גרעין והקמת לצבא

 התקיימה כזאת מחתרת שנוצר, במצב שבידינו. ירושלים על זר שלטון

 "חזית והשם במחתרת, פעלו השלטונות, מפני שהסתתרו אנשים מאליה.

 הריגתו מטרתם. לקידום בחשאי לפעול המגמה את תאם אכן המולדת"

המחנות. תקופת לסיום מתאימה דלת טריקת היתה ברנדוט של

שדה. יצחק המח״ט של ללשכתו הוזמנתי
 של "הזקן" בחומרה. נשאלתי כך?" על לך ידוע ומה ברנדוט את הרג "מי

 פרטים מפי לשמוע וקיווה בירושלים, לביקור שנסעתי שכח לא הפלמ״ח
 ,”אותי שאלו ולא לי זקוקים היו לא בירושלים "האנשים הפעולה. על

 מושג כל לי ואין ברנדוט את הרגו כשהבחורים כאן הייתי "אני לו, השבתי
 בשם ארגון לך, גם ידוע שבוודאי כפי לי, שידוע כמה עד אותו. הרג מי

 ידעתי אילו בינינו, חושב, אתה מה - ועכשיו אותו. הרג המולדת" ״חזית

 פלט שדה יצחק לך?" מספר שהייתי מאמין באמת אתה אותו, הרג מי

השיחה. הסתיימה ובזה )מנוול!(, !"’"שוואלץ הרוסית: בשפה אחת מלה

 ישראל ממשלת של וגם לח״י של שההישגים הסתבר קצר זמן תוך
 ואף הציפיות את תאמו אכן ברנדוט הרוזן של להורג מהוצאתו כתוצאה

עליהן. עלו
 הבולטים, התקשורת וכלי עולם גויי נציגי של המילוליים לגינויים מעבר

 היה המאוחדות האומות ארגון כמה עד גילה בקטמון שהמעשה התברר

 עד היום ירחק ולא בן־גוריון, דוד הבין זה את לפעולה. מעשי כוח חסר

 חשוב "לא אמר: וכן שמום", "או״ם הלעג במלות האו״מ את לכנות שידע

 דיבר. רק לא והוא היהודים!" יעשו מה חשוב הגויים, יאמרו מה
 כחלק הזה השטח על והכריזה שבידינו ירושלים את סיפחה ממשלתו

 שיפריע מי נמצא לא "בתווך" ברנדוט באין ישראל. ממדינת נפרד בלתי
אלה. לצעדים
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 גם הארגון, של נפרד לקיו□ טעם כל ראו לא כבר בלח״י שנוצר, במצב

 כדי הרוחות את והסעירו פעלו הכלואים לחייי אנשי כמחתרת. לא

 ובהבינו זה, את הבין בן־גוריון ג□ לצבא. ולהצטרף המעצר מן להשתחרר

 בנטל עניין לו היה לא העולמית", הקהל מיידעת לחשוש מה לו שאין

 לפני עומדת שהכנסת העובדה נוצלה במעצר. האנשים שבהחזקת

 כללית חנינה מתן על והוכרז הראשון, מושבה של החגיגית הפתיחה

 יחד והשתחררו נשכרים יצאו הפליליים האסירים ג□ כך האסירים; לכל

לחייי. אנשי כל ע□

 שנא: אשר אנשי□ של בעזרתם בעיקר רצה, אשר כל את השיג בן־גוריון דוד

 אצ״ל נגד מטרותיו את שרת והפלמ"ח - הפלמייח את אהב לא הוא
 קיבל וכך האנגלי□ את סילקו ולחייי ואצ״ל - מדינה רצה הוא ולח"י;
 את סילק ולח״י - מברנדוט מוטרד היה הוא בראשה; ועמד מדינה

 - בירושלים ולחייי אצ"ל של הנפרד לקיומם קץ לשי□ רצה הוא ברנדוט;
 מחנות של העצמאי קיומם לסיום הביא לחייי על־ידי ברנדוט של וסילוקו

 מאנשי המורכבים וגדודי□ - הנגב את רצה הוא בירושלים; ולח"י ל”אצ

הנגב. שחרור על רב ד□ לשפוך היו עתידי□ ולחי׳י פלמ״ח

 של ימה שפת על גלינה, בקפה חברי□ לפגוש והלכתי פנאי שעת מצאתי

 מולנו בצבא. המשרתים לחייי לחיילי כמועדון שימש זה מקו□ תל־אביב.

 אחים. שנאת של לזוועה עדות בלהבות, שעלתה האנייה שלד ניצב
 "יודעי□ ומעלליו. בן־גוריון של דמותו ועל המצב, על חברי ע□ שוחחתי

 הדם עלילת פרשת החלה מכאן רחוק "לא הבחורים, אחד אמר אתם",

 התנועה נגד הנוראה להסתה שהובילה הבריוני□ ברית נגד שנרקמה

 מוכנים נלינה כקפה חברי היו עשה, אשר כל למרות כולה". הלאומית
 עולל אשר ועל הסזון על רם, עלילת על הכול: על לבן־נוריון לסלוח

 את לנאול היהודים לכוחות ומאפשר מתעלה היה רק אילו לאלטלנה,

 של לשוועתה שעו לא וממשלתו הזה האיש אולם שביה. מחרפת ירושלים

 להמיס כדי בהן היה לא הגלות שנות בכל ישראל ע□ תפילות דוד. בירת
 הקדומה בעיר רצו לא ה□ שרונה. שבקרית הקפואים הלבבות את
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 עודו הבית והר ומבותרת שסועה נותרה ירושלים לקדושתה. והתנכרו

 גם הדם, עלילות חרפת גם זה, חטאו על הנכרים משקציו בידי מחולל

 אלה דפים מגלידים. אינם אלטלנה פרשת פשעי וגם הסזון זוועת פצעי

 ומדממים. פתוחים כפצעים נותרו ישראל ימי בדברי חינם שנאת בספר

 מה אמרתי."אבל בה", רצה לא כן על לירושלים, לה, ראוי שאינו "כנראה

 לנו, ראוייה היא האין ירושלים? עם ומה לה! ראויים אנו האין אתנו!

 בן־ למען לא "הרי חברי, אמרו נאולתה!" למען חייהם שקידשו ללוחמים

 עשו ארץ־ישראל למען דמם, את ששפכו וחברינו, לוחמים; אנחנו נוריון
ירושלים!" למען - לכול ומעל !את,

 שוחחנו שעליהם כשהדברים בלוד, לבסיס ושבתי מחברי נפרדתי

מענה. ומחפשים מנוחתי את להטריד מוסיפים

 לקורס הופניתי קורסים. לארגן כדי בקרבות ההפוגה זמן את מנצלים
נתניה. ליד דורה במחנה הקורס מקום קצינים.

 להתכונן טוב - ההפוגה נמשכת עוד כל לב. וטוב שמח למקום הגעתי

 לקראת מלחמה ותחבולות בשיטות ידע להוסיף רצוני גדול למלחמה.

לשחרור. המייחלים המולדת מרחבי אל שיבואו נוספים קרבות
חדשים. ידידים והכרתי ישנים מכרים פגשתי האימונים בבסיס

 הצבא מן שהשתחרר מוכשר קצין פפרמן, הלל היה הקורס מפקד

 שעלה היהודים המתגייסים מבין המעטים אחד מייג׳ור; בדרגת הבריטי

 כישוריו שם. נהוגה שהיתה האפליה אף על זו, לדרגה להגיע בידיהם

 של אחיו לנקין, יעקב היה סגנו ישראל. בצבא חשוב לתפקיד הכשירוהו

 ובחמימות. בלבביות אותי קיבלו ופפרמן לנקין לנקין(. )אליהו "אליושה"

בשבחי. דברים שמעו כבר הם

 אנשים עם ידידות קשרי יצרתי שונות. מיחידות אנשים לקורס הגיעו
 מפקד עמוס, בשם בחור היה החדשים ידידי בין משלי. שונה מרקע

 הבדלי מאתנו נעלמו לא אמנם קרב. בפעולות עבר בעל בפלמייח, פלוגה
 הידידות מרקם על להעיב כדי בהם היה לא אלה הבדלים אך ההשקפות,

 בקורס מדריך גדעון, של מצדו עויינות חשתי זאת לעומת האישית.
 היה הוא בינינו. חיץ יצרו ההשקפות הבדלי אך רב, צבאי ידע לו שהיה
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 "אחוות בהלכות ממוריו שספג המשטמה הנראה וכפי הצעיר, השומר איש

 באושים, פרי להניב כדי בהן היה שנים במשך אחים ושנאת עמים"

 על בפיקוד פרטנית, בפעילות האנשים את ובוחנים מכשירים בקורס

 קרב דמויי בתנאים פלוגה על ופיקוד מחלקה תרגול כיתה,

 עמוס לידידי פניתי במתכוון. אותי להכשיל זומם שגדעון חשדתי

הבא. במבחן כושרי את לשפוט ממנו וביקשתי הפלמ״חניק

 לכיבוש. כיעד בשדה מוצב גדעון בפני הציב שלי המבחן שעת כשהגיעה

 היעד. כיבוש את והדגמתי עמוס, ובהם החניכים, את זה בתרגיל הפעלתי

 לשבח. הראויה בצורה המשימה את ביצעתי שאכן ואישר התפעל עמוס

 בתנאי התרגיל התקיים שאילו לי, ואמר גדעון אלי ניגש התרגיל בתום
 שציפיתי למרות נהרגים. האנשים מן אחוז חמישים היו אמיתיים קרב

 על ולערער להמתין צריך הייתי ההיגיון ולפי גדעון, של העויין ליחסו
 עם מיודד ואני לטובתי להעיד יכול עמוס כאשר ביחוד להכשילני, הכוונה
 קודקודי אל הונפה ידי קשות. בי פגע והעלבון סער דמי ופפרמן. לנקין

 למופת, כחייל עצמי הוכחתי אני” והכרזתי: גדעון בפני הצדעה בתנועת
 .”עליהם ולפקד חיילים לסכן רוצה אינני - דבריך הם אלה ואם

 ואמר לי קרא הוא בעדי. לעצור ניסה גדעון ממנו. הלאה צועד התחלתי

 ואינני הקורס את עוזב שאני לו השבתי אני אך לשוב, עלי מצווה שהוא
לפקודתו. לסור יותר מוכן

 שהייתי יתכן כשורה, נהגתי שלא משום שנכשלתי לי מודיע גדעון היה אילו

 פעלתי מדוע ומנמק מערער שהייתי להניח וניתן טעיתי, היכן לדעת מבקש

 לוחמים חיי הפקרת מהם שמשתמעת בדברים אותי האשים גדעון אך כך,

לשאת. יכולתי לא זה ואת - מפיקודי מחצית של למותם וגרימה
 שהבחין לנקין, ביעקב נתקלתי בדרכי הבסיס. לכיוון צעדי החשתי

 והוספתי: אירע אשר את לו סיפרתי ”קרה׳ "מה ושאל המדוכא במראי

 אינני לקוי, בתכנון אנשים חיי מסכן כמפקד שאני שחושב מי יש "אם

 אשרת וכך למופת כחייל עצמי הוכחתי בקורס. להמשיך עוד מסוגל

 של ללשכתו והוליכני הקורס, מפקד סגן לי אמר עמי", "בוא בצבא".
 ולא לנקין שלא לי הובהר בינינו שהתקיימה בשיחה הקורס. מפקד
 וישר מקצועי צבא כאיש פפרמן את הערכתי בנקל. עלי יוותרו פפרמן
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 לי הודיע הקורס שמפקד לאחר לקורס, לחזור לבקשתו ונעתרתי

בנוכחותו. - התרגיל על אחזור היו□ שלמחרת

 שניגש פפרמן, הלל של המלאה רצונו לשביעות התרגיל את ביצעתי למחרת

ישראל. בצבא כמפקד בדרכי הצלחה לי ואיחל בחו□ ידי את לחץ אלי,

הנגב בערבות

 ההפוגה את מפרי□ הערבי□ בירושלים הפוגה. של הפרה ויש הפוגה יש
 מכיוון יריות צרור או פגזי□ מטח היהודי□ לעבר משלחי□ פע□ ומדי

 בהלה נתקפת העתיקה העיר הערבי□ בהפגזת מגיבים היהודי□ החומה.
 להיכנס היהודית הממשלה את מניע אינו זה כל מערביה. ומתרוקנת

 לחומה מעבר אל עמוק המגיעה סודית מנהרה ישנה אותה. ולגאול אליה

 שבין בירושלים רוצי□ אינם וממשלתו בן־גוריון מנצלים. אין אותה וגם

החומות.

 המוביל הכביש על חולשים הם ההפוגה. הסכם את מפרי□ המצרים
 רוצה בן־גוריון הנגב את יהודיים. רכב בכלי ויורי□ בנגב ליישובים

 מצרים. של יריות ויש ברנדוט אין ההפוגה. את להפר קושי אין לכבוש.

 ירו אכן המצרי□ מצרים. של ליריות בציפיה שיירה, במתכוון נשלחה

הנגב. את לכבוש יצאו והיהודי□

 למבצע הגדולה הפעולה ש□ הוסב מהרה עד המכות. עשר מבצע החל

 הקיבוץ. על מצרית בהפצצה שנהרג נגבה, מפקד של שמו על יואב,

 והודיע: מיפקדה מישיבת חזר המשוריינים, פלוגת מפקד הוברמן, יענקלה
 בירת לכיבוש לקרב ייצא החטיבה של השריון גדוד באר־שבע! על עולי□

הנגב! חטיבת ע□ במשולב ויפעל הקדומה הנגב
 ראשי מעל חלפו במרומים, קול□ השמיעו ׳'נורסמני□" ישראלי□ מטוסי□

 עמדות על פצצות להטיל יצאו לש□ הנגב, בירת לעבר ופנו הלוחמים
המצרי. האוייב
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 ההכנות בחצות שבקסטינה. בבסיס להיערכות ונסענו למשוריין נכנסתי

 חצי של בהפרש שיירות, בשלוש נסענו לדרך. יצא השריון וטור הסתיימו,

 הנגב. חטיבת של וכוח 82 גדוד המרגמות, גדוד לשיירה. שיירה בין שעה

 דרך עפר לשבילי ירדנו משם וארבורג. לכפר עד הראשי בכביש נסענו

כאוכבה. עד גיוליס דרך הראשי לכביש וחזרנו קסטינה

 משטרת תחנת - המפלצת נגבה. לקרבת כשהגענו בחוזקה הלם הלב

 פעמים וכמה כמה בכביש. היהודים תנועת על מאיימת - עירק־סואידן

 החללים היו ורבים וכשלו, הזאת המצודה את לכבוש עבריים כוחות יצאו

במקום. שנפלו

 הסביר "הזקן" הופיע. המח״ט והתכנסנו. באר־שבע העיר למבואות הגענו

האחרונים. הפעולה פרטי את
 מחתרת מלחמת ידעתי אז עד הכיבוש. ומתכניות עיני ממראה התפעלתי

 מלחמת או גרילה - זעירה לוחמה מכן ולאחר וברח פגע מלחמת -
 למסע יוצא מדינה של צבא במלחמה. חדש שלב עכשיו פרטיזאנים.

 לוחמים בשעטת יתבצע הכיבוש ומאורגן. גדול צבאי ככוח כיבוש
 גבעתי של כוח מלהיבה: בשורה לאוזן מפה עוברת בינתיים דורסנית.

 מהרה עד אולם בידינו! עירק־סואידן משטרת ה״מפלצת". את כבש

 את והדפו שבו המבוצרים המצרים מוקדמת. היתה ששמחתנו מתברר

המצודה. מעל התנוסס עדיין המצרי והדגל התוקף, הכוח

 בהפגזות פתח האוייב לבאר־שבע. הסמוכה אבו־עיישה לחירבת הגענו

 החטיאו. הפגזים לאל תודה אך להסתערות, הנערך הכוח לעבר

 היריה מכונות אלו "בזות", של תזמורת עטו! הכוחות באה. הפקודה
 הפולטים התחמושת שרשרות ממיתרי קולה השמיעה מציכיה, שהגיעו

 ותותחים, מרגמות פגזי ברעם ומלווים עופרת כדורי של ממושכים צרורות
 המתקדמים השריון טור לגלגלי דרך ומפנים ישראל חיילי על מחפים

 מרפים איננו במשוריינים, אנו, גם הנגב. חטיבת של הרגלים טורי לצד
 פנים עזי של התנגדות גילויי מטאטאים שבידינו, המקלעים מהדק

בדרכנו. העומדים

 עלו גי פלוגה של זחלמים שני הרכבת. לתחנת סביב נעצרה ההתקדמות
 למראה נלהבו המצרים אנשינו. בקרב גם נפגעים יש ונפגעו. מוקשים על
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 עליהם המטירו לוחמינו התקועים. הזחלמים על להסתער ויצאו הפגיעות

אותם. והדפו ו״בזות" מקלעים אש

 התחנה בניין על הסתערו אדן( )אברהם ברן של מפלוגתו לוחמים

 אנשי עם כידונים לקרב מוכנים בידיהם, מכודנים רובים מימין, באיגוף

 החיפוי על פיקד שיפוני, יעקב המשוריינים, פלוגת מפקד המצרי. הכוח

 התחנה לעבר ותותחים יריה מכונות אש המטרת תוך וההסתערות,

 דוברת מארץ עולה לוין, אריה הצופרים. את להפעיל וציווה המבוצרת,

 פיצחו שהמטיר והפגזים בפגיעותיו, הפליא לפלוגה, שהצטרף אנגלית
 הצופרים וקולות האש רעם ביותר. המבוצרות האוייב מעמדות כמה

 מבין כשרבים נכבשה, הרכבת ותחנת האוייב התנגדות את מוטטו
 לעבר פנינו משם וכורעים. נפגעים ואחרים נפשם על נמלטים המצרים

 אש בפני עמדו לא הם גם שלידו. ובית־הספר המבוצר המשטרה בניין
 כמאה לבן. דגל - הכניעה דגל את הניפו המשטרה גג ועל ישראל

 נכנסנו מורמות. בידיים המשטרה ממצודת יצאו מצרים חיילים וחמישים
 מצרים ופצועים הרוגים של גדול מספר התגלה עינינו ולנגד פנימה,

 רוח חסרי לתותחים סביב נמצאו המצרים התותחנים כל בשטח. פזורים

 רובים מקלעים, יריה, מכונות טוב: נשק של גדולות כמויות אספנו חיים.
 כלי על שהועמסו תואמת, תחמושת של גדולות וכמויות אנטי־טנקים

הלאה. פנינו משם בשרשראות. למשוריינים נקשרו התותחים הרכב.

 המצרים, ההתנגדות שרידי את ולטהר לטאטא לשעוט, המשיכו כוחותינו
 בידינו! באר־שבע עולם: קבל להכריז היה ניתן אשר עד הזמן ארך ולא

 עוד והקסומה. הקדומה העיר של בכיבושה חלק לי היה בלבי. עבר רטט

 ומפת כאן! אנחנו האבות. ארץ עם קשר עוד האבות. עם דם קשר

מתרחבת. המדינה

 חודשים משך באר־שבע. נפילת על הבשורה הגיעה לא ערב לארצות רק

 על ואסרו נכלמו המצרים ידעו. האחרים כל אשר את ידעו לא ארוכים

היהודים. לידי באר־שבע נפילת דבר פרסום שלהם התקשורת כלי

 לאחר מעט. לנוח יכולתי ואני לבסיסו חזר השריון בידינו, באר־שבע
 קפה כוס לי הגיש חבר חדש. יום של בשחרו התעוררתי ערבה שינה
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קצרה. חופשה על בישר והמ״פ מהביל
 מצריים לשבויים מחנה על חברים מפי שמעתי שם לתל־אביב. נסעתי

 הקצין הוותיק, ידידי מעניינת: ידיעה ועוד כפר־סבא, בסביבות שהוקם

 ולבש לאנגלים המיוחד המצחיה כובע עם המשטרה מדי את פשט מחדל,

 השבויים! מחנה על ומופקד היהודי בצבא קצין הוא ועתה צבא, מדי

לכפר־סבא. האוטובוס על ועליתי האוטובוסים לתחנת מיהרתי

 "ויטקה", מלח״י חברי ותיק, בידיד נתקלתי השבויים למחנה נכנסתי אך

 באצ״ל, המשיך הבריונים, בברית דרכו שהחל קיפניס, אביגדור הוא הלא

 משרת הוא עכשיו לח׳יי. ובשורות יאיר עם ארוכה דרך עשה מכן ולאחר

 עיני נתקלו והנה באר־שבע. כיבוש על לו לספר שמחתי במחנה. כאן

 - סרן בדרגת ועטור צה״ל במדי זקוף לאטו לו הצועד אחר ותיק בידיד

מחדל. הקצין
מחדל!" מייגיור בקול: וקראתי הצדעתי אליו, ניגשתי
 היה יכול שלא מחדל, של המוכר קולו נשמע פינקלשטיין!" "או־הו!

 ששירת ביחידה" ביותר הטוב "הקורפורל למראה הנאתו את להסתיר
 כמוך רואה, שאני כפי בפני. להצדיע צריך "אינך בפיקודו. רבות שנים

 וגם המדים גם צה״ל. במדי לראותך טוב בצבא. קצין אתה גם כמוני,
 "בוא, אנגלי. ובמבטא עברית בשפה לי אמר אותך", הולמים הדרגה

 ולזכר לחייך מעט ונשתה אלה, בימים מעשיך על לי וספר ללשכתי היכנס

יחד". עבדנו שבהם הימים
 ברנדי. כוסית לי מזג ומוזדל הצריפים, באחד מוזדל של לחדרו נכנסנו

 נסחפתי הטובים" הימים ו"לתפארת לחיינו מעט שלגמנו לאחר
 כיבוש ועל השריון בגדוד מעשי על כשסיפרתי כדרכי, בהתלהבות,

 ידעת שלא דברים ההם, הימים על דברים לך אספר "ועכשו באר־שבע.
 כאשר ממאסר אותי וחילצת שהתערבת זוכר אתה לגלות. מותר ושעכשיו

 אותו שאלתי ביפו?" הבולשת במשרדי פטריק אצל לחקירה זומנתי

 הייתי בשמחה, אבל, האנגלים, בידי אסיר הייתי לא "בזכותך והוספתי:
 על בוודאי שמעת נשכר. אתה גם יצאת לשמחתי לך. תודה אסיר

 ביותר הנועזים האנשים אחד הוא שטרן". "קבוצת של הגבוה" "הבלונדיני
 - אז אבל קומנדו. בגדוד פלוגה כמפקד משרת הוא עכשיו לנו. שהיו
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 היכרתי אני ולמזלי, למזלך אנגלי. שאתה ידע הוא עין. עליך שם הוא
 כדי אנגלי□ לחפש כשהלכנו יהודי, לב לך שיש וידעתי יותר טוב אותך

 קורות את לו גיליתי כך רובוביץ..." אלכסנדר של רציחתו את לנקום

 אתה שבעיני ואמרתי לטובתך אז "התערבתי בתל־אביב. ההוא הלילה

 בצבא סרן בדרגת אותך רואה כשאני ועכשיו, אנגלי, מאשר ציוני יותר

 של חיוך להסתיר בלא הוספתי שצדקתי", להיווכח שמח אני היהודים,

במוזדל. שאחזה ההתרגשות למראה הנאה

!Thank you! Thank you הנרגש. מוזדל אמר לך!( תודה לך! )תודה 
 חבר שהיית לגלות ג□ שמח ואני חיי את שהצלת על לך מודה "אני

ישראל". ע□ למען ופעלת בלח״י
 לחברי שבתי ואני חברית ידיי□ בלחיצת נפרדנו הלבבית השיחה בתום

הנגב. שבערבות

 של הפלוגה ובראשו הגדוד, בית־גוברין. את לכבוש יצא הפשיטה גדוד
 מידי בסערה המקום את וכבשו המשטרה בניין ועל הכפר על פשטו דוב,

 בלתי מכיוון מהפגזה הופתעו במקום, מתארגנים החלו אך המצרי. הצבא

 עליה□ והמטיר לעבר□ נע העבר־ירדני הלגיון צבא של שריון טור צפוי.
 כלי מרבית שריון. חודר אש כוח חסרה דוב של פלוגתו רבים. פגזי□

 החליקו שנורתה תחמושת של גדולות כמויות אך פעלו, שבידיהם הנשק

 של העיקשים לוחמיו רוח עוז דבר, של בסופו האוייב. שריון פלדת על

 נעצר המאיים והטור האוייב, ממשורייני בכמה לפגוע כדי בו היה דוב
 רבים. ופצועי□ הרוגי□ שלושה - קל לא מחיר גבה זה קרב אולם ונסוג.

 נפתלי, - הבחורים מבחירי אחד שברעי, הטובים אחד היה ההרוגים בין

 ורע לנשק אח שלנו, "פתקה" הוא כהן, יהושע של אחיו חמי־מנחם, הוא
וריטשה. בבטנו פגע אוייב פגז לוחמים. להרבה טוב

 עירק־סואידן. לכפר קרוב נגבה, קיבוץ על מאיימת עודנה ו״המפלצת"
 בטון מקירות שנבנה הגדול, המשטרה בבניין והתבצרו הוסיפו המצרי□

 נסיונות הסמוך. בקיבוץ קשות פגיעות פגעו ומש□ במיוחד, חזקי□
 על חלשו זה ממקום בתוהו. עלו "המפלצת" את להכריע ונשנים חוזרי□
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 דרומה. בנסיעת□ שנפגעו אלה היו ורבי□ הנגב למרחבי המוביל הכביש

 המצודה את לכבוש פלמ״ח ולוחמי גבעתי חטיבת חיילי ניסו פעמים שבע

 עירק־סואידן משטרת ומצודת אלה בנסיונות קופדו רבי□ חיי□ וכשלו. -

לכבשה. העולים את והביסה עמדה

 עירק־סואידן. מצודת את תכבוש שמונה חטיבת החלטה: התקבלה

 משוריין הוכן ויכבוש. יסתער שלנו השריון גדוד ,82 שגדוד נמסר בהתחלה

 מכך התרגשתי המצודה. חומת לפריצת )!( נפץ חומר וחצי טונה ובו

 אול□ ולתמיד, אחת להכריעה ה״מפלצת" על העולה הגדוד ע□ שאצא

 והוחלט קציני□ מקורס חזר דוב שונתה. שהתכנית הודיעו מה זמן כעבור

 ירעישו ההתקפה לפני והכיבוש. הפריצה את תבצע אשר היא שפלוגתו
 מכונות מלועי חזקה חיפוי אש תלווה התוקפים ואת ותותחים, מרגמות

רבים. ומקלעי□ יריה
 את ישאו הפלוגה חבלני המצודה. אל יקרב נפץ מטעני ע□ זחל□

 את יפרצו ולא בדרכם יוכרעו א□ המצודה. לקיר עד בידיה□ המטענים
 עמו ישא הוא וג□ מקו□ בקרבת שימתין נוסף זחל□ יופיע הדרוש, הפתח

 מחלקת מפקד עתה יורם, שני. ניסיון וייעשה - ומטעני□ חבלני□
 עם מקו□ בקרבת ימתין הוא כי והציע הוסיף הפלוגה, של החבלני□

 ייכשל, השני הניסיון גם אם נפץ. חומר של טונה בחצי עמוס משוריין
 המנגנון את יפעיל המבצר, חומת אל המשוריין את יוביל עצמו הוא

נפשו. להצלת במהירות ויסתלק

התקבלה. הצעתו

 תוך אל יזנקו הדרושה, הפירצה את שתפרוץ ההתפוצצות לאחר מיד

 יחידות וחוליגאן. ורד אברה□ ובראשן לוחמי□ כיתות שתי המצודה

 בהרעשת פעיל חלק ויקחו מדרום, הבניין את יאגפו השריון מגדוד

 הכביש לחסימת תפעל הגדוד של הזחלמים מפלוגת מחלקה המצודה.

עירק־סואידן. הכפר מכיוון מצרית תגבורת בפני
 ומרגמות, מתותחים רצופה הרעשה לאחר התכנית. על־פי פעלו הכוחות

 בשעה ההסתערות. החלה תש״ט, מרחשון ז׳ יו□ של הבוקר משעות החל
 המצודה מגיני עיני את מסנוורת כשהשמש אחר־הצהריים, ארבע
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 ואנשיהם המצודה קירות את הפשיטה גדוד חבלני הבקיעו המצריים,
 המצודה דוב. של פלוגתו בפני האוייב נכנע הפעם המבנה. לתוך פרצו

 נכנעו חמישים הרוגים. מוטלים שהיו רבים מצרים בה נמצאו נכבשה!

 כל היו לא הפשיטה לפלוגת ובתחמושת. בנשק רב שלל נמצא ונשבו.

הפעולה! במהלך נפגעים

 בגדוד ותמכה הלוחמים בגיבוי פעיל חלק נטלה השריון, מגדוד פלוגתי,

 עירק־סואידאן מהכפר מצריים שכוחות אלא אש. בחיפוי הפשיטה

 זחלמים שני לוינגר(. )מאיר אהרון של הזחלמים מחלקת את הפגיזו

 הזחלמים מן להיחלץ שהצליחו פצועים והיו הרוגים היו באש. ועלו נפגעו
 עשה אך רגליו, שתי את איבד סימן־טוב גנה בהם. שאחזה הלהבה ומן

 וירה בלהבות העולה הזחלם מן נחלץ הבריאות בידיו בידיו. יעיל שימוש
 וקרא הקשר מכשיר את לידו נטל עת באותה המתקרבים. המצרים לעבר

 ברוכות ידיים באותן טיפל עת אותה כל פעל. לא המכשיר אך לעזרה,
 הוסיפו האוייב פגזי אבדו. ורגליו דם שתת גופו הפצועים. מן בכמה

 ירה המצרים הגיעו כאשר והתקרבו. הלכו מצריים כוחות סביב. לתעתע

 נעצרו אשר עד נחה לא ואצבעו ומקרוב, מרחוק סימן־טוב גנה בהם

 רבים והם ופצוע יחיד הוא הפצוע. גנה לחם )!( שעות וחצי חמש ונהדפו.

ישראל. גיבור לעיטור זכה זה מעשהו על ובריאים!

 מלועי אש בהמטרת המשוריינים יחידת עם עסוק הייתי עת אותה כל
 על לנו שנודע ברגע לכיבושה. סמוך עד המצודה, לעבר שבידינו המקלעים

 עזרה והגשנו למקום חשנו הזחלמים, יחידת עם בקרב התרחש אשר
 וייס(, )שמואל אהרון נמצאים ההרוגים שבין לי נודע כך לפצועים.

 עמי שיצא לוינגר(, )מאיר אחד אהרון ועוד בלטרון, המנהרה מבורחי

 שלושה אז היינו ברקליס. ובבנק תל־אביב בחוצות לפעולות פעם לא
 נשרף אהרון ועכשיו ירושלים הרי על בקרב נפל הגיינג׳י עוזי בחוליה:

הנגב. כיבוש על בקרב בזחלם

 לידיו המצודה על שהתנוסס המצרי הדגל את הגיש דוב המחי׳ט. הופיע

נגבה. לקיבוץ הדגל את מסר שדה יצחק שדה. יצחק של
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 העולה האוייב אימת את שחוו בארץ, ”"סוציאליסטים קיבוצים שני
 קשים קרבות של בימים פורשים".”ל תודה חבים נורא, אש בכוח עליהם

 ירושלים שבדרום רמת־רחל קיבוץ גוש־עציון, נפילת לאחר בירושלים,

 מקומיים כוחות בידי הותקף הקיבוץ הערבים. התקפות בפני רב זמן עמד

 וכן מדרום, שהגיעו מצריים וכוחות שמסביבו הערבים הכפרים מן שבאו

 למקום שהובאו ההגנה כוחות העבר־ירדני. הלגיון באש גם הותקף

 עז, בקרב אצ״ל. אנשי של יחידה למקום הגיעה והוכרעו. לוחמים הקריבו

 לחצר עד שהגיעו הערבים את הדפו פנים, אל פנים לחמו שבחלקו

 שהיתה מרמת־רחל האוייב אימת את והרחיקו הכריעו אשר הם המשק.

 השומר של נגבה קיבוץ עכשיו ירושלים. של הדרומית המגן חומת למעשה

 רוחם ולעוז לגבורתם תודות עירק־סואידן משטרת מאימת שוחרר הצעיר
לחייי. אנשי פלוגות של

 שגיבורי זו, בעיר לתל־אביב. "קפצתי" קרב. ללא חולפים אחדים שבועות
 לחייי אנשי של ופלוגות הערבית, יפו אימת את מעליה הרחיקו האצ״ל

 ובדמם המצרים הפולשים את עוצרים הנגב וחטיבת גבעתי וחטיבת

 זאת בשעה תל־אביב, אותה על עליה, לעלות מכוונתם אותם מרחיקים

 לנו שנתן האו״מ על תלושים מפלגות עסקני מפי דברים שם נשמעים

 רובה החזיקו לא שמימיהם אנשים שלום. על הרבה מדברים שם מדינה...
 "ומה ושואל: מקשה אני וכאשר ממלחמות". עייף "העם אומרים: בידיהם

 בלא הם אומרים לשחרורי" מחכה עדיין הגדול שרובה ארץ־ישראל עם

 כך. מלחמות". שבענו אנחנו הבאים לדורות "נשאיר מצפון: נקיפת כל

 שילדיהם מלחמות. של עתיד למען תידחה הארץ שגאולת הם מבכרים
עכשיו. רוגע של לימים בתמורה הקרב בשדות דמם ישפכו ונכדיהם

בלוד. הגדוד בבסיס חברי אל שבתי

נוספים! לכיבושים יוצאים בשורה: באה

 הנגב. בכיוון המוכרת, בדרך דרומה נע ושוב מבסיסו, יצא השריון גדוד
 כיבושה לאחר בלבד אחד חודש זה היה לבאר־שבע. הגענו בוקר בשעת

 כיבושים של גדולים ימים עוד היו שלם. דור חלף כאילו היה ונדמה
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 עירק־ משטרת את ששימשה המצודה מעש. חוסר של קטנים וימים
 מתנוסס עברי ודגל בידינו עתה היא יואב. מצודת מעתה נקראת סואידן

 לגאולתם. הממתינים הנגב למרחבי הדרך את מפנה כיבושה בגאון. עליה

 שועות שיך־נורעאן, את וכבש האוייב מאחזי על פשט 89 הפשיטה גדוד
ותל־פארה. חירבת־מעין

 חלפנו פעם מדי דרומה. פנינו השוממים. הנגב בשבילי נעה כולה החטיבה

 נראים לנו בסמוך בו. להיאחז מתעקשים שמתיישביו קטן ישוב פני על
ונטושים. חרבים ערבים כפרים עוד

 מימין חולות חול. - ראינו אשר וכל שוממים מרחבים לגמוע הוספנו

וחול. חול אך שכולו מרחב משמאל, וחולות
 העברי ליישוב לנוה־ירק, קרבים אנו שונה. נוף באופק עולה לפתע הנה

 אך הבאים, לקרבות ולהיערכות למנוחה והתארגנו לשם הגענו חלוצה.
 פני להקביל כדי ולהתחפר הרכב כלי את להסוות יש המנוחה לפני

תתרחש. אכן אם אוייב, התקפת

 יוצאים סיני! הוא שהיעד לנו מודיעים שונות. בעמדות התפרסה החטיבה
 לאל־עריש! ומשם אבו־עגילה על עולים ומשם עוגיה־אל־חפיר, את לכבוש

 מטה שוכן באל־עריש המצרי. הצבא של גדולים מאחזים שלושה אלה
המצרי. הצבא

 את בפנינו מעלה והוא מלהיבו, בתנ״ך הבקי הלוחמים אחד של דמיונו
 לנו, אומר הוא כך "סוכות", למלה ערבי תרגום זהו "אל־עריש בלבו: אשר

 שנכתב כפי ייכתב החטיבה של הימים דברי ובספר היום יבוא "בוא

בסוכות". ויחנו בתורה:

 במקום. להישאר לנו היה קשה בחלוצה. החטיבה חנתה אחדים ימים

 במקום אותם לחפש אפוא הלכנו טובים. חברים לכולם יש האחר בגדוד
חנו. שבו

 והזמינני ורהפטיג־עמיקם( )הרצל הרצקה הופיע היציאה שלפני בערב
 בחברותה התכנסנו דוב. של פלוגתו א', פלוגה לוחמי עם מעט לשבת
 השמים ברכת ממש - השמים מן טיפטפו גשם טיפות ״קומזיץ״. וערכנו

מעל.
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 שמעתי הזקן!" דני "דני! פלוגתו. ובאנשי בדוב לפגוש כתמיד שמחתי

 בשמי. הקוראים ה□ רבים כמה עד בראותי עלז ולבי לי, קוראים אותם

חבריו! הם שאלה האיש אשרי

 והנה הטובה. לארץ אהבה ושירת מלחמה שירת בוקעת למדורה מסביב
 המשובבת בשירתו שינוי אין הצעיר. אבנר של הערב קולו ברמה עולה

 ניכר ילד. פני אינם כבר פניו אך שנים, שבע־עשרה לו מלאו טרם לבבות.

 הפלוגה. מגיבורי לאחד והיה שבגר אדם של השינוי חותם עליהם

 לי נראה דוב אך דוב, של ידו את בלחצי בי אחזה גדולה התרגשות

 חודש בשבילי יחלוף. דצמבר, חודש זה, שחודש רוצה "הייתי מוטרד

 בדצמבר בירושלים, קשה נפצעתי תש״ה בדצמבר רעות. מבשר דצמבר

 כשלונות ראיתי אחרים דצמבר ובחודשי בתל־אביב קשה נפצעתי תש׳יז
 אמר מנוחתי", את מטריד וזה בדצמבר לקרב יוצאים עכשיו שהכאיבו.

 עליך", מתפלא אני” מחשבות. מאותן ולהניאו להרגיעו ניסיתי דוב. לי

טפלות?" לאמונות ייתפס כמוך אדם זה "איך אמרתי,

 חיל אנשי וטובענית. קשה החולית הדרך לדרך. יצא השריון גדוד

 הם עץ. ולוחות ברזל רשתות רגישים במקומות ופרשו הקדימו ההנדסה

 מנוס אין זאת בכל מתקדם. הטור בעמלם. ברכה ויש קשה עמלו

 בדחיפה. לחלצו נחלצים ולוחמים נתקע אחר רכב פעם מדי מתקלות.
 חדות אבנים הרבה לבנים. סלעים זרוע רחב ואדי אבייד", ל״ואדי הגענו

 צריך חריקות ומשמיעים מקפצים הגלגלים אל־על. ומנקרות מאיימות

 יהיה טובות. מבשר אינו וזה חולף הזמן קדימה. לנוע כדי הרבה להתאמץ
 מגיעים הנה מהירה. התקדמות בסערת האוייב את להפתיע קשה

 ומטחי פנינו את להקביל מוכן האוייב עוגיה־אל־חפיר. של למבואותיה

 לעצור צורך יש בלהבות. עולים והם המשוריינים מן בכמה פוגעים פגזים
 על להסתער אמורים היו לא הם דוב. של פלוגתו מופיעה והנה ולהתחפר.

 פקודה זו עוגיה. על עולים הם אך כעתודה, להמתין היה תפקידם עוגיה.
 קשה ומעמדותיו לקראתנו ערוך האוייב מודאג. אני מגבוה. שבאה

 סביב. מאיימים עופרת כדורי ושריקות פגזים נפץ רעמי קולות לחמוק.
 לקולות נתון לבי תשומת עיקר אך נפגעים, נאקת נשמעת פעם מדי
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דוב. של לפלוגתו חרד אני עוגיה. מכיון הבאים

 לאותה שרידים בודדים, ובאו קטנות קבוצות כמה באו בא. יגורתי אשר

 בעמקי בכוח שהלמה הבשורה - מכול הנורא ובא מפוארת, פלוגה

איננו. דוב בנופלים. דוב נם נשמתי:

 עמד דוב פרטים: ועוד עוד לאוזני הגיעו אט־אט לעכל. והתקשיתי שמעתי

 לכוון כדי לכול, ברורות תהיינה שפקודותיו כדי כמנהגו, הזחלם על חשוף

 לדאוג לו קשה בראש ועומד ללוחמיו שדואג ומי היעד. אל פלוגתו את

 גבי על מכולם וגבוה זקוף עומד כשהוא לדוב, כראוי נפל נפל. וכך לחייו.
 אני בצווארו. פגע המוות כדור הזאת. האדמה נתיבי מפת ובידו הזחלם

 )פרחי בני של שמו וביניהם דוב עם הנופלים של שמות ועוד עוד שומע
 של בתי־המלאכה על בהתקפה הדמים מפעולת חי יצא הוא כהן(.

 אך האנגלי, בית־המשפט של המוות פסקי־דין לאחר חי יצא הרכבת,
 כמפקד לוחמי עם שם עמדתי מחנק. חשתי בנופלים. הוא גם עתה

 כאשר זמן. לאורך לא אך בגרוני, הדמעות את לחנוק והשתדלתי מחלקה,

 ושטף פרץ הדמעות ומעיין שבר זעקת מפי פרצה אבנר השם את שמעתי
 בשיך־ החבורה זמירות נעים טרגנו נסים - היקר אבנר פני. כל את

 עכשיו - קשוחים לבבות ש״ריכך" הערב הקול בעל החמודות עלם מוניס,

בוראי. ועם בכיי עם והתייחדתי מחברי מעט פרשתי איננו. הוא גם

 לא חבריו. בדם חמוצים ובגדיו פרועות שערותיו שמשון. לקראתי בא הנה
 הוא עכשיו נפתלי. חברו לידו נהרג הלגיון, עם בקרב בבית־גוברין, מזמן,

 הזחלם מכול, הנורא המוות את שקצר זחלם באותו "ישבתי ומספר: בא

 נותרתי יחידי סביבי. נהרג בזחלם, שנמצא מי כל כולם, דוב. עמד שעליו

 להשלים... סירבתי עזר. לא מאום - בגוססים לטפל ניסיתי בחיים.
 לגייס צריך עכשיו בזרועותי... מת הוא דוב... את להחיות נואשות ניסיתי

 קרבנם... את להצדיק להמשיך... חייבים אמונה... הרבה נפש, כוחות הרבה
 לפנינו..." עוד הדרך הספיקו.... לא חברינו אשר את ולהשלים להמשיך

 הנחמה ולמען השלמה. הגאולה עם רק תבוא הנחמה נחמה. אין בינתיים
במלחמה. להמשיך עלינו

 של פלוגתו גי, פלוגה חיילי ביצעו דוב של לוחמיו השלימו לא אשר את
 הוכרע. - המצריים הכוחות של הראשי המאחז עוגיה־אל־חפיר, בורקה.
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 מרוכזים שם הוואדי, בפתח להיערכות א' השריון פלוגת עם שבתי
 מטה שם לבתי־החולים. ההסעה לפני ראשוני טיפול המקבלים הפצועים

 נערכו השריון פלוגות הפגועים. הרכב בכלי המטפלת והסדנה החטיבה

 מקלעים אש עליהם ניתכה כשלפתע הבאות, המשימות לקראת מחדש
 מכיוון במפתיע בא מצרי שריון שטור מסתבר סביבן. רעמו תותחים ופגזי

 מדרום מחסום להעמיד צריכה היתה הראל מחטיבת גייפים יחידת רפיח.

 ואנשיה במהירות נערכה השריון פלוגת למקום. הגיעה לא אך לרפיח,

 הריכוז על ומאיימים עליהם העולים המצריים הכוחות לעבר אש המטירו

 של הפיקוד במשוריין פגעו המ״פ של המשוריין מן הוואדי. שבפתח הגדול

 במשוריין פגע החסימה יחידת של תותח לצדו. שהיה ובמשוריין המצרים

 היוזמה נחסמה. התוקף המצרי הכוח של ודרכו המצרי הטור של האחרון
 חמקו האוייב שריון ששרידי לאחר הסתיים הקרב כוחותינו. לידי עברה

החשכה. בחסות

 כולם הארץ. בכל לח״י חברי אל הגיעה דוב של מותו על הקשה הידיעה
 וירושלים ירושלים לשחרור להילחם חלם שדוב לכולם ברור היה כאבו.

המדינה. בראש העומדים שציירו המפה לגבולות מחוץ עודנה

 הקינה שיר את כתב גרינברג, צבי אורי בדורנו, ישראל משוררי גדול
לדוב:

 והוא הסיקריק על קינה
ישראל בצבא דב סךן

 לסיקריק ציון לנות ובכינה לאינה
 אחיו ששנאוהו הקורן... לשודד

 שנכסף מה אל להגיע שזכה

 ישראל לחרות לשדד אז לצאתו

 כבוד. שדה חלל דב קרן והוא
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 מימיהם כל אשר אש גזע היה הוא
 לכבות. כלוזי לא משנאיו כל של

 הגגבי בלפר אי באש אש בואו עד

 י^ראל בצבא דב סרן והוא

 ירד ולילה שם כדמדום ושקע

 החול אל מהתך כברזל נפל או

 הלבן בבד וכרכוהו והוצן...
 ישראל באדמת ישראל גבור והוא

דומיה. שתוקים.. משנאיו ופיות

 לסיקריק ציון בנות ובלינה צאינה

 לפנים אחיותיכן כמנהג לא אם
 זרים. לו קלעונן לא בחייו: נהגתן

גבוירים. אהבו קךם בימי אהיןתיכן

 בעוגיה־אל־ הדמים קרבות שוך לאחר אחד יום נמשכת. עודנה המלחמה

 אבו־עגילה, על עלינו נוסף. לכיבוש השריון גדוד לוחמי עם יצאתי חפיר
 בדרך. לנופלים תמורה יש המרגשת. במציאות הזינו סיני. לגבול שמעבר

 גבולות חלום למגשימי כיאה המנדט, נבול את למחוק הולכים אנו

 הנגב. חטיבת גדודי עם יחד השריון גדוד יעשה הכיבוש את הברית.

 הולכים והם מרחקים וגומעים במהירות סובבים המשוריינים גלגלי
 אני לפתע משמעותית. לא התנגדות יריות. נשמעות לאבו־עגילה. וקרבים

 שפגע מכדור שנפצעתי מסתבר לעמוד. מתקשה אני ברגלי. חד כאב חש

 ספגתי מאז ישראל אדמת על ראשונה גופנית מזכרת לברך. מתחת בי
 נפגעתי אז לארץ. בעלותי הזאת האדמה על השתטחתי כאשר מכות

 לבית־ בדרכי אני ועכשיו בית״ר, במדי לבוש כשאני לבית־החולים והגעתי
 סגן ודרגת ישראל, צבא של ממלכתיים מדים לבוש אני כאשר החולים

כתפי. את מעטרת
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 לבסיס חזרה אותי הסיעו קל. לא זה בלעדי. סיני לתוך המשיך השריון

 והגיעו אבו־עגילה את כבשו הנגב וחטיבת השריון בעוגיה. החדש

אל־עריש! למבואות

 מדג□ אנגליים קרב מטוסי חמישה נוספות: חדשות שמעתי מעוגיה

 הפעם היתה זו סיני! בגבול והופלו כוחותינו בידי נורו "ספיטפייר"

 חיל זה ישראל. לאדמת אפם" את "לתחוב ניסו האנגלים שבה האחרונה

 במלחמת שנים, ארבע לפני אז, צירצייל אמר שעליו המלכותי האוויר

 עתה פועלם". על כך כל למעטים כך כל רבי□ חבו לא "מעול□ העולם:

 האוויר חיל נם חייל. אותו של השפלה שעתו על בריטניה התבשרה

 בדרכנו נגף כאבן לעמוד נסית□ על מחיר לשל□ היה חייב הזה המלכותי

 עכשיו? יהא מה בתכנית... היה לא זה חרדו. ישראל ומנהיגי לחרותנו.
האנגלים... יגיבו איך יודע מי

 הגישו האמריקני הממשל באמצעות לבוא. איחרה לא האנגלי□ תגובת
 הכריזה אחדי□ שבועות כעבור אך מסיני! לסגת אולטימטום: הבריטי□

ישראל!" במדינת מכירים "אנו בריטניה: ממשלת

 נכנעה ישראל ממשלת קטנות. של לימי□ חזרו המדינה שמנהיגי אלא

 מאדמת ישראל כוחות את להוציא האמריקני המימשל מצד לדרישה
 הטילה אשר היא בסיני? ולנוכחותנו לארצות־הברית מה אך סיני.

 ששיווענו בימי□ הצדדי□ אחד לטובת להתערב שאין בטענה אמברגו

 תשלם עצום, שטח שלה מצרים, א□ עתה לה□ אכפת מה לעזרה. נואשות

 יצאו הקדומים ישראל ומרחבי פארוק, של צבאו פלישת על ראוי מחיר

מסיני. לסגת הצטווה הצבא נשאלה. לא זו שאלה מידיה?

 מפקד את ראיתי אלונקה על ששכבתי בשעה והנה זאת, כל את שמעתי

 לי כואב לי... "כואב אותי. שאל מרגיש?" אתה "איך אלון. יגאל החזית,
 את "שאל והקשיתי. הוספתי נסוגים?" "מדוע אמרתי. מסיני", שנסונים

אלון. יגאל לי ענה בן־גוריון",
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 החלמתי שביתת־הנשק, לשיחות נערכת שהמדינה שעה שככו. הקרבות

 רבים ועוד ואני שככו, הקרבות המשוחררת. שבבאר־שבע בבית־החולי□

מהצבא. השתחררנו מחברי

 נעשה ישראל חרות לוחמי של ברוחם פוליטית תנועה להקים ניסיון

 שצמחו שמאלנים ודרדרים קוצים הקרבות. תום לאחר אחדים חודשים
 האידאולוגית השלמות את ערערו האחרונות בשנים לחייי בשדה ופשטו
 הייתי אידיאולוגי, בפילוג שהסתיימה בוועידה, ישראל. חרות רעיון סביב

 מהפכני נרעין להקים מחברי אי! ביקשתי אלדד. עם הלאומי באגף
 ארץ־ישראל כשטחי הלאומיים היעדים הנשמת שמשאת־נפשו לאומי,

הבית. הר - המוריה הר ובמרכזם לשליטתנו, מחוץ שנשארו

★

 אהבתי. בעיר בית והקמתי כסף חסכתי בערבה. עבדתי אחדות שנים
 והקמנו זצ״ל, לוין אריה הרב של בקידושיו )יוכבד( לתמר נישאתי

 נפל שם בית־מזמיל. למקום קראו פעם קרית־יובל. בשכונת בבית משפחה

הגיינג׳י. עו-זי הטוב חברי
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*

 איזה "שלום". להשיב מתקשה אני שלום ברכת אותי מברכים כאשר

 ברובה והיא הזאת הארץ למען לחמנו הרבה כך כל אם זה הוא שלום

 ושותתי־דם מאיימים בנבולות לשלום לא לא! נכרים' בידי שבויה עודנה

 הר ההרים, מכל הנישא ההר עוד כל שלום יכון ולא יתכן לא לחמנו.

היהודים. לנבול מחוץ נמצא הבית,

 את נבנה הבית. הר קודם למברכי. להשיב נוהג אני כך הבית", "הר

השלום. ייכון - הכית

 שמי: מה יודעים כולם הבית. הר בברכת אותי לברך חברי כל למדו מאז
שמי. זה הכית". הר "דני אלא הזקן דני לא דני, לא צבי, לא

 בר־המצווה לטקס אותי הזמינו שרה ורעייתו מלח״י, ידידי אבנריטודי,
 הכית. הר לבין בינינו החוצצת לחומה סמוך דוד, קבר ליד גלעד בנם של

 שיזכה האחת־עשרה בן ארנון הצעיר לאח איחלתי הזדמנות באותה

 השיב מתחייב", "אני לחומה. מעבר - שם למצוות הניעו טקס את לחגוג
הילד. לי

 ישראל. לעם גדולה בשורה באה שנים י״ג לו מלאו בטרם וקיים. אמר

 הר- הצנחנים: חטיבת מפקד מפי הכרזה באה הימים. ששת מלחמת באה
בידינו! הבית

 האש עמוד ועם גרינברג, צבי אורי - המשוררים גדול עם בהר עליתי

אלדד. - המחנה לפני ההולך

 רב לגאולתו. עושות ידינו ואין בידינו הבית הר מלבב. אינו המראה
הקיים. על החסר
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ואמר: אלי פנה גרינברג צבי אורי

'בית מעתה אמור כאן. אנחנו והנה "הריהבית" העת כל אמרת "אתה

שי!" ד ק ס ה

 אותי מברכים אין גם בשלום. אותי מכרכים שאין יודעים כולם ומאז

.הבית" הר”ב עוד

הברכה־המשאלה; זו - "בית־המקדש"

התשובה. זו - ״ייבנה!״

התפילה; זו - ״בית־המקדש״

השלום. זה - ״ייבנה!״
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 עוד פרסם יכין אלנקם עזרא
 מעשי המתעדים ספרים שבעה
 לחרותו ישראל במלחמת גבורה
 המתאר - אלנקם המכר רב ובהם

 בלח״י כלוחם המחבר חוויות את
 מהדורות. עשר בששה כה עד ויצא

 הדן הגות ספר הברית ארץ - וכן
 לרשת אותנו המחייבות במצוות

 מהדורות. בשבע שנדפס הארץ את
 במוסדות מרצה יכין א. עזרא
 ושונים רבים חוגים ובפני חינוך

 תולדות על הארץ רחבי בכל
 חוויותיו ועל לחרותו העם מלחמת

מחתרת. כאיש
 ומאמרים חוברות כתב כן כמו

 איש )פינקלשטיין( שהמי עבי
 בית דני בכינויו הידוע ירושלים,
 עלה בילדותו, התייתם המקדש,

 הגיוס בפלוגות עבד כבית״רי, לארץ
 אצ״ל כאיש והצטרף בראש־פינה

 כמפקד הישובים למשטרת
 בתל-ליטווינסקי, הנוטרים בתחנת

 ההגנה. בפעולות חלק ונטל
 כאיש פעל באצ״ל הפילוג אחרי
 הפעולות וכמפקד דן בגוש לח״י

בירושלים.
 לצה״ל הצטרף המדינה הקמת עם

הנגב. לשחרור ולחם
 ימים תשס״ד, סוכות המועד בחול

 לבית־ לרגל לעלות צווינו שבהם
השמיימה. עלתה נשמתו המקדש,

שלום, יכין לעזרא
 שמחה. עור ל׳ והוסיף המקדש בית דני על ספרך בא - אלה שמחה ימי בתוך

 ספרך במגע. עמו שבא מ׳ כל והדביקה ממם, שפעה ממש כסלע איתנה אמונה
 כשהיא אמונה, אותה של ויסודותיה מקורותיה את ומרתקת שוטפת בצורה מעלה

ולילה-לילה. d־׳/d׳/ בה״ מתפרשת
 כוחך! "שר .מספר ראשון, בנוף אותו שכתבת סוב מספרך. הרבה ולומד קורא אני

שמיר משה הסופר של מכתבו מתוך

 הקורא אין אם נם עצמו, בעד מדבר המקדש בית דני של והפעולות החיים סיפור
 להמחיש הצליח יכין, ,עזרא המחבר .הספר של ההיסטוריות התפיסות לכל שותף
תחבולות... ובעל נחוש אמיץ ולוחם באישיותו תמים הולך אדם, דמות

ישראל בקול ספר" קראתי” בתכנית סנה, שלמה
ן

 הספר הקריאה. במהלך ממנו להיפרד ל׳ היה וקשה בשקיקה הספר את קראתי
 ההם, הימים מאורעות את ובלתי~מת״הרת ישירה פשוטה, ,עניינית בצורה מתאר
ללב. ונונעת אמיתית אנושית, תעודה נוצרה זו ובדרך

זהר עזרה פרופי של מכתבו מתוך
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