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המשיחי יולד היכן הח־עת "אחי,
הרצפה..." עלי הוא, יולד בבית־אסוו־ים

יאיר( - שטרן )אברהם



נדבכים
 הדמיון את מחשבה אנשי מבססים האחרונה בתקופה

 בעלת המשיחיות את ומשווים למשיחיות הציונות בין
 ונדודים גלות שנות אלפיים מעל העמוס ההסטורי העבר

לציונות.
 בנוחות שחיו היהודים המנהיגים האמינו בגולה, בעבר,

 השיבה של "השחורה" העבודה כי הגלותית, בפזורה
 בלתי אלמוני, כת על־ידי תתבצע המובטחת לארץ
 את - העם פזורי כל את מן־הימים ביום שיאסוף נראה,

 ללא למולדתם וישיבם הכבשנים ויוצאי הטבוחים
 את חינכו גולה, של זו ב״נוחיות" וקורבנות. מלחמות

עליון. כבצו להאמין, היהודי העם המוני
 אחרי ,1881 בשנת שנוסדה "חיבת־ציון" תנועת

 התחילה תבל, ארצות וביתר ברוסיה הרבים הפוגרומים
 היא הציונות כי שאומרת הדרך על לצוות במודע, שלא

 הרצל, ד״ר של בדמותו שהופיע המשיח; של שופרו
 האמנסיפ־ מתקופת נוספים ואישים ז׳בוטינסקי נורדאו,

ציה.
 יסוד על שהונח הראשון הנדבך היתה זו תקופה

 הרצל, ד״ר של הידועה האמרה לפי אידאולוגי־ממלכתי
 אין תרצו ש״אם אמונה על הבנויה מוכתר, הבלתי המלך
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אגדה". זו
 הראשונים הניצנים התחילו צעד, אחר צעד אט, אט

 "השומר" את פריים: את לתת "חיבת־ציון" תנועת של
 "בדם וסיסמתם: "בר־גיורא" היה שלו הסתרים שכינוי

תקום". יהודה ואש בדם נפלה, יהודה ואש
 מידי והעבודה השמירה את להוציא היתה מטרתם

 המושבות על באיומים להשתלט שניסו הערבים,
 על צבאיות התנחלויות ולהקים הראשונות היהודיות

 כתוצאה שנוצר נוסף נדבך היה זה הארץ. גבולות
 מהז־כ־ שחרור אבותינו, אבות בארץ שורשית מצמיחה

הגלותית. והכניעה דוך
 רב עמל לאחר הציוני, המשיח חייל ועשה התקדם כך
 לא ישראל "נצח לניל״י, - נוסף שרשי לנדבך והגיע

 אשר המושבות בני עצמם את שכינו כפי ישקר",
 שרה אחותו אהרונסון, אהרון היו וביניהם בראשם

ואחרים. בלקינד לישנסקי, פיינברג, אבשלום אהרונסון,
 נגד להאבק דגלה על שחרטה סתר תנועת היתה זאת

שתחו הקטן העברי בישוב שהתעלל התורכי הממשל
 החליטו הם בדמם. חלחלה כבר שלנו" היא "הארץ שת

 המקובלים האמצעים בכל התורכי בממשל להלחם
במלח אשר בריטניה עם פעולה ושתפו מלחמה בעיתות

התורכית. האימפריה נגד לחמה הראשונה העולם מת
שבריט תקווה מתוך הבריטים, בנצחון האמינה ניל״י

 באותן הנועזת עזרתו תמורת היהודי לעם תגמול ניה
ניל״י. על הטילו שהבריטים המשימות

 על־ הבריטי הפרלמנט ובהצהרת בהכרזת היה גם וכך
 העם עבור בית־לאומי הקמת אודות בלפור, לורד ידי
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הירדן. עברי משני בארץ־ישראל היהודי
 רב זמן עמדה לא היהודי, לעם בלפור הלורד הצהרת

 התפתחה ומשול" "הפרד של הרומית והשיטה במבחן
 מהסתת כתוצאה הבריטי. האינטליג׳נס על־ידי מהר

 1920-21 בשנים הפוגרומים החלו יהודים נגד ערבים
ולשימצה. לזוועה הידועים ו,929ו־

 את קידם לו, שקדם הנדבך בסיס על שנוסף נדבך כל
 תחושת את והעמיק המחשבתית־לאומית ההתפתחות

זרים. מעול לשחרור הצורך
 את לתת החלה הלאומי הנוער של ההתארגנות

 ד״ר נהלל, ממושב מורה היה זה מחנה מיסד אותותיה;
 יהודי רופא ייבין, יהושוע הצטרף אליו אחימאיר, אבא

 הצטרף ואליהם היום רחק ולא הרוסי בצבא ששרת
 ששירתו - גרינברג צבי אורי נשכח הבלתי המשורר

 העברי הנוער את זעזעה המרגשת, הלאומית־נבואית
ובגולה. בארץ
 ואוהדיו מאמיניו מחנה בראש צעד אחימאיר אבא ד״ר

 ספר לפי חוקיות הבלתי והפעולות ההפגנות בכל
 שצעדו אלה עם יחד בבתי־הכלא ישב הבריטי, החוקים
 על המזוהם העוני לחם את אכל עימם יחד אחריו.

 השלטון ימי שמאז בתי־הכלא, של האבן מרצפות
השתנו. לא הבריטי השלטון ימי ועד התורכי

 והתחיה, הזעם משורר - ואצ״ג ייבין ד״ר אחימאיר,
 - הבריטים כלפי חדשים: מחשבה יסודות הטביעו
 נפשית ולהכין מבתי־סוהר להרתע לא זר, כשלטון
 הזרוע בכח הזרים את לסלק העברי הנוער את ורוחנית

ישראל. מארץ
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 ציונים "ברית היה בראשיתה זאת תנועה של כינוייה
 הבריונים", "ברית בשם חייה את וסיימה מהפכנים"

 נגד לחמו אשר שני, בית חורבן מתקופת הבריונים לזכר
הרומאים.

 מול מעטים של הנועזת מלחמתם את שהעריך העם
 לאחר כיונים. ברים היו כי ה״בריונים", אותם כינה רבים

 האויב, עם הפעולה משתפי הפכו בית־המקדש, חורבן
 למושג בריונים המושג את הזה, ומהזמן ההם מהימים

והתחנפותם. כניעתם עקב וזאת אלים,
 לנוער הבריונים" "ברית שהורישה הפוליטיים הערכים

 החדשים והמונחים האידאולוגים היסודות היו הלאומי
 אויב היא הבריטית המנדט ממשלת כי דגלם: על שחרטו

 ולעקרו להלחם הנוער מצווה בו במולדתו, העברי העם
מתוכו.

 הבריטיים, השופטים בתי־הכלא, המאסרים, ההפגנות,
 הפכו שלהם, את עשו עצמם והנאומים המשפטים
ובגולה. בארץ העם שכבות לכל חיים ולסם לבתי־ספר

 הפרעות לפני שנוסדה המהפכנים", הציונים "ברית
 החלק את סיימה ,1929 שנת של הערביות־בריטיות

 מבתי־ לוחמיה של צאתם לאחר תפקידה של הראשון
 עלילת את שכללו המשפטים לאחר ,1934 בשנת הסוהר

 ידי על שנרצח ארלוזרוב, רצח של לשמצה הידועה הדם
ערבים.

 "ההגנה נוסדה הכללית", האזרחית ב״הגנה מהפילוג
 - הלאומי״ הצבאי ׳הארגון היה שהמשכה הלאומית״,

 ל״הגנה הצטרפו הבריונים" "ברית חברי האצ״ל.
הלאומי". הצבאי ל״ארגון המשיכו וממנה הלאומית"
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 - יאיר מהאצ״ל פרש השניה העולם מלחמת פרוץ עם
 מטעמים עמנו, בחיי לעד ינון זכרונו שטרן, אברהם הוא

 היהודי העם מלחמת את להמשיך בכדי אידאולוגיים,
 ומנע ארץ־ישראל שערי את שסגר הזר השלטון נגד

הנאצים. מצפרני לברוח מהיהודים
 חירות "לוחמי בשם הידועים אלה, לוחמים אל

 של הפרישה מראשית הבריונים חברי הצטרפו ישראל",
רעיונו את הלמו הזר השלטון לגבי השקפותיו כל יאיר.

 עליהם והנדבכים היסודות - אחימאיר אבא של תיו
 של אישית בהקרבה דגלו אמונתם, מושתתת היתה
מוות. או חרות

 הם זה בספר מסופר אודותם המחתרת אנשי שני
 יליד והשני גולה יוצא האחד תבל. חבלי משני דמויות
 להקריב נכונותם היה ביניהם המשותף שהמכנה הארץ,

 חופשי כעם יחיה היהודי שהעם ובלבד חייהם את
 והלח״י האצ״ל לוחמי בין היחידים. היו לא הם בארצו.
 מעצר במחנות בבתי־כלא, ארוכות שנים ישבו מאות
 נפלו מהם רבים אפריקה. למדבריות ובהגליות בארץ

 שירת עם לגרדום עלו ונוספים הבריטים מול בקרבות
בפיהם. אמונתם

 ממנו נדבך מעל נדבך הציונים הלוחמים הוסיפו כך
 בעיתים מארצו, גלה מאז היהודי העם ומתקיים התקיים

 ארץ אל שיבה של ובזמנים והשמדות פוגרומים של
אבות.
 ישראל, מתולדות ימוש לא זכרו גרא, - ילין־מור נתן
 הנפש גדלות את תאר ישראל, חרות לוחמי בספרו
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 יאיר, עם יחד שצעדו הלוחמים, בין ששררה והמסירות
הבריטית. הבולשת ידי על הרצחו אחרי גם

 הבולשת על־ידי רדופים היו, כל ומחוסרי רעב מזי
 סיר אחר הנוהים עמנו מקרב פעולה ומשתפי הבריטית

הבריטי. הבשר
 עד - הלוחמות המחתרות שתי של המאבק היה קשה

 הבריטית, הבולשת צבא ואחרוני השחר הנץ אשר
 הגדולה הנהירה והחלה הארץ א עזבו ומפקדיהם חיליהם
 ניל״י, השומר, חיבת־ציון, מתקופת הנדבכים, מבסיסי

 ציון של החלומות וחולמי - ולח״י אצ״ל הבריונים, ברית
 כנביאי - לעמדתם חזרו שנה, אלפיים מזה המוחרמים

האמת.
 זו סוערת בתקופה הלוחמים, של גבורתם בסיפור

 הפרה דמיונך, את הקורא, נא, הפעל היהודי, העם בחיי
 נכונות את ההם, הימים חיי את ידיך במו בנה רצונך, את

 את להקריב עמם, שהיו נוספים ורבים אלו לוחמים
ישראל. חרות למען עצמם

 בנצח ומאמינים חולמים לוחמים, של ארוך מצעד
 מול השחרור, מלחמת לקראת המתגודדים ישראל,
 התמיכה בעזרת לארץ־ישראל הפולשות ערב מדינות

הבריטית.
 מעמדות, של הבדל ללא לוחמים, של אחד גוש

 את הודפים משותפים בכוחות - ומפלגות השקפות
 בשנת ישראל מלכות הקמת על ומכריזים הפולש האויב

 שמונה אלף שהם ושמונה: ארבעים מאות תשע אלף
 ולחורבן בית־המקדש לחורבן שנה ושמונה שבעים מאות

ח.ד. ירושלים.
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ישראל חרות לוחם
רמי - פיגלביץ צבי



 הקיימות תכונות בחובם נושאים אדם של זכרונותיו
 יצירות את מחפשים הארכיאולוגים בארכיאולוגיה.

 הגיעם עד עידן, אחר עידן אליו יורדים הקדום, העבר
 אשר היצירתיות גילוי ראשית שם החיים, למקורות
 בונה שחזור תקופה, לפני תקופה אדם. ידי במעשה

 והמאבק חיים קורות לסיפור הופכים אלה - שחזור
לקיומו.

 נפרד בלתי חלק הינם ארכיאולוגיה, כמו זכרונות,
 רחוק. לעבר הימים ברבות הופך העכשיו היומיום. מחיי

 כמעיינות הם הרי מתועדים, אינם עוד כל זכרונות,
 - עצמם לבין בינם מתחרים זמן, גבולות פורצים
תקדים. מי של עוצמתו

 המחתרתי, בכינויו רמי פיגילביץ, צבי של לדעתו
 גם הציבוריים, כמו האישיים החיים, ארועי פורצים

 כהרי בפתאומיות כגדולות, קטנות עולמיות מהפכות
 להם שיהיו ומבלי הגיון ללא תכנון, ללא מפתיעים, געש

וקבועים. צפויים מועדים
 קפיצות לערוך רשאים תעוד, בטרם הזכרונות, גם
 הבריונים ברית בתקופת לא זה סיפור יתחיל לכן דרך,
 אם כי לפולין, הנאצים פלישת שנת - 1939 בשנת ולא

 של וחיסולו ישראל מדינת קום שנת - 1948 בשנת
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 - הלוחמת המחתרת להחלטת בהתאם ברנדוט פולקה
לח״י.

 בא והבריטים, האו״ם שליח השוודי, ברנדוט פולקה
 ממסגרת לחרוג ממנה למנוע ישראל, ממשלת את לרסן

 ירושלים את ולהפוך 1947 בשנת שנקבעה החלוקה
 להיות ימשיכו בה שהשולטים לודא לאומית, בין לעיר

 פרטים לפרטי בוריים על ידועים והדברים הבריטים
ואדום. שחור בצבעי ההסטוריה בספרי ורשומים

 ישראל ממשלת את בתדהמה הכה ברנדוט של חיסולו
 בעריסתה, זו "עשתה" חדש ילוד ככל נולדה. עתה שזה

 הארץ מכל לח״י אנשי וחמישים כמאה אסרה המומה
 בבית־הכלא אותם ריכזה בהם, לעשות מה לדעת ומבלי
ביפו. השעון מול הידוע,

 חלקי מכל נאספו יפו, לכלא הובאו אשר העצורים
 צעירים לוחמים וחלקם ותיקים לוחמים חלקם הארץ,

 לא הלוחמים האחרונות. בשנתיים רק ללח״י שהצטרפו
 בחודשים מיד, כי הגלותי, הרעיון את לעכל יכלו

 עבריים לוחמים ייאסרו ישראל, מדינת לקום הראשונים
 בחירות. ללא עצמה שהמליכה זמנית ממשלה ידי על

 שבתקופת אחד, גוי בגלל מהומה להקים שתעז ממשלה
 להמשיך ורצה הנאצים עם פעולה שיתף המלחמה

הבריטיים. האינטרסים את לשרת
 זה בכינוי זכה אשר באבא, עלי גם היה האסורים בין
 ניסים על ולילה לילה אלף סיפורי לספר יכולתו בשל

 עלי התנדב השניה העולם מלחמת פרוץ עם ונפלאות.
 מלחמתו כל את שסיים ולאחר הבריטי לצבא באבא

 נגד לוחמת מולדתו את מצא לארצו, חזר באירופה
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ישראל. חירות ללוחמי למחתרת והצטרף הבריטים
 בורמה, דרך על העצמאות, מלחמת בתקופת הכרתיו
 לירושלים, המוביל הכביש את לעקוף כדי שנחצבה

 את חי הימים באותם באבא עלי ערבים. ידי על הנצורה
 חציבת אבק את חי חיקו. אשת היתה כאילו בורמה דרך

 מגופו, חלק מנשמתו, מהוויתו, חלק היו כאילו הסלעים
שלו. מירושלים חלק

 ונשק לוחמים להעביר היתה לח״י ממטרות אחת
 זאת, למנוע ניסו והפלמ״ח ההגנה הנצורה. לירושלים

 היו זה רקע על הלוחמים. את ולעצור הנשק את להחרים
מאידך. ולח״י מחד והפלמ״ח ההגנה בין מאבקים

 ניתן לא אותו לח״י, של הג׳יפים מלך היה באבא עלי
 כמתחלק בתחבולות, דרכו את עשה הוא לעצור. היה
 אך במחסום, רכבו מאט היה לכאורה, האצבעות. בין

 בסוסו מאיץ אמוק, כאחוז מזנק היה היריב בהתקרב
 בתוכם ונעלם אבק ענני מעלה הג׳יפ, - והמהיר האביר

הנביא. אליהו כמו
 אל בשלום הגיע תמיד אבל איתו, לנסוע מסוכן היה

ירושלים. - הנכספת מטרתו
 מעט לא היו יפו, בכלא "שנאגרו" שלנו האסורים בין

 למחתרת: שימושיים במקצועות שהתמחו מומחים
 רעש, להשמיע מבלי סורגים ניסור קופות, פתיחת
 המשטרה מרכזיות כולל טלפונים, מרכזיות על שליטה

הצבאית.
 הותאמו הכלא חדרי ולכל רבים ימים חלפו לא

 לכביש - לים שפנו החלונות סורגי למנעולים. מפתחות
 במסטיק הוסווה הניסור ומקום נוסרו יפו, לנמל המוביל
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 פי על נקבע בריחה יום הסורגים. כצבע שחור, שנצבע
 פתרון למתן ידינו על שנבחרה מיוחדת, וועדה החלטת

עצמם. המעצרים נגד ובמחאה הכלא ל״בעיות"
 אם בכלא להשאר או לברוח, רשאי אחד כל כי הוחלט

 זעם יעבור עד בחוץ, בו להסתתר מקלט מקום לו אין
 האו״ם יגיד ממה הגלותית, המנהיגות של הגלותי הפחד

.1948 של ״הנאור״ הגוי והעולם
 לא מטרתה אם גם יפו, מכלא הבריחה הצלחת

 אחרון כאקורד אלא ממש, מהפכה לצרכי שימשה
 היה רב מה שוב הוכיחה ישראל, חירות לוחמי בתזמורת

כבולות. ידיה כאשר גם כוחה
 בלב חשד נעורר לבל כרגיל התנהגנו הבריחה ליום עד
 ושקט. בהיר חם קיץ יום שבת, יום זה היה איש.

 יגיעו בטרם בפרקוסים, ובנחת בשלווה עסקו העצורים
 זה. ביום המותרת הביקור בשעת לבקרם, ידידיהם

 בנוסף חול בימי גם לבקרו נהגה באבא עלי של חברתו
 ליד המבקרים שאר עם נדחסה עת שבת, ביום לביקורה

הכלא. בית בתוככי המסורג החלון
 מחלון הוא מרחוק, אהבתם מתנים היו חול בימי
 העבים ולקירות לגדרות מעבר מהכביש והיא הכלא
 גם אלא בית־הכלא, "אוהלי" ליושבי מגיע רק לא וקולם

מהגגות. השומרים מרום" ל״יושבי
 לאור ציפתה להרדם. יכלה לא שבת, בליל קודם, ערב

 כל את באבא עלי לפני ולפרוש לכלא בואה להקדים יום,
 ידע למען עולות, הזקופות, השמש קרני לאור געגועיה

וגעגועיה. אהבתה לו נתונים מה עד
 היו לא כבר המנדט תקופת את איפיינו אשר הפחדים

20



ידועים. היו לא כלל באבא עלי של ולחברתו קיימים
 הצבאית במשטרה תלויה להיות שלא החליטה היא

 בית־הסוהר את ו״לתקוף" האמור לביקור הנוגע בכל
הים. מצד

 צבאית תייל גדר הפרידה לרחוב, בית־הכלא בין
 המבנה, של החיצון מהקיר מטרים כעשרה שמוקמה

 תוכננה ומהם מנוסרים היו שסורגיהם חדרים אותם מצד
הבריחה.

 בקולה להרעיש החליטה אלה, חלונות מול בעומדה
 ויתעורר הטיפין כל שירעדו עד "הבסטיליה", את הסוער

ורחום. חנון לב כל
 ריק. בחלל נפל לא "בליסטראות" הקולע קולה ואכן

 מצד האגף כל וגוסס. צמא רועם, חן, ברב נשמע הוא
 "עלי־ - ראשונה לעזרה משווע קולה את שמע הים

עלי־באבא!" עלי־באבא! באבא!
 בחצר אשר הברזים ליד אותו וגילינו לחפשו התחלנו

 חברתו כי לו הודענו ומתהדר. רוחץ מבריחות, המוגנת
 ואנו לחדרו מיהר מיד פרושות. בכנפיים לו מצפה

 ההולכת החיים לחוית ושותפים עדים בעיקבותיו,
 גבוה צמח הזדקר, מקשת כחץ לעיניהם. ומתרחשת

 סורג אל זינק אביר, כסוס ונושף נושם עין וכהרף מגובהו
החדר.
 השמש קרני ומגרה. מרעיד מהמם, חם, קיץ היה

 והציצו והסדקים החרכים כל את ומלאו התפרסו
 השקופה, חברתו, שמלת מתוך גם שובבה בהשתוללות

 פתוחות וירכיים מושטות בזרועות חלונו מול שעמדה
לקליטה.
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 ואת אותה בראותו גבוה זרע לחץ קיבל באבא עלי
 שניסו לחבריו שעה לא אליו. הזועקים גופה מכמני
 החלון, ממסגרת הוציאו בסורג, אחז רב בכח לרסנו.

 מיוחם פר כמו לקיר, מעבר עמו קפץ במזרון, ואחז תפס
אליו. ונצמד הפתוח בסיסה אל היישר צנח אמוק, אחוז

 מהמחזה המומים היו הגג, על שעמדו המם־צדיקים,
נפרץ. בית־הכלא כי והבינו לעיניהם שנגלה
 מיד לחזור לזה הנאהבים, זוג אל חזם מלא צעקו הם
 שני אך מהמקום. להסתלק - ולאשה הכלא לבית

 והמם־צדיקים לפנייתם שמעו, לא או שעו, לא הנאהבים
 יריות שמטתי לאחר אז, רק ראשיהם. מעל לירות החלו

 העליון גופו פלג את באבא עלי הפנה סביבם, הרעישו
 אותה שמט חולצתו, את ידיו בשתי קרע אליהם,
 "אתם הוא: אף צעק ניחר בקול חזהו. את וחשף לצדדים
 את לחבק וחזר בי!" תירו בי! תירו אתם, גיבורים,

קרה. לא מאום כאילו חברתו
 באבא שעלי השמועה והתפשטות היריות הישמע עם

 ביצוע את להקדים שיש לנו היה ברור הסורג, את פרץ
יותר. מאוחר למועד שתוכננה למרות הבריחה,

 היה שלא אלה נשארו ברחו. האסירים של רובם רוב
 וטיילו מהכלא יצאו הם גם אך להסתתר היכן להם

המשוחררת. יפו ברחובות
 ברחוב מפגש, נקבע ערב, לפנות החמישית בשעה

 שמיר יצחק - מיכאל בין הים, שפת על סמואל הרברט
 הבורחים. בין שהיה עמיקם אליהו העיתונאי לבין

 הכלא. לבית לשוב הבורחים שעל במפגיע דרש מיכאל
מחתרת". אין מקלטים, "אין אמר ישראל" מדינת "זאת
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 לכלא לשוב מיכאל של ההוראה חלפה עברה כיצד
 חזרו כולם יודע. אלוהים רק הבורחים, לכל והגיעה
אחד. להוציא

 חצות. עד בתשובה" "לחוזרים פתוח נשאר בית־הכלא
 מדויקות רשימות המניין. מן כסטודנט התקבל חוזר כל
 בחלקן היו שנימצאו, ואלה הצבאית במשטרה היו לא

 חצות שעת נקבעה כי אמרו, שבחבורה הליצנים בדויות.
 ההצגה שניה. מהצגה יחזרו שהבורחים עד "לתשובה",

עצמה. הבריחה היתה הראשונה
 משלחת הצבאי, מהמודיעין איש הזמין בדיוק בחצות
 משלחתנו אנשי בין משא־ומתן. לקיים אנו, מטעמנו

 מעין בנושאים להתדיין שאהב סלמן, אברה גם נמצא
אלו.

 שנמסור מאתנו: תביעות שתי היו המודיעין לאיש
 מפתחות את ושנחזיר ברשותנו אשר הנשק את לידם

החדרים. של המסורגות הדלתות מנעולי
 ושברון הפתעה עבורו היותה משלחתנו אנשי תשובת

 שאין שהובהר כיוון אברשה. כך אחר לנו שסיפר כפי לב,
 מהמם־צדיקים, שנלקח זה אלא נשק, לנו היה ולא לנו

 הדלתות, מנעולי למפתחות ואשר עצמם. המבולבלים,
המנעו כל את פתחנו בו "פותחן" משלחתנו אנשי שלפו

 הוכיחו ואף "אקזוטית" עקומה בעל מתכת חוט - לים
במקום. בו יעילותו את

 מכך נבעה הצבאי המודיעין איש של הרבה הפתעתו
 בית־ בהחזקת בכשלונם התביישו אשר שהמם־צדיקים

 בידי שנמצאו ומיכשור נשק על בדיות דווחו הכלא,
להמלט. הצליחו לכן אשר האסירים,
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 אותנו העבירה המוקדמות, הבוקר בשעות למחרת
 בהתאם כבולים לא עכו. לכלא הצבא, של סיור פלוגת

יותר. יברחו לא כי אנשינו ולהתחייבות להסכם

ארוכות. שנים חלפו
 צרפו השיכון, במשרד עבודתי תקופת בראשית
 בן ממושב שמו, גלוזמן צביקה נוסף, עובד למחלקתי

 צבאית דרגה בעל מודיעין איש בעבר היה אשר שמן,
נכבדה.

 מאוד. התידדנו המשותפת עבודתנו תקופת במהלך
 הפלמ״חניקים שרו אודותם הצדיקים, לגזע השתייך הוא

 ג׳, צביקה א׳, "צביקה הידוע השיר כמו תהילה, שירי
 להיות גם ראוי והיה ד׳ צביקה היה הוא ב׳". צביקה
א׳. צביקה

 שנים ועל מפלגות פוליקה, אודות לשוחח אהבנו
במחתרת.

 רבה היתה העבודה הגדולות, העליות שנות אלה היו
 להרשות יכולנו מזומנות לעיתים ולא השיכון במשרד
 - שנינו את שעניין בנושא לשוחח להתפנות לעצמנו

 ברוך, תל בחוף להפגש אהבנו התפננו, כאשר אך העבר.
 על גדליה, של הדגים מסעדת בצריף הים, שפת על

הצוק.
 אמנים, משוררים, עת באותה התגודדו זה בצריף

 היה ניתן לא עצמו מהצוק וים. נוף אוהבי ונשים גברים
 המבדיל הזוהר, החולי, הלבן החוף פיסת את לראות

 מגדלור הוא הצוק כי תחושה נוצרה הים. לבין ביננו
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 לרחשי להתמסר מאפשר מהיבשה, מנותק הים, בתוככי
הרוחות. ולזימרת הים גלי לשיח להקשיב לב,

 יום למטרדות להנפש למושב, לנו איווינו זה מקום
מפריע. באין ולשוחח

 בשיחה, ליבנו כטוב ערביים, לקראת המפגשים, באחד
 יודע "אתה ובפתאומיות: יד כלאחר צביקה לי אמר

 עם המו״מ את שניהל הצבא איש הייתי אני דבירי,
 יפו מכלא העברתכם בדבר והאחרים סלמן אברשה

 כולכם את שראיתי עד ללותכם והמשכתי עכו לכלא
בכלא."
 ,1945 ״בנובמבר אמר הוא לך,״ לספר ברצוני ״ועוד
 את בתוכה איחדה העברית המרי תנועת בה בתקופה

 נגד משותף למאבק אותן והוציאה המחתרות שלוש
 הייתי בישוב, הפוליטיים הגורמים כל דעת על הבריטים,

בן־שמן." מושב מפקד
 מוסד בן־שמן, הנוער כפר התפרס למושב "קרוב

 מפקדה היתה הנוער ולכפר לנו מוניטין. בעל חינוכי
 המוסד מנהל היה במפקדה הנוער כפר נציג משותפת.

 השומר איש היה בן־שמן איזור מפקד ואילו לייהמן, דר׳
הצעיר."

 כאשר בלוד, הרכבת בתחנת הפיצוצים ליל "למחרת
 בשעות למושב, אלינו, עד הגיעו הדליקות ולהבות הדם

 גדר סביב שיגרתית ביקורת בזמן הערב, של המאוחרות
 וקול בקרבתי רחש קולות שמעתי המושב, של התייל

לח״י." איש אני לירות, לא ומבקש: קורא ומיובש ניחר
 עומד והנה התייל גדר דרך להזדחל לקורא "נתתי
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 ומאופק איתן בדם. ומכוסה פצוע מותש, איש מולי
 וכי בקרב שנפל מפקדו בדם מגואלים בגדיו כי סיפר
 העיר של הסברס גדרות עד ארוכה דרך כתפיו על נשאו
 ישמחו שלא תתגלה, לבל גופתו את הסתיר שם, לוד.

אויבינו."
 להאכילו "אלא צביקה, המשיך לי" נותר "לא

 שאעביר בהבטיחי נשקו את ממנו קיבלתי ולהשקותו.
סתר." במקום והלנתיו בא, ממנו למקום אותו

 תרום. בימי ביחוד דברים, להעלים קשה קטן "במושב
 המשותפת, למפקדה הגיעה "האורח" אודות הידיעה
 ויכוח התנהל למשטרה. כך על להודיע ממני שדרשה

 שני לידי "האורח" את למסור סרבתי אני אך קשה,
 מושב להשמצת בזאת ולגרום קודם שהזכרתי האנשים

בן־שמן."
 הצבא הופיע ארועים, וגדוש מלא לילה "באותו

 את מצאו ולא לעומק חטטו לא למזלנו לחיפוש. הבריטי
הסתרתי." אשר הלוחם

 מפקדו ונשק נשקו ואת אביב לתל העברתיו "למחרת
מכן." לאחר שלחתי

 האם לוחם. באותו השנים, לאורך הרהרתי, "רבות
 צביקה, אותי שאל בגורלו?" עלה מה לוודא ביכולתך

 באחד הוא אף נפל שמא או בחיים נותר "האם
הקרבות?"

 נאמרו אשר ידידי של מדבריו ונרעש נדהם הייתי
 ביעבע עדיין הפוליטית הטינה כשרעל ,1957 בשנת

 זו את זו השוטמות המחתרות, שתי בין חריפותו במלוא
רב. בעוז
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 והוקרתי שימחתי את להביע דרך חיפשתי שעה אותה
 העבר לזכר אותן ושתינו וודקה כוסיות שתי הזמנתי לו.

מדינתנו. של הטוב ולעתיד

 חברי בין שררו עדיין ישראל למדינת הראשון בעשור
 עדיין המחתרת כאילו - סודיות על שמירה נוהגי לח״י

 התפארנו לא סיפרנו, לא דיברנו, לא וקיימת. שרירה
עצמנו. לבין ביננו אפילו

שנפלו. חברים לגבי רק העלנו זכרונות
 בארץ הופיעו לח״י, אודות הראשונים הספרים שני
 מי לדעת היה קשה הכל. הקיפו לא הם ואף 1958 בשנת
בחיים. נותרו גיבורים וכיצד גיבורים נפלו כיצד מה, עשה
 לוחם אותו כי התברר כאשר הפתעתי היתה רבה מה
 חיפשתי ואותו צביקה סיפר אודותיו ונעלם, טמיר

 פקיד רמי, - פיגילביץ צבי אלא אינו ארוכים, שבועות
 הכרתי המרכזית. בתחנה מודיעין איש תל־אביב, עירית
מזומנות. לעיתים נפגשנו ואף היטב אותו

 אשר כל את לו סיפרתי רמי, עם הבאה בפגישתי
 מבלי מאופקת, בשלווה הקשיב רמי מצביקה. שמעתי

 מעורו לחרוג לעצמו הרשה דברי בסיום עפעף. להניד
 לא לראותו. ואשמח שסיפר הדברים "נכונים - ולומר

 לי נתן לולא אחר. מכוכב אדם זה היה בו. נזכרתי פעם
 ידי על נתפס שהייתי ספק אין המצוקה, בליל מקלט

משאי היו מזה, גרוע או מיד, בי יורים היו הם הבריטים.
 בזה ממשיכים בי, מתעללים פצוע, בחיים אותי רים

אותי מעלים דבר של ובסופו שלהם המשפט בבתי
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לתליה."

 זה למפגש התכוננתי להפגש. שניהם לרצון שמחתי
היה. כזה ואכן הסטורית חשיבות בעל כלארוע
 האורחים חדר במועדו. התקיים יחלתי לו הערב
 שמיר יצחק - לוחמים בחברים התמלא בדירתנו

 ממשרד ידידים ומעיינה, גלוזמן צביקה ושולמית,
 כאילו מתיחות, הרגשת שררה באויר ואחרים. השיכון

 ניתוק של ארוכה תקופה לאחר נפגשים מחנות שני
 ההיסטוריה תדע למען שלום, ברית לכרות ועומדים

 ונולדה יילדנו מכאובים באילו הבאים הדורות וידעו
ישראל. מדינת

 ידידה, רעייתו בלוויית רמי נכנס היעודה בשעה
 רבות, התלבט לא עצמה, בזכות ידועה אצ״ל לוחמת

 ממקומו, לקום זה הספיק בטרם לצביקה, ישר ניגש
נפרדו. שלשום תמול רק כאילו

 סיבת את החברים שאר ידעו לא שמיר, יצחק מלבד
 זה במפגש כי לנוכחים התברר אט אט הערב. מפגש
המחתרת. מתקופת מיוחד סיפור טמון

 קלות, ביניים ושיחות ראשונות כוסיות הקשת לאחר
 את החל וסרק כחל וללא רמי של ליבו סגור נפתח

דבריו:
 פה היושב צביקה, לכבוד הוזמנתי חברים, "הערב

 תנועת מתקופת במחתרת פעולה אודות לספר בתוכנו,
 האצ״ל ההגנה, התאגדו למענה פעולה העברית, המרי

לכולכם." כידוע והלח״י,
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 בלבד זו לפעולה דברי לצמצם יכלתי לו הוגן זה "היה
 בלבי, אלה ברגעים המתרחש מכל אתכם ולשחרר
 כי חש ואני מתוכי לפרוץ מתאוים זכרונותי אך במוחי.

 בקצרה, ולו אתאר, בטרם מחסום להם לשים אוכל לא
השואה." עלינו שהמיטה האסון גודל את

 יהודים, מיליון שישה רק לא שחיסלה שואה זו "היתה
 שהיה העברי, העם של הלוחם הצבאי כחו את גם אלא

 נוער בבני אצור שהיה כח אירופה. במזרח מרוכז
 שהושר וכפי ארץ־ישראל למען עצמם להקריב המוכנים

גדול..." כחו נשק בלי ...גם העם משירי באחד אז
המלח זוועות את כמוני שעברו חברים יושבים "פה

 לארץ־ישראל, לעלות שהתארגן הנוער את הכירו מה׳
 אותו על לספר אתחיל לכן ישראל. תקומת את לזרז
 לה מרפא שאין הפצועה רוחי על ואקל כבר שאיננו נוער

 ברחבי ההשמדה במחנות הניגר דמם את היא חיה ועדיין
הארורה." אירופה

 השניה העולם מלחמת פרוץ שנת היתה 1939״
 ההשמדה רוח האנטישמית. לפולניה הנאצים ופלישת

 שנת - 1933 בשנת כבר המדורות, עשן את בכנפיו נשא
בגרמניה." לשלטון הנאצים עלית

 אחימאיר, אבא ז׳בוטינסקי, זאב היו ורבותי "מורי
 לברוח אז כבר שהטיפו ייבין, ודר׳ גרינברג צבי אורי

 - דרך לא דרך בכל לארץ־ישראל להגיע מאירופה,
ליגלית." בלתי או ליגלית

 בתמונה ולו אחימאיר את להכיר רציתי "זכורני,
 והחזק- תלשתיה העיתונים, באחד תמונתו וכשמצאתי

 יביא אשר קדוש כקמע ללבי. סמוך חולצתי בכיס תיה
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 לארץ־ לעלות - בחרתי בה בדרך והצלחה מזל לי
ישראל."
 בעיר שמרכזו באיזור בבית״ר פעיל הייתי ההם בימים

 בגין מנחם ידי על אלינו נשלח הימים באחד קלץ־קלצה.
 חודורובסקי, מנחם בשם בית״רי בוורשה, מהמרכז
 תפקידו הליברלים. מטעם הכנסת יו״ר סבידור, לימים,

 לארץ־ ליגלית בלתי לעליה בהתארגנות לעזור היה
ישראל."

 לזרום החלו מאורגן בלתי לאומי ונוער "בית״רים
 שלחו עזרתם. וביקשנו בוורשה למרכז פנינו ואנו אלינו
 אלברוט. ויצחק חייטין שרגא את מדריכים, שני אלינו

 בנשק. אותנו לאמן היה ותפקידם האצ״ל שליחי שניהם
גבוה." להילוך נכנסה פעילותנו

 רבים, באיזורים אז מפוזרים היו האצ״ל "שליחי
 בנמלי לעלות בית״רים, אלף ארבעים לארגן במגמה
 ולפרוץ הארץ לחופי להפליג שכורות, אוניות על רומניה

 השילטון של הפוליטיים לאינטרסים בניגוד המחסומים
היהודית." והסוכנות הזר

 ידוע כי אם צופים, של מסווה תחת במחנות "התאמנו
 לכך, הסכמתו נתן הפולני הצבאי המושל כי לכולנו היה

 אלה, מדריכים שני בעזרת מ״היהודונים". להפטר ובלבד
 כי והרגשנו קל בנשק קורסים מספר לקיים בידינו עלה
למטרתנו." מתקרבים אנו

 הולך שלנו החול שעון כי לעין, והובהר התברר "לפתע
 לצ׳כוסלוב־ פלשו הגרמנים תכננו. שאנו מכפי מהר ואוזל

 מועד את בקבעם פולניה על גם הגולל את וסתמו קיה
אליה." הפלישה
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 שהנה ואמונה תקוה מלא בית״רי, עברי, צעיר "לגבי,
 היתה מחצבתי, לכור אחזור בו היום מתקרב הנה

מתחו טבע כאסון - תקוותי כל ניפוץ לפולניה הפלישה
לל."

 כך על התבשרה ופולניה ימים שלושה חלפו "לא
 וטנקים הרוסי הצבא של טנקים וכי יותר קיימת שאיננה
 הגדול הנהר עברי משני זה מול זה עומדים כבר גרמניים

 פולניה. חלוקת בדבר הגרמני־רוסי להסכם בהתאם בוג,
 העם נאנק דרך, ללא מנהיג, ללא אל, ללא ובתווך,

היהודי."
 חזר אחד כל שלנו. האימונים מחנות את פיזרנו "מיד
 בעיירה הוריי, לבית חזרתי אני אף משפחתו. אל לביתו,
קלץ." בסביבות קטנה

מוצא." ללא ברחוב כמו בעיירה "הסתובבתי
 היה אפשר ביהודים. התעללו לא עדיין "הגרמנים

 החלו ובבטחון באטיות המחר. מיום ולפחד לחיות עדיין
 היה לא נעלמו, המצרכים לילה, עוצר להטיל הגרמנים

 במרתפי מרכולתם את אגרו הסביבה איכרי לחם,
 החלו החיים יותר. ויקרים טובים לימים וחיכו הבתים

להעיק."
 היהודים. כלפי מכוון העוצר כי ידעו האלה "הפולנים

 הם הגרמנים של נפשם שנוא הגדול", "האויב כי ידעו הם
 של האדום, הדגל תחת התאחדו" הארצות, כל "יהודי

 גם נוספים. ואזמים אנרכיזם - סוציאליזם - מרכסיזם
 ערך את עצמם לבין בינם מחשבים זה בשלב החלו הם

הגרמנים." עם בו מתחלקים וכבר היהודי, הרכוש
 שנברח לו והצעתי הוותיקים מחברי לאחד "פניתי
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 מצליחים שאם שמועות, שמעתי כי לו אמרתי יחד.
 בנקל אפשר רוסי, כבוש שטח אל הבוג נהר את לעבור
הלאה." להמשיך ומשם לרומניה להגיע

 מלחמה, בימי תרוץ "לאן וענה: לי הקשיב "חברי
 שורר ובוהו תוהו צבא, גייסות ומלאות חסומות הדרכים

 לאן להגיע תצליח אמצעים, ללא אתה, ואיך בכל
 לא הנאצי בגיהנום מוות, או חיים בשלי, אני אך שהוא",
אשאר."

 ואחי, אחותי אבי, אמי, משפחתי, בני את "כינסתי
 אל הבוג את לעבור החלטתי, רצוני, על להם סיפרתי
 לרומניה, להגיע אוכל מרוסיה כי בתקווה הרוסי, השטח
קלות." ביתר כפליט,

 צרה בעת אעזוב הכיצד עבורי. קשה החלטה זו "היתה
 לי. היקרים ואחי אחותי את אהבתי, אשר הורי את

 הלילה, של האחרונות השעות עד בכאב ושתקנו שוחחנו
 ניגש השולחן, ליד מושבו ממקום אבי קם לבסוף

 הזעומים מחסכונותיו פולניות זלוטות הוציא למגירה,
 שלא צרה כל "על אמר: הכסף על ידי אצבעות ובקופצו
תהיה."

 אליהם בכוח, ואמי אבי אותי חיבקו מכן, "לאחר
 נואשות נצמדים יחד עמדנו כך ואחי. אחותי גם הצטרפו

אחד." גוף היינו כאילו ארוכים, רגעים
 כמו ראש, וחפויי אבלים בעינינו, ודמעות כבד "בלב

נפרדנו." השני, של מותו על אחד מתאבלים
 הושמדו הם אותם. שראיתי האחרונה הפעם זו "היתה

בשואה." אחד, אחד כולם,
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 החורף. לראשית נושק סתיו בסתיו. לדרך "יצאתי
 שלג, לפתיתי והפכו התעבו ובלילה ירדו עזים גשמים

 הסוסים, יכולת את האט הבוץ לקרקע. בהגיעם הנמסים
 לכן אדם, ובני מטלטלים עמוסות בעגלות המושכים

 זרם פליטים של ים בעול. למשוך לסוסים ועזרנו ירדנו
 הווסילה - לו המקביל ולנהר בוג הגדול הנהר לכיוון
בחיים." להוותר יצליחו ברוסיה כי מקווים וכולם

 מדי עוזר העגלות, בצידי ללכת המשכתי רבים "ימים
 נמנום, לחטוף בלילה הבוץ, על להתגבר לסוסים פעם

 המקומרת העגלה את המרפד הקש על כוח להחליף
 ועם בעליו עם הסוס, עם משפחתית להתמזג - בבריזנט

העגלה." בתוך היש
 גרמני. בשטח שנכלל הווסילה נהר אל הגענו "ראשית

 הנהר, על שהיה הגשר הופצץ למלחמה הראשונים בימים
 בהגיענו ארעי. סירות גשר הגרמנים הקימו במקומו אך

 אשורי ודרשו לעוברו דיכפין מכל הגרמנים מנעו אליו
 המפקדות ידי על ומונפקים בגרמנית מודפסים מעבר

שלהם."
 היינו בתוכם, ואנוכי הפליטים אלפי עשרות "כל

 זקוקים שהגרמנים שמועות זו. חדשה מדרישה המומים
 האדם בני מסות התרוצצות את הגבירו כפייה, לעובדי

 ניסים, סדקים, נואשות חיפשו אשר ופניקה, בהלה אחוזי
הנכסף." הבוג אל להסתנן ודרכים פרצות
 להצמד בהתמדה המשכתי סיפרתי, שכבר "כפי
 בעול נשאתי סוסו עם ויחד האיכרים, אחד לעגלת
 אישור ברשותו כי לי הסתבר האיכר עם בשיחות עגלתו.

 המלחמה, פרוץ ולפני מאחר הווסילה, את לעבור גרמני
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הבוג." לנהר מעבר מגוריו מקום היה
 תחת אותי שיקח לפניו התחננתי ממנו, "בקשתי

 הסכים, הגוי משפחתו. אנשי בין אותי ויכלול חסותו
 "האלוהית". הווסילה את עברנו ואנו בהבטחתו עמד

 סוסו פני את ליטפתי הרחום, מהגוי בלבביות נפרדתי
 נענע הסוס לחברתו. אותי לצרף שנאות על ונשקתיו
 יגרור "מי שאומר כמי שמבין, כמי מטה, מעלה בראשו,

עכשיו?" לי יעזור מי עמדי? העגלה את עתה
 שבין הביניים אדמת את לעבור רק לי נותר "עתה

 עומדים הבוג של אחד מצד כאשר והבוג, הווסילה נהרות
רוסי." צבא משמרות שני ומצד גרמני צבא משמרות

 כמוני שחיפשו יהודים, בחורים לקבוצת "הצטרפתי
 לעבור היחידה האפשרות הגרמנים. משמרות בין מעבר

 בעל פולני וגילינו מזלנו התמזל בסירה. היתה הבוג את
 והחפצים הכסף כל תמורת להשיטנו הסכים אשר סירה
ברשותנו." היו אשר

 שהער־ בתקווה דמדומים, בשעת מסענו את "התחלנו
 קו את חצינו כאשר הסירה. תנועת את יטשטשו פילים
 והחלו הגרמנים בנו הרגישו הנהר, של באמצעיתו הגבול

 מהיריות, התעלמנו אנו לעברנו. חזקה אש ממטירים
 הטריטוריה עבר אל ושחינו כקרח הקרים למים קפצנו

 היתה לא שם הבוג, לנהר שמעבר הפולנית־רוסית
 את גם "הורשנו" הסירה בעל לפולני שליטה. לגרמנים

בסירה." שנשארו הבגדים מעט
 עז, ורצון נעורים לכוחות הודות רק בחיים "נותרנו

 ערב באותו עוד מבטחים. למקום להגיע דירבנונו אשר
 פליטים וגדוש מלא רבים, מני אחד למחסן, הצטרפנו
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 טרחו מאוד, ידידותיים היו בו השוהים הפליטים כמונו.
 מדורה, הקמנו עמם כרותים עצים גזעי עבורנו ומצאו

 הפליטים הקפואים. בגדינו את וייבשנו התחממנו
 ובריאים, יבשים וכך, בשמיכותיהם אותנו עטפו האחרים

חדש." עולם אל כמוהם לרחרח המחר, בוקר אל הקצנו
 קומוניסטים רובם יהודים. היו במחסן הפליטים "רוב

 כי הצהירו קומוניסטים, היו שלא אלה גם מוצהרים.
 ואימת מפחד שנבעו הצהרות - כאלה היותם עקב ברחו

 הרוסים יתיחסו כיצד הידע, וחוסר מחד גרמניה
מאידך." קפיטליסטים, ממשטרים הבאים לפליטים
 חשנו, הפליטים, מחסני בין ראשון, יום בוקר "אותו

 המלחמה עלינו שהמיטה האסון את וראינו הרגשנו
 אלפי עשרות ובוהו. תוהו השתולל בכל הגרמנית.

 אל דעת מבלי כסהרורים, התרוצצו הבוג לאורך פליטים
 - סניטריים תנאים ללא מזון, ללא ללכת. לאן לפנות, מי

ותינוקות." ילדים נשים, גברים,
 בחורים קבוצת אותה עם דרכי להמשיך "החלטתי

 כזו חבורה כי חשבתי לעצמי הבוג. את חציתי איתה
 מים לתוך יריות, מטר תחת לקפוץ, חוששת שאינה
 אל גם לקפוץ הצורך בשעת תעז ודאי כקרח, קרים
 ובלבד רגלינו אותנו שתוכלנה לאן ללכת החלטנו האש.

זה." פליטים ממרכז להשתחרר
 רכבת לתחנת הגענו הליכה של ימים שבוע "לאחר

 לא "הפלגה". לפני העומדת קרונות ארוכת רכבת ובה
 מזי ונסענו לתוכה נדחסנו כיוון, שאלנו לא לאן, שאלנו

קרים." במים מלאה ריקה בקיבה רעב,
 עצרה בו מקום בכל ארוכות. בהפסקות נסענו, "ימים
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 ליד, הבא מכל לחטוף אחרים, כרבים ירדנו הרכבת
מעמד." להחזיק העיקר ביושר, ושלא ביושר

 אי פולנית גבול עיירת סרנה, ושמה לעיירה "הגענו
 להניח אוכל בו לינה, מקום חיפשתי ראשית בעבר. שם
יכולתו." גבול לסוף כמעט שהגיע היגע, גופי את

 רוסיות מליציות שרץ אשר פליטים, למחנה "הגעתי
 כבית״רי. מקלץ שהכירוני "משלנו" שמאל ואנשי

 לאחר "שלנו". מהמלשינים והן מהמליציות הן חששתי
 משותפי נפרדתי אחת מרק וצלחת אחד לילה לינת

 ימי שבוע נוסעת. רכבת על שנית ועליתי למסע
 שם לביאליסטוק, הגעתי אשר עד ברכבת, הטלטלתי

 לאחר מזון. ומטבחי מאורגנים פליטים מחנות היו
 ומטושטש, יגע עייף, בהיותי ומתח, נדודים שבועות
 כוח ולאגור בביאליסטוק במחנה להתעכב החלטתי
הדרך." להמשך

 בחודורובס־ עיני נתקלה ברחוב, בלכתי הימים "באחד
 אחר. ולא הוא קלים. משקאות לממכר בקיוסק עומד קי

 לפני עוד טובים חברים בהיותנו רבה היתה השמחה
 חודורובסקי אותי שאל שיחה כדי תוך המלחמה. פרוץ
 אני כמובן. לארץ־ישראל לו: עניתי מועדות. פני לאן

 פולניה בגבול )עיירה לשנייטין להגיע דרך מחפש
 ליגלית הבלתי העליה בסיס שימשה זו עיירה רומניה(.

 עוד היטב שנן לעצמי שיננתי שמה את ואשר בית״ר של
המלחמה." פרוץ בטרם

 "לשנייטין ואמר: בפליאה בי הסתכל "חודורובסקי
 לעצור הספיקו וכבר לשם בדרך הרוסים להגיע? ברצונך

 מהתנו־ האחרים כל ואת בגין את גרינברג, צבי אורי את

36



 אעזור ואני פה עתידך את חפש לרוץ. לאן לך אין עה.
לך•"

 סיפר אודותם אלה עשרה, תשע בן נער "הייתי
 האמנתי, בהם שלי. המנהיגים היו נאסרו, כי חודורובסקי

 חן מצאו לא דבריו בלעדיהם. נותרתי ועתה בטחתי בהם
 אמון אי תחושת מוחלט. באופן אותי ייאשו הם בעיני,

יותר." איתו נפגשתי ולא כלפיו בי התעוררה עזה
 כי הרהרתי לביני ביני הרכבת. לתחנת כמנהגי "חזרתי

 מקום ולכל אעלה עליה - ראשונה שתצא הרכבת
 משאיר ואיני מאומה לי אין אהיה. שם אותי, שתוביל
 לרע פתוח הכל להפסיד, מה לי אין אחרי, מאומה
 מתוך רק להפרד עוז עזרתי ממשפחתי אף הלא ולטוב,
ארץ־ישראל." - במולדת ואמונה געגוע

 הראשונה לרכבת השתחלתי זו במחשבה "מלווה
 בבני דחוסה כה היתה הרכבת ביאליסטוק. את שעזבה

 אישה, עמדה לפני בעמידה. גם לנמנם היה שניתן אדם
 אלי ופניה גופה סובבה לפתע זרועה. על תינוק אלי, גבה

 להחזיק אוכל לא מתמוטטת, "אני בתחינה: ואמרה
 תינוקי את קח אנא, עיני. את לעצום חייבת אני מעמד,

 כאשר קמעה." ואשן אליך ואלחץ אשען ואני בזרועותיך
 זה חייכנו ואנו מידי תינוקה את חזרה לקחה התעוררה

ותיקים." כרעים לזו
 יחד הגדולה. העיר - לוילנה הרכבת הגיעה ״בינתיים,

 הנשיקה היתה זאת לוהטת. בנשיקה וניפרדנו ירדנו
 נדודי ימי שנתיים לאורך אותי שליוותה החמה היחידה

" לארץ־ישראל הגיעי עד
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 סובייטי, שלטון תחת היתה כבר ימים באותם "וילנה
 היתה זו ביניים בתקופת בה. התבססו טרם הרוסים אך

 בחסות יהודים, פליטים של וגדל הולך מרכז העיר
היהודי־האמריקאי." הג׳וינט

 שהיו ציבור ובמוסדות ספר בבתי רוכזו "הפליטים
 לחלוקת אחראים היו הג׳וינט שליחי למכביר. בעיר
 לדעת אותנו ועודדו הברית מארצות נשלח אשר המזון

מעבר." תחנת רק היא וילנה כי
 התחלתי ורגיעה, מנוחה של אחדים ימים "לאחר
 לי שסיפר כל כי לי והתברר הפליטים בריכוזי להסתובב

וכזב." שקר היה חודורובסקי
 הוא פרידמן, נתן את פגשתי הפליטים ממרכזי "באחד

 רבים. ציונים ומנהיגים עסקנים בגין, את ילין־מור, נתן
 הציוני. הנוער תנועות מרוב צעירים התגודדו סביבם
 תנועה וכל לאינפורמציה מרכז במקום הקים הג׳וינט

היא." לחבריה דאגה
 גידים "עור, להעלות להתארגן, התחלנו אט "אט

 לירושלים קצרה לתקופה הפכה וילנה העיר - ואמונה״
ממש." דליטא
 החלו שפילמן ואנשל אמפר אברהם ילין־מור, "נתן
 המלחמה. פרוץ עם שנפסקו הקורסים את מחדש לארגן

 לחוות ישלחו אלה בקבוצות הפעילים כי הוחלט
 הפולנית, וילנה כמו היא אף שצורפה בליטא, הכשרה
הסובייטית." לרוסיה

 ביניהם יהודים. חוואים ימימה מימים היו "בליטא
 אשר הרביזיוניסטית, התנועה איש גולדברג, בשם אחד

 ולהדרי־ איש שלושים של קבוצה בחוותו לאחסן הסכים
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 לעליה כהכנה בנשק גם התאמנו חקלאות. בנושאי כם
לארץ־ישראל."

 דרכי למצוא אפשר שעדיין שמועות נפוצו עת, "אותה
 נעשה ואסטוניה. לטביה דרך לארץ־ישראל הסתננות

 לדרך שיצאה ראשונה קבוצה אך זו, דרך לבדוק ניסיון
זה." נתיב על הגולל נסתם וכך לסיביר נשלחה נתפשה,

 משתלטים החלו ומיד לריק זמנם בזבזו לא "הרוסים
 ביצוע ידי על שכבשו החדשים בשטחים ומתבססים

 משטר עול תחת לנו הצפוי את ידענו אוכלוסין. חילופי
 בחבילה אריזתם הציוניות, ההתאגדויות פירוק סובייטי:

 בגלות כולנו, על נפל ופחד מורא לסיביר. והגלייתם אחת
להתח התחילו כך עקב להתנסות. רצה לא איש סיביר

 ביניהן שלנו ההתארגנויות כל מעצמן כאילו ולהתפזר סל
 בית״ר־ לפעילות מוקד שימשה אשר גולדברג חוות

אצ״ל."
 עדיין בה העיר לקובנה הגעתי החווה פירוק "לאחר

 בפעילות התחלתי בית״ר. תאי כבויות, כגחלים רחשו,
שנותרו." המעטים עם מחתרתית

 מלאכת - הזמנים באותם יוקרתי מקצוע לי ״היה
 לקואופרטיב הצטרפתי אבי. שלימדני נעליים תפירת

 של כיבושה עם מיד להתארגן שהספיק פנרמה, בשם
 ממני רצון שבעי היו לעבודה. אותי קיבלו שם קובנה,

 לי חסר לא ימים, אותם של בתנאים טוב. והרווחתי
דבר."

 שליטה תחת מאורגן עבודה מקום היה "פנרמה
בשל אך פליט, של במעמד הייתי אני קומוניסטית.
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 אזרחות לקבל לי הציעו לקואופרטיב, החשוב מקצועי
 הרוסיפיקציה ראשית החלה למעשה בזאת סובייטית.

הבלטיות." והארצות ליטא של
 הם שאף אחרים וחברים ילין־מור נתן עם "התיעצתי

 סירוב היו; לא רבות ברירות לנהוג. כיצד לקובנה, הגיעו
 סיביר. - ידועה והתוצאה המשטר עם הזדהות אי משמע

סובייטית." אזרחות וקיבלתי בחיוב השבתי כן על
 "התמרכססו" מקרוב שזה רוסית אזרחות בעלי "על
 מינה פנרמה קואופרטיב אידאולוגי. קורס לעבור הוטל
המשכ עת אותה כזה. בקורס האידאולוגי כנציגם אותי

 הולכים היו אלה אך בית״ר, בחוגי בפעילותי בערבים תי
עיני." לנגד ממש לדאבוני, ומתפוררים,
 הריפובליקה אזרחות לי הוענקה אוקטובר "בחגיגות

 בשבחי לדבר הרבו לכבודי שנערכה ובמסיבה הליטאית
 הבולשביס־ המפיכה את בנאמנות המשרת טוב, כפועל
טית."

 להתגייס עלי כי צו קיבלתי מכן, לאחר קצר "זמן
 מועד אך והתגייסתי, זו חובתי מלאתי האדום. לצבא
נקבע." לא עדיין בפועל הגיוס

 הבזק. בקצב השני אחרי אחד רדפו ושמועות "ארועים
 לבחורי כי המאורגנת, הבית״רים קבוצת לנו, נודע

 בגלל בה תקועים ונשארו לאזורינו שנקלעו ישיבה
 בויזות ליפן להגיע ואפשרות אשנב ניפתח המלחמה,

אחרות." לארצות לנוע יכלו ומשם מעבר
 שיש למי למוסקבה, להגיע אפשרות על גם "שמענו

 הדבר ודומה בדרך" "סרטיפיקט כי האומר אישור בידם
 הוא המלחמה בשל אך נשלח, סרטיפיקט שאומר, למי
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הקרובות." השנים במשך רגע כל להגיע ויכול רגלי הולך
 הצירות ובתוכן הדיפלומטיות הצירויות של "מקומן
 כי מהצירות מכתב סמך על במוסקבה. היה הבריטית,

 המלחמה, פרוץ עקב בדרך, נתקע מדובר בו הפליט
 לצירות נסיעה לפליט מאשרת הרוסית הבולשת היתה

 זה פליט כי האומר סופי אישור לקבל כדי בדבר, הנוגעת
המיועדת." הארץ אל דרכו להמשיך רשאי

 להניח יש כזה, מכתב לידינו הגיע כיצד לי זכור "לא
 מכתבים לזייף החלטנו ארוכה. דרך כמונו שהתגלגל

 לכתיבה המומחה כי דומני כתיבה, מכונת השגנו אלה,
 מטעם האחראי מזל, - בנאי הוא - טונקל יעקב היה

 בארץ־ הזר השלטון נגד הפעולות ביצוע על לח״י מרכז
ישראל."

 .,׳מוניקה הקפה בבית להתרכז נהגו שלנו "הקבוצות
 לא איש יחד. גם וגרמנים פולנים פליטים הסתובבו שם
 הקפה בית מפינות באחת השני. של למעשיו לב שם

שלנו." המזוייפים המכתבים את והדפסנו ישבנו
 מהצירות נכון מסמך של זיוף שהיה כזה, אישור "עם

 לאן.ק.ןו.ךה• לפנות עלינו היה במוסקבה, הבריטית
 לארץ להמשיך ומשם למוסקבה להגיע רשות לבקש

 מי שכל השמועות למרות להסתכן, החלטנו היעודה.
 וממושכים קשים טלטולים אחרי נשלח, בזיוף שנתפס

הסיבירי." העדן לגן למשנהו, אחד סוהר מבית
 לא אך לגמרי, אבודים עצמנו ראינו בהם ימים "היו

 המוות עם פוקר לשחק והחלטנו להפסיד מה לנו היה
 לאישור לאן.ק.וו.דה. המזוייפים האישורים את ולמסור
 ועליה שלי הפליט תעודת את צירפתי שלי המזוייף
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יהבי." את השלכתי
 בזיוף נתפשתי לו חמור מצבי להיות היה עלול "ביחוד

 גיוס. צו בעל ליטאי־סובייטי אזרח כבר והייתי מאחר -
 גם בבגידה גובלת עריקה אחרות, בארצות כמו ברוסיה,
מלחמה." בעיתות וכמה כמה אחת ועל שלום בעיתות

 מספר כעבור ניגשתי ורעדה בחיל ברכיים, "בפיק
 עלה אשר את לוודא האן.ק.וו.דה. משרדי אל ימים

 לוח על עיני, רואות ומה - למוות או לחיים - בגורלי
 באותיות שמי מופיע כמקובל, המשרד, של המודעות

 את ולקבל להכנס אני רשאי כי כתוב ושם לבנה קידוש
 "שלי" הבריטית לצירות ולנסוע והמציל הפודה האישור

במוסקבה."
 אתמוטט לבל שמיים לרחמי שעה אותה זקוק "הייתי

 שמא חחשתי האישור. את לי שמסר הפקיד של בחדרו
׳המרכסיסטי׳." בעברי לחטט יחליט

 למוסקבה וההליכים. העינויים תמו לא עדיין "בזאת,
 המשרד - האינטוריסט דרך רק לנסוע היה אפשר

 למה קנדיים. בדולרים רק ולשלם לתיירות הסובייטי
 דולרים החזקת על פתרונים. לאלוהים קנדיים, דווקא

 האינטורי־ לגבי ואילו בסיביר גלות היה העונש ברוסיה,
חופשי." כבשוק חוקי הדבר נחשב סט,

 יהודי אצל קנדיים, דולרים השגתי דבר של "בסופו
 בקואופרטיב שהרווחתי רובלים תמורת ונחמד, הגון

במוסקבה." לשהייה עודף לי נותר ועוד פנרמה
 הקבוצה רכשה אותם ומגפיים, בריג׳ס בגדים, לי "היו

 כדי אותם מכרו אשר פולנים, מקצינים בקובנה שלנו
 כסף, לי היה ללחם. הרעבות משפחותיהם את להאכיל
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יהודי." פליט זקוק עוד למה וכי בגדים לי היו
 למוסקבה לצאת האינטוריסט לנו קבע בו "המועד

 בפנרמה עבדתי עדיין 12.00 השעה עד שבת. יום היה
 ונעלמתי הרכבת לתחנת מיהרתי לחדרי, חזרתי לא ואז

האדמה." אותי בלעה כאילו
 הרכבת גם וכך וגדושה מלאה היתה הרכבת "תחנת

 מקובנה זחלה היא מלחמה. בעתות כמקובל עצמה,
הצטר בוילנה למוסקבה. מקייב לקייב, מוילנה לוילנה,

 בגין בגין. עליזה וביניהם בית״רים קבוצת אלינו פה
בוילנה." בבית־הסוהר נשאר עצמו

 שאשגיח ביקש לתחנה, אותנו שליווה גלזמן "יוסף
 על קיבלתי ואני שלפנינו והקשה הארוכה בדרך עליה
לכך." האחריות את עצמי

 - גלזמן יוסף את בזכרי רעדה בי חולפת היום ״עד
 כיצד ורעיונות תכניות וגדוש נבון לתלפיות, בנוי נאה,

 מפקד היה הוא ומרוסיה. מסיביר ופקודיו הוא יתחמקו
 האצ״ל לפעולות והאחראי והסביבה בקובנה בית״ר
 הייתי ולמעשה אחד בחדר איתו גרתי כולו. באיזור

שלו." המקשר
 בתנועה מעמדו ואודות אודותיו ידעו "הרוסים
 כקונטר־ לסיביר לשלחו לאסרו, אחריו חיפשו הלאומית,
 נאלץ הוא המרכסיסטי. למשטר המתנגד רבולוציונר

 ובלבד בית״רית בפעילות המשיך אך למחתרת, לרדת
 שואה, בימי בית״ר, וצעירי עמו צעירי את להותיר שלא

הטראגי." גורלם עם לבדם להתמודד
 ואת ליטא את מהדוסים כבשו שהגרמנים "לאחר

 והחליטו היהודי הנוער אגודות כל התארגנו וילנה, העיר
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 יתקוממו הגיטו, ריכוזי את לחסל הגרמנים ינסו אם כי
ביד." נשק עם אחת כאגודה הנאצים נגד

 עזב המפורסם, "היודנראט" עם דיעות חילוקי "עקב
 נועזים, לוחמים קבוצת בראש הגיטו את גלזמן יוסף

הנאצים." נגד ולחמו וילנה באיזור ביערות הסתתרו
התחמו שנגמרה לאחר כולם, נפלו הקרבות "באחד

בתוכנו." לנצח זכרם ינון שברשותם. שת
 מעייפת נסיעה של ומשעממים ארוכים ימים "עוד
 למלון היישר ומהרכבת למוסקבה סוף סוף והגענו

 האורחים מלון קסטיניצה, מוסקובסקיה המפואר
ידועים." שם ואנשי גנרלים התארחו בו המוסקבאי,
 ביני אבל הדרושים, המסמכים כל לי היו "לכאורה

 מבחנים לי נכונו עוד וכי הם מזויפים כי ידעתי לביני
 שחור צל מטילה ברקע, קיימת סיביר כאשר קשים,

ומחכה."
 הוא אומנם שקיבלנו. הטוב המזון היתה נוספת ׳"צרה׳

 קופתנו. את דילל אבל וגופותנו, נפשותנו את החייה
 והשתדלו דולרים רק קיבלו קסטיניצה במוסקובסקיה

והתרח הלכה הדולרים, שאזלו וככל שיותר. כמה לקבל
 ללא ארץ־ישראל. היא שלנו, הסופית המטרה קה

 זקוקה ומוסקבה במוסקבה, לשהות נוכל לא דולרים
בסיביר." עובדות לידיים

 סר במוסקבה בריטניה כשגריר שירת עת "אותה
 הדיפלומטים בין מקובלת אישיות קריפס, סטפן

 החלטנו קבוצתנו, חברי בין בהתיעצות שלו. כהומניות
 יש לניסים. ולחכות ידיים בחיבוק לשבת לנו אסור כי

בודקים אין צרה בעת הבריטי. השגריר בעזרת ולו לפעול
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בציציות."
 פולני, צבא ומתארגן הולך בקנדה כי שמועות "היו
 במצב כבר היתה אנגליה הגרמני. בפולש להלחם במטרה
לשמועה." יסוד והיה עמם מלחמה
 גלויות, איתו נדבר כי מראש בהחליטנו לשגריר "פנינו

 לאחר האמת. חצי את לו ונספר ופחד מורא ללא
לפגישה." מועד לנו נקבע עוזרו, בפני מרובים הסברים

 שהיה כפי ומגפיים, בבריג׳ס לבושים לפגישה "הגענו
 אשר פולנים כחיילים עצמנו הצגנו הפולני. בצבא מקובל
 הפולני ללגיון להתגייס וברצוננו הגרמני מהשבי ברחנו
 ההרפתקאות אודות לו סיפרנו בקנדה. ומתארגן ההולך

 איפשרו אשר שבידינו האישורים ועל שעברנו הקשות
אליו." להגיע לנו

 הפך הוא האישורים. את לו שנראה ביקש "השגריר
 "הם מלבב: בחיוך ואמר הצדדים מכל בהם והפך

 יודעים אנחנו גם כי להרהר מבלי לו ענינו מזוייפים".
 בעיניו חן מצא כנראה שלנו, הלב גילוי מזוייפים. שהם
 ידיו, במו הוא, לבעיתנו, פיתרון מתן ללא כי ידע ואולי
מזה." גרוע לגורל אף ואולי לסיביר אותנו שולח

 ובחצי אנגלית בחצי מאופק, דיפלומטי חיוך "באותו
 ממוסקבה אבל לכם, אעזור אני "טוב, אמר: רוסית
 ומשובשות. חסומות הדרכים להגיע, מאוד קשה לקנדה
 ויזה לכם לתת הוא למענכם לעשות שאוכל היחיד הדבר

לפלסטין."
 אנו לו הדבר זה הרי אורו. כולנו ועיני בו "הסתכלנו

 ידיים בלחיצות מהשגריר נפרדנו באמת. מייחלים
 זה נפלא לאיש לומר וברצון רבה בחמימות ממושכות,
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 בלבי ספק אין שלנו. בירושלים הבאה בשנה להתראות
 את בשמענו בנו שאחזה בהתרגשות חש שהשגריר

לפלסטין"." "ויזה המילים
 לפלסטין להגיע בכדי כולו, הסיפור הסתיים לא "בזה

 ושניה תורכית אחת מעבר, ויזות שתי דרושות היו
 המלצה קיבלנו התורכית לצירות צרפתית־סורית.

הבריטי." מהשגריר
 כי מעבר, ויזת לתת יכלה לא הצרפתית "השגרירות

 שנכנע פטן גנרל של ווישאי ממשל היה כבר בסוריה
השגרי תשובת לנסות. זאת בכל החלטנו אך לגרמניה,

 את לנו טרקו - וחלקה קצרה היתה הצרפתית רות
 אל ישירות פנינו זו לחי סטירת לאחר בפנים. הדלת

 ויזות את המאשר לפקיד הסברתי התורכית. השגרירות
 שפה ברוסית, אליו דיברתי בואי. מטרת מהי המעבר

 שאנו יודע אינך "וכי לי: ענה והוא בה דיבר הוא שאף
 מתורכיה היבשה דרך מעבר ואין מלחמה במצב נמצאים
 מעז כיצד הבריטית, לפלסטין וממנה פטן של לסוריה

 עזרה לא אף בי. נזף - מעברי״ תעודת לבקש אתה
 ראש. וחפוי אבל יצאתי קריפס. סטפן סר של המלצתו
 אשר החברים ויתר בגין עליזה הבינו בצאתי, פני למראה

הסובייטי." לגהינום גורלנו נחרץ כי בחוץ, חיכו
 על כולנו כשהתיישבנו הגדול, בצערנו שראה "מי
 עולמם, עליהם שחרב כאבלים לבניין, הכניסה מפתן

 לעודדנו, פנה הוא בכניסה. ישב אשר המודיעין פקיד היה
 שנית". הכנס תפסיד, "מה ואמר: שנית הדלת את פתח

 וראו שנית. וניכנסתי זה אנושי מלאך של לעצתו שמעתי
 עלי ציווה קלה שעה לפני שרק פקיד, אותו פלא. איזה
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 על לחזור והתחיל לשבת לי הציע המקום, את לעזוב
 יהיה אפשר טובה, התחלה בכך ראיתי הקודמים. דבריו
ברוסיה." נישאר אם לנו הצפוי את להסביר אוכל לדבר,

 קריפס סטפן לסר אמרתי אשר את לו "אמרתי
 פולנים, צבא אנשי ואני, בחוץ המחכים חברי "שלושת

 הגענו רבות הרפתקאות ולאחר הגרמני מהשבי ברחנו
 המיסמכים את שבדק לאחר בריטניה, שגריר למוסקבה.

 שנוכל בכדי לפלסטין, ויזה לנו לתת לנכון מצא שלנו,
 האיש בקנדה. ומוקם ההולך הפולני ללגיון להצטרף

 המלצה לשגרירותכם, המלצה לנו נתן הזה החשוב
 לקחת מוכן אתה המעבר. את עלינו שתקלו המבקשת

 למען להלחם הרוצים חיילים, שארבעה מצפונך על
 היא התורכית הצירות סיביר? בערבות ימותו ארצם

נישאר." וכאן מוגנים אנו בה שלנו, האחרון המפלט
 אלי פנה כשלפתע שהיא, כל בתזוזה בפניו "הרגשתי

 ׳סבוייה האישית הבטחתך את לתת יכול "אתה ואמר:
 התחייבתי בתורכיה?" תשארו שלא סלובה' צ׳סנייה

 את עוזבים היינו להבטיח מבלי גם "אדוני, והוספתי:
 המשיך הוא הפולני." הליגיון היא שלנו המטרה תורכיה.
 עם לנסוע יכולים אינכם סוריה "דרך בהרחבה: להסביר

 תסעו לתורכיה בהגיעכם לכן שלכם, המעבר ויזת
 רבים וחששות לבטים לאחר הים." דרך לפלסטין
 מעמדנו. את שינה זה דבר הויזות. את לנו נתן ונוספים,

 לציון הדרך חדשות, תקלות תתגלינה לא אם כי האמנו
בפנינו." פתוחה

 תלויים דק, חבל על הליכה של ארוכה תקופה "לאחר
 סיביר. - עבורנו היתה כולה כשרוסיה וארץ, שמיים בין
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 סיביר. - בעיננו היו שלהם והבקשות ההצעות המלצרים,
היה סביב לו ומחוצה המלון במיסדרונות שראינו מה כל
 בשבילנו היו הקוקטיות, הנאות המדריכות סיביר. -

 הים את לראות מרוסיה, לברוח רצינו אן.ק.וו.דה.,
לארץ־ישראל." ולהפליג הכספי

 סוף אודסה. לנמל הגענו עצבים, מרוטי סוף, "סוף
 הים אל קלה שעה תוך שתפליג האוניה על עלינו סוף

הרחב." הפתוח
שליחים בקושטה הסוכנות מטעם שהו ימים "באותם

 לנמל המגיעות באוניות אם לוודא היה שתפקידם -
 לאוניה גם אירופה. מארצות שברחו יהודים נמצאים

 המעבר ויזות לפי להם כשהתברר השליחים. הגיעו שלנו
 הפולני, לצבא כמתגייסים לפלסטין בדרכנו שאנו שלנו

 לנציגות שייכים אנו כי בתואנה בנו לטפל רצו לא
בקושטה." הפולנית

 עברית דוברי בית״רים שאנו הכרזתנו לנו עזרה "לא
הסוואה אלא אינה הפולני לצבא ההתנדבות וכי רהוטה

 להנצל בכדי בהן שנקטו הרבות, מהסוואותינו אחת -
 אנו כי הודעתינו יהודיה. את המחסלת מאירופה
השאי הסוכנות נציגי מצבנו. את החמירה עוד בית״רים

ונעלמו." האוניה סיפון על אותנו רו
 להתלח־ לב שם האוניה, של הסובייטי הבטחון "קצין

 כפסע בחשדנות. אלינו מתייחס והחל סביבנו, שויות
 ישירות והפעם לרוסיה החזרתנו לבין הגאולה בין היה

 נציג האוניה על למזלנו, הופיע, יום אותו לסיביר.
 תחת אותנו ולקח ברוד מקס בשם יהודי הג׳וינט,
 חזרה להפליג שעמדה מהאוניה אותנו שחרר חסותו.
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למזוננו." ודאג בבית־מלון אותנו אכסן לרוסיה.
 אליו להתלוות הג׳וינט נציג מאיתנו ביקש "למחרת,

מהסוכ הפליליים השליחים נגד תלונה להגיש במטרה
 הוגשה התלונה מהאוניה. אותנו להוריד שמיאנו נות,

 שמענו. ולא ידענו לא שמם שאת הצדדים שני בנוכחות
 ברלס, בשם באחד מדובר כי לנו נודע הג׳וינט נציג מפי

 כי התברר שנים שלאחר ובשלישי, אבריאל אהוד בשני
 תל־ בחוצות אחרינו עקב ההגנה, של הש״י איש היה

הפשיס לעינויי או הבריטית לבולשת אותנו ומסר אביב
הסזון." מאנשי טים

 לא עמו, לבני והמסור הנאמן היהודי ברוד "מקס
 אותנו לקח הקודם, ביום למעננו שעשה במה הסתפק

 קטנה נמל לעיירת אותנו והעביר בשנית חסותו תחת
 המשכנו במרסרנה התיכון. הים חוף על מרסרנה ושמה
 לארץ־ להגיע להזדמנות וחיכינו הג׳וינט מחסות לחנות

 ומחנכ־ מיודענו גם הגיע במקום שהייה כדי תוך ישראל.
ללוז״י." הוא אף שהצטרף אלדד, הוא - שייב דר׳ נו,

 מארץ־ישראל שליח במרסרנה הופיע הימים "באחד
 ההולך הפילוג אודות לנו סיפר הוא בלאס. אברשה בשם

 והסביר באצ״ל הפילוג רזיאל, לדוד יאיר בין ומתהווה,
זה." לפילוג האידאולוגי הבסיס את לנו

 האלף" "לארבעים והשתייכנו בית״רים היינו כי "ואם
 בכוח פריצה לשם בפולניה לארגן התחיל שהאצ״ל

 אל ליאיר, כולנו הצטרפנו לעלייה, החסומה לארץ
ישראל." חירות לוחמי

 לארץ־ישראל, הגענו נוספות, תלאות לאחר סוף, "סוף
 מולנו הנה רבה, היתה ההתרגשות הים. דרך חיפה לנמל
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 זרוע הוא מתמונות. רק הכרנוהו כה עד אשר הכרמל,
 כעבור בבית. ואנחנו דעת. מרהיב ונוף עצים בתים,
 פנינו לאן ושאל הסוכנות נציג הופיע מספר דקות

 לנו ויש הפולני לצבא התגייסנו כי לו אמרנו מועדות.
כך." על תעודות

 להצטרף מוכנים איננו כי להכריז לנו הציע "הנציג
 כי בלבד, ול״בפס" הבריטי לצבא אלא הפולני, לצבא

אז." שנקראו
 לא - אחרות הוראות לקבל הספקנו כבר ״אנו

לבריטי." ולא לפולני לא זר, לצבא להתגייס
 הפנים וקבלת הסוכנות נציג בעיני חן מצא לא "הדבר
 שם בחיפה. לבית־הכלא שליחתנו היתה בארץ הראשונה

בעתלית." המעצר למחנה ומשם יממות שתי בילינו
 קיבלנו ממנו בחוץ, היה כבר שלנו אמפר "אברהם

 לגבי עמדתנו את להזכיר מבלי בשקט "לשבת" הוראות
 ביקר עיתונים, קיבלנו נהגנו. גם וכך באצ״ל הפילוג
 להבין התחלנו ביקור אחר ביקור וכך אלטרמן דר׳ אותנו

בארץ." המתרחש את
 משה בשם צעיר, איש אצלנו הופיע אחד "יום

 המעצר למחנה מזרע המעצר ממחנה שנשלח סבוראי,
 עכו. בכלא לבית־החולים והועבר התחלה הוא עתלית.

 שוב שמענו מפיו יותר. קל היה עתלית עם הקשר מעכו
בשקט." ולחכות סבלניים להיות פזמון: אותו את

 בצינוק ישבתי הבריטים, ידי על יאיר, נרצח "כאשר
 האוניה טבעה שכאשר כך על כעונש עתלית, מחנה של

 במחנה, הפגנה ארגנו החדשים העולים אנו - סטרומה
צינוק." שבועיים וקיבלתי הראשונים בין עמדתי
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 המוביל הכביש את לראות היה אפשר "מהצינוק
 נתן את לראות בעיני עלה מצלמה בהבזק כמו למחנה.

 לי נודע יותר מאוחר המחנה. אל בטנדר מובא ילין־מור
בסוריה.׳.׳ נאסר הוא כי

 זאת ששמע ערבי גפיר מפי שמעתי יאיר רצח "אודות
 הבריטים, לבלופים מאמין אינו כי הוסיף הגפיר ברדיו.

אחרת." לי אמר לבי אך
 עומדים אנו כי לנו הודיעו בסרט. כמו זרמו "הארועים

 להתגייס מוכנים היותנו השיחרור, סיבת להשתחרר.
 גייסו פולנים, נציגים הגיעו למחנה ואכן - הפולני לצבא
 חיפה ליד ביטש" ב״חאייט מעתלית. והוציאונו אותנו

 מדים קיבלנו אותנו. העבירו לשם פולני, צבאי מחנה היה
 קצרה שהייה לאחר פולנים. לחיילים והפכנו חדשים
חופשה." קיבלנו אימונים, במסגרת במחנה

להצט - מטרתנו את מימשנו כאן לתל־אביב. ״הגענו
 מדי את הסרנו בארץ־ישראל. הלוחמת המחתרת אל רף

 אותם הנחנו הים, לשפת אותם הבאנו הפולנים, הגיוס
 גם וכך בים טבענו כי שרוצה מי יאמין למען החולות, על

בעתונים." פורסם
 ציונה, העולה החתחתים דרך לסיומה הגיעה "בזאת

 דרך ציון", ו״אהבת שומרון" מ״אשמת הלירית ציונה
 נמשכת זו דרך היתה לו גם ימים. כשנתיים שנמשכה

החלום." שיוגשם עד מרפים היינו לא כפליים, כפל

אחת. בנשימה רמי סיפר זה סיפורו את
 חייו ומטען אחד כל לדבריו, מרותקים היו החברים

51



 כוסית לעצמנו מזגנו שנוצרה בהפוגה עמו. וזכרונותיו
 הזה הנפלא העם של לכבודו בדממה לגמנו אותה נוספת,
מרפים. ולא מאמינים לוחמים, חולמים, בניו, שאלה

 רמי, המשיך סיפורי" של השני חלקו מתחיל "עתה,
 חושש אני יחדיו. ארצה עלינו אשר חברי ושל "שלי
 אין היום התחלנו אשר את אך משמוע, עייפתם שמא

 אמשיך רחם ללא כן, על מחרתיים, למחר לדחות
ואספר."

 לא גם ארצנו, אל בדרך דבש לקקנו ולא עלזנו "לא
 האדומה בארץ פה ובמחולות בתופים אותנו קיבלו

 בהבדל - כאן עשב ולחכנו שם רעבנו המרכסיסטית.
הוא." שלנו פה העשב כמובן, גדול, אחד

 הדגלים בדם, טבולים היו שם האדומים "הדגלים
 ברווחה, בשמנת, טבולים היו פה שהתנופפו האדומים

 את שהתחילו עמנו לבני התכחשות איבה, טינה, הדיפו
באירופה." למשרפות המוות צעדת

 )גידעון(, ליברמן חברים: מספר של משפחה "היינו
 צבי )הג׳ינג׳י(, אברהם )הקרוליק(, טוב בן )זורח(, דרורי
השתחרר הפולנית". "הקבוצה אותנו כינו ואנוכי. תבורי

 מהצבא "השתחררנו" בעתלית, המעצר ממחנה נו
 חירות לוחמי במחתרת החופש אל והצטרפנו הפולני

ישראל."
 המוות שררו, ובוהו תוהו עמנו, היה לא כבר "יאיר

 קבוצה היינו ברחובות. רקדו השטן ושליחי מעלינו ריחף
 גחלת על שמרה חברתו, ושפרינצה כהן יהושע עם אשר,

תכבה." לבל לח״י מחתרת
 כמונו, שחיו קבוצות עוד היו כי לנו נודע יותר "מאוחר
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 קיימת בתל־אביב כי התלחשו באדמה. עמוק כחפרפרות
 ואחרים. שניצר שמואל )חינצףנסקי(, טוביה קבוצת

 )משלה(, גיורא בר )אדם(, הנגבי עמנואל בירושלים
ואחרים." )הדי( דבירי פרלמן, )עזרא(, תבואה ישראל

 מנותקים נוספים, שרידים פזורים היו הארץ "ברחבי
 מנשמתם מעצמם, מנותקים ואוכל, כאש שבער מהסנה

 למלחמה להתיצב אותם שיקרא הגואל לבוא מחכים -
למחתרת." היו קשים ימים באויב.

 גם מפוקפקים, מאנשים להתרחק הוראות "קיבלנו
 משמועות להתרחק פעם. אי אלינו קרובים היו אם

 ביחוד זרים. אותנו יכירו לבל היתה המטרה ומרכילויות.
 הבלתי הפולנית, הקבוצה לגבינו, הדברים התיחסו

 להתחיל ההגנה. ולבולשת הבריטית לבולשת מוכרת
 לחיות להשתדל חדרים, לשכור פרופיל, להוריד לעבוד,

 להיות המשיך הכספי המצב אבל כביכול, נורמליים חיים
כמקודם." איום

 הרווחתי התפרות. מקצוע - במקצועי עבדתי ״אני
 שפרינ־ שקיבלתי. הראשונה המשכורת את זוכר אני יפה.
 המחתרת. עבור ממשכורתי חלק ובקשה אלי ניגשה צה
 במה להתחלק שזכיתי על התרגשותי את אשכח לא

 לחלק הנהנה קטן ילד כמו הרגשתי חברי. עם לי שיש
הם." גם ינהגו שכך בטוח ידע מתוך לחבריו צעצועיו

 להתגורר ועברתי חדרי את החלפתי "כמקובל,
 יחיאל עם גרתי .16 התחנה רחוב פלורנטין, בשכונת

 המפלגה מזכיר המשמש בן־אמיתי, כיום קרופצ׳וק,
 השתתף, בהן הפעולות באחת בירושלים. הקומוניסטית

 היה חדרי יד. קטוע נשאר והוא בידו רימון התפוצץ

53



 ושפרינצה כהן יהושע חששו לא אליו אשר מקלט, מקום
מתקב ארוחה ולאכול שצריך כמו לישון להינפש, לבוא

הדעת." על לת
 כל עם יחד פעולות לביצוע הצטרפתי אט "אט

 היה אישית וללוחמה לנשק מדריכנו הפולנית. הקבוצה
לפנינו." שנה לארץ להגיע הצליח אשר - שפילמן אנשל

 היה מחתרתית מבחינה הפולנית הקבוצה של "ערכה
 מבלי תפקידנו את למלא ויכולנו אותנו הכירו שלא בזה

 מהפעילים היינו אחרים. וחברים עצמנו את לסכן
 התבטאה ההם בימים פעילותנו עיקר במחתרת.

 בדברים התעסקנו המחתרת. עבור קיום אמצעי ברכישת
 כשרים ולא נעימים היו לא הם עליהם. התחנכנו שלא

 פשוט התעסקנו - ברירה מחוסר זאת עשינו למהדרין.
 פרוטה. מאף נהנינו לא פרטיים, לצרכים לא בגניבות.
 חמרי נשק, לרכישת המחתרת, לצרכי קודש היו הגניבות

מרעב." נגווע שלא הגוף, ולקיום נפץ
 שני להבריח אפשרות קיימת כי התבשרנו אחד "יום

 בהכנת השתתפנו מזרע. המעצר ממחנה שלנו לוחמים
 ואליהו מיכאל־שמיר היו השניים בריחתם. תוכנית
 תקופה לאחר רק לנו נודעו שמותיהם אשר גלעדי,
 את חודשים כמה כל להחליף עלינו היה מקובל ארוכה.

 התגורר ממזרע, ברח וכשמיכאל התגוררנו בהם החדרים
 ברחוב בצריף חדר - החדש בחדרי הראשונים בימים
קלישר." בית־הספר ליד הכהן, צדוק

 דייר היה מיכאל הקרוליק. בחדר התגורר "מיכאל
 לו שיהיה דאגנו אחד. לרגע ולו מהחדר יצא לא סמוי,

 בלח״י. החשובים המפקדים אחד שהוא הערכנו - נוח
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 שאינם בדברים ולהתעניין לחטט מקובל היה לא
 מורכב היה תא כל שלנו. "הפרטי" התא עם קשורים

 מנת על נשמרה והפרטיות חברים חמישה עד משלושה
שנאסר." במקרה מידע דליפת למנוע

 שנית כשראיתיו אחר, למקום מיכאל עבר "מחדרנו
וקפוטה." עבות זקן עם היה כבר הוא

 פני השתנו מהכלא, מיכאל של בריחתו "אחרי
 רכוש להחרמת עברנו קטנות מגניבות לטובה. הדברים
 היינו המוחרם הרכוש את גדולים. עסקים מבעלי

 נשק כלי לנו הביאו אלו החרמות האפור. בשוק מוכרים
 כגורם בעיננו שנראה "טומי", המקלע תת את - חדשים
אחר." מעולם

 לא ללחם, רעבים החברים התהלכו תקופה "באותה
 היה לא כלום. היה לא נעליים, היו לא חורף, בגדי היו

 לקנות במה היה לא פתיליה. היתה תמיד ולא פרימוס
 שימש במקומו שולחן, היה לא הריצפה, על ישנו מיטה,
ארגז."

 עקבותינו את לטשטש לנו עזרו והצנע "הגניבות
 ללוכדנו. ומהבריטים מההגנה מהסוכנות, ולמנוע

 תחושה השתררה יאיר, רצח אחרי ההתארגנות, בראשית
 מנהיגה. עם יחד חוסלה לח״י מחתרת שגם בישוב,

 את להרדים רצינו זו, תחושה על שמחנו למעשה,
 המחתרת את לבסס בשקט בשקט שנוכל כדי האויבים

בה." ולהתחפר
 השלטונות הזדרזו ממזרע, מיכאל של בריחתו "לאחר
 ללטרון. ממזרע היהודים העצורים את להעביר הבריטים

 והבלתי המזוהים לח״י, אנשי לכל קודם היו ביניהם
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לברוח." יוכל לא איש הבריטים, סברו מלטרון, מזוהים.
 עמדות צופפו חדשים, תייל גדרי הותקנו לטרון "סביב

 כל ועל טווח ארוכי פרוז״קטורים הותקנו השומרים,
 עיני מול רובצים וגלויים, פתוחים מרחבים מסביב, אלה,

השומרים."
 יכלו לא גם ואותו הבריטים פסחו אחד שער על רק
 מקום מכל לברוח הרצון וכח החשיבה כושר והוא לנעול

לח״י." על ובריח מנעול ישימו שם
 מתחת מנהרה מוכנה היתה חודשים שבעה "תוך
 ואדי, לתוך גולש וסופה מטר 74 של באורך לאדמה

ישראל." חירות לוחמי עשרים ברחו דרכה
 ואת הזר השלטון את בתדהמה היכתה זו "בריחה

 מיכאל של ידו כי הסתבר אז רק יחד. גם העברי הישוב
 גם היתה זאת החפירה. התחלת מראשית בעניין בחשה
 בפעולות להגזים שלא ונישנות, חוזרות לדרישות הסיבה

בישוב." שליליות דעות לעורר העלולות
 להכין הפולנית הקבוצה ולחברי לי הזכות, לנו "היתה

 לי היתה שימושם. יהיה מה לדעת מבלי המקלטים, את
 מלא, ירח ליל בריחתם, בליל פניהם את לקבל הזכות
היום." בצהרי כשמש עבורנו שקרן

 בחיי חדשה תקופה החלה האלה, הדברים כל "לאחר
 אמנם "החזית". - שלנו ירחון מופיע החל המחתרת.
 האינטלקטואלית ברמתו אולם בסטנסיל, דרכו בראשית

 של רוחו מצב את העלה "החזית" מתחרה. לו היה לא
 האידיאו־ במאמריו אז. וירוד שפוף שהיה העברי, הישוב
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 את הסוכנות. מסתירה אשר את לגלות היסס לא לוגים
 באירופה היהודי העם שבהשמדת הלאומי האסון

הארורה."
 ושבחים הזדהות דברי אלינו להגיע התחילו עבר "מכל

המחתרתית." ופעילותו הירחון הופעת על
 שונים, וממעמדות מבתי־ספר לח״י חברי עברי, "נוער

 בכרוזים הקירות את לכסות שחר עם יוצאים היו
 לדבר התחילו הקירות אמת. של וחשבון דין המוסרים

 המודבקים לכרוזים מבעד כולו, והישוב העברי הנוער אל
 שהלעיטו, הכזבים הוקעו ומובנת. ברורה בשפה עליהם,
 יום מדי הישוב את הבריטים, עם הפעולה משתפי
ביומו."

 עם יחד ביצאי מחדש פעם מדי מתרגש "הייתי
 מפני לשמרם ביד, נשק עם מגן, ככוח הכרוזים, מדביקי

המכורה." הסוכנות ידי על המוסתים ההגנה אנשי
 נתנו - העשרים בריחת הקירות, כרוזי ׳החזית׳, ״ירחון

 הבריטי הנציב על להתקפה להתארגן מוסרי כוח לנו
מוות." דין פסק לח״י מרכז הוציא לגביו מק־מייקל,

 האוניה בהטבעת חמורים: בפשעים אותו "האשמנו
 העליה שערי בסגירת יאיר, לרציחת בהוראה ׳סטרומה׳,

 העברי הישוב נגד הלוחם העיקרי הגורם שהיה וכמי
בארץ."

 חברי אנו השתתפנו, אחריו וברדיפה זו "בפעולה
 ואחרים. קוטליצקי בנאי, הג׳ינג׳י, - הפולנית הקבוצה

 כי ואם הערבים מידידיו להיפרד ליפו בנוסעו אותו לכדנו
 ואשתו הצבאיים ממלוויו חלק נהרגו נהרג, לא עצמו הוא

 להוכיח התחלנו זו, ומרשימה ראשונה בפעולה נפצעה.
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המחתרת." של קיומה את היהודי לישוב
 "כנופית - "שטרן־גנג" עוד לא השתנו, הדברים ״פני
 ישראל. חרות לוחמי אם כי אותנו, שכינו כפי שטרן"
 התחילו ללבם, נגעה עמם שהשמדת טובים יהודים
בכל." לנו ועזרו אלינו קשר לחפש
 הכספיות הבעיות לפתרון המיוחד התא נוצר "כך
 ירחמיאל עמד שבראשו תא הציבורי. העורף וארגון

 הטכניון תלמיד במחתרת, יונתן אלישע, הוא אהרונסון,
.״19.3.1944ב־ דיי, הבריטי הסרג׳נט בידי שנרצח

 המקשיבים כמוני, מותשים וידידים, חברים "עתה
 והזוהרות הטרגיות התקופות באחת חיי לסיפור

 לדרך שותף להיות זכיתי בה תקופה - עמנו בתולדות
 לא אם עצמי עם שלם אהיה לא הנצחון, אל הסבל
הפשוטה." בשפתי באלישע לספר אשוב

 ומסור טוב חבר היה אלישע יודעים, שרובכם "כפי
 חי ואחראי. מסודר נאה, משכיל, בהליכותיו, ענו לחבריו,

 השפוך דמו ולילה. יומם אבריו ברמ״ח ישראל חרות את
נקם!" דרש

 כמובן, והמרכז מזל כהן, יהושע עם "בהתיעצות
 על וכנקמה לרחובות הלילות באחד לצאת אשור קבלנו

 בתלבושת אנגלי כל ישירות לחסל אלישע של רציחתו
 מהחברים אחדים הערב פה רואה אני שנפגוש. רשמית

בחברתכם." לשבת טוב הנקמה, לליל השותפים
 או נהרגו אם מהם, בשניים פגעתי כי לומר גאה "אני

 הדעות. לכל בהם פגעו כדורים אך - אדע לא נפצעו רק
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שהוח הבתים לאחד דיזינגוף לרחוב הגענו יותר מאוחר
 בריטים לשוטרים ומועדון מגורים פנימיית ושימש רם

 של הראשונה הקומה חלון את לפרוץ קבענו בלבד.
 כי בוצעה לא הפעולה ברימונים. אותו ולמלא המועדון

 שהיות ללא צפופה. מתכת ברשת מרושת היה החלון
 לפנימייה. בכניסה שעמדו שוטרים מספר לחסל החלטנו

 הלכו והג׳ינג׳י מזל ואנוכי. הג׳ינג׳י מזל, - שלושה היינו
 הפרצוף עם הבלונדי מזל מאחוריהם. לחיפוי ואני לפני

 והסב השעה מה שאל השוטרים, לאחד ניגש שלו הצפוני
 וגם עליהם באש הג׳ינג׳י פתח שניה באותה לצד, עצמו

אקדחי." מחסנית את לעברם רוקנתי אני
 שוטרים מספר נזעקו הבניין של העליונה "מהקומה

 שונים לכיוונים הסתלקנו שלושתינו אש. עלינו והמטירו
 רודפת שלהם האש תזמורת את שמענו כשמרחוק

לחבריהם." האבל מארש את ומנגנת אחרינו
 היו זו בהתקפה כי העיתונות דיווחה "למחרת

והרוגים." פצועים לאנגלים

 הישוב במחשבת שינוי מתהווה התחיל הזמן "בחלוף
 התקדמה השניה העולם מלחמת בציון. היושב העברי
המוש היהודי העם אודות האמת לסיומה. ענק בצעדי

 היו הישוב חוצות.למרבית בראש ידועה היתה כבר מד׳
 את שיצגה הסוכנות באירופה. וקרובים משפחה בני

 וככזבן ככזבן התגלתה והשפוי" המאורגן "הישוב
פלילי."

 לאותה הקציבה המנדט שממשלת "הסרטיפיקטים
 אירופה דרך להסתנן יכלו שעדיין יהודים עבור סוכנות
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 להשתיקם מנת על לכלבים שמשליכים כעצמות היו
 עם פעולה ולשתף לשתוק המשיכה הסוכנות ואמנם
הבריטי." האוייב

המחת פרסומי הזר, השלטון נגד המחתרת "פעולות
המחת שהקריבה הקרבנות הטרגית, האמת הרבים, רת
 ומקלטים, דלתות לבבות, נפתחו שלהם. את עשו רת

 הרפואה הספר, באנשי וגומר העממי היישוב מאנשי החל
והתעשייה." העסקים

 נגד להתמרד אלינו. להצטרף החלו מההגנה נוער "בני
 שלם שעם בשעה מעשה באפס שיושבת הסוכנות
 שואף הלאומי מעמדנו עצמה ובארץ באירופה מושמד
ולאבדן." לכיליון
 מק־מייקל, העליון בנציב ההתנקשות בלבד. זו "ולא
 לעלייה שהתנגד במצריים, מיין, לורד של חיסולו
 לוחמי של ונכונותם ובמצריים בארץ הגרדומים יהודית,

 מנהיגי את הקפיצו שכזו, להקרבה הלוחמת המחתרת
 שמא חשש מתוך - המרופדים מכסאותיהם הסוכנות

ההגנה." - כפם יצירת ללא ישארו
ולהיע ההגנה מפקדי עם להסכים נאלצו ברירה "בלית

 שלושת של העברית המרי תנועת הקמת לרעיון נות
וההגנה." לח״י אצ״ל, המחתרות:
 לשתק והצלחתה העברית המרי תנועת קום "לאחר

 ממשלת של התשתית הריסת ע״י כולה הארץ את
 שאספר כפי מחתרתית, פעילות של אחד בלילה המנדט,

 היה רב מה להבין עצמו, העם היישוב, רוב התחיל להלן,
 מלחמתו את התחיל לו המאוחד היישוב של כוחו

 היה רב ומה העולמית המלחמה בראשית במאוחד
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מההשמדה." הניצולים של מספרם
 של פעולותיה הצלחת של קצרה תקופה "כעבור

 כמקובל לסורה, הסוכנות חזרה העברית, המרי תנועת
 את פירקה הסוכנות להתמרד. שניסה ועבד שולט אצל

 "הסזון" עם לקדמותו חזר והכל העברית המרי תנועת
 הלך הבולשת עם שלהם הפעולה שתוף והחטיפות.

וגבר."
 מלחמת סיום היתה החדשה ההשתעבדות "סיבת

 המלחמה סיום עם הנאצית. גרמניה וכניעת העולם
 הסוכנות שלה. לפרלמנט בחירות על בריטניה החליטה
 העבודה מפלגת היא הלייבור, נצחון על יהבה השליכה

הסוכנותית." העבודה למפלגת ואחות אם הבריטית,
 וירא תמים איש בווין, בשם אחד היה הלייבור "מנהיג

 הסוציאליסטים כל כמו - סוציאליסטי חסד ורב שמיים
 בהשמדת הנאצים עם פעולה ששיתפו באירופה

היהודים."
 לה, נאמנותה את הבכירה לאחות להוכיח "בכדי
 חסול בדבר וקריצותיה הלשנותיה את "שלנו" זו הגבירה

 סרטיפיקטים אלף מאה תמורת הלוחמת, המחתרת
הפליטה." שארית עבור לשנתיים
 הייתה המחתרת גם סרטיפיקטים אלף מאה "לקבל

 וענה וחלק חד פסק נצחונו לאחר שבווין אלא - מוכנה
 בריטניה ליהודי היועצת הסוציאליסטית, לאחותו
 אלף מאה עם לעשות מה לו אין כי עבורו, להצביע
 מתוק יצא מעז כי לומר ניתן בדיעבד בפלסטין. יהודים
 נגד במלחמתה המשיכה הלוחמת והמחתרת מאחר

ישראל." מדינת קום עד הזר השלטון
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 לבי על רבצה אשר מהמועקה השתחררתי "עתה,
 נפרדתי עת רחוקים ימים אותם מאז ארוכות, שנים
 אני הלום. הובילני אשר גילגולי כל ולאורך הורי מבית

 המשימה ועל העברית המרי תנועת על לספר שב
 הלח״י ההגנה, על הטילה התנועה שמפקדת הראשונה
לחוד." אחד כל ועל ביחד כולם על והאצ״ל,

 של התחבורה מתקני השמדת היתה "המשימה
 לשתים־ נקבעה האפס שעת הארץ. חלקי בכל הרכבת
.1.11.45 ליום אור בלילה עשרה

 לרשת ראשי כעורק לוד שמשה המלחמה "בימי
 כך האיזור. לכל מלחמה, ואספקת צבא כוחות העברת
בארץ־ישראל." בריטניה שלטה עוד כל נשארה
 מראש החל הרכבת פסי את לפוצץ הוטל ההגנה "על
 האצ״ל על בדרום. רפיח היא מצרים, גבול ועד הנקרה

 של התחבורה מתקני כל את להשמיד הוטל והלח״י
האיתות." ומכוני קטרים כולל בלוד, הרכבת
 לוחמות, מחתרת תנועות ששתי הלילה היה "זה
 לוחמי משותפת. פעולה במסגרת נפגשו ולח״י, אצ״ל
אינדיבי פעולות של לחימה על המאומנת ישראל חרות

 מלחמה על המאומן הלאומי הצבאי והארגון דואליות
צבאיות." ביחידות זעירה

 יצאנו בערב, התשיעית בשעה המסע את "התחלנו
 אחת, פעם לא הדרך את שסיירו הסיירים מפתח־תקוה.

 למקום הגיענו עד שעות, שלוש יימשך שהמסע קבעו
הפעולה."
 את לנשום המצפה סתיו, ברוח אפוף היה "הלילה

 אפף למששו שניתן וסמיך עמוק חושך הראשון. הגשם
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השמיים." פני את הקדירו נראים לא כוכבים אותנו.
 אדמה ברגבי עמוסים עמוק חריש אחרי היו "השדות

לקרסו מעל עד אותנו קלטו והם שקענו בהם רעננים,
 ויותר. יותר כבדו גבינו על שהעמסנו הנפץ תמרי ליים•
וצמאים." מיוזעים עייפים, היינו

 חבלה היא ההגנה. גם פעלה שנקבע, כפי לילה "אותו
 וששה שמונים במאה המעבר ובגשרוני הרכבת בפסי

 האצ״ל פעולות עם יחד מאוד. מרשימה פעולה מקומות,
 בריטניה של התנועה תקשורת מרכז חוסל והלח״י
 בשם זו פעולה כינתה העיתונות לילה. בין התיכון במזרח

 וחששות אימה הטילה אשר פעולה הרכבות", "ליל
 זה ארץ בחלק שלטונה המשך אפשרות לגבי בבריטניה

שלנו."
 כדי כאמור, חצות, לשעת נקבעה השי״ן "שעת
 בכך אחד, במועד תתבצענה הארגונים שלושת שפעולות

 ולאפשר להתארגן יספיק בטרם האויב את להמם
הפעולה". ממקום להעלם ללוחמים
 לאיזור להגיע ובמקום בניווט טעו שלנו הדרך "מורי
 שלוש של באיחור הגענו שניקבע, במועד הפעולה

שחר." לפנות השלישית בשעה כלומר, שעות.
 השעה למרות הוחלט, המפקדים, התיעצות "לאחר

 תחת התקדמנו עלינו. הוטל אשר את לבצע המאוחרת,
 עלינו והמטיר להתאושש שהספיק הבריטי, הצבא אש
 שמא מחשש מעמדותיו, לצאת שהעיז מבלי אש

 פנים." אל פנים בקרב אותם יחסלו הנחושים כוחותינו
 חבלנים, שלושה מנתה השתייכתי אליה "היחידה

 היה תפקידנו משה. סמל - האחראי המפקד ביניהם
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 חומר את הקומות שתי בעל האיתותים בבית להטמין
 המשימה בצענו ולפוצצו. גבנו על שנשאנו הנפץ

התפוצץ." האיתות בית בשלמות.
 מעמדתו בריטי חיל יצא לסגת, התחלנו "כאשר

 אני נפגע. משה סמל אך אש, השבנו אש. עלינו והמטיר
 את העמסתי כדורים. משריטות ברגלי נפגעתי עצמי
 ומהרתי הבריטי האויב בידי יפול לבל גבי על משה

 את סיימו אשר האחרות החוליות חברי אל להצטרף
מלאכתם."

 השטח מאיזור לצאת הספקתי נסיגה, כדי "תוך
 היה לא ראיה בטווח הפרדסים. תוך אל ולהכנס הפתוח

 שחר להפציע התחיל בינתיים מהלוחמים. אחד אף
 השתדלתי מסביב. לסרוק החלו אוירונים מעורפל.
 היו סביבם האדמה צלחות העצים, גזעי אל להצמד
 הפכה הדשנה השחורה האדמה השקיה, במי ספוגות
 לעומקה אותה לשתי הכבד, משאי עם ובפסעי לעיסה

 בתוך שם צבר, שיחי לגדר הגעתי סוף סוף בה. ושקעתי
 והשענתי משה סמל מפקדי, את הורדתי גבוהה צמחיה

 מזרועותי בדם מכוסה שאני חשתי אז או לאחור. אותו
ומטה."

 השיחים בין משה מפקדי ליד ישבתי ארוכות "שעות
 לי קשה רעי, יודע אתה מהעניין: שלא לו ואמרתי

 זלזול מתוך ולא משה" "סמל הצבאי למושג להסתגל
 שלי הכינוי כינוי. רק הוא משה שהשם יודע אני חלילה.

רמי." הוא
 איש כמוני היית ואתה אצ״ל איש כמוך הייתי "הלילה

 בלבד• "כינויים" נשאר לוחמים, אנחנו עוד כל לח״י.
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 בו ליום מחכים שנינו ישראל, לחירות לוחמים שנינו
ישראל." מלכות תיכון

 אותך להפקיר רציתי לא כי לכאן, אותך "הבאתי
 פניך את רואה שאני הראשונה הפעם זו למעשה - פצוע
השחו לערפילים מבעד העולה היום כאור חיוורים והם
 הדם כתמי את שוטף הייתי עמדי, מים היו לו רים.

 לדובב כיצד יודע איני לדברי. משיב והיית ממצחך
 אנשי אצל ידועה תכונה מאוד. מאופק אתה אותך,

מחתרת."
 שלך, החברה היא טופסי האחות כי אומרים "שמעתי

 אני תתאמץ, אל לענות, לך קשה ואמיצה. נאה נערה
לך." כואב מבין,

 מאותו שנינו אנו בדעתי? עולה אשר את יודע "אתה
 רבים כפרים ומאמינים. בריאים אלונים של כפר הכפר,
 ישראל בני אחינו אותם מילאו פולניה. בארץ היו כאלה

שנה." אלף לאורך העמיקו שורשיהם אשר -
 חינצ״ין. היה ששמה בעיירה בפולניה נולדתי "אני

 היו ברובם אשר אזרחים אלף כעשרים בה התגוררו
 הוריך הורי או הוריך הרי הינך, הארץ יליד אם יהודים.

מחינצ״ין." הם
 לארץ לפרוץ שהתארגנו הבית״רים אלף ארבעים "גם

 היו גדול", כוחם נשק בלי ש״גם באוניות ישראל,
 היו שהושמדו, פולניה ויהודי אירופה יהודי רוב מחינצ׳ין.

עיירה." מאותה
 מכל שהגיעו הראשונים היהודים כי מספרת, "האגדה

לראשו התישבו שנה, אלף לפני לפולניה אירופה קצוות
 ממנה ציון לזכר חן־ציון, למקום קראו הם זה. באיזור נה
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 והפך הגויים בפי השם השתבש השנים במשך הוגלו.
לחינצ׳ין."

 יהודי היה אבי אבי. אודות לך ואספר הבה משה, "רעי
 אשר מלאכה בעל ימים. באותם פולניה יהודי כרוב דתי,
 גם לימד זה מקצוע כפיו. מיגיע והתפרנס נעליים תפר

אומר." שהיה כפי תבוא, שלא צרה כל על אותי,
 ככל מוקדם ממלאכתו מתפנה היה שישי "ביום
 שחורה קפוטה לובש שבת. לקראת ומתקדש האפשר
 והוא הנאה השחור זקנו את מבריש מבריק, משי תפורה

 מלכתו אמנו ואת השבת מלכת את לקבל מוכן כבר
 בשלושת מלווה מהתפילה, בבואו בפניה שר היה שלו.

 והיא, ימצא". מי חייל "אשת התהילה מארש את ילדיו,
מלכותה." לכבוד ומתהדרת זוהרת היתה המלכה, אמנו

 ושקוע מאמין חסון, האלון. ליהודי השתייך "אבי
 צדקנו משיח יעקב, יצחק, אברהם, אודות בהרהוריו

 לכתי עם הזדהה הוא בנייך". לשלום תשאלי הלא ו״ציון
 ורצה קאמאים זכרונות בו עורר בית״ר השם בית״ר. אל

 המשיח. בוא את ולאלץ להקדים לארץ־ישראל, שאסע
 בית עקרת ובאמונה. באופי לאבי דמתה היא אף אמנו

בפולניה." חן־ציון בנות ככל ובנפש, בלב היתה יהודיה
 לאפיית בהכנות מתחילה היתה חמישי ביום "כבר

 ובאהבה, לב בתשומת מיוחדת, במסירות השבת, חלות
 לשה שהיתה מהבצק דבר חלילה החסירה לא אם בדקה
גדולה." ערבה בתוך

 לישת בשעת ידיה תנועת את משה, מפקדי זוכר, "אני
 כפות עם ויורדת קימעה כפופה ניצבת היתה הבצק.

 חצי את מטה היתה פעם מדי הערבה. תחתית עד ידיה
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 יפה עלה אם הבוחן כפסל אחורה העליון גופה פלג
 על מניחה חלקים, חלקים הבצק את בוצעת ידיו, מעשה

 בהם מגלגלת מסודרות, בשורות המקומח השולחן
 אותן ומושחת מקשטת כצמות. שזורות חלות וקולעת
 בין תברקנה למען ביצה, בחלמון טבולה נוצות באסופת

 בעת האלוהים פני מול ניצבים שהיו הפאר כלי כל
קיים." היה שבית־המקדש

 שכמי על אתי, בלכתך הלוחם, שלי אחי רעי, "ואתה
 אמי שנהגה כפי ארצנו, אדמת את יחד לשים שנינו ואנו

 דמותה בזכותך, לפני, עלתה החלות, בצק את ללוש
 את הריאות מלוא קירבה אל נושמת בנעוריה. כמו והיא

 על נושאת בפרדס, כאן עתה, כמונו ההדרים פרי בושם
 הקודשים לקודש אותו לצרף המושמד גופה את כפיה

הנופלים." כל עם יחד ישראל מלכות של
 הלילה. נאה מלאכה עשית אדבר, ומה אומר "מה
 יונת כמו באויר ועף האיתות בית התרומם כיצד ראית

 מהם נרפה לא דאגה, אל נצחוננו. את המבשרת שלום,
 אז או הוא. אף יתנדף שלהם האחרון האיתות שבית עד

 הבאים אלה ולחיי לחיינו כוסיות ונרים שנית ניפגש
אחרינו."
 הלילה שוקעת. השמש משה, סמל רואה "אתה
 חשמל פנסי מהבהבים מרחוק הערב. על משתלט

 אני ומהם אליהם הולך אני כנראה. עברי מושב ככוכבים,
השוקעת." אנגליה מול שוב פונה

 ארצנו אל במזרח, השמש אל מועדות פניך "ואתה,
 - העולה ארץ־ישראל אל שנה, אלפיים שרדנו ,למענה

נשכחת." הבלתי האהובה הקסומה,
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 מחוייב שאינו מתח סיפור - דמיוני כסיפור נשמע זה
 שהוכיח דבירי חיים של עטו פרי הסטורי, דיוק על

 אביב "יום הראשון ספרו הופעת עם כבר מחונן כשרון
יישכח". שלא

 הודות הן - אחת בנשימה נקרא רמי של סיפורו ואמנם
 מראשית במתח הקורא את המחזיקה השוטפת, לשפה

 רמי עצמו האיש בגלל והן מרפה, ואינו סופו ועד הסיפור
 כאילו והוא בצנעה בשקט, בינינו חייו את חי אשר -

 השבילים בצדי הולך הזמן, כל רגליו בהונות על הולך
 חיינו לתוך חודר הוא זאת ובכל פניו, על לבבי וחיוך

נשמתו. מנבכי הפורץ בחום ויישותנו
 עולים - בכך מה של דברים כאילו והם מעלליו כל

 של מציאות שהיא אגדה האגדה, כמתוך ומשתרגים
 מתוך אחד רק הינו - רמי - פיגלביץ צבי והוא ממש.

 שאמורים יהודים, וסתם חבריו אחיו, הוריו, - מליונים
 את לעבור היה יכול מהם אחד כל כאן. כולם להיות היו
 - המדינה בקום ולראות ולזכות רמי שעבר הנסיונות כל

ובוניה. מקימה, לוחמיה, בין אפילו ולהיות
 מאוד, מעטים רק נותרו השטן. ניצח הגדול לאסוננו

 לחם שחתר, - מהם אחד רמי, והוא, ממש. בודדים
והצליח.

 בענווה מאופק, בסגנון דבירי חיים מספר אלה כל על
רב. ובחן

שפילמן אנשל
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 בעקבות נכתב זה ספר
 בין בשיחות שהוקלטו קלטות
דבירי וחיים פיגלביץ רמי


