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בשוט $יסנר לא

?״ ״שמך
בשמי. נקבתי

!״ ״התפשט
 הרופא עצמי. בתוך והצטנפתי כתנתי את הסרתי קר. היה

 — !״ התלבש ״בסדר, נשפתי. נשמתי, היטב. בדק חזי, את משש
 קרה. היתד, הרצפה נעלי. שלפתי !״ נעליך ״של — חרישית צעק

 באויר. רפרפו הרגלים מעט. מוגבה ספסל ספסל׳ על ישבתי
 הציץ רגעית, בתשומת־לב אותו בחן גומי, פטיש הרופא הוציא
 — ודפק חזר הרטיטה. הרגל — ברכי על קלות וטפח לעברי
ויצאתי. נעלי נעלתי !״ נעליך נעל ״בסדר. והרטיטה. שבה הרגל

 עברה אחת קבוצות. בשתי כנוסים המתגייסים, חכו במסדרון
 הצטדדתי לתורה. עדיין חכתה והשניה הרפואית הבדיקה את

 ועדת־הגיום. של לחדר־הקבלה בתור חכינו הראשונה. לקבוצה
 צעירים חטובם. את ראיתי האפלה חרף חברי. פני את בחנתי

 חברים רובם, את הכרתי השבע־עשרה. שנתם סף על ברובם,
 התנהלה זאת בכל ורציניים. שותקים נוער, תנועת באותה
 עם שוחחנו בדממה, הדופק לבנו עם שוחחנו אלמת. שיחה

 העומד בחיל הבטנו בתמיהה המערפל. הורוד־האדום׳ עתידנו
כמונו. ורציני ער המשמר. על



ושאלו: חזרו מקומי. ותפשתי נכנסתי בשמי. קראו
?״ ״השם
בשם. ונקבתי חזרתי

?״ ״גיל
?״ ״מקצוע
?״ ״כתובת

נולדתי" "היכן
לארץ?" עלית "מתי
 באתי" אליו המקום מהו אתה "היודע ושאל: פתח שני קצין

"יודע".
הנה?" באת "למה

המולדת". לשרות "להתגייס
?״ ״מדוע

לשחרורה". להלחם חייבים אנחנו משועבדת. "מולדתנו
?״ ממך תדרוש היא מה ? מלחמה היא מה לך׳ ״הידוע

 מעול כולה המולדת שחרור עד האחרונה. הדם טפת עד "כן.
זרים".

 אך וחטופות. קצובות באו השאלות מעט. שגמגמתי יתכן
 מסוגל הייתי לא הפרזתי. ולא שקרתי לא דברי. תוכן היה זה

 שהיה כל את לבטא יכולתי לא אולי זה. במעמד כך לעשות
המשיך: השואל מיותר. דבור הוספתי לא אך בלבי,

 הכל. ממך? ידרש מה המלחמה? קשה מה אתה "היודע
שיור". ללא

לכל!" מוכן אני יודע. "כן.

עברי. לחיל הפכתי

 תרצ״ח. שנת של החורף מלילות אחד חורף, בליל זה היה
 הצבאי הארגון של ועדת־הקבלה — הגיוס משרד המקום:
 לא בתל־אביב. קלישר רחוב לתימנים׳ בתלמוד־תורה הלאומי׳

 על בישבי פני את האירה מנורה קציני־הגיוס. את ראיתי
 לא ואותם המגורה. מאחורי ישבו הקצינים החדר. באמצע כסא

ראיתי.
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עברי. לחיל הפכתי יום אותו
,קונספירציה׳. חשאיות, על נצטויתי

במחתרת. עברי חיל הייתי

 חילים, כדין פלוגות. גונדות׳ קבוצות, סדר. תרגילי אמונים.
 אין עדיין — סדר תרגילי משמעת, מדים, עברים. חילים

בגלוי. נעשו הדברים מחתרת, זו

 ,ארגון פלוג. חל כן לפני שנה הלאומי. הצבאי בארגון משבר
 לארגון נצטרף הפלג לאומי/ צבאי ,ארגוןל הפך הלאומי׳ ההגנה

 המשיך הארגון הגנתיים. יסודות נשארו שעדיין אלא ה,הגנה/
 לשבירת ראשונות תגובה פעולות החלו ההגנתית. במסורת

 היסודות בארגון. עינה שמה הבריטית המשטרה ה,הבלגה/
 לחצאין. מחתרת מחתרת. לתנאי נכנס הארגון עזבו. ההגנתיים

 לנשק. החילים באמון הוחל צבורי. בבית־ספר נתאספו עדיין
 פצצות־תופת :הערבים לפורעים גדולות פעולות־תגמול החלו
פעולות. הארץ בכל ביפו. בחיפה, הערבי בשוק

 לפעולות־ יצאנו עמנו. היתד, אחרת רוח ממשי מלחמה
 מטרות־פעולה. אל לצפות משכימים היינו בוקר בוקר התקפה.

תוצאות־פעולה. של פעולות, של פעילות, של ימים

 להתבלט. מתחיל הבריטי השלטון של פרצופו מאסרים.
 — פה! השליט הוא הבריטי לגרדום. עולה יוסף בן שלמה

 קוי־ באויר, מועפים תאי־טלפון נזהרים. עדיין בו. להלחם יש
להורג. מוצא בלש מנותקים, טלפון

בבריטים. המלחמה ראשית

ת״ש.
 הלאומי הצבאי הארגון מפקדת מלחמת־העולם. פרצה

שביתת־נשק. על הכריז הלאומי הצבאי הארגון נאסרה.
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 החלו הערבים. על ההתקפות פסקו בבריטים׳ המלחמה פסקה
חדירות. עקובים. קומוניסטים: בגד פעולות
 :חילים היינו אבל שאלנו. כך — שלנו? האויבים ם ה האם
משמעת.

 בחוץ. שנית היה יאיר הסוהר. מבית שוחררה המפקדה
 המלחמה היתה הבריטים למען לנו: נתברר אז רק

בקומוניסטים.

תש״א.
 ד. ז ה הבריטי בשלטון המלחמה את לחדש דרש יאיר פלוג.

 נקרעו העינים, נפקחו לפתע פה. האויב הוא השליט, הוא
ה,משמעת׳. של כבלי־הקסם

 בצבת־הנגודים. עמדה לקבוע הוא הכרח שינה. ללא לילות
 לחרות הזר, בשלטון מלחמה יאיר, עם :מצוים ההכרה המצפון,
 אל :לוחצים — מפקדים חברים, הנוחות, — ומאידך המלאה.
הרפתקנות! תסתכן!

 אזהרות מז׳בוטינסקי. מפורשת פקודה נפשית. מלחמה
מפקדים. מצד ושכנוע
יאיר. עם אני
 אבל דבר. עליו שמעתי לא אף הכרתיו, לא ידעתיו, לא
לחדות. הדרך זו :ידעתי

תש״ב. חורף
 מציאות בתודעתי. אי־פעם שקמו החרפים מכל איום חורף
 מרחפות רדיפות פרועה. הסתה ומאסרים. חפושים איומה:

 ופרס עבריים בעתונים תמונות־הסגרה לוחמים. לראשי מעל
 מסגירים במדרון, מתגלגל העברי הצבור יהודים. לראשי מוקצב

 ברחוב־דיזנגוף־שלשים לבית פורצת בריטית משטרה לוחמים.
 אחרים שנים בריטים, בכדורי נהרגים לוחמים שני בתל־אביב,

 לעשרות מאסרים. ענויים, חטיפות, בידם^ נופלים פצועים,
 עברי, בלש ובעקבנו אנחנו מהלכים העורקים. רבים ולמאות.
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 • חי אני העוד :עצמי ממשש אני בוקר עם במקלטים. יישנים
? הם בית־סוהר לא — והכתלים

יאיר. נפל
 עתיד. של אי־דעת רק בכי, לא לבב. גדות כל עבר הכאב

 מחרוזת־אש כי שמעתי לוהט, נרגש, יאיר. נפל כי שמעתי דחום
 נפל לא אחד בריטי קלגס היה. ולא — אבלנו מודעת תהא

 יאיר עמנו. היה לא אלהים במחנה. הנגף על חרפה אחריו.
נגפנו. נגוף מת.

איתנה. היתה רוחנו בגופנו. נגפנו
המסורתי: הקדיש התנגן ובאויר־הלב

ברעותה. ברא די בעלמא רבא, שמיה ויתקדש יתגדל
— משיחה ויקרב פורקנה ויצמח מלכותה, וימליך

בית־ישראל. דבל ובחיי וביומיכון בחייכון

 נותקנו. בחיים. לוחם עוד נותר אם דעת ללא היינו, שנים
 בעולם פה גופינו עוד כל לחברו: איש לעצמנו, נשבענו, אז

תמשך. החרות מלחמת — הזה
המעשה. יעשה איך דעת ולא נשק לא ולנו

 אחרים ושנים שם שנים פה, שנים נשארנו. בודדים כי דמינו
 מככר־ נזונים פרדסים. במעבה חולות, בין אי־שם מסתתרים

תפוז. ופרי אחת לחם

תש״ב. קיץ
 היחידים. נאספו הזוגות. נתלקטו חלפו. מעטים חדשים רק
 מתקוממיו, את כלה כי חשב אשר והאויב, מתארגן. החל המחנה

עדיין. אורב
 האויב: וידע ובליל. ביום התהלכנו. מזוינים למדנו. לקח

לבגד! מתחת טעון אקדח בידיו. חי הלוחם יפול לא
 אש. לפתוח המוכנים באנשים להתגרות פחד נזהר. האויב

!אש — לתוקפים בית־הסוהר. חסל החלטנו. —!נאסר לא
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תש״ד.
 נמלטו לוחמי־חרות עשרים הפעולות. החלו הפעילות. גברה
לשלטונו. חרד האויב בלטרון. ממחנה־העצורים במנהרה

 למחתרת, כולי — מעתה מלא. בגיוס ואני הפעילות רבתה
החרות. למלחמת כולי

 חללים. נפלו שוב עלה. ועמוד־האש מאתנו עמוד־הענן נגול
 ובשבילים. ברחובות קרסו קלגסים לנפילתם. היה אחר טעם אך

החרות. מלחמת במעלות עלו ישראל חרות לוחמי

 מחתרת, כרוזי מדביקים ברחובות, היינו סובבים מזוינים
 מלסבוב הקלגסים נזהרו העברית. המהפכה דבר את מפיצים
 שוטטו מכוניות־ציד הופיעו. בחבורות ברחובות. בודדים

הארץ. בנוף התמזג הטומיגן ,חשודים׳. לתפוס ברחובות

 לבבות התסים העברית המהפכה דבר וגדל. הלך המחנה
וגדלו. הלכו ורחבו. הלכו השורות רבים. עבריים
 מנשק־ להתפרק הפקודה: הוצאה אז הקרבנות. גם רבו

 מגופנו. חלק הפך האקדח לכך. הסכמנו בנקל לא האישי. המגן
 האקדח את גזוז־השער. כשמשון אנחנו בלעדיו מאברינו. אבר

המחתרת. העמקת נשק הערמה, בנשק החלפנו

 רבים אך חללים. בהם הפלנו לקלגסים. ארבנו וימים לילות
 ירה, שלא אקדח :עלוב והנשק מעטים היינו נפלו. לא מאיה
התפוצץ... שלא רמון

 גסים מחתרת חיי אמונה. אפילו נשחקת מחתרת כחיי
 השורות איסטניס. להיות יכול איש־מחתרת אין הם. ומחוספסים

 ושבו. חזרו תש״ב בעתות שערקו לוחמים רבו. והאנשים רחבו
 הנכונות באדם. לדקדק ניתן לא ללוחמים. היינו זקוקים

תעודת־זכוי. היתה למלחמה
 הלוחם מאמצי כל את מרכזים שהם טיבם׳ מחתרת חיי
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 טפל, נעשה לזה שמעבר מה המלחמה. למעש אחד: לאפיק
 הופכים המעשה, עם ישיר בקשר שאינם יסודות, ואפילו כאילו.
 מכבלים כאילו, להתפרק, מנסים .,המלחמה על ,מכבידים טפלים,

כאלה.
 מאלצים הם בתנועות־מחתרת, המשברים ברוכים כן על

 מעשיו. נזונים מהם היסודות, אל מחשבתו להעמיק הלוחם את
 ולכאן: לכאן רבים. דרכיהם ומעולם, מאז משברים וכדין

ממנה. ולהתרחק אמונה להרבות
 באמונתו. ומחוזק מאמין כשהוא ממשבר לצאת עלול לוחם
מסקנות. ולהסיק לחשוב אותו מחייב המשבר
 מן נובעת העברית החרות שאיפת מסקנות: שהסיקו והיו
 בתורת מקורה ישראל חרות מחשבת ישראל. באלהי האמונה
 אמונה למעשה. מחשבתו הוא הופך לוחם, וכדרך ישראל.
ישראל. כדין למעשה.
 בססה תש״ד ישנת ולחשב. לחשוב הכריחה תש״ב שנת

השרישתה. העמיקתה, המחשבה, את

תש״ה.
 חברים במצרים, לגרדום עולים לוחמים מתגברות. הפעולות

 יחד — חכים אליהו נתגיסנו. יחד — בית־צורי אליהו ותיקים.
לפעולות. יצאנו

 מסגירים. חוטפים, עוקבים, מיהודים להשמר חייבים שוב
ולחצריהם. הבתים למסדרונות להתודע חוזרים

 הכרח אין כך. לעשות וחייב להשמר יכול מנוסה לוחם
 להקפיד הלוחם חייב במארב. נתקל והוא יש אך עקבותיו. שיגלו

 כי אולי... שמא... :מתח״תמיד מלאי הם חייו צעדיו. כל על
לבית־סוהר. לילך חבל מיותרים, לוחמים אין

 נלחמים העברית. המהפכה תורת את מרביצה המחתרת
 הזר השלטון למלחמה. קוראים כרוזים כרוזים. הדבקת על

המתהדקת. בעניבה מרגיש גדרי״תיל. בין עצמו סוגר
 עבדו ולילות ימים במכונת־הכפלה. נדפסת המחתרת ספרות
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 אינו וההדפס בצבע. משחו לחצו, גלגלו׳ מדפיסים. בתבניות,
 דל, וההספק ספרות! הבו דורשים: הארץ חלקי מכל ברור.

 צהובים־משחירים. דפים אלפים אלפים יעבדו. ולילה יום אם גם
 הפסק. ללא מישיבת־בית מחוירים פנים בצבע. מלוכלכות ידים

 כולם — מבוגרים נועד, אהובה. כשפתי נבלעת והספרות
מבטאת. ,החזית׳ — לבם בסתר שפעם את כי חשים,
המשטרה. בידי נפלו מכונות־ההכפלה פוסק. זה גם
 בית־דפוס המחתרת. של בית־הדפוס להקמת נגשים אז
ממש.

תש״ו.
 הדבר: פרוש כי ידעתי רציתי. לא לדפוס. נקראתי

 אויבים. בגופי ממש, ללחום רציתי סרבתי. מפעולות. התרחקות
 אישיים. ברצונות להתחשב יכולים אינם המחתרת צרכי אך

לבית־הדפוס. הלכתי ונכנעתי. — ברירה בפני הועמדתי

 רבע־גליוך קטנה. מכונת־דפום בשרון. אי־שם בית־אריזה
 שלא. ,ודא _ מומחים פועלים. לא כמעט׳ מכשירים לא דפוס.

 הוא בדפוס. פעם עבד עצמו׳ כנה ,ספרן׳ ירושלמי, אחד׳ רק
אני. ואחר־כך אהרן. — התלמיד ה,מורה׳.

 אותיות המחתרת. בחיי חדשה פרשה הופיע. הראשון ,המעש׳
ממש. עתון דפוס. — זאת בכל גרועה. הדפסה גרועות,

 באין מומחים. אנחנו הופכים במהרה הפרעות. מכשולים,
ברירה.

 ומדפיסים בעופרת סודרים אנחנו הפעולות. מתגברות בחוץ
 חזקה: הפקודה אך - לפעולות לצאת רוצים השחור. בצבע

ההדפסה. בעבודת להמשיך
 עשרים שבע־עשרה, שתים־עשרה, עשר, בשקידה. עובדים

 להדר. רוצים באהבה, — ל,יאיר׳ גליון ביממה. שעות ואחת
 שנים־ ,אלפים עשרת מתרבות: הדרישות משתכללת. העבודה

אלפים. אלפים, חמשה־עשר, עשר׳
 מסגרות וידידים. חברים בחורים, נופלים לוחמים, בחוץ
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 שבועים נפל. התימני, שלמד,׳לה, גם שחורות. מסגרות שחורות,
 מסגרות שחורות, מסגרות אנחנו. כקברנים בדפוס... עבד

 וכך כך פעולה. על הודעות קרני־אורה. הרבה יש אך שחורות.
הושמדו. אוירונים וכך כך נפלו. קלגסים
 שבת במחתרת גם דממה. — בשבת אך עובדים. ולילה יום

לעובדים־לוחמים. מנוחה הדפוס, נדם — בשבת שבת. היא
 שמירה זהירות, משנה עליו. יודעת ה,הגנה׳ המקום. נתגלה
הכל. נפוצץ — משטרה תופיע אם חומר־נפץ. שק מוגברת,
 תפלת מתפללים בשבת. גם עובדים לראשונה נפש. פקוח

 עבודח ועובד. — עדיין ב,קפוטה׳ שלום, ועובדים. — שבת
בשבת... ב,קפוטה׳
בשלום. עבר הכל לאל. תודה

תש״ז.
 בבתי־המלאכה. חללים אחד־עשר גוברת. בארץ המלחמה
 המרי תנועת השחורה׳. ,השבת למערכה. נצטרפה תנועת־המרי

 — צבאי מצב ומאסרים. עוצר וחפושים, עוצר מהמערכה. יוצאת
 בדרכים, לעשרותיהם. נופלים בריטים מצב. בכל מופיע ,המעש׳

מלחמתה. מגבירה העברית המחתרת הארץ. ברחבי במחנות,
 משופרת. הדפסה שבוע. שבוע השבועי. ,המעש׳ מופיע

 על שבועות להגברתה. למלחמה, קירות מעל זועקות כותרות
 כתבות. מחליפים שוב חדשים. גבי על חדשים שבועות. גבי

זהירות.
 כך, בציון". במחתרת — ישראל חרות לוחמי ״הוצאת

הודעות. כרוזים, חוברות, טחוב. אפל במרתף ממש, במחתרת
 רבה. הדרישה אלף. שלשים וחמשה, עשרים אלף, עשרים

!מעט ועדיין — אלף שלשים ההספק. את מגבירים

 ללא־ לילה־לילה, יום־יום, והולכת. גוברת החרות מלחמת
 בריטיות מכוניות עבריים, מכדורים נהרגים קלגסים כמעט. חדל

ומוקשים. פצצות לנפץ מתמוטטים בנינים מתרסקות,
לנית־המון. ללא בחשאי, נקברים במלחמה, נופלים לוחמים
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 עולים בשבי, נופלים לוחמים בצנעה. במחתרת, — בחייהם
עצמם. בידי מתרסקים לגרדום׳

 ולא העברי. הנוער את ומסעירה סוערת החרות מלחמת
העולם. התענינות מרכז ישראל ארץ בחוץ־לארץ. גם בארץ׳ רק

 מטכסים הבריטים בעולם. שהיו מהגדולות מחתרת מלחמת
 לא! לשנה. עולים מאה־אלף אנגלו־אמריקאית: ועדה עצה.

מסכימים... הבריטים אין
 ומדינה יהודית מדינה ארץ־ישראל. חלוקת או״ם: ועדת

ומתפגשות. חצויות חלוקות׳ ערבית.
? תהיה לא או חלוקה, תהיה

 ומדינה יהודית מדינה חלוקה׳ מחליטה: עצרת־האו״ם
ערבית.

תש״ח.
 ישראל בחוצות שמחת־עם היתה לא תרצ״ה, מאז שנים, זה
 הרחובות. את וממלאים ערים כולם יהודים, ישנו לא הזה. כלילה

 יהודים, שמחת בצפיפות. נהנים וצוהלים. נדחקים רבבות־עם
מפוכחת. שמחה שכרות, ללא

 הם. קכורים פכהים. אינם לא• שטעיתי. נדמה מפוכחת׳־
מיין. ולא שכורים כן,

לילי של אחרונה באשמורת יהודים שכר מה
וההתגודדות? השמחה מה על

 נודע למנינם, בנובמבר ותשעה עשרים הליל, בחצות
 ארץ־ישראל, של חלוקתה תכנית את עצרת־האו״ם קבלה כי

ערבית. ומדינה יהודית מדינה הקמת דבר אושר
 זאת. לדעת רוצים אינם לא. !..ישראל בארץ ערבית מדינה

 טבח, רדיפות, של שנים לצרות! והקץ — יהודית מדינה
 קסם כמה עברית! מדינה לצרות! והקץ — יסורים השמדה,

 מתפרצים צוהלים, ומרקדים. ברחובות סובבים והם אלה. במלים
 מצלצל לבן חמור על רכוב תימני בידו. ושופר זקן ומתגודדים.

יהודים... למשיח, יהודים. דרך, פנו שבידו: בפעמון
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 מלכות לא! ערבית? מדינה על אלה הם חושבים וכי
תקום! ישראל

 והמצומצמת, הקטנה ליהודה הראשונים גולי־בבל כששבו
 עד מצפון שעה מהלך קטנה, ויהודה בבנינו, הבית את דאו

 ירושלים הכירו לא אשר הצעירים, בתוך. והעיר דרום.
 הבית את ראו אשר הזקנים, ואילו למראה. צהלו בגדלותה,

גדול. בכי בכו הראשון

 אלה, ;הקרובה ישראל מלכות בתקומת האמינו שלא אלה,
 מן שעמדו אלה, ;במקריבים־נפשם־על־הקמת־המלכות שלחמו

וצהלו. שמחו אלה — ולממונם לעורם רק ודאגו הצד
 וחמש, ושנתים, שנה, בנו חיתה המלכות אשר אנחנו, אבל

 מני שנים, אלפי בנו חיתה שהמלכות — אנחנו ;שנים ועשר
 ושלמה הראובני עקי^א, ורבי בר־כוכבא ויוחנן, בר־גיורא

 ישראל מלכות את חיינו שבמחתרת — אנחנו מולכו!
 — הדרום ים ועד ההרים משלגי נהר, עד מנהר האמתית,

 את גם חנקנו אך בקרבנו. דמעות חנקנו ובכינו, ראינו אנחנו
 בחתונת שכול כאב סובבנו המתפרצת. הטבעית השמחה
מלא. לא עצב שלמה, לא שמחה משפחה.
 מרחובות עלה ברעו העם קול בית. שבת יכולתי לא אבל,

 במלחמת אחד שלב תם עלה: הלב ממעמקי פנימי קול הקרת.
 הזר. השלטון מוסדות את ערערנו נפתח. שני שלב החרות,

 המלכות להקמת עד ללחום, הרבה הרבה עוד ללחום. עוד עלינו
 או־אז יזולו. רבות דמעות עוד ישפך. רב דם עוד הגדולה.
לבוא. המלכות עתידה

והתנשקו. שמחו יהודים, רקדו קריה ברחובות
 מפעמים. רגשות כובשים והם לוחמים סובבו קריה ברחובות

 אלא, למבע. הכמה להתפרץ, השואף השמחה, זרם בעד עוצרים
עולזים. ואינם עולזים והם עוד. שנכון את הם שיודעים

*
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 בדרכים בכפרים׳ בערים׳ המאורעות. התפתחו במהירות
 סביבם. ובהו תהו רצח. להגביר מנצחים והבריטים יהודים. נפלו
 אין ומפנים. מתערבים בריטים בחוצות. ודם בסליקים נשק

היפנו? יעשו. אשר לדעת
 נוקמים. לח״י מכונות־תופת. ביהודים. מתנקשים בריטים

דמים. דמים.

 רוכז הזר בשלטון המלחמה למען דרכים. פרשת על לח״י
 :ידידות דברנו הארץ ערביי אל והנפשי. המלחמתי המאמץ כל

 רשמם. את דברינו השאירו ? בנו רודה והבריטי נתקוטט למה
 יכולנר :חותם־הוכחה מעשינו השאירו מדברינו, ויותר

!לבריטים
 עוד במהירות. מתפוררים החלו הבריטי השלטון מוסדות

עוד. שלטון זה אין אך שלטון, של צל להחזיק מנסים הם
 עשר לכם. הפקר היהודים הערבים: את מסיתים הבריטים

 והחלה הבריטי הפתוי גבר נסייע... ואנחנו בעיניכם כטוב בהם
...,לים היהודים את ,להשליך מלחמתם,

מאחוריהם. והבריטים
 לעשרות יהודים פעולות־מלחמתם. את מגבירים הערבים

בדרכים. נופלים
 סכנה עדיין עוד. ישיר שלטון־זר ואינם כמעט הבריטים

 הם הארץ, את לפנות רוצים הם שאין אנחנו׳ יודעים בהם.
לכך. מוכנים להיות עלינו לחזור, רוצים

 החליטה כך בינלאומית, תהיה ירושלים בסכנה. וירושלים
האו״ם. עצרת

 לבינאומה מסכימים סקנדינבי. צבא מבקשים ה,מוסדות׳
ירושלים. של

 את לשחרר צריך בירושלים. לח״י של מלחמתם נתרכזה
 אל עורק־התחבורה את לשחרר צריך אויבים, מכוחות מרחבה
דיר־יסין. ליפתה, שיך־בדר, רוממה׳ :ערביים מישובים השפלה
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שבת. ערב אחר־הצהרים. שעות ארבע תש״ח. אייר ה׳
 עמדו הרדיו. למקלטי צמודים הארץ בכל יהודים עמדו
 לשמוע: בלבבות, חרדה למקלטים. צמודים הם וגם לוחמים
 במהלכם לא והלבבות לא. אם המדינה, הקמת על היוכדז
לא... כן... שבצפיה: ורטט הרגיל
:הקול שנשמע עד

 היא בארץ־ישראל, יהודית מדינה הקמת על מכריזים "אנו

ישראל". מדינת
 שנכון את וידעתי נפשי ידעתי לא פנים. כל וצהלו ללב רוח

 אושר גל ישראל. מדינת הקסמים: לצליל לבי המה’עוד.

כל־כולי. את הציף
 זמר מכל הנוגנת שיר, מני הנאדרה ,התקוה׳ נשמעה והנה

אי־פעם. אדם שר
וערגון רגשי־צהלה ואפוף-----------פנימה״ בלבב עוד "כל
 נשארנו עת תש״ב חורף של מעמד אותו בדמדום־עצב, זכרתי׳

 נשבענו ישראל. לחרות נותרנו אנו אך כי ונחשוב אנשים שנים
 תסוף לא יתהלך, אדמות עלי אחד לוחם־חרות עוד כל כי אז,

 הרחוקה. התקוה ראשית את לראות זכינו והנה החרות. מלחמת
המלחמות. ובתוקף החלומות בכוסף ישראל. מדינת קמה

 חפשי עם להיות כזו. ,התקוה׳ עוד שמעתי לא מעודי
 סבל של ימים הם, ימות־משיח כי ואדע — שמעתי בארצנו.

 מזל אי־הצלחות, ודמים, מלחמה של ימים בהתגשמותם. ותקנה
 לא לרגע אף בלבי. ודאי היד, הדבר נצחונות. כך ואחר בוגדני.
 תל־אביב תושבי שידעו את וידעתי ננצח. ולא יתכן כי חשבתי

 על פצצות להטיל מטוס ואין למגן. תותח אף אין כי למחרת,
 הלבבות את ידעתי כי בנצחון. ובטחתי אלה כל ידעתי אויב.

מוחות. והכרתי הידים את וידעתי
 תאב אך לימים, עוד צעיר והוא אחי אז המקלט ליד ואתי
 ואתנו הלוחמים. עם לצאת מחכה בלח״י, הוא וגם למלחמה

 אמש אך בגת. במצור ישב ירחים שלשה — השני אחי עוד
 גם מתפעם עתה שבדרום. בית־דרס את הכובשים עם כבש
 על וחושב זכו שלא חבריו את וזוכר בהתגשמותו לחזון הוא
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 אך במדים, הוא ואף לנו אחד אח ועוד למחר. יזכו שלא אלה
 ואולי החזיתות באחת נלחם כבר אולי כאן. אתנו איננו הוא
 אי- ממנו דעת ואין בכולנו הגדול והוא למלחמה. עצמו מכין
נמצא. הוא היכן

 ועירק לבנון וסוריה, מצרים צבאות את עמו הביא אייר ו׳
 הבריטים. בפקוד בתוכה נלחם כבד והלגיון הארץ. גבולות אל

 המלחמה, בחזיתות נשפך רב דם הארץ. ברחבי הקרבות סערו
 תותחים אש ובכפרים. בערים בגליל, בדרום׳ בלטרון, בירושלים׳

ומטוסים. וטנקים
 לצבא כוחות־לח״י כניסת על ההסכם נחתם כך אחר שבועים

 חלק אינה עוד והיא מנותקת שהיתה מירושלים, לבד ישראל,
ישראל. ממדינת
 מחר לישראל. צבא־הגנה הקמת דבר נתפרסם אייר בי״ט

אליו. מצטרפים אנחנו
 ישראל., לצבא הלוחמים, לכוחות שאצטרף כך על לחמתי

והמכונות. הכתלים בין עוד להשאר יכול אינני
המחתרת. מן יוצא אני



ראשונה פרשה

ש י־ ר ה

 איביך. בקרב רדה מציון, הי ןשלח עדן■ מטה

 משחר, מרחם בהדךי־קדש חילף ביום נדבות עמף

ןלדתף. טל — לף

ג—ב ק״י, תהלים

המחתךת ענן בהעלות

 לא היום ועד היה. שבת יום תש״ח, באייר כ׳ יום, אותו
 לצבא הצטרפותנו כיום זה ביום דוקא בחרו מה על אדע

 נתונה היתה ישראל שמדינת החמ־ר, המצב בכלל אם ישראל.
 אי־ והאמנם ? שבועים במשך הדבר נדחה למה זמן׳ אותו בי

 הראשון? ליום אחד׳ ליום ההצטרפות את לדחות היה אפשר
אדע. לא

 שליד רמח־יאיר, אל בדרכי יצאתי עת לילה, עוד היה
 שם לח״י׳ של הלוחמת מהחטיבה חלק רוכז שם מונים. שיך

 אותן כל ומם־ממים. למם־כפים האחרונים הקורס־ם זערכו
 היתה קדומות. דעות כל מעצמי ומשיר הולך הייתי זזעות־בוקר

 שחטאו אלה מצד חטאים וכל עולות כל לשכוח החלטה זמי
 ידעתי בכלל. ולאומה למחתרת שחטאו או אי־פעם, לי זעולר

 אשר צבור לבין המחתרתי הבדוד ממסגרת הפעם אני יוצא גי
 תדרוש המלחמה כי ידעתי כלפיו. עלום הייתי רבות שנים

 דרוש במלחמה יעזרו. לא והאשמות חכוכים וכל הרבה. מאתנו
 אדם כל לראות בלבי החלטתי במפקד. ואמון לקרב בחבר אמון

מחדש. נולד כאילו
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 אותו זימן כי ולהרגשותי, ללבי ידע שבורא־עולם משער, אני
 ועדיי( בצאתי בטוב, עצמי חשתי גמורה. עלטה טרם־שחר

 בהדרגה ורק כה. עד ועלוט עלום עדיין שהייתי כשם עלטה,
 בהסתגלות־ ,זעזועים ללא והתבהרה העלטה הלכה מטושטשת

 מכי מרחב אור שפע לרמת־יאיר וכשהגעתי מהירה. שחרית
 משנות המכירים בעיני מופלא עוד. עלום איני ואני עבר

רעהו. בעיני אחד פליאים המחתרת.
 קילומטרים כשגמענו בעלטה, עדיין השחיר האספלט כביש
 עדיין מכוניות מלילה. שחור אספלט — ולילה אספלט ראשונים.

 פרסות להלמות ענה ההד ורק בגלגליהם אותו שטפו לא
 אותנו ודרבן שמסביב האפלה בדומיה נתגלגל ההד נעלינו.
 דמת־גן, משטרת ליד לתפנית, שהגענו עד צעד. להרחיב
 משלחת והחמה ולהעלם. להזהיר לעלות, אילת־השחר הספיקה

 עדיין השדות בהליכה. המתיגעים הגופים אל מיזעות קרנים
 מחויד. החל ושחורו לחיים נעור הכביש הלילה, מטללי לחים

 ורצתה עצרה אחת מכונית לא אי־לרגעים. הלפו מכוניות
 עמנו, להטיב רצו למכונית... הספקנו לא כי חשבו לאספנו,

 לעקשנוו. הבינו לא לסרובנד. השתוממו ומה למחנה. להובילנו
 טרחר לא אף ואנו, המשוגעים־התאבים־לילך־ברגליהם,..

 נתוניה שהיינו תהליך־ההליכה בעד לעצור רצינו לא להסביר,
לחיוך. שפתים קשתנו רק בו.

 גונים למאות. בחודים פולטים ובאים, זורמים היו כלי־רכב
 האוץ מרחבי נאספו־באו לח״י אנשי ומינים. וגילים וגבהים

 אביבים ותל ובנימינים, וראשונים חיפאים הנה הנה. ונתכנסו
 הנצווה בירושלים׳ שם, — נעדרו ירושלמיים רק כולם. על

 חייק אינה עדיין ירושלים ההסכם, חל לא שם והמנותקת.

כבוש. שטח רק ישראל, ממדינת
 ישראל לצבא ונתגייסו להסכם חכו שלא בודדים, היו,

 רוב אך כאן. הופיעו לא אלה לח״י. מטעם שלא בבודדים׳
 לצורר. הסכימו כולם לא כי אף התנועה, במסגרת להתגייס באו

 לחלוקה ניתן אינו צבא־ישראל משגה: בזה ראו כגוף. הגיוס,
 והשפעתנו, אחיד. להיות חייב עברי צבא פוליטיים, גופים לפי
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 ערוך. לאין ויעילה גדולה תהיה ובפלוגות, בחטיבות בהיותנו
 ללח״י שתצמח ב,השפעה׳ התומכים של דעתם שנצחה אלא,
לח״י. של ומוגדרת ברורה לחטיבה נכנס באם

 הועלו המחתרת ימי בדברי לראשונה ורשמו. ישבו
 מאות, שמות. מאות הניר. על כולם הלוחמים של שמותיהם

 ומנו, ישבו ורשמו, ישבו וכתבו׳ ישבו הגיעו. לאלף עד מאות,
 כך והרי — לעשרה זה כל חלק :פשוט חשבון — כך ואחר

 מחלקות. וכך כך והרי — בשלשה חלק כתות וכך כך כתות. וכך
 חשבו, פלוגות. וכך כך והרי — בשלשה חלק מחלקות וכך כך

 אכן, אחת. בנות פלוגת ואליהן פלוגות! שש ומנו: סכמו
הקפו. במלוא גדוד

 נוגעו לח״י ואף בישוב. הצבאת מחלת פשטה הימים אותם
 דרגות ולא בתוכם קצין היה לא שנותיהם רוב אשר לח״י, כה.

 לעגה■ אשר הארגוני, ובמבנה ביסודה דמוקרטית תנועה קצונה,
 אחראי :אחת דרגה רק היתה בה תנועה דרגתית, רשמיות לכל

לאחרונה. הצבאת פשטה זו בתנועה אף —
 שמים אל קצינותם מבליטים קצינים, מסתובבים כאן, הנה,

 רק אשר לזה, זה באחוה חיינו אתמול רק אשר חברים, וארץ.
 וזה... קצין, — זה ביניהם. חיץ הונח — יחדיו רעבנו שלשום
 הגוזר הגיוס על האחראי סביב האנשים מתגודדים טוראי.

גורלם. לידע ומחכים הדרגה על
 של לעיניו אותי וזימן גוזר־גורלות־עולם התערב כאן

נגזרה: והגזרה פני את תפסה עינו האחראי.
ממלא־מקום־מם־כף". — ״אתה
 בהמולה. נבלע קולי מאוחר. היה כבר אך משהו׳ לומר נסיתי

 החמה בעקבות זזים השעון מחוגי ושיחות. דבורים צעקות׳
 ומחזירים. רשימות מקבלים מתרוצצים, מם־פאים ברקיע.

לח״י... גדוד של חבלי־לידה במחלקות. מחלקות מחליפים
 אני כתות. מחלקות, פלוגות׳ הגדול. למגרש נוהרים הכל
 הקורא קול שומע שאני עד פנויה. כתה למצוא רוצה מחפש׳
 "בוא :לי מציע והוא הדפום. מעובדי הקורא, הוא יפתח בשמי.
מם־כף..." לנו והיית
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ההצעה. את קבלתי כי לאות משיב, אני — "סחתיין",
 דקות חולפות הפקודה. נשמעת — דום!״ — ״מסדר
 הפקודה, רועמת שוב — נוח!״ — ״עמוד דומיה. ומשתררת

הפקודה: נשמעת ושוב הגעש־רעש. חוזר ומיד בדממה׳ הפעם
 החטיבה מפקד מזל, מופיע משתרר. שקט !״ דום — ״מסדר

 ,נוח׳ שוב המסדר. את מקבל עכשיו. הגדוד מפקד הוא הלוחמת,
 את מנציח מעליו, וצלם במרחב מתרוצץ ג׳יפ ,דום׳. ושוב

עבריו. מכל המאורע
 מופיעים, הם הנה המרכז. חברי לכבוד דום!" — ״מסדר

 מקודמותיה. יותר הדומיה ארכה ואלדד. מיכאל גרא, :השלשה
 בדרך התנועה את שהובילו אלה השלשה. וקרבים, הולכים הם

 מפעלים ומטען אחד כל השלשה, הם הנה לחרות. המלחמה
מאחריו.

 אלמונים. חילים עוד לא אלמונים". "חילים !״ דום — ,,עמוד
 אלמונים". "חילים שרים מאלמוניותם. ויצאו נאספו איש אלף
 את אני זוכר עוד היום? ללבי מנגן ההמנון אין מדוע אך

 העולמית המלחמה בערב הלבן׳, ,הספר בליל האדירה השירה
 הפלשתינאיים, המחוז משרדי ליד בהפגנת־המונים השניה.

 פרצה או־אז במקומו. הועלה עברי ודגל הורד הבריטי כשהדגל
 !לילה מאותו נזונותי כמה אלמונים. חילים :האדירה השירה

 מסביב, למרחב מתאים הוא אין אולי ? ללבי היום נגן לא ולמה
 ? סדורות בשורות מושר להיות המנון זה אין ואולי ? היום לאור
 "חילים עוד. רואה אינו כי שנוכח לאדם, משל !הדבר כאב .כמה

!לבבות מרעיד ואינו — אלמונים״
 של השחורים בלילות האדומים, בימים אלמונים חילים אי
! ? יאוש

 ונורו הורמו רובים עשרות החרות. מלחמת חללי לזכר יריות.
 את להביע יכלו לא טכסים לטכסים׳ היינו רגילים לא היריות.

 יריות הלב. מן רחוק אלמונים", ו״חילים יריות בלבנו. שהיה
וכאב. בדבר גחוך כמה — בשבת אזכרה

 גופים. שוטפת וזיעה ממעל יוקדת חמה פוליטי. ונתוח יזכור
 עם הייתי הנואמים. דברו מה שמעו לא אזני רחוק. כה .והכל
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 שנים. ושבע חמש שלש׳ מלפני הלוחמים עם שאינם, הלוחמים
הסך. מן רחוק האור, מן רחוק

 אזני האמנם אזני. למשמע האמנתי לא נתעוררתי. לפתע
 אייר י״ט הששי, ביום נפלה!.. העתיקה העיר השומעות?

 בידי כולה העתיקה העיר נפלה בעומר, ל״ג למחרת תש״ח,
 ברקות. ולחץ כאב בחרב. נטלו או בשבי הלכו ולוחמיה הערבים

 ומרחף חוזר לגאולה, המחכה הר־הבית, וחזון העיר. נפלה
השעה. של בחומרתה תפסתי אז רק לרקיעים.

"התקוה".
מחתרת. פרשת חסל

הקלט. במחנה
 ,מ.ג./ ,מדריך, בשטח. סובבו מסורטי־זרועות חילים
 בחיינו לנו נכונו כאלה כי וידענו בהם הסתכלנו ,סרג׳נט׳.
החדשים.

 לשורות נתקבלו חדשים חילים הגיוסים. ככל גיוס לכאורה,
 וחתימות נתמלאו ותעודות נפתחו תיקים לישראל. צבא־הגנה

 כאן רגיל. גיוס זה היה לא זאת בכל אך וכדין. כדת — נחתמו
 קבועים לדברים רשמי כורח מעין גיוס׳ של תהליך רק היה

 עם כבר הבחורים אלף אותם כל נתקבלו למעשה׳ וידועים.
נתבקשו. ותשובות השאלות נשאלו זאת בכל ההסכם. חתימת

 באותו שנים, עשר שלפני לתקופה בדמיוני ועברתי חזרתי
גשום. ליל־חורף

״1 ״שם
?״ ״גיל

 ונשכה כמעט מאז, שם אותו — השם לשאלות. השיבותי
שנים. עשר בתוספת — הגיל במחתרת.

?״ ״מקצוע
 מקצועות כמה נקבתי מחתרת. של הרגל מעט. הססתי
 הסתרתי — דפוס — האחרון המקצוע את חיי. בימי שעברתים

עדיין.
?״ ״כתובת
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 אין הלא כתובתי. את גליתי לרגע. רק לרגע. הססתי שוב
עוד. במחתרת אני

 למה :והמצפון ההכרה שאלות ההן, השאלות להמשך הכיתי
 שאני היה ברור כאן ההן. מהשאלות שאלו לא הנה? באת
 הו, ? למלחמה נמוקים כך... על ,צו׳ ישנו הלא להלחם. חייב

 אם לנמק, אתה חייב כאן לנמוקים? כיום שואל מי טפש,
 נמוק פתי! הו, לנמק? התכוננת ואתה להשתמט. רצונך

לכושר: שואלים היום לנכונות. שואלים אין היום למלחמה...
במשטרה?" "שרת
 לא אבל בשוטרים, מעט התעסקתי אמנם, לא". לאל, "תודה

 ספקה לא שתשובתי נראה לא". לאל, "תודה יתרה. ידידות מתוך
:וחקר המשיך כי השואל, את

שרת?" "בצבא
 ארגוני מלבד עברי צבא היה לא כה עד "לא". זה: גם

כלל. לשרת חשבתי לא זר בצבא המחתרת.
צבאי?" "נסיון
 כלי עם קבועה שכנות בנשק, קורסים מספר פעולות, "קצת
היריה".

כנראה?" "בלח״י, :הניר מתוך שלא והוסיף שאל — ״היכן?״
שפתי. על עלה שביעת־רצון של חיוך "מובן".
?״ ״דרגה

"אחראי".
 צבאית?" דרגה דרגה, למה? אחראי פרוש? מה "כלומר,
 שלשום זה, אתמול נדרש. תפקיד לכל אחראי ככה, "אחראי.

דרגות". היו לא בלח״י אחר.
 צבאית דרגה איזו "אבל, :דברי את תפס שלא הודה הוא

 מם־ממים, מם־פאים, צבאית. במסגרת הנה הופעתם לך? יש
אלו?" מעין לך, דרגה איזו מם־כפים.
מם־כף". — היום ? התכונת לכך ״אה׳

"מם־כף". :הניד על־פני בצפורן שרט הפקיד
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צוה. — !״ ״התפשט הרופא. לפני
 מתפשטים, עשרות, כמה עוד היו בצריף אתי במצותו. עשיתי
 שאל בפיו. — אותי בודק החל הרופא ומתלבשים. מפושטים

:שאלות
פעם?" "חלית
אצבעי". את נקב כדור פצעים, כמה הצטננויות, "קצת
פסק. — חולה״ היית לא מחלות. אינן ״אלה

 עליהן. דעתי מה אותי שאל פי. אזני, עיני, את בדק הרופא
 בשירה. תמיד בי בוגדים ופי אזני טובה. היתה לא דעתי

לפעמים. אותי מכשילות עיני
רגלינו. שטחנו ספסל, על שלשה עלינו

 אחד, אצל לרגע נתעכב משולש. מבט בנו העביר הרופא
"לרדת!" — אמר — !״ ״בסדר מתפרקות. להיות נדמו שעצמותיו
אחרונה: בדיקה לבסוף, ירדנו.
משהו?" על אתה מתאונן "האם
לא". לאל׳ תודה "לא.

 מסביבן: ומעגל אדום בעפרון אל״פין שתי ציין הרופא
בהחלט! בריא

 רצו ולמיני. לגילי לשמי׳ ושאלו חזרו שוב אחר. בצריף
"דתי?" שאלד: לפתע משקר. שאינני לודא

 בי, פגע אבל ברורה, היתה דעתי אחדים. רגעים דממתי
 כאילו זו. מעין שאלה שואלים ישראל לצבא שבמשרד־גיוס

חוק? שומר ישאלוך:
 טוב לא טעם השיבותי. — !״ ״מובן ושאלו. חזרו נתעוררתי.

גטו. של ריח בחכי. עלה

 לבנות. כרטיסיות ומלאה לשולחן ישבה שמנמונת פקידה
 עיניה, את הרימה שאתכונן, מבלי ולפתע, שאלות. כמה שאלה

:כלפי מעט מבויש מבט והחדירה בכרטיסיות, השקועות
 אינה זו לי. להשיב חייב אינך שאלה. אשאלך אם לי "תסלח

סקרנית". פשוט אני רשמית, שאלה
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ההפתעה. מחמת מעט מבוהל עניתי — !״ בבקשה ״בבקשה׳
השתתפת?" פעולות באלו לדעת אני יכולה "האם

 המחתרת אבל נשית! סקרנות משונה. מצב בפני עמדתי
 שהיה הוא, ודאי אך צבאי... סוד זה לא, "הו, בי. היתה עדיין

 אי־אלו של לקופותיהם והצצתי בריטיים פרצופים עם ,מגע׳ לי
מוסדות..."

 ושומן. בשר עגולי בין המצומצמות עיניה, את פקחה היא
סקרנותה. את הגבירו רמזי

 אחרים כי להסתלק, מהרתי ואני בסקרנותה נשארה היא אך
 יתכן ספוקה, על סקרנותה באה אם יודע אינני עלי. דחקו

פעולותיו. על לה ספר אחר שמישהו

 ומשפשפת לאדמה כפופה שהיתה לחבורה נצטרפתי בחח
 ושפשפו. עפרו ושפשפו, עפרו הצלחות. שעל השומן שכבת את

!חילים אנחנו לאכול. נצטרך באלה
 כבר ואנחנו הקריאה, עלתה — למכוניות!״ — ״מם־כפים

למחנה־הקלט. מחוץ

 בכוון הרחקנו לא מעולם כמעט. מוכרת בלתי היתד, הדרך
 מחנה־ :ברורה היתד. נסיעתנו מטרת סלמה. לכפר מעבר זה

 אחר אמריקאי; מחנה־קיט — לפנים ליטוינסקי. בתל הצבא
 מהארץ, הבריטים פנוי עם ולבסוף, ;בריטי צבאי מחנה — כך

 וכשבאו לירות׳ מאות־אלפי בכמה היהודית לסוכנות נמכר
 לערבים. חנם נמסר שהמחנה מצאו ,קנינם/ את לקחת הקונים
 בסיס המקום. על ויתרו לא היהודים אך נוספת. בריטית הונאה
 לתפסו היה הכרח העברי. הישוב במרכז היה׳ חשוב
 נהדפו מועט זמן ולאחר וחריף, קצר קרב נתפתח מחיר. בכל

 בדם. מחדש נקנה מאות־אלפים בעדו ששולם והמחנה, הערבים
 לבסיס הפך תל־ליטוינסקי מחנה ומוחלט. סופי קנין היה זה

הישראלי. הצבא של
 הגבול. על שכן עדיין עבריות, בידים היה שהמחנה ואף

 רק ערבים. — בוילהלמה ערבים. ישבו — הסמוך בכפר־אונו
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 ליד שכן תל־ליטוינסקי רק לא אבל האצ״ל. בידי היתד. יהודיה
 היתה תל־אביב אפילו כגבול. היתה ישראל מדינת כל הגבול׳

ערביים. תותחים במטחוי

 הוא סלמה. כפר לפנינו נחתך המחנה אל הגיענו בטרם אך
 ואחר הכביש לצדי מסתעף במרכז, בתים גודש המקראית. שלם

 לארץ, שכובים היו גגות הדרך. לאורך ומדלדלים הולכים
 אלה היו לקדמותה. האדמה שבה כאילו עפרה׳ את מנשקים

 כרועים עמודים בארבעה יהודית. זרוע לבצע שיכלה את עדים
 כה בצורה הומחש אומץ־הלב ברורה. מתמטית מחשבה נכרה

 כרוע־חומות. בית במרכזו, הכפר, בתוך לפתע, בראותנו ברורה,
 לא אלה אך פגזים, בפגיעות אף התבטאה היהודית העליונות

 כי נדמה, החבלנים. של עבודת־היד כמעשה משכנעים כה היו
 יראו, מבנים. על חסו לא לרוב, פוצצו בתים חזון, ללא פעלו
 לא יסודם. על הבתים ישארו באם לכפר׳ הערבים ישובו שמא
 שנתברכו לפנים, אבותיהם של אמונה אותה כנראה, בהם, היחה

 של באוירה ה,הגנה׳. בתור חיו עדיין בניתם׳. לא אשר ב,בתים
 חומר־ לכמות בהתאם ונהרסו, הלכו הבתים ומאורעות. סליקים
הנפץ.

 שבליהם שפלו צהובים, גם ירוקים קצורים, בלתי שדות
 עברים, לכל השתחוו מלטיים חשמל עמודי קלילה. ערבית לדוח

 ערבים ידי מעשה מועטות, ז׳לניט אצבעות של לשכנוע הודות
מאתנו. פי־אלף מחזון רחוקים שהיו

 לבנים צריפי־בלוקים קבוצת של במרכזה עצרה מכוניתנו
 מדושאה ככר מעל התנוסס עברי דגל נושא תורן מארכים.

 מראה כזהו כן, אם מרוצפת. רחבה, לא רחבה וסביבה קטנה
 מין הרגשתנו. גם וכמוהו מוזר המראה היה עברי. צבא מחנה
 לא כאילו עצמנו חשנו אפפנו. להשגה ניתן ואינו מוזר ערפל

נשמות. גלגול אלא אנו׳ עצמנו

 המם־כפים. פנינו, את לקבל לקראתנו, הופיע הבסיס מפקד
 יעשה, מה יודע אינו הבסיס ומפקד רבה המבוכה שעדיין אלא

 הקלות. מן זה ואין בבת־אחת, אליו באו חילים הרבה כך כל
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 ואפילו אדם, שצריך הפשוטים הדברים את להם לתת להסדירם,
לקיבה. ופת לישון מטה לגור, חדר :חיל אינו

 אל ידיו העביר ופעמים. פעם ראשו וגרד הבסיס מפקד עמד
 ומשמיע בקוצר־רוח עומד והנהג בבלורית. וגרד וחזר פדחתו

 של התלבטויותיו עם הנהג של מאויו התנגשו רטינה. צפצופי
 את שלשלנו האוטובוס. מן לירד החלטה ויצאה הבסיס מפקד

ולבי־קולנועו. לאשתו לו נסע והנהג עצמנו את החמקנו חפצינו,
 עצות משקבל לסוף, מתגרד. והחל הבסיס מפקד עמד שוב

 צריף עד הובילנו — אנחנו מם־כפים אנחנו׳ כי ושמע לרוב
 ידו, שלח ברצפתו. גדולות ומרצפות־מלט מחוץ לבן סוד ארוך,
ואמר: הרצפה לעבר הורה

 תקבלו בנוחיות. משכבכם סדרו הלילה. מגורכם יהיה "כאן
 עכשו התנאים. את להסדיר נראה מחר למזרון. ושק שמיכה
שמיכות". ותקבלו למשרד גשו ממש. סדורים לעשות מאוחר

מם־כפים. כמה מפי אנקת־הסכמה נשמעה — "א־ה־הם!"
 שנועדה המרופדת, הספה את לראות רצה ומישהו חושך היה

 נדמה זאת בכל דבר. ראה ולא גפרור הצית הלילה. למשכב לו
בררר... חולף. משהו שראה לו,

ערב?" ארוחת בדבר "ומה
 החיוך זה..." על חשבתי "כן, :לחיוך פיו קמט הבסיס מפקד

 לא היום במשך מאד. רעבים היינו פנינו. על גם והתפשט עלה
 אך בזמרתה. מכבר זה פתחה והקיבה כמעט לאכול הספקנו
 "אבל :הברורות המלים נשמעו מיד כי מעמד׳ החזיק לא חיובנו

 שלבוקר נקוה, עבורכם. אספקה קבלתי לא במאוחר. באתם —
ארוחה..." להכין נוכל

:הפליט ברעבונה׳ פתאום התכוצה שקיבתו מישהו,
"אבל..."

 ונכאים רעובים ונגמר". — אוכל ״אין ,אבל׳. שום עזר לא
 מצענו, שק ורק קרירה הרצפה למזרון. ושק שמיכה קבלנו

במקצת. וקר — אחת רק .ושמיכה
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 הצבא ליטוינסקי. תל במחנה עלינו עברו סבל של ימים
 בבת־ אנשים הרבה לקלוט היה מסוגל לא ועדיין בהתוליו היה

 חובת־ בפני הועמדו מרצון, למשמעת שהורגלו והאנשים, אחת.
 לח״י. אנשי של המתמדת במתיחות התפרק משהו משמעת.

 אינם, והמפקדים קפוח. — אוכל אין אם קפוח. ראו דבר בכל
הזה. המחנה כל את שיחזיק מי ואין השתלמות. בקורס נמצאים

 הללו, ה׳שטרניסטים׳ של טיבם מה לראות ניתן לראשונה
 רוחם רק מאחרים, שונים הם אין והנה קדנים׳ להם שהצמיחו

ובהקדם. ללחום רוצים יותר, חזקה המלחמתית
 לשובע לאכול רוצים האדם. ככל הם הרי — מזה ולבד

 פה והם ודרישות. ותביעות תשוקות חיל. ככל ומשתעממים
 עדות מאלה. אלה שונים כה והטפוסים אחד. במחנה הרבה,
 שבישראל הגונים כל וספרדים. ותימנים אשכנזים שונות,

 ורגשניים. ציניים וחמומים, קרי־מזג במחתרת. היו מיוצגים
פקודות־צבאיות. של לכבלים צבא׳ לחיי רגילים האנשים ואין

 ללא — ולהפקד שעות לעמוד ביותר. שנואים ומסדרים
תכלית.
בהתמרמרות. שואלים היו — צבאי!״ ״זה
 העברי הצבא כל צבא. היתד, לא ה,הגנה׳ שגם ידעו, ולא

 מלחמת חולדת אלא ,הגנה׳, תולדת לא למעשה. חדש יצור הוא
ישראל. הקמת תולדת השחרור,
 השריון חטיבת החדשה, לחטיבה היסוד אנחנו היינו

 במבנה, גם אלא בארגונה, רק לא חדשה חטיבה והפשיטה.
 מגמת תקפנית, מגמה בעלת להיות נועדה זו חטיבה באפיה.
כביש.

 מכריעים תפקידים החדשה, לחטיבה לה, שנועדו היה ברור
 נראה האויב. לקוי וחדירה מחץ תפקידי המלחמה. בהתפתחות

 לתוכה וקבלונו הלוחמת רוחנו את העריכו החטיבה שמיסדי
ברצון.
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 לא בשפה, ולא בעדה לא התחשבו לא לצבא, כשהצטרפנו
 באלה: אלה היו מעורבים בחברה. לא ואף עולם בהשקפת
 אנאלפבתיים, גימנסיות, תלמידי תימנים, ספרדים, אשכנזים,

 פלגה בשום נתיחדו לא דתיים ואף לשעבר. וגנב־ם אמידים
ישראל. בצבא לח״י אנשי :לכל היה אחד חותם שהיא.

 פלגה אלה לח״י אנשי בקרב ונתגבשה קמה זאת, ובכל
 הלכה ונתגבשה, שהלכה קבוצה קטנה. אנשים קבוצת מיוחדת,

המלחמה. עלילות בהמשך ונתחשלה
 לא כדתיים עצמם שהגדירו לח״י׳ אנשי קבוצת זו היתה

 לשורות בבואם והנה, עצמם. כלפי אף אלא אחרים, כלפי רק
כשר. שאינו במטבח נתקלו ישראל צבא

 כדת להחליט, הללו הלוחמים קבוצת נתכנסה לראשונה, אז,
 איש עשרים עצמם: ומנו וחשבו ישבו זה. במצב לעשות מה

לא־כשרים. במאכלות עצמם להגעיל מוכנים אינם
 הדבר נפרדת. דתית ליחידה עקרוני באופן התנגדתי אז עד
 כאילו הכלל. מעם כהנתקות מרצון. בגטו בהסתגרות לי נראה

 מקום אין אשר כתות, לשתי העברי העם בני את לחלק אפשר
 אחרים שיהודים למצב אנו מסכימים וכאילו ביניהן, למגע
 נפשי את ,ואני של למצב התנגדתי אסורים. במאכלות יןעלו

 בכך, ומסתפקים לפנתם הנסוגים לדתיים׳ להם׳ אוי כי הצלתי/
 אור באותו הדבר את ראיתי מנהגיהם. על לשמור להם שיותר

 ברירה, חוסר מתוך המולדת. לחלוקת המסכימים את ראיתי בו
 יתרה את ולהשאיר המולדת של חלקה את לקבל הסכימו כאילו,

זרים. בידי
 רוב במעוט. שהייתי אלא, דעתי. את נמקתי ודננו. ישבנו

 לשאת עוד יכולים אינם נפרדת. דתית פלגה בעד היה הקבוצה
 אנשי בין לנמק: נסיהי שוב תמידי. לרעב המביאם זה, מצב
 הם אין אבל בכשרות, לאכול רוצים שהיו רב־ם ישנם לח״י

 ישארר דתית, פלגה וכשניצור כך. על ולהלחם לסבול מוכניים
 אנתנר אף נמוקי. את סתרו שהעובדות אלא׳ אוכלי־הטרפה. בין
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 אלא ברירה, עוד היתד, לא טרפה. לאכול ההכרח בפני עמדנו
נפרדת. דתית יחידה ליצור

במסדר: הדבר את לברר הסכים מזל
 יצא — באמת דתי אבל — דתי עצמו את שחושב "מי

השורה!" לפני
 שהמספר מזל רצה ומלעיג. מעליב בטון נאמרו הדברים

 חשתי בי. חלפה לא־טובה הרגשה שיוכל. כמה עד קטן יהיה
 להם שאין ה,טרדנים/ הדתיים כלפי רבים אצל השרויה בשנאה
צרות. להוסיף אלא בעולם

איש. עשרים ויצאנו, קמנו זאת בכל
 דתית, ביחידה הרוצים איש עשרים נמצאו אכן כי מזל ראה
 מבין גליון הוציא נזכר, כאילו ולבסוף, מהורהר, רגע, נתחשב
והודיע: שבידיו׳ הנידות חבילת

 אתכם יצרפו דתית, ביחידה ביחד, להמצא אתם רוצים "אם
כחבלנים". הקומנדו, לגדוד

 רצה במקצת, ומאים מפחיד בטון הדברים את בטא הוא
 רוצים ,דתיות׳ של באמתלה כי חשב אולי הבחורים. את לירא

קרבי. מגדוד להשתחרר אלה בחורים
 את לראות רציתי האנשים. אל ופניתי עקבי על סבבתי

 אך להודעה. תגובתם את לדעת הבעתם, את לראות עיניהם,
שבדברים. האיום מפני נסוגו שנים. חסרו בהם, משהסתכלתי

 בשורות לחם אחד בעלי־משפחה. היו הנעדרים שני
 בהסתפקות בתנאי־גטו, היה ורגיל הבריטי בצבא הבריגדה

 מתנדב. קומנדו׳ כ,חבלן להסתכן רצה ולא היה צעיר לא במועט.
 במלים עמדתו בטא ילדים, לכמה ואב גדל־פאות תימני — השני

לאש..." לרום רוסה "לא פשוטות:
 משנשאל בלוד... הלוחמים מטובי זמן׳ לאחר היה׳ והלה

נמק: לקומנדו, לעבור תחלה סרב איך כך, על
לרום."" אוהב לא — אבל אלחם. — להלחם סריך ״אם

 לא צבאית־אפינית: היתה הקומנדו בגדוד קבלת־הפנים
 חפירות. לחפור נצטוינו וכבר מעלינו המטען את לפרוק הספקנו
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 להתקפות־אויד, החשש מתוך נבעה זו הקפדה אם יודע אינני
חנוך־אנשי־קומנדו... בהלכות ראשון פרק זה שהיה או

 הצטרפו זו למטרה לא מהעבודה. להשתמט הבחורים רצו
 שידע גדודי, רב־סמל אלמלא כך, עושים היו ואולי לקומנדו...

והוסיף: שתבוא התגובה את
!״ לחופש תצאו לא — החפירות את תגמרו לא עוד ״כל

 עדיין רשמי לחופש נהדר. לחופש! שיוצאים משמע אהה,
 שרוולים הפשלנו מרץ, בנו נכנס מיד לנו. קסם והדבר זכינו לא

לחפירה. זוג לחפירה, זוג בזוגות. לחפירה, ונגשנו
 לו ועינים היה אסיה בן בצותא. לעבוד סרב אחד רק

 משהו שהיה ואף מצוא. עת בכל תהלים ממלמל ופיו מבריקות
 לא החפירות שעת עד גופו. מכל רב מרץ נדף במראהו, מוזר

 היה הכרתיו! איך ועוד — הכרתיו עכשיו רק כלל. הכרתיו
 בעדתו, ורבים הפרים מהשמות ומשפחה, פרטי שם לזה׳ לו,
 בינינו רשמיות. לתעודות אלא זה בשם כמעט השתמשנו לא אך

,בן־יקיר׳. בשם קראנוהו לה, ומסביב בכתה עצמנו, לבין
מהי שום על ו׳בן־יקיר׳

 הוא בצותא. לעבוד כשסרב שהיה, חפירות מעשה אותו על
 שעה באפס־מעשה, לחכות רוצה שאינו בזה, מעשהו את נמק

 לעבוד עליו ופקדתי נמוקו את קבלתי לא אני עובד. שחברו
 צורת להן היות עד המבריקות עיניו את פקח הוא בצותא.
:ואמר פלט אז מוזר. במבט בי נתז וברקם גדולים אגוזים

 חפירה, ,שקפה׳ לי תן הצבור. עם לעבוד רוצה לא "אני
ואחפור". — ומכוש

 והמלה משונה, מזרחית בהברה דבריו, את בטא שבה הנימה
 שהוכרחתי במצב אותי העמידו — חתיכה — ,שקפה׳ הערבית
עמו. להסכים
 על ,בן־יקיר׳, הכנוי אחד מפי נפלט החפירה, כדי תוך ואז,

בן־יקיר. :מאז שמו נשאר וזה התבודדותו.
 הניע בנצב־של־את. החפירות עומק את רב־הסמלים מדד

 הודיע, רק לחופשה. היציאה אשור את ונתן בפקפוק־מה, ראשו
החפירה." את להשלים אנחנו חייבים בבוקר, ראשון, שביום
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 רץ דב היה בוקר בוקר למסלול. נכנסו הפשיטה גדוד חיי
 לקפץ מכשולים מחפש כולו׳ המחנה את מסובב אנשיו, בראש
 ראשונה פלוגה זו היתה הבאות. לקראת אנשיו ומכשיר עליהם
 היינו בינתים להתארגן. החלו זה רק הפלוגות יתר בגדוד.
 שיכים הקומנדו׳ ,חבלני היו לא רשמי באופן עצמאיים. אנחנו

 אליה. קשורים שאנחנו היה, ברור זאת בכל אך דב. של לפלוגתו
אי־הבנות. מעט אחריו שגרר ברור, בלתי מצב זה היה

 מפקד כשבא אך בנשק. מתאמנים והתחלנו רובים קבלנו
 הרבנות אל נסעתי מצאני, לא — באמונים לבקר הגדוד

הכשרות. עניני לסדור הצבאית
ויצא. המחייכות פניו את עקם אני, היכן מששמע

 להתקבל בקש ה,חבלנים׳ אחד משהו. עוד קרה יום אותו
 הגדוד שמפקד עד הסאה, את הגדיש זה מעשה במטבח. לעבודה
למטבח. להכנם יכולים הדתיים שכל התבטא,

ואמר: דב אלי פנה משחזרתי,
 רבנים של בלבול־מוח לי למה ? דתיים עם עסקים לי "למה
בכם..." רוצה אינני צבאיים?

 :ברורה היתה החלטתנו הפשיטה. בגדוד להשאירנו רצו לא
 כלשהו. לגדוד עוד שיכים היינו לא דתית. לפלוגה נעבור
מחר. ליום וזמנה למחנה־מעבר אסמכתה בידינו

 התחילו וזחלים ג׳יפים מהיר. בקצב ההכנות נמשכו בגדוד
 כזה גדוד לבנו. על העיק משהו ומבריקים. חומים מגיעים.

 גם לכך הנזכה כאן׳ מובטחת תעוזה כמה עוזבים!.. אנחנו
 כאן, בנו רוצים אין בידינו. ברירה אין — אבל ? אחר במקום
 לא כי ולומר, ברכים על לכרוע לעשות? עלינו מה וכי וחסל.
 היינו בטוחים נלחם?! לא ולכשרות צבאיים ברבנים נדרוש
 ההחלטה את יבטלו ואולי כך על יתחרטו שעוד שעה, אותה
 אולי נפל. שכך הדבר טוב אולי יודע? מי אך האחרון. ברגע

? אחרות בחטיבות גס ימצאו לח״י שאנשי טוב
 עם חיינו עדיין בטוב. שלא עצמנו הדגשנו יום אותו כל
 שהוא■ היודע אדם, של הרגשה זו לזרים. נחשבנו כבר אך הגדוד,
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 אנשי מעיני להמלט נסינו אליה. קשור עדיין והוא לסביבתו זר
 לסוכת מתחת בית־באר, גג על בפרדם, מפלט חפשנו הגדוד.
ומשמימים. שוממים גפנים.

 סיון, ד׳ הששי, ביום מחר׳ בקרבות. הפוגה לפני עמדנו
הכן. מצב על הוכרז לתקפה. הפוגה תכנס בבוקר׳ .בעשר

 קובעי־פלדה, נפתחים. גדולים ארגזים בגדוד: תכונה ערב.
 דמות את לחיל המשוה משהו ולמאות. לעשרות קובעי־פלדה

 צבעים צ׳כיים. אמריקאיים׳ אנגליים׳ קובעי־פלדה הלוחם.
 כולם. טובים למלחמה אך משונה. אוסף כתובות. סמלים, שונים׳

 וגדולים, הקובעים קטנים קובעים. ומקבלות מושטות ■ידים
רעהו. למראה איש הבחורים צוחקים

צוחקים. איננו אנחנו
 מתגלות. וקופסאות נקרע חשוק ארגזים. נפתחים בצרימה

 כדורים סדורות. חומות קרטון קופסאות של שורות ■שורות
 וכדורים למותן נחגר חגור רבים. אלפים אלפים, לרובים.
 בשומן, סוכים ממורקים, חדשים רובים רובים, תיקיהם. ממלאים

 :ובשמן־נקוי בסמרטוט הרובים את הבחורים מנקים ליד. דבקים
 הלוך צירה על סובבת נצרה וסגור, פתוח בריח משתקשק

 אחריה וגוררת בקנה חולפת משחולת מוקפצת, תושבת ■וחזור.
צפורן־אצבע. מול מבריק וקנה מטלית־משומנת

 כדורים ומהססות. אמונות בידים מתרכבים סטנים חלקי
 האויר. חלל ממלא המתכת חלקי שקשוק במחסניות. ■נטענים
 יצורי־תוצרת. סטנים מרכיבים לאורה דולקת. חיורת מנורה
מתכונן. גדוד צורם. אלחוט שיחות, דבורים, פקוד. ■קולות
 עם ונצא נשק נקבל תקוה: מנצנצת מאוחרת שעה עד

 לחזור נספיק אז עד לתקפה, ההפוגה תכנס בעשר היוצאים.
 בדקדוקי־ הגדוד מפקד עכשו הידקדק למחנה־המעבר. ולגשת
 כולם כמעט הרי נוספים? בחילים צורך אין האם עניות?
 היוצאים. אל לספחנו ומבקש הגדוד מפקד אל נגש אני ■יוצאים.

 בחצי שומע הוא וציוד. נשק בחלוקת עסוק הוא והמולה. רעש
 יוצאים חברינו אכזבה. בפסקנות. משיב הוא — ״לא!״ ■.אוזן.
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 להרגשה אוי גרועה. הרגשה כאן? נשאר ואנחנו לחזית־האש
 האפלים הכתלים אל ולהסתכל לישב הוא טעם מה שכזו!

 ביריעה חור דרך להציץ האהל, של התקרה חוד אל והמכוערים,
 באהלים, ולראות לצאת מעיזים איננו מככיבים. שמים אל

לקרב. היוצאים מחיליהם המתרוקנים
 מתהילים ויש צורב. עלבון וחלושים. בושים עצמנו חשנו

 לא אולי חרטה: של הרהורים מיני ספקנים, הרהורי להרהר
 מלחמה עת מצוות? לשמור זכותנו על לעמוד היינו צריכים

 באמת ואולי מלחמה. — לכל ראשית באלה. להקפיד ואין היא,
 הבאים ההרהורים, כאלה זו? למצוד, התורה מצוות מפריעות

המאמין: השכל תשובת על מיד
 ישמרון. אם — למלחמה מפריעות ישראל מצוות אין לא!

 אלה מצוות הנתנו למלוין. שמפריעים במדד, בה מפריעות הן
 של צרכיה למלוי או האדם, של ומאוייו רגשותיו ספוק לשם

 על יקפידו לא מדוע כן, ואם ברור. הדבר ? הפרט למען האומה
 ימנעו לא המצוות במלוי וההקפדה האמונה האם ? המצוות מלוי

? רבות שליליות תופעות
 העברית הדת מצוות את להציג שמתימרים בשעה ובה

 יו אס לחשוב מנסים חם אין בשעה בה למלחמה׳ כמפריעות
 סיגריות, בהספקת החיל, של תאוותיו מלוי שגם לרגע,

 — ולזה המלחמה. למהלך מפריע באלה, וכיוצא קנטינה או
 גבוהים וקצינים קיומו. זכות על מערער איש שאין גדול, מנגנון

 מצוות אל האמור ביחס שאין מכאן, הרי בראשו! עומדים
 או אפיקורסית, בורות סתם אלא שקולה, דעה משום ישראל
 גדולה כה זו ושנאתם בכללה. ולתורה שומר־המצוה אל שנאה

 ,יתעסקו׳ שלא ובלבד לחזית, חילים יציאת על הם שמותרים עד
בשומרי־מצוה...

 היא. המלחמה ראשית רק קמעה. מעודדת הבהירה המחשבה
יןכחו! עוד דתית. כתה של כוחה מה ויראו לקרבות. נצא עוד

 מכונית־מתרחקת כל בשינה־לא־שינה. עלינו עובר הלילה
 שרטת — פקודת־תזוזה כל כאזמל־מנתחים, בבשר חותכת
 נדבר מה שיחה. ואין ישנים לא שיחה. אין באהל. דומיה בנפש.
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 נושא והרהוריו. עצמו עם סגור איש איש 1 כזאת לעת בינינו
 ועל עבר על וחושבים חולמים ופחדיו. כסופיו מחשבותיו, את

 ההווה אה להרחיק מנסים אמונה. ועל מלחמה על עתיד,
 אך לעודדם. היוצאים, את ולברך לצאת היינו רוצים המכאיב.
 בעיני אנחנו ובושים אבר להזיז כוח אין כמשותקות. הרגלים
 לקרב. היוצאים את כמברכים להראות אנחנו בושים חברינו,

היוצאים... את מברכים כך׳ להיות קשה
 מנמנמים־לא־מנמנמים בהרהורינו־עלבוננו׳ אנחנו שקועים

שחרנו. יאיר עד שעות על שעות

ומאסר מעבר

 המקיץ: כישן ופלט המשרד אשנב מתוך ראשו הרים הפקיד
כן?" "אה,

 שמונה־ רשומים "כאן :אסמכתת־המעבר את לו הושטתי
עוברים". אינם שנים ששה־עשר. רק ישנם אבל איש, עשר

 את למחוק ורצה עפרונו את לקח השיב. — חשוב״ לא ״אה,
 בהשמיעי למחוק, המורמה ידו בעד עצרתי האחרונים. שני

:קריאת־צעקה
!״ השנים אלה לא !״לא
 ומחק. לשמות שאל בדעתו, נתישב אחר כמעט, נתבהל הוא

מיניה? נפקא מאי — אנשים שני פחות
למחוק. משגמר שאל, — האנשים?״ ״איפה
"כאן".

טפסים". למלא "צריך אחד. אחד׳ לבחורים. לקרוא צוה
 משום־מה, בדעתי, עלה זו, בעבודה שהתחיל לפני אך

 טרטרו הבחורים שלי. דעתי היתד, לא זו בעצם חופש. לדרוש...
 מלוי שלאחר לפתע׳ החשש בי ונתעורר כך. על הדרך כל

 צורפנו לא עוד וכל חופש. לנו לתת יסכימו ולא יתכן הטפסים
כך. על ללחוץ באפשרותנו יש למחנה׳ רשמית
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הדבר. את לדהות נסה — כך" אחר זה על נדבר ״טוב,
 החופש את לקבל צריכים היינו "בעצם — אמרתי — "לא"

 את לדחות רצינו לא אלא באים. אנחנו ממנו הקומנדו, בגדוד
לקבל". מוכרחים אנחנו החופש את המעבר.
 שהפרטים אף הטפס־ם, במלוי והתחיל לנמוקים נכנע הוא

:שאל לבסוף באסמכתת־המעבר. רשומים היו
לעבור?" אתה רוצה "לאן

דתית". "לפלוגה
?״ ״מדוע

כיהודי". להלחם רוצה "אני
תפקיד?" באיזה אתה "המעונין

לוחם". "כן,
 תפקיד מה אותו שאל במשרד והפקיד נתן, של תורו כשהגיע

"סוחר.." השיב: רוצה, הוא
 בו שאין חיוך, באותו ואמר חזר ונתן אזנים פקח הפקיד

:זה וגם זה גם בו ושיש וצחוק רצינות
"סוחר".

 מדבר מתי לדעת יכולנו לא הקבוצה של האחרון יומה עד
 משקר. הוא ומתי אמת דבריו מתי בצחוק. ומתי ברצינות נתן

המסותר. בחיוך מדבר היה תמיד
התפקיד: שאלת על השיב שמואל׳יק, של תורו כשהגיע

 לרכב למד כן לפני אחדים שבועות רק אופנוע". על "רץ
 אותו שואלים ואם בעיניו. חן מצא והדבר זה מכשיר על־גבי

יאמר? לא למה למקצוע,
 של תשובתו את ששמע נראה צבי. של תורו הגיע אחריו
ואמר: שמואל׳יק

 יודע הוא אין נמק: זה לאחר ותיכף אופנים..." על "רץ
רחובות... כמה כבר עבר באופנים אבל באופנוע. לנהוג

 לח״י, מאנשי בחורים מספר למחנה־המעבר הגיעו יום אותו
 ובקשו מנעוריהם ימאים היו אלה לחיל־הים. לעבור שבקשו
עליהם. החביב במקצוע לשרת
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 נצטרפו לא שלנו׳ עשר הששה מבין ששנים נתגלה׳ כאן
 לקרבות, יוצא אינו שחיל־הים שמעו הנה כי יתרה, דתיות משום

 מטה־הים. על להשען יוכלו שמא בדעתם עלה חיים׳. ,עושים רק
 זה מיודענו, היה מאלה אחד הזה... לחיל לעבוד הם גם ובקשו
למטבח- שיקבלו הגדוד ממפקד שבקש

איש. ארבעה־עשר אלא הקבוצה מנתה לא שוב
 המחנה, לקצין מחכים ונתישבנו, לספק־מחסן חפצינו דחפנו

 אין וקצין בוש, עד וחכינו ישבנו תעודות־החופשה. על שיחתום
תעודת־חופשה. על לחתום
 יום מעשה. באפס עוד לשבת לא בדעתנו שנתישבנו עד

 בדרך־ ועברנו קמנו השבת. למחרת השבועות וחג היום ששי
תעודות־חופשה. ללא בורמה,

 הצבא מגוף מובדלים היינו כה עד למחנה־המעבר. נתודענו
 ובין לח״י. אנשי של אוירם בתוך מצומצמים היינו הכללי.

 באוירה היינו זאת בכל - להבדיל - אכזבה או נחת, ששבענו
סוערת. מתנדבת׳ לוחמת,

 הארץ מעדי שבא חיל לח״י. איש לא אחר, חיל — כאן והנה
 במחתרת. במקצת, סגורה באוירה חיינו רבות שנים וכפריה.

 ם, ד א ־ י נ ב כ לח״י אנשי של מהתגלותם מאוכזבים היינו ואם
 ,נח על רש״י של הגדרתו במהירות. האכזבה רפאה כאן הנה
 הדברים. של ‘השלילי ובמובן רבה, בהפלאה נתאמתה ,צדיק איש

 שכאן, מאלה טובים לח״י, שבמגויסי הגרועים שאף נתגלה,
במחנה־המעבר.

 הסמל, של לקריאתו איש. עשרות כמה במפקד־בוקר׳ עמדנו
 או הקריאה, לשמע צולעים בריות, מספר נתלקטו המסדר׳ עורך

 שורות נתאחרו לאחד, אחד נצטדדו בעיניהם. ומפלבלים גונחים
השורות. מספר מה לקבוע קשה ? ארבע 1 שלש זו. מאחר זו

 קולות אטי. בשפשוף דגלים נצטעדו !״ ישר — ״לימין
 האנשים, בין לסבוב מהרו עוזרים־לסמל שני במקצת. נתגברו

 נתישרו לא השורות הועיל. ללא — וצעקות פקודות להשמיע
 ישור יהיה לא כאן פקודת־הישור. על חבל כלום. ולא במעט
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 עצמם, את מכנים הם כך כן׳ עקומות. הבריות כאשר פעם, אף
פקודה? של בהבל־פה עקומים לישר כלשהו סכוי היש !עקומים

 בעיניהם, מגוחך נראה אני אחר. באגף הדתית׳ ,הכתה
 כל להקפיד?! זו באוירה וה,נוח׳. ה,דום׳ הישור, על בהקפידי

 עצמו הסמל אף !תשתטה אל :לי אומרים כאילו מחיכות, פנים
עין! העלם כמוך. מקפיד אינו

 אדם. עוד נוסף שניה בכל שאי־אפשד. אלא "הפ־קד!"
 אינם כאילו המשחקים כאלה יש ונמשכת. נמשכת ההתפקדות

פקודה. של פרושה יודעים
 באגף — המאחרים עצה: ומוצא רגע מתגרד הסמל־המפקד

:הפקודה נשמעת שוב אגפים. שלשה — מעתה מיוחד.
!״ ״הפ־קד

 הוא ,בערך׳. נוכחים, אנשים כמה עדע הסמל !לאל תודה
 הרי נו, המאחרים. באגף האנשים רבים כי ורואה עיניו נושא

"הם־קד!" מרעים: הוא אותם! גם לפקוד צריכים
 הסמל. לעבר נזרקות קריאות ההתפקדות. תמה ולא כמעט

האגפים: שני יתר נספחים אחר אחד, מאגף תחלה
אני..." כואבת. ,,רגלי

"הראש..."
"הבטן..."

"השנים..."
 שני — לרופא ״הנזקקים — ממקומו הסמל מזדעזע — !״ ״די
 עכשר — במסדר שווי־משקל היה כה עד אם !״ אחורה צעדים
אחורה... עבר הכובד מרכז לגמרי. הופר

 הכתה. את לשעשע התחיל המצב ונתלהבה. הלכה האוירה
 אלא, ענין! זהו אך שמח, כאן בו. לענות ענין לכם הרי

 אין יהודי לאיזה וכי דבר! אין בתחלואים? קשורה שהשמחה
? תחלואים

 — החולים!״ ״אתם רב־הסמלים. נזדעק הקשה המצב אל
 דבורו תפוחי־אדמה!" ותקלפו למטבח תלכו "אתם — הצריח

 הכתה, מאנשי כמה כלא־היה. חלף העליז מצב־הרוח תקיף. היה
הצעדים שני את ועשו המקום בדרכי ללכת להם שנתחשק
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 היו פנויים מקומותיהם לשורות. חזרה מסתננים התחילו ■לאחור,
 לעברנו פנה רב־הסמלים הפחת. אל הפח מן נפלו הם אך עדיין.
בצעקה: ואמר

 בתי־ הכל, !נקי יהיה שהכל !המחנה את היום תנקו ״אתם
השמוש..."

 — גמר זאת בכל ואולי — פקודתו את לגמור הספיק לא הוא
 ומישהו בנו התקומם משהו בכתה. מהומה נתעוררה מיד כי
וקרא: כח עצר לא

 !קרבי לגדוד לעבור רוצים אנו !לעבודה באנו לא ״אנחנו
 באנו לא לאמונים. בינתים שנגש או מיד׳ העברה דורשים אנחנו

!״ מחראות לנקות הנה
 אותנו מנצלים מקום בכל הסאה. את באמת הגדישו הפעם
 לצבא להצטרפותנו שבועות שלשה וימלאו מעט עוד לעבודות.

,פלוגת־עבודה׳. נהיה לא באמונים. התחלנו לא ועדיין
 — בבית־סוהר!" אתכם אושיב לעבודה, תצאו לא ״אם
 צןארו גידי מהתאמצות. האדימו ופניו רב־הסמלים נצטעק

שפתיו. על עלה וקצף התנפחו
 — !״ אותנו הפחידה לא קניה גם ? במאסר אותנו ״להפחיד

משורותינו. אחד ,פקח׳ הפליט
 מעודו, בקניה ישב לא מהכתה איש חצי־גוזמה. זו היתה

 מחנה־מעצר. או בית־סוהר של טעמו כבר טעמו מחציתם אבל
למאסר־עולם. אף נדון אחד

 לכל כאן׳ מתרחש מה בתמהון. עינים פקחו החילים שאר
 להם היה קשה רב־הסמלים! לפני מתחצפים חילים הרוחות?

משלהם. לגמרי אחר אופי תוסס שכאן לתפוס,
 כלעומת וחזר המשרד אל רץ הסמל מעוזרי אחד עלה. המתח

 לא שזה אלא המחנה, מפקד את לקרוא כנראה, נשלח, שרץ.
 החילים, את שלח הוא ברירה. לרב־הסמלים, לו, היתה לא נמצא.

 האיום היה די להם שונות. לעבודות כאחד, והבריאים החולים
 להצטרף שרצו הבחורים, גם אנחנו. אוימנו בו בבית־סוהר,

 לעבור בעדם יעכבו שמא היו חוששים לעבודה. יצאו לחיל־הים
 לחשוש. ממה היה לא לנו חלילה... אחר, לגדוד אותם וישלחו
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 אנחנו זה את אדרבה! קרביי לגדוד ישלחונוי לאן וכי
!מבקשים

 מצוים ושוב חולים ושוב מסדר שוב התמונה. חוזרת למחרת
 — קרבי לגדוד העברה :ברורה תשובתנו לעבודה. לצאת עלינו

 את למד פקוד־המחנה. התבונן הפעם לעבוד. לא אמונים. או
 לא עמדתנו לעבודה. לצאת נצטוינו שנית מאתמול. הלקח

 רגעים וכעבור מעוזריו אחד על רב־הסמלים פקד נשתנתה.
 בידיהם גדודית׳. ,משטרה מם־גימלים, שני ועמו חזר אחדים
מפודקי־מחסניות. סטנים

 החילים כשכל לחדר־המשמר, הכתה נלקחה כבוד אחר
 לאידנו, שמחים קצת לעברנו, התמהים מבטיהם' שולחים

 ההליכה על הפעם הקפדנו משום־מה לגורלנו. נדים וקצת
מתאימים. ודוחים סדורות שורות בסך, הישרה

 בצותא. טוב עצמנו את וחשנו באהל־המשמר נתכנסנו
 הודות ונתהדקו, הלכו האחוה ויחסי האהל חלל כל את מלאנו

 עומדים המם־גימלים הצפוי. המשותף ולגורל הצפופה לאוירה
 לדאות שבאו הסקרנים, את להרחיק עבודתם ועיקר מבחוץ היו
 בבית־האסורים להחבש ההולכים האלה, המשונים האנשים את
 בשלישית ופקד רב־הסמלים נכנס לקרב... לצאת רצונם על

 כדי ושאל, השלילית לתשובה התכונן הוא לעבודה. לצאת
הצבאי. החוק חובת ידי לצאת

חמורה: היתה ההוראה המחנה. מפקד למשרד להכנם נצטויתי
 ולא ימינה לא לצדדיך, תסתכל אל הקיר. עד ישר "לך

 עם ב,דום׳. תעצר — כשתגיע לקיר. שתגיע עד שמאלה,
!״ קדימה שמאלה. פנה שמך׳ קריאת

 רק כי ברמים, עם היה כה עד עסוקו סמל, שאותו נראה
 אט, צעדתי כאלו. חמורות בהוראות להבהיל היה יכול אותם

 אל נפתחה הדלת סביבי. הנעשה את במתיחות בוחן כשאני
 ישב ואליה פשוטה מכתבה עמדה לפתח משמאל גדול. לא חדר

 שקוע כאילו השולחן, אל מורד וראשו כתפיו מזקיף אדם,
 מפקד הקצין, שזהו הבינותי בנכנס. מרגיש ואינו בקריאה
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 הבריטי בצבא קפטן היה הקצין כי ידעתי, לא עדיין אז המחנה.
 בקצור־ פניתי וה,שלטונות׳. ה,הגנה׳ בין מקשר בזמנו ושמש

 הרים ריק, טופס בידו החזיק הוא לשולחן. ישר ונגשתי דרך
 חסרת־ הופעתי על רותח שהוא בו נכר בשמי. וקרא ראשו את

הכבוד.
 פקודה... לפי אי־ציות. פקודה. למלא בסרוב נאשם "אתה

באשמה?" מודה אתה סעיף...
 המחנה. עבודת את לעבוד באנו לא אשם. עצמי רואה "אינני

 איננו אנחנו קרבי. בגדוד דתית לפלוגה לעבור רוצים אנו
 אין האם רבים? ימים כאן אותנו תחזיקו ולמה משתמטים,

קרביים?" לחילים נזקק הצבא
 והמשיך: שלי הפטריוטית להנמקה לב שם לא כאילו הוא

 ?״ פקודה למלא ובסרוב באי־ציות מודה — דבר של ״פרושו
3 שתיל
מחוזי". לבית־דין דינך להעביר יכול "אני

"כרצונך".
 בכך. ענין לי היה לא אותם. חקרתי לא עדים. שני הופיעו

 ופנה ראשו הדים אחר שבטופס. הפנויים הקוים את מלא הקצין
:אותי שליוה המם־גימל אל

 בפני שיובא עד במעצר ישאר לחדר־המשמר. אותו "קח
מחוזי". בית־דין
 אותן כמעט הכתה. אנשי שאר בחקירת נמשך תהליך אותו

מעצר. הפקודה: ואותה התשובות
 זה רק במסדר. נכח לא הוא ירוחם. הופיע החקירה באמצע

 מצבנו, ומה אנו היכן לו משנתגלה בתל־אביב. מבקור חזר עתה
 לחדר־ להכניסו סרבו שהמם־גימלים אלא אלינו׳ להצטרף בקש

 עצמו לחבוש יבקש שאדם הזה, כדבר נשמע היכן המשמר.
אלינו. נצטרף וירוחם דרישותיו שחזקו אלא ! ? בבית־האסורים

 לפני לעמוד שבינינו, היחיד ה,יקה׳ צבי, של תורו כשהגיע
 ועמד בעצמו לשלוט יכול לא האשמה׳ בפניו והוקראה הקצין
 היה מנוגד שגופו אף לקומנדו, עמנו הלך הוא בבכי. לפרוץ
 קשה עמנו. אותו הובילה רוחו רק הקומנדו. לאופי נגוד תכלית
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 ישראל! בצבא ועוד עברי, בבית־דין כנאשם לעמוד לו היד,
:אמר להשיב, נדרש כאשר אך

 לחבריו נאמנותו גברה יעשו"... שה,חברה׳ מה אעשה "אני
כעצור. לחדר־המשמר הוחזר הוא וגם הרגש לבו על הלוחמים,

 בשירה. פרצנו יציע, שמישהו מבלי עליז. היה מצב־הרוח
 עד געגועים. ושירי סער שידי קרב. ושירי מחתרת שירי

 עלולה מריבה בכוח. להשתיקנו ונסו המם־גימלים שנתכעסו
 נתפשרנו, בקטטה. סמל־המשמר התערב אלמלא לפרוץ, היתד,
רם.. בקול אנחנו נשיר לא זאת ותמורת בכוח, ישתמשו לא שהם

 מחצלת, על שכובים בחדר־המשמר, ישבנו שעתים עוד
 משהו היה האהל. לפנים באלכסון החודרת בשמש משתזפים

 מעודי ישבתי לא במחתרת, הרבות שנותי על־אף זה. בכל יפה
 סוף אזכה עתה מהי. בית־סוהר צורת עדיין ראיתי לא במעצר.

כזה... דבר לראות סוף
 מראה ושבים. עוברים עלינו תמהו תל־אביב ברחובות
 לא אבל כאן. מובלים פושעים כי העיד המזוינים המם־גימלים

 משנה העוברים תמהו כן על כזה, מראה כל לפנינו היה
 הללו? של טיבם מה פושעים־לא־פושעים. ארבעה־עשר תמיהה.
 הכף, בפרקי ידים מצמידים להשתעשע, רצון מתוך ואנחנו,

אסירים... כרומזים:
 מצפון למשנהו. אחד מבית־סוהר נדודים. — ובתל־אביב

 — ושעתים שעה אנו סובבים כך חלילה. וחוזר לדרומה, העיר
 מלאים — באחד מקום. בשום בנו רוצים אין תכלית. ואין

 רב־ ראה אסורים... עדיין לקבל מוכנים אין — בשני תאיו;
 להחזירנו אלא בידו ברירה ואין משחק מזלנו כי הסמלים
למחנה...

 שהקצו עד בפדחתם התגרדו בנו. יעשו מה ידעו לא במחנה
 מחנה. מעצר :לאמור מם־גימלים. שני עליו והפקידו אהל לנו

 על לשמור שבקשנו ומכיון עלינו. מהלך החל שהשעמום אלא
 לקנטינה, ויצאנו כולנו קמנו לא המם־גימלים עם טובים יחסים

שנים... שנים בתורנות: זאת עשינו אלא
:לשיחה המחנה מפקד לי קורא בערב
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 המחנה מצב את להבין חייב אתה אינטליגנטי׳ בחור "אתה
 כן? לא במחנה׳ כאן נמצאים אנשים אלו אתה יודע הן הזה.
 משמעת ידעו שלא אנשים להשתמט, הרוצים אנשים רובם הנה,

 חובה. מכל להתחמק הרוצים אנשים מתחלים, אנשים מעולם.
 מיוחדים עובדים לי אין כללי. גיוס המצב: את יודע אתה

 ושרותים הבריטים. מימי והזנחה עשבים רבה. והעזובה למחנה,
 בידי, אחרת ברירה אין במחנה. השוהים למען להעשות, חייבים

 אני כן, הכרחיות. לעבודות במחנה השוהים את לנצל אלא
 אין אמונים לקרב. ולצאת להתאמן רוצים אתם אתכם. מבין
 וזה מדריכים. ולא לכך כלים לי אין כאן. לכם לתת יכול אני
 שתועברו עד בסבלנות להזדיין חייבים אתם בסמכויותי. לא אף

 ההוראות אחרי למלא עליכם כאן׳ אתם עוד כל בינתים, מכאן.
והפקודות".

 שעליך "אלא, — השבתי — היטב״ דבריך את מבין ״אני
 אי־הבנה בגלל במקרה, כאן נמצאים אנחנו אותנו. גם להבין
 באמונים. התחלנו לא ועדיין — חולף הזמן הקומנדו. בגדוד

 להתאמן אנחנו יכולים — ובינתים ההעברה. את לזרז חייב אתה
במחנה". הנמצא הקל בנשק בעצמנו,
 להשליט חייב "אני — המחנה מפקד סיים — בינתים" ״אך
 אל גמורה. לדמורליזציה גורמים אתם זה. במחנה משמעת
חוץ..." כלפי התנהגותכם את תבליטו

 תתן "אם — לו אמרתי — אנשיך״ בהתנהגות תלוי ״הדבר
דבר". יקרה לא — המתאימות ההוראות את

 מועברים אנו כי הודיעו למחרת. הגיעה המעבר פקודת
 לכך. מסכימים אנחנו אם שאלו גבעתי. בחטיבת דתית לפלוגה

מהי. גבעתי חטיבת ידעתי לא כי לסרב׳ יכולתי לא
 עד לקנטינה, מעבר עד מהמעצר לכת הרחיקו מאתנו שנים

? יהיה מה אינם. והשנים העברה. — והנה לתל־אביב.
 הרגיעו — כשיבואו״ אחריכם, אותם ישלחו דבר, ״אין

 את לנו שמחלו עד מאתנו, להפטר מעונינים היו כך כל אותנו.
לתל־אביב. מהמעצר היציאה עוון

אותנו. זרזו — מחכה״ ״המכונית
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שאלתי. — המשפט?״ בדבר ״ומה
 המכונית: הזדרזו, המשפט. בטל — עוברים שאתם ״כיון
מחכה".

זזנו. למכונית. חפצינו את העמסנו
לאן?

דל״ת הפתחה

 כפר על משהו הפליט הנהג נוסעים. אנחנו לאן ידענו לא
 באותו הנה הארץ, בידיעת גמור בור הייתי לא כי ואף בילו.
 מקום זה כפר מצא היכן דעתי על להעלות יכולתי לא רגע

 לנו, תארנו הדרום. באזור חונה שגבעתי שמענו, בו. לשכון
 לשכון שאפשר אחר, מחנה יש היכן וכי בסרפנד. זה יהא שודאי

בו?
 גבעת־הרצל. ממעלה הרחק הפלגתי לא רבים ימים מזה

 בנסיעה. טעם היה לא סבה ובלא מאורעות׳ שנת היתה זו
 שהתיבה זו המפורסמת, אבו־כביר משהו. כאן נשתנה בינתים

 זו ורחובותיה, הדרומיים תל־אביב בתי על וימים לילות אשה
 חסרת במערופת הוסרו כאילו בתיה כל ראש. כפפה אבו־כביר

 נקובי אחר. בבית וגדום שם קטום פה, קטוע ושיטה: צורה
 מתנשאים. עדיין צריחיה רק אלפים. לאלפי ורסיסים כדורים

 על קדושתם׳ ,הוד השפיע ראשם. כפפו לא הללו ה,קדושים׳
 ,קדשים׳ שבקדושה. לדברים כבוד בדרך־כלל נהגו שלא לוחמים,

עובר. בלב כמדקרות עדיין מתנשאים הם הנה נפגעו. לא אלו
 הבליטה בית־דגון רןחים, ומשתחוים כורעים היו יעזור בתי
 נשפכו דמים כמה נשמע. לא ולחש השוקעת השמש מול פצעיה

 בשערי נפלו וטובים ויקרים צעירים כמה ההריסות?! אלו אל
 הכניעה רק לדמים. זכר אין והנה ? כרע בטרם זה, כפר־מרצחים

בעבר. רוצח בו נשכן לאשר ודמות פנים היא והכריעה בכל׳
 מחסומים דרומה. המוליכה הדרך אל ובאנו תפנית סובבנו
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 — מחסומים ושמאל ימין ודיק. חל מחסומי דרכנו׳ שבשו
 תל־אביב על להגן הם, בצורים עקלתון. מתפתלת והמכונית
 שבועים אך בן־שבועים. בשעריה לבוא אויבים אמרו המעטירה.

 הלא המלחמה. תחודש ועוד הפוגה, עכשיו באו. לא והם נקפו
 אל לקרב ינסו עוד הם, באשדוד מכאן, רחוקים המצרים אין

כאן. המחסומים כן על ההפוגה. תום עם העיר
 בריטים בו ישבו בארץ׳ הצבא מחנות כרוב למחנה. הגענו

 המחנה. מבנה כן והגיינה׳ בנקיון הבריטים וכצורך לפנים.
 מקלחת — לחילים אך בבתים. מקלחות — הקצינים במעונות

 רק במים, בשרם לרחוץ הבריטים אהבו לא איש. למאות אחת
 מחוץ, ומהודרים מבריקים דמותם: זו תמיד. היו מתהדרים

ביסודם. וטנופים
 זה מהחזית, הגדוד חילי חזרו למחנה׳ הגענו בו יום אותו

 החבלנים יצאו מתוכו אשר זה צריפין, מחנה את שכבש הגדוד
 לכנוי זכה בעתיד ואשר חסן־סלמה של מפקדתו את להשמיד

 מסתכלים פרוש. בד למרגלות בחצר, יושבים היו הם ,הבוקעים/
 הנה 1 לתמונות לבו שם מי אך הבד. על המתנועעות בתמונות

 גבורי את בקולם ומחשים מצהלים והם חברים ונפגשו חזרו
 מראשון־לציון, הדרום, ממושבות ברובם, בני־הארץ הוליבוד.
 שפתיהם, מבין בעברית מתגלגלת לשונם ומנס־ציונה. מרחובות
מדוקדקת. בלתי ושוטפת, קצרה מסתננת

 כפי דתית, פלוגה זו היתה לא דל״ת. לפלוגה נספחנו
 רצינו לגדוד, גדוד בין מהתגלגל כבר עיפנו אך לנו. שהובטח

כשר. המטבח לפחות כאן. להשאר והחלטנו למלחמה. לצאת
 ואנשיה. הפלוגה את להכיר החדשים, לחיים להכנם התחלנו

 מגלה הוא ,הגנה/ חבר תל־אביבי, בחור שם, היה אחד מם־כף
 להרביץ או כרוזים להוריד ודאי׳ נשלח׳ פעם לא בנו. סקרנות
 אני שם. מלה פה, מלה בשיחה. פותחים אנו לח״י... באנשי
 שמזדמנת עד לדבר. רוצה שהוא את מבטא הוא שאין מרגיש
:שבו סמן־השאלה את הפותחת המבוקשת, המלה

 דתיים, אתם, איך בך, פוגע זה אין אם באמת, לי, "תגיד
 או אנשים, הורגים הייתם איך ללח״י? להשתייך יכולים
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 יכולים אתם איך תרצח/ ,לא בתורה כתוב הרי לזה? מסכימים

התורה?" של מפורש צו להפר
 התעמולה חומר את הרבה שקרא בו נכר לתמימותו. צחקתי

לו: אמרתי לתוכו. העמיק ולא ה,הגנה׳ של
 הן י וודאי ודאי תרצח/ ,לא צו את עלי אני שמקבל ,ודאי

 המושגים. בין להבדיל יש אך לעצמי. ביחס והן לזר ביחס
 כשם פרטי, בצע מתוך אחר אדם ההורג אדם הוא רוצח

 אינה מלחמה אבל לדעת. עצמו המאבד אדם הוא שרוצח
 בתורה. ו נ י ו ט צ נ מלחמה על הריגה. ללא מלחמה ואין רצח.

 עמלק על כנען. עמי מקרב נשמה׳ כל תחיה ,לא על נונצטוי
 זכר את ,תמחה נצטוינו במולדת, לאדנות בדרכנו אותנו שזנב

 :לקרב ויוצא הנך, חיל אתה הרי לי, ואמור !׳ תשכח לא עמלק.
 ירצה לא קרב בשעת אשר האיש יהיה פושע לא האם

 חייבים והלוחם החיל תרצח׳? ,לא משום אויבו את להרוג
 כל והאנגלים׳ הריגה. זוהי רצח. איננו זה במלחמה. להרוג

 ועל העברי. העם אויבי היו זרים, ככובשים בארץ ששלטו זמן
 כלום בה היה לא זו והריגה בהם. להרוג היתה חובה כן

רצח". ממעשה
 עוד היותה לא קושיתו אמנם דעתי. את לקבל רצה לא הוא
 לוכוח מהרה עד הפכה הזו, בשאלה שהתחילה השיחה קושיה.

הסרק. וכוחי ככל ומרות, משמעת של לפסים שעבר רגיל,

 השיב. — חשבון״ ״אין יצא. לא בן־יקיר רק לחופשה. יצאנו
 את חפשתי למחנה, משחזרתי נתקבל. הבלתי־מסביר והנמוק

 — לעבודה מופיע. איננו — לארוחה איננו. — והלה בן־יקיר
 הוא בן־יקיר. מופיע השמש, שתשקע לפני כשעה לבסוף, איננו.
 נשרכות ורגליו קטן חמור על־גבי רכוב יחידי. מופיע איננו

 דמותו בן־יקיר. הצטנע לא לשוב המאחרים כמנהג שלא לארץ.
 עיניו מקורית. מוסיקאיות יצירה מפזם כשהוא וקרבה,• הלכה

וקרב. הולך והוא עוז ביתר נוצצות המבריקות
 את הוא פוסק כבר קולי׳ את להשמיע שהספקתי לפני עוד
פסוקו:
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גדול..." ברכוש "וישב
עליו. קולי מרים אני — ?״ היית איפה .׳ אהה ״הי׳

 משיב הוא — החמור״ זה והבאתי הכפר אל ״הלכתי
בתמימות.
 לצאת לך הרשה מי אך חמור. עמך שהבאת אני "רואה

רשות?" בלי מהמחנה
:בספורו המשיך כי לדברי, לב שם לא כאילו הוא

 צבתות..." פטישים, ;אוצרות גם עמי הבאתי המפקד, ״ראה,
 — רשות?״ ללא יצאת מדוע הבאת! מה אותך שואל ״אינני

מרעים. עדיין וקולי אמרתי
 בקול שאל — ד׳ רכוש להביא רשות לי תתן לא ״אתה

כלל. עליו צעקתי לא כאילו עמוק,
 אותו להכיר הספקתי בצעקותי. דבר אעלה שלא נוכחתי

 לסמוך אי־אפשר לשיאו. הבחור הגיע כעת שבועים. במשך
 שדה־ על לעלות הוא עלול הימים באחד פקודה. שימלא עליו

 שהייתי אלא ,רכוש׳. להשיג בצאתו לשם׳ יקלע באם מוקשים,
:לשאול והמשכתי מעט סקרן

 תאכילו, ובמה בו יטפל מי בן־יקירי בחמור׳ תעשה "מה
תקח?" היכן תבן

 "כמוני — הרצינות במלוא בן־יקיר השיב — השם״ ״יעזור
 ממה ומעט עשב מעט יאכל שלי... באוכל עמו אתחלק כחמור.

אוכל". שאני

 נמצאו החמור. את בו להשקות כלי, לחפש ורץ עזבני הוא
 מלוכלך ישן, דלי שמצאו עד בחפושיו, לו שעזרו מתנדבים מיד

 לחמור, והגישו הדלי את מלא הברז, אל יקיר בן נגש /,.1כ
 ונתאספו הלכו הפלוגה אנשי רב. בצמאון המים את שלקק

 פתח הפלוגה, המון את בן־יקיר ראה ,הדשות׳.ב לראות בו׳ סב
בהכרזה: ופחח מתוכו* חלודים כלים הוציא החמור, שעל שקו, את

 והוא פטיש". בשילינג ו קונה מי פטיש 1 פטיש קונה ״מי
 מי "שילינג צורה. חסר ענף נעוץ שבקופו חלוד, פטיש מנופף
 גרוש.." שני תן טוב, גרוש... שלשה גדוש! שלשה נותן?
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 משור משור, י.. קונה מי ״צבת ברוך, של לידיו נופל והפטיש
בחנם."" ממש בזול, תתן?.. כמה כמה, מצוין...
 עצמו, מבן־יקיר נהנים ונהנים... סביבו מתגודדים הכל
 בודאות: יודע אני נהנה. אינני אני כולה. מהמזיגה מחמורו,

 לא לקרב. כזה עם לצאת אוכל לא לא׳ לכתה. פחות אחד אדם
עליו. לסמוך אוכל

 ליד בחדר־קטן נשתכן הוא לחדרו. בן־יקיר לי קורא בערב
 תמה אני לברז. הקשור לחמו׳רו קרוב להיות כדי ברז־המים,

 ,קומפוזיציה/ חבר שהוא בסוד לי לוחש הוא אך להזמנה,
 ומשמיע מסביר הוא — הנפש״ את מביע ״זה הלב/ ,מן המלים

: שחבר היצירה את לפני
מ־כר, אני גפ־רורים
מוכר. אני גפ״רורים

הממזרים וה׳שויבלך׳
!שמם ימח דולקים, אינם

מוכר... אני גפרורים
 עצב של נימה היתד, אך ולנפש. ל׳שויבלך׳ מה ידעתי לא

 נשמתו מנבכי נבע זה לחן בן־יקיר. שהשמיע בלחן וגעגועים
 מקלט שמשו אשר במלים בטויו את מצא והדבר הסמויה

 לשיר, כשהחל חתול. כעיני באפלה הבריקו עיניו לרגשותיו.
באור. רגשותיו את להביע לו שקשה נראה החשמל, את כבה

 בעתון, השיר את לפרסם "עליך — הפטרתי — ״מצוין!״
 פניו גדול..." משורר תהיה עוד ברדיו... זה את שישירו כדי

שפויים. לבין לילד ממנו נפטרתי ואני להערכה, אורו
 נשק, קבלו והאנשים האמונים כבר החלו כשבמחנה למחרת,

 י ירה מי ומבוכה. מהומה — ולאחריהן יריות. לפתע נשמעו
 אותו. הזהירו היורה. הוא בן־יקיר כי שנתברר עד וחקרו, חקרו
 וארוכה גדולה ומבוכה מהומה, שוב יריות. שוב - שעה לאיור

 בן־יקיר כי ברור אך יודעים, אין הפעם י־ ירה מי מבראשונה.
 מם־ נשלחו ברח. איננו, הוא ולראיה: הפעם. גם היורה הוא

שאלוהו: נתפס. ערב לעת מצאו. ולא אותו לחפש גימלים
ידיתי" "מדוע
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כדורים". לי "היו
לירות?" לא אותך שהזהירו לאחר ,שוטפת/ ירית "ולמה

לעצור..." יכולתי "לא
כדורים?" לקחת "מנין
לי". "היו
 שנתנו מהכדורים לקחת ודאי ? לך שהיו אומרת, זאת ״מה

!״ לאמונים
שלי..." פרטיים כדורים אלה שלא. "בחיי,

 דבר, לדידו משנה היה לא עונש אותו. להעניש טעם היה לא
בידיו. נשק לתת לא הפלוגה אנשי את הזהירו רק

 היה חודש־חדשים עוד הפלוגה. אנשי בין עוד נחשב לא מאז
 ,מציאות׳ חפש משלט, באיזה הופיע לעתים בגדוד. מסתובב

 קובע־פלדה לו להעניק רצו וסרב. — אותו לשחרר רצו וחזר.
 שפרץ אלא עוד, ולא וסרב. — להשתחרר יסכים אם במתנה,
 אל בצפרניו נדבק אותו, לשחוט רוצים כאילו מחרידה, בבכיה
 נשלח פעם למחנה־השחרורים. לנסוע אבה ולא במחנה הצריף
 לו ונתברר פתחו הוא מכתב. למסור למחנה־השחרורים בערמה

 המכתב. את וקרע לקח לקויה. בריאות מסבת לשחרו רוצים כי
אדע. לא — בסופו היה מה

 ב/ כתה מספרי: שם בעלת ממש, צבאית לכתה היינו
 הצבא, חיי בעול להכנם עלינו מעתה ד/ פלוגה א׳ מחלקה
 שנים זה פחד: אותי תקף לרגע אמונים. של למסלול להכנס

 בתרגילי־סדר, לומר צריך ואין בתרגילי־שדה׳ התאמנתי שלא
!מוקדמת הכנה כל בלי להדריך, אני צריך מחר וכבר

 במשך הקבוצה. אנשי תשעת את אספתי בבוקר. עשר השעה
 למנוחה. דקות עשר בתרגילי־סדר. אותם לאמן עלי דקות ששים
 פקודות שתי דקה? חמשים במשך לתת אוכל מה לחשב, נסיתי
 חמשים לתת צריך וכך אחת. דקה — אחת ,נוח׳ ופקודת ,דום׳
 יקרה כך, על לחשוב לא והחלטתי מחשבותי בעד עצרתי !פעם
!שיקרה מה

 הכל חברו, את דוחק אחד כל התשעה. מתלקטים אחד אחד
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 שלשה ובאין לעשות, מה אך האחורית. בשלשה להיות רוצים
לעולם? אחורית גם תהיה לא קדמית

דום!" — ״כתה
!״ ישר — ״לימין
 פעמים פעם, חלילה. וחוזר חפשית". "עמידה נוח". "עמוד

 לסערה חושש אני רטון, כבר מתחיל בשורות ועשר. וחמש
:ישתעממו שלא כדי פקודה, ומוסיף שתפרוץ

!״ פנה — ״ימינה
 ולסוף, הימין. היכן לבדוק כדי שוהים לרגע. תוהים הבחורים

שמאלה. ואחדים ימינה אחדים פונים
!״ ״חזור

 פונים איך יודעים שהכל הייתי סבור !״ פנה — ״לאחור
היה. חשבתי כאשר לא אך לאחור.

 עד ומרחיקים, מתגברים הקולות בשורות. אנדרלמוסיה
 מקור את לראות החלון, בעד ראשו את מוציא הפלוגה שמפקד
 אחורה... לפנות יש כתף איזו דרך וכוח: מתעורר הרעש.
 יותר, להיות שיכלו יתכן סיעות. שתי כבר יש יהודים, וכמנהג

כתפים. משתי יותר היו אילו
 פונה ברוך רק הנכון, בכוון פונים הכל !״ פנה — ״ימינה'

"חזור!" שמאלה.
 הוא בתשובה כחוק. התרגיל את שיבצע בברוך מתרה אני
נכונה... הבלתי לפניה הסבה זו הקרועה. סולית־נעלו את מראה

!״ פנה — ימינה !פנה — שמאלה !דום — ״כתה
 רומזת נפתחה עתה שזה קנטינה אותי. מיאש הנחר הגרון

 להפליא. פועל ומפקדה הכתה שבין הנפשי הקשר מקום. בקרבת
 תשעה כבר נמצאים עין וכהרף לי, מציק מה מיד מבינים הללו

 את רואה אני לשתות׳. ,משהו ולהביא לרוץ המוכנים מתנדבים
 לפנות כדי עילה לו משמשת הקרועה שנעלו ברוך׳ הפלא:
 הקנטינה. אל לרוץ כלל מופרע הוא אין לפקודות׳ נגדי בכוון
 מעצמם. וירוצו לפקודה יחכו לא והבחורים רגע שעוד דומה

:מצעק אני ה׳דיסטנץ׳, על לשמור כדי
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 בשטף רצים אחת. שהיה אפילו סופרים הם אין "חפשים!"
משהו... להביא שהתנדבו ושוכחים הקנטינה אל

 ,אלטלנה׳, אנית־הנשק הארץ בחופי הופיעה סיון בט״ו
 מאורעות נתחוללו בואה בעקבות האצ״ל. על־ידי שהובאה
 לא משום־מה דבר. ידענו ולא במחנה היינו אנחנו חמורים.

 שלא קרה, אחד יום לא לדבר. לבנו שמנו ולא עתון׳ נראה
 מזכיר של בקורו היה נתרחש, שמשהו ראשון סמן בעתון. עיננו

הפלוגה.
 המזכיר. אצלנו הופיע הראשון, האמונים יום לאחר בערב,

 נכנם כאילו עצמו עשה הוא ואני. ירוחם בחדר, היינו שנינו רק
 לא ובוכוח. בשיחה ושקענו ארוכה שעה עברה לא במקרה.

 אצ״ל כלפי היום יחסינו על לשאול מכון שהוא לבנו, שמנו
 מפא״י. איש שהוא בידענו סקרנותו, לנו היתה מובנת ולח״י.

 גלויים היינו מפלגתי... אינו שהוא ומצטדק חוזר היה הוא כי אף
 הרגשתי להסתיר. מה לנו היה לא שחשבנו. מה את והבענו

 עצמנו. לבין בינינו לרחוש אנו עלולים מה לדעת רוצה שהוא
 שכאן לח״י אנשי מסוגלים מה לדעת עצמו מענה שהוא בו, נפר

 והוא הפלוגה. במטה אי־שקט הכניסה שנוכחותנו נראה׳ לעשות.
יותר... כללי ואולי פלוגתי׳ ש״י שליח אלא אינו

 מזכיר של בקורו מטרת היטב לנו נתבררה למחרת רק
 כל בכפר־ויתקין. שנתרחש את לראשונה כששמענו הפלוגה.

 ופצועים, הרוגים האיומות: השמועות בסמן האמונים עמדו היום
 בשלטון המלחמה בתקופת נמנענו אשר ביהודים. יורים יהודים

 בתוך ואנו — יהודים הורגים יהודים ומתרחש. הולך הזד,
 את פינה שאצ״ל כן, כמו ספרו, ולנפשנו. לעצמאותנו מלחמה
 בה מצבנו. את לנו המחישה זו ידיעה רמלה. מחזית כוחותיו

 את איש בהריגת אנו מתעסקים כך, כל קרוב שהאויב בשעה
 בשעורים מקצרים כענוי. עלינו עוברים האמונים אחיו!

 אשר את ומבטאים מתכנסים אנחנו בהם בהפסקות, ומרבים
 אנו רוצים לרחובות. קופצים האמונים גמר עם בנו. רוחש

 האיומה, הקינה את קולטים אנחנו יותר. ברורים דברים לשמוע
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 מתחנת מדבר הוא בגין. מנחם של והשבור הכאוב קולו את
 בחוף העשנה ,אלטלנה׳ על משאו את ונושא האצ״ל של השדוד

תל־אביב.
 אין־אוניכנ מכאב רועד גופנו עלינו. משתלטת איומה חרדה

!באש עולה והכל עצום׳ נשק מטען רובים׳ אלפי
 — המקלט מתוך בגין של קולו בוכה — יקר!״ עברי ״נשק

 !..האניה את ופוצצו ירו והם !שלמה בריגדה בו לצייד ״נשק
!..״ הסכימו לא הם

 את עוטפת חרדה מקלטים. מעשרות מתנשאת הקינה
 הגועשים. קרבינו את לחנוק מנסה איומה אוירה הרחובות.

 שפיכות על כואב כולי מהיר׳ בקצב הגוף בפנימיות לוחץ משהו
 נשק היה אילו !אהה לטמיון. ההולך הנשק ועל העברים הדמים

 ומה האויבים רבים מה ומתערפל. הולך העתיד בידינו... זה
 והנה מיותרים. לא ולוחמים רב אינו והנשק החזיתות ארוכות
 צועקת מיאשת כותרת באש... עולה והנשק באחיו איש לוחמים
 להתפוצצות מחכים באש... אלטלנה :עתון־ערב מעל באימה
שבאניה... חמרי־הנפץ מטען

 העלולה השאלה את ומולידות במוחי הולמות המחשבות
! 1 האצ״ל באנשי להלחם אותנו ישלחו ואם :ממשות לקבל

 הם אותנו׳ ישלחו לא ודאי לא. אך׳ נלך! שלא ברור לא!
מפנינו... גם חוששים

 אך לתל־אביב. למחרת, לקפוץ, הצלחתי כלשהי באמתלה
 הוא הרוגיו. את וקבר פצעיו את לקק אצ״ל כבר. שקט הכל
 החיים לעשות. מה עוד היה לא הדין. את וקבל — בשניו חרק
למסלולם... חזרו

 לרגע במקום. הפלוגה היתה לא כבר למחנה, משחזרתי
 כי לי והודיע הפלוגה מזכיר הופיע מיד אך חושש, התחלתי
 שהייתי בי חשד לא אפילו הוא גזר. למשלטי יצאה הפלוגה
בתל־אביב... בינתים

 קצורה. תבואה שדות בין עפר בדרך והמשכנו נען את חלפנו
 עדיין שעמדו ושכחה, פאה חלקות היו זעיר־שם זעיר־פה רק
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 הם שאלו הסביר, הפלוגתי רב־הסמלים הקרקע. אל .בקשורם
רמלה. ערביי של שדותיהם

בסקרנות. שאלתי — קצרפי" ״ומי
 כמה קוצרים ובחמוריהם, בנשיהם באים הם "הערבים!

לרמלה". וחוזרים שקוצרים
 "האם — ושאלתי הוספתי — ?״ לקצור להם מרשים ״ולמה

 להצטייד אותם למנוע צריך 1 בכך להם להפריע יכולים אנו אין
!״ במזון

 לקצור. להם מותר הסכם־ההפוגה "לפי — השיב — ״כן״
 להם שמותר יחשבו, שהם אסור !אותם ,לסדר׳ צריך אבל

!״ להם להראות צריך שירצו. מה לעשות
 רמלה, לכוון מטרים מאות כמה והתקדמנו מהמכונית ירדנו

 והצתנו קש ערמת גבבנו נקצר שלא שדה בפאת השדות. לתוך
 התמר, ועשן בוער התחיל השדה והתלקחה. עלתה האש אותה.

 עלינו חלפו הזאת, ההנחה את לאשר כדי ברמלה. שנראה עד
 וחזרנו עצמנו את אספנו לאזנינו. סמוך בשריקה, כדורים כמה

נחסל. בכוח שלהם. אלה מעשים נחסל עוד למכונית.
 תקועים שלטים קצורים- לא תבואה שדות בין חלפנו שוב

 פגרים ממוקשים. השדות כי מעידים הדרך, לצד השדות, בפאת
 שתעו ופרות חמורים השלטים. על הכתוב את אשרו מרקיבים

!..להזהר צריך נבלות. הפכו — לכאן
 שטוחה היתה היא גזר. של האדומים גגותיה נצנצו מרחוק

 על והיא לה מסביב גבעות בצלחת. עגבניות כפלחי לפנינו
באמצע. נמוכה .גבעה

הקבוצה. בשער ונכנסה נד־אבק העלתה המכונית



הגזרים בין

 שמר לא הבירה, אל העולה בדרך אי־פעם שעברו רבים,
 לתל ולא לכפר לא לבם שמו לא לדרך. מימין אחד, לכפר לבם
 עירו את יודע הבירה אל בדרך העובר שמאחוריו. גבוה

 ואחר רמלה. הבתים־הארמונות׳ עיר את יודע שעזבה, השפלית
 ראשו, לכפוף העובר היה נוהג אילון. לעמק בואו עד מישור.
 שתוטל מאבן־ישמעאלית חושש הערבית, רמלה את בעברו

 נם־נצחון של קל הרהור עולה אילון לעמק ובהגיעו לראשו.
 לטרון- לטרון'לשמאלו. כי בהזכרו גופו, כל מתכוץ ואחד

בריטים... מעצר...
 שלא עד וידועה, מוכרת ולטרון, רמלה בין הדרך מוכרת

 יתכן, לימינו. ולא לשמאלו לא ההיא, הדרך לצדי העובר יסתכל
 שנזכר יתכן גזר; :משולש־אותיות הגה נפלט שאי־פעם

 ושורת עלוב כפר אלא העובר ראה לא נשכח. מיד אך במשהו,
מאחוריו. גבעות

 — ברמלה חסומה. הבירה אל כשהדרך היום, — עוד ומה
 עקלקלות ילכו והולכי־לבירה אויבים. — אילון בעמק אויבים.

בנתיב־ישע.
 כי יודע מי מקומה? יודע מי מהי? גזר היום זוכר מי
לירושלים? הכביש בקרבת ההוא, באזור היא שוכנת

 למרגלות גבעה על רכונה החדשה. בגזר בה. אנחנו — ופתע
 אני והעברית. הכנענית המקראית, גזר העתיקה, גזר של תלה

 בן־נון, של בהלכותיו עצמי לבונן ורוצה סביבי על מתפלא
כנען. בעממי דין־מלחמה ובמעשי שמש־גבעון בהלכות
 ואני — אומר המסביר התורה. את לומד ומתחיל שואל אני
:שומע

 בכוון גם מוקשים. שם מוקשים. כאן מוקשים. "מוקשים.
מוקשים..." ההוא

 וכי לזוז. לאן אין מהלכו. מגביר הדופק בגרון׳ קל מחנק
 ידו את המסביר שמרים עד ?.. הכובשים תורת של טעמה זהו

העיר: רמלה אל ומורה
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מוקשים..." אין שם "שם.
 האזור הדברים. פני הם כך בפשטות׳ זאת אמר המסביר

 בדרך הדברים את תפסתי שאני אלא ממוקשים. פנוי ההוא
רמלה אל — המוקשים מן לצאת אחת דדך :הדרש

 גזר. של בתוכה היינו ההווה. למראה נתערפלו ועתיד עבר
 הבתים נראו שמרחוק אף נפגע, שלא אחד בית בה היה לא

 פנות, שלש אלא היו לא לחדר־האוכל ונאים. מבריקים כולם
 אחד של קירו דרך טריה. כצלקת ומראה נהרסה הרביעית

 שלשה בן והבית — הבית שמאחורי השטח את ראו הבתים
דו־ליטראוני. מתותח פגז שנקבו חור, — !חדרים

 לארכה הנקודה את חצו ועמדות־מגן תעלות־קשר חפירות,
 וסוללות־עפר. תעלות חגורת אותה הקיפה סביב סביב ולרחבה,

 היו לא כן לפני שבועים ברובן. חדשות היו אלה חפירות אך
 ותעלות־ על־קרקעיות עמדות אי־אלה רק חפירות. הרבה כאן

לעמדה. עמדה מחברות קשר
 חייה את הנקודה חיתה אז עד הדבר. קרה שבועים לפני

 היפה שלהם, גן־הירק את בשקידה מעבדים אנשיה היו בשקט.
 יום יום נשלחים רעננים וקלחים סובבות ממטרות והמטופח.

 הועתק הוא אך בגזר, צבאי כוח תחלה חנה שספרו, כפי העירה.
 דרושים והכוחות תותקף, לא שהנקודה ההנחה, מתוך משם,
 להזנחה וגרם המתח כהרפית נתפרש הדבר עצמה. לחזית
 היה ואי־אפשר עובדות בידים מחסור היה המקום. בהגנת

 אינו המצב כאשר שמירה, לתפקידי רבים אנשים להקצות
סכנה. בחזקת

 ההפוגה הכנס לפני מועטות שעות סיון, ד׳ ששי, יום באותו
 הנקודה, את עבר־הירדני הלגיון של יחידה תקפה לתקפה,

 אש ההפתעה. מעצמת להתאושש יספיקו המקום שאנשי מבלי
 הנקודה לתוך האויב פרץ ואחריה הבתים, על הומטרה כבדה
לאנוס. לרצוח, לשדוד, והחל

 הנקודה את לכבוש הצליחה למקום שחשה צבא יחידת
 הכפר את גם לכבוש הצליחו הלגיון, הדיפת כדי תוך בחזרה.

 מועט זמן לבירה. הכביש בקרבת לנקודה, מצפון אל־בריה,
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 ועמה בידינו׳ נשארה וגזר לתקפה ההפוגה נכנסה כך לאחר
אל־בריה. הכפר

 בהם. היתה גפרית ומסריחים. שחורים והם בגזר היו מים
 השידים. בעמק המהפכה כערי גפרית, של ריח הדיפה כולה גזר

 וכשקרה גזר. של הקרובה שכנתו* מנען, מביאים היינו מי־שתיה
 להביא לנען שלקחום מתוך מכדינו, אזלו והמים אחד׳ יום
 חסרי־הגפרית מהמים להגמיענו גזר אנשי סרבו — מים

 נגנוב שמא מנעול׳ על כדי־מימיהם את נעלו ואף שברשותם.
מים

 אם בגזר. בהם שנתקלנו מגלויי־האיבה אחד רק זה היה
 אם בשנאה. עינים זוגות אותנו לוו תמיד במשק׳ סובבים היינו
 אתנו, ממגע רחקו מסתלקים. היו מיד — בחברתם להכנס נסינו
 יכולנו לא — מהם אחד עם בשיחה ולהכנם אנחנו. טמאים, כאילו

כך. על לחשוב אף
 על רוגזים הם כי לי, שנלחש עד אלינו, יחסם על תהיתי

 ביום ולחבריה לנקודה שקרה מה בכל אותו בהאשימם הצבא,
 על ברוגזם הם צודקים אם אף להבינם: יכולתי לא אידה.
 לנקודה? באו מקרוב שזה החילים חטאו׳ מה החילים הצבא,

 התקפה חלילה, תשנה, ואם כאדם? לחיל הזה היחס מה על
 למענה? נפשם את אלה חילים ימסרו לא האם הנקודה, על

? אחלה הרגשת ללא צרה, בעת אלה של בצדם ילחמו ואיך
 הייתי ואכזבה. ואכולי־יגון שכולים של ללבם להבין נסיתי

 להקריב המוכן לאח שנאה אבל סגור־לבם. על לסלוח מוכן
נפשו? את

 סדום של טעמן עלה הגפרית ממימי קשה. האוירה היתה
ועמורה.

 שלא חדש, יצור־חילים אל נתודעתי מפקדים בישיבת
 נזדעזעתי ממש בצבא־ישראל. כמותו שאמצא דעתי על העליתי
עברי. בצבא כזו מציאות לראות

 עלו אדי־הקפה נתודעתי. מהביל קפה קומקום של לאדו
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 שוקולד טבלאות — הקומקום וסביב השולחן על ותמרו
 לחיך השוקולד וטעים ערב לעת הקפה נעים לקנוח. וסוכריות
— להטוטי־קלפים ואף מעט ורכילות נשפכות ובדיחות

 משרת וכמוני, כמוך עברי, חיל משרת. :התודעה — ולפתע
 יש כאילו משרת. ישראל: בצבא תפקידו זה כאילו אותנו.
משרת. ישראל: בצבא כזה תפקיד
 את לו מביא הוא. המם־פא של משרתו הכלל. בשרות לא
 ובערב הארוחה, לאחר קפה כוס לו מכין הפלוגה, ממטבח אכלו
ובשלוה... במנוחה שישן כדי אדונו׳ מטת את מציע

 עברי. כחיל זה, שבתפקיד בהשפלה כלל הרגיש לא הוא
 רק העברית. רוח־החופש את לקלוט עדיין הספיק לא אולי

 טבעי ושרותו גלות. באוירת חי ועדיין בארץ אחדים חדשים
 זו? להשפלת־אדם הסכים למה המם־פא, אך בעיניו. והגיוני

 הנוחות כי זאת אין כלל. חסר־מחשבה ולא הוא איש־קבוץ הלא
 ואולי עקרונותיו. על עובר שיהיה לכך, גרמה הקצין שבחיי

 שיטוף — חזיר לאכול אם :מפורסמת אמרה כבאותה היה נוהג
 משעבד יהא — קצין להיות עליו היה ואם הזקן! על השומן

מגעת!.. שידו כמה עד בני־אדם
 אהב שבו. ה׳קבוציות׳ את להבליט אהב הפלוגה כלפי אך

 שהפלוגה מתבטא, היה הפלמח׳. ,מסורת את תמיד להדגיש
 של רוחה אחת. משפחה להיות צריכה ,חמולה׳, להיות צריכה

אחנה... של רוח הדדית, עזרה של רוח להיות צריך הפלוגה

 הצער נרפא. לא הכאב בנו. סערו עדיין ,אלטלנה׳ מאורעות
 שלמחרת נתבשרנו, ולפתע לפעם. מפעם תוקף היה המעשים על

לישראל. צבא־הגנה חילי של כללית השבעה תערך
 של אפשרות ללא לח״י, ממרכז מנותקים ואנחנו דחק׳ הזמן

 בפני עמדנו פרטיה. את וקראנו השבועה בטפסי עיננו קשר.
עמדתנו? תהיה מה חמורה: בעיה

 רק חלוקי־דעות. כמעט היו לא חמורה׳ הבעיה שהיתה ואף
 להשבע. נוכל שלא לנו, היה ברור כנה. מלב הושמעו נמוקים

עלינו יצוו מחר ואם פקודה? לכל שבועת־ציות נשבע איך
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 נהיה הלא הפקודה, את נמלא לא ואם הנלך? באצ״ל, להלחם
 דבר בעינינו היתד. לא ושבועה דתיים, אנחנו שבועה! מפירי

 בן־גוריון ירצה למחר ואם וחמשי. שני כל להמירו שאפשר
 זה, מעשה בבצוע להשתתף הפקודה לנו ותנתן לח״י את לחסל

 לתפקיד נקרא שאנחנו סכוי אין אמנם, נשמע. שלא ספק כל אין
זאת! בכל אפשרי הדבר אך כזה,

 הסגירו אתמול עוד אשר לאלה, אמונים להשבע נוכל איך
 כלוחמים לנו, מותר האם הזר. השלטון לכלא חברינו את

 היה אילו עברי, שלטון זה היה לא אילו ? זאת לעשות עברים׳
 יכולים להשבע. היינו יכולים אז כי — זר צבא זר, שלטון זה

 — ושבועי נדרי כל :הבא הכפורים יום עד לשקר להשבע היינו
 ליום הדבר וחוזר קימין. ולא שרירין לא ומבוטלין! בטלין

אחריו. הבא הכפורים
 לצבא השנים; גל חלמנו עליו אשר עברי, לשלטון אבל

 הוא אשר בשורותיו; נפשנו למסור מוכנים אנחנו אשר עברי׳
 הלאלה — נהר עד הגדולה המולדת של לגאולתה תקותנו משוש

לשקר? להשבע נוכל
 כי באחים, נלחם לא אנחנו כי לשלטון, הדבר ברור והרי

 הוא דורש ואיך הסגרה׳ או בגידה של לפקודה נשמע לא אנחנו
 נוכל לא אנחנו לא, לשקר? נשבע כי בידעו להשבע, מאתנו

 שונות, סבות מתוך ישבעו, אשר לח״י אנשי ימצאו ואם להשבע.
 במדינת לשלטון נאמנים הם שאין להוכיח, זה במעשה יהא

ישראל.
 היא האדם של הטוב מרצונו קונם. היא שבועה ידענו. ועוד
 פשע כן אם אלא להשבע, חייב איש אין בבית־דין אף נובעת.
 פקודה, איננה גם היא לשבועה. אדם כופים אין במקצת. והודה
 מבלי רבות שנים לחמתי כי אז, זכרתי למלאה. החיל שעל

 להשבע כולנו מוכנים היינו זאת בכל !אחת פעם אף שאשבע
 כנוסח שלא שבועתנו את לקבל היו מסכימים אילו הזאת, הפעם

 לאומה שבועתנו את לקבל מסכימים היו אילו המודפס. האחיד
לבנו. בכל נשבעים היינו ה, הי ל ולא

 עם נתישב לח״י, אנשי של טיבם הכיר לא שעדיין המם־פא,
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 איש הוא, אותנו. לשכנע ונסה רקיע, כפת תחת במעגל׳ הכתה
להשבע... דתיים לח״י אנשי לשכנע נסה מאמונה, הרחוק הקבוץ,

 שבאל־בריה, במשלט אז ואנחנו למחרת. נערכה ההשבעה
 אך הגדוד. סגן־מפקד — המשביע שלנו. המחלקה עלתה לשם

 מחלקה. ומחצית אחד מם־כף אלא נכחו לא במסדר־ההשבעה
 סגן־מפקד להשבע. אחרים חילים גם סרבו שלנו, הכתה בעקבות

 הגדודי. קצין־ההסברה בתוכם פמליה, בלוית הופיע הגדוד
 נסה עמנו, בוכוח זה עמד ההשבעה, גמר עד ארוכה, שעה

 כל את ומשהעלה המשכנע. בכוחו היה בטוח כה אותנו, לשכנע
בשיחה... נמשיך שעוד בהתנצלות, נפטר היה׳ שיכול הנמוקים

 וענבים. ושוקולד ממתקים של כבוד הוגש ההשבעה בסיום
 היה לא זה זו, מחובה השתמטנו לא לסרב. עוד יכולנו לא לזה

מצפון... ובכפית בשקר קשור
!״ הנשבעים ״לחיי
ישראל..! כל ולחיי הנשבעים לחיי שיהיה מילא,

 על מתנשא לעזריה, שמו הוחלף שבעתיד אל־בריה, הכפר
 ימים לאחר כמוהו. מאין ומבריא צח ואוירו לסביבתו רמה גבעה

 תחת להתכנס הצח, האויר את לנשום התענגנו בגזר, שהיה של
 הרבים, המים מבורות ולשתות שבפסגתו רחבי־הצמרת העצים

לולא... גן־העדן, של מטעמו משהו עיף. כל ומצננים המקרים
 היו רוחשים אל־בריה. של מכתה את היוו אלה הפרעושים.

 לא דידיטי אפילו מהם. להמלט יכולנו לא בקתה. ובכל בית בכל
 ולעקוץ כוח להחליף להם עמדה אך זו תרופה בפניהם. עמד
שאת... ביתר כך אחר

 עכשו. וביחוד מעיק. כמשא אחרינו רדף זה צו — להתאמן
 אחר זה רדפו הימים — אבל במשלט. שמירה של ראשון לילה

 המם־פא חוזר היה — להתאמן! הכרח במהירות. וחלפו זה
 עייפים, האנשים — אבל נכון. הכל !לקרבות הכונו — ואומר

 היר מנמנמים בלמודים. להתרכז קשה שמירה, של לילה אחר
להקשבה. לעוררם יכולתי שאלות על־ידי ורק שעור. כדי תוך

המרגמה!" את "הפעל
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 מיד אך רוגזת, בתמיהה עיניו ופוקח מתעורר היה הנשאל
 כדי ותוך לוחצים..." מכונים... כן... כן... "אה, :ומשיב מתאושש

 הם אף נעורים מסביב והכל במרגמה והופך סובב גמגום
וצוחקים.
עוד. זרים יהיו לא הללו הכלים מה. דבר נקלט זאת בכל

 וקרב שהלך עצום, רחש לקול השומרים עוררונו אחד בוקר
 לראות יכול לא והצופה השמש עלתה לא עדיין רמלה. מעבר
 מעבר מתקדם וערביות ערבים המון ראינו היום׳ משהאיר דבר.

 קילומטרים שני שבדרום־מזרחה, המרוחקים השדות אל רמלה
מעמדותינו.

 להסתער העומד דבורים למחנה דמה וגבר׳ הלך הרחש
 לבינם. בינינו שחצצה גבעה בשל דבר, לעשות יכולנו לא עלינו.

ובמעשיהם. בהתקרבם אותם ראה הגג שעל הצופה רק
 שיכולנו עד והלכו, הקולות גברו כך לאחר אחדות שעות

 של מובנן ותפסנו כמעט מלים. של בחתוך־דבור להבחין
 החוצצת, הגבעה במעלה דמויות דאינו מהרה עד צעקותיהם.

 וגדלה הלכה הערבים של חוצפתם השמים. ברקע בולטות כשהן
 ה׳בראונינג׳. אל שנצמדו הבחורים, להתרגשות זה עם וגרמה

 ההדק על ללחוץ להם שארשה ובקשו אש׳ להמטיר חשקו כולם
אחת..." לחיצה "רק

 של קלה׳ ב,מוסיקה פצחה ומכונת־היריה התקרבו הערבים
 נשבע, — בלחיצה שהאריך — ברוך קצרים. אחדים צרורות
ערביות..." ארבע "נשכבו איך בעיניו" ש״ראה

 לגבעה. מעבר עלו צעקות הערבים. על השפיעו היריות
 אך באמת. נפגעו אף ואולי עליהם השפיעו שיריותינו נראה

 על התפלאתי לפליאות. חזרתי שוב עוד. העיזו לא להתקרב
 אשנו. לפקוח הנתון בשטח אף לקצור לערבים מרשים שאנחנו
ובעתיד. בעבר וכפליאות בתהיות תשובה, ידעתי ולא תהיתי

 עליהם. עלינו לא אך הערבים, לעבר לירות עוד המשכנו
 לצבא־ אמונים נשבענו שלא אף במשמעת, וחויבנו חילים היינו
 היו חתומים אלה לנו. היו לא שרות פנקסי ואף לישראל הגנה
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 ,הגנה׳ חברי לא ואנחנו בארץ־ישראל׳ ההגנה ,ארגון של בחותם
 לישראל. בצבא־הגנה המשרתים ישראל חרות לוחמי אלא היינו,

לקבלם. סרבנו כן על

 במכונית השגיח ירושלים, כביש לעבר במבטו שחדר הצופה,
 בדרך עולים והחלו מתוכה ירדו נוסעיה הכפר. מול שעצרה
 וקרבו שהלכו אנשי־או״ם אלה היו לכפר. המוליכה הקצרה

 אותו מעביר־מים. פני על הדרך עבדה לכפר בכניסה במהירות.
 אליו וקרבים הולכים האו״ם ואנשי ממוקש, היה מעביר־מים

 רק אליהם. הגיע לא קולנו אך שיעצרו, להם צעקנו במהירות.
 עמם, לדבר יכולנו לא נעצרו. מעביר־המים לקרבת משהגיעו

 רק גדול. עדיין והמרחק משותפת שפה בינינו היתה שלא כיון
 שמעו עכשו סכנת־המוקשים. מפני הזהרנום ידים בתנועות

וחכו. הדרך בשולי אבן על נתישבו במהלכם, ועצרו
 מהיר, ג׳יפ על רכוב עברי, קצין ובא נזדרז לטלפון־אזעקתנו

 פרושו ידענו לא עלה־גפן. מצהיב כתפיו ועל מדי־צבא לבוש
 זמן לאחר רק דרגת־קצונה. שזוהי הבינונו אך העלה, של

 זהותו, לנו נודעה שיחה תוך רב־סרן. כדרגת זה עלה הכרנו
או״ם. למפקחי קצין־קשר — ותפקידו ראש־הממשלה׳ של בנו

 לגיונרים בהפגש רב־ענין, מחזה לראות המשקפות אל נצמדנו
 עצרה לכביש ממערב אנשי־או״ם. של בתווכם וישראליים

 יצאו לגיונרים קצינים בריטי. מטפוס קטנה, שחורה מכונית
 אל־קובב, ליד ממזרח, שם, מזרחה. הכביש עם והלכו מתוכה

 קצין־ אחרי הישראליים הקצינים צעדו הפלמח, בידי המוחזקת
 חכו הדרך באמצע הלגיונרים. אל והתקרבו הישראלי הקשר
 באמצע. ופקחי־או״ם זה אל זה היריבים התקרבו האו״ם. אנשי

 מיריב וטפוף סרסר צד, אל מצד פקחי־האו״ם עברו כסרסורים
להפגש. הצדדים את ששכנעו עד ליריב,

וסרסורים. יריבים נפגשו

 במלוא כשהשמש מסע־יום מובטח. מחלקתי למסע יצאנו
 עברי. כחיל המולדת בשדות לשוטט היא טובה הרגשה עצמתה.
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 מאויר־השדות, נהנים ובגשוש, בהסתר להתקדם משתדלים היינו
 בכך. היה נעים עפר. נעלינו וממלאים שיבשו בקוצים נדקרים

בלבנו. שרים והיינו המולדת של הטובה ברוח חשנו
 זכרתי בלב. ובשמחה שפתים על ברון קצוב׳ במצעד חזרנו

 וב,כרמיה׳ הזהובים בתולותיה תל־אביב, במרחבי ימי־נעורים
 לי זכורים ימים אותם הגרמנית. בשרונה מצל וירק הרבים
 של ימים אלו היו משכר. ריח־אדמת־מולדת נודפי כימים תמיד

 מתגעגע הייתי תמיד ודמים. מאורעות ללא אשלית־שלום׳
 בלב "רון אותו שוב ריח, אותו שוב והנה וריחם. ברוחם לימים

 חשתי כן׳ טו."" טו טו, בטו, הכרך, ומן העיד מן ביד׳ ואת
בעצמי. ושמחה בלבי טוב והיה ההם בנעורים
 שנים שלשים. בני מבוגרים גם נמצאו במחלקתנו אבל׳

 באוירו היו מתנונים מכבר זה בדרכי־מולדת, צעדו לא רבות
 לאורך המחלקה נזדנבה המסע של שבסופו לכך, וגרמו כרך של

 אשר עד רבים לאמונים זקוקים יהיו הללו רבים. מטרים מאות
 לא מהם איש הכתה. באנשי גאה הייתי כהלכה. ללחום יוכלו

 עם ללחום יהיה טוב כן, פגור. ללא בשורות צעדו כולם נכשל׳
אלה!

 של ששעתה ידענו והולך. מתגבר במרץ נמשכו האמונים
 מפקד של התראותיו את וקבלנו לסופה מתקרבת ההפוגה
 ראינו מהתאמן. פסקנו לא בשבת אף הרצינות. במלוא הפלוגה

 עצמנו את ראינו ולא בפקוח־נפש הגובלת חובה באמונים
 אם חפצה. בנפש לאמונים יצאנו אדרבה, מהם. להפטר זכאים

 כי ראינו הכרחית. נראתה שלא עבודה, מעשות נזהרנו כי
 של לחימה לדרגת להגיע עליה רבים׳ לאמונים זקוקה הפלוגה

 בורים האנשים כל לא השונים. והיחידות היחידים בין שתוף
 אלה של תלמודם בין רב שוני שהיה אלא בהלכות־שדה, היו

 בואם מלפני עוד התודה את מכירים שהיו החילים, לאחרים.
 באו הם בשטותיהם. אחידים היו לא לישראל, לצבא־הגנה

 לידי החילים את להביא היה הכרח שונות. א״שיות מאסכולות
הקרב. צרכי של מזוג ולמזגם הדדית הבנה

♦
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 לא האחרות הארץ. מבני ברובה היתד, מורכבת מחלקתנו
 באו. מקרוב שזה גח״ל, אנשי רק כמעט, הארץ בני בהן היו

 כולם... הקפיטנים׳ ,פרטיזנים׳ ורומניה. הונגריה פולין, עולי
 ארצישראלי בחור המחלקות אחת של מפקדה היה לאלה, וכנגוד
תימן. מיוצאי

 המחלקה למפקד לעזור שנקראתי לכך, גרמה זו עובדת־נגוד
 הם גם היו לא מפקדי־כתותיו ששלשת עוד, מה אנשיו׳ באמון

 בכל ולא באידיש לא רב כוחי שאין שהסברתי ואף מאומנים.
 ולהסביר רובה לטול אלא בידי ברירה היתה לא אחרת, לועזית
בו. מחזיקים וכיצד מהו רובה המחלקה לאנשי

 אף העלגת, מלשוני נהנים צוחקים. וכולם מסביר התחלתי
 במצהלת־ חולף היה כולו שהשעור יתכן מדברי. מעט שהבינו

 עברית היודע אחד, גח״לאי שם נמצא לולא תועלת, ללא צחוק
 שקוע, הייתי בו הטרגי מהמצב זה אותי הציל כי ואף מעט.
 מתרגם היה גח״לאי אותו המחלקה. לחילי קומדיה השעור הפך
 לתחתונים עליונים הופך תרגום כדי ותוך, חפשי תרגום דברי את

באלה. וכיוצא
 היה השעור אדרבה, דבר. קלטו לא שהאנשים לומר אין
 במאמצים לי עלה אם ואף השעמום. מן בו היה לא ומענין. מושך
 קניתי אני ואף משהו למדו האנשים היה, כדאי זאת בכל רבים,

לידידים. האנשים את לי

 שבת של טעמה ידענו לא בגזר׳ שניה לשבת שהגענו עד
 ברגש חשנו זו. שבשבת ביחוד הרגשנו שבת בליל כבר צבאית.
 אחר־ רק הרגשנו העיקרי טעמה את אך שבשבת. המיוחד

 כמנהג אבות, פרקי ולומדים הדשא על היינו שטוחים הצהרים.
וכמסורת.

 ירושלים, של בפתחה היינו חונים בלמוד. מיוחד טעם היה
 של באורה האבות פרקי את ורואים הרי־יהודה, למרגלות
 תרדיון בן יוחנן רבי בדברי נתקלנו אותנו. הסובבת המציאות

 ביניהם ואין שיושבין "שנים אומר: היה הוא מעט: ותמהנו
משהו נחמץ רגע אותו לצים". מושב זה הרי — תורה דברי
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 תורה בדברי עוסקים אנחנו שאין בשעה האם בקרבי:
 אנחנו האם — מאד מאד הדבר מציאותי כחילים׳ ובתנאינו׳

 דוסא בן חנינא רבי בא כך לאחר שמיד אלא, לצים? כמושב
 ז מתקיימת חכמתו —מחכמתו מרובים שמעשיו "כל ומסביר:

 ורבי מתקיימת". חכמתו אין — ממעשיו מרובה שחכמתו וכל
 מחכמתו, מרובין שמעשיו "כל מדגים: אף עזריה בן אלעזר

 מרובים. ושרשיו מועטין שענפיו לאילן, דומה? הוא למה
 מזיזין אין בו, ונושבות באות שבעולם הרוחות כל שאפילו

 יובל ועל מים, פלגי על שתול כעץ והיה : שנאמר ממקומו. אותו
 ובשנת רענן, עלהו והיה חם, יבא כי יראה ולא שרשיו, ישלח
פרי". מעשות ימיש ולא ידאג, לא בצרת

 מעל מלחמת־מצוה ומעש — שמעש־תורה הרי דעתנו. נחה
 מישיבה טוב שתלמוד־תורה כשם תלמוד, מכל טוב — הכל

 טוב — מעש־מלחמת־מצוה כדי תוך תלמוד־תורה אבל בטלה.
!אלה מכל

 גם ודעות. וסברות וכוחים תוך ובענין, בשטף קלח הלמוד
 החולין לראית להסתגל להם היה שקשה כאלה׳ היו בינינו

 חולין לשנים: נפרד העולם היה בעיניהם הקודש. שבדברי
 בעולם החולין, בחיי שבמחשבה. דעה היתד, לא זו וקודש.
 היה ולא לרמות כאילו, היה, מותר ובמשא־ומתן המסחר

 ולא בקודש. אלו חולין דברי מגיעים היו לא כמעט. חטא בזה
 דתיות, עצמן המכנות מפלגות, אף אלא כאלה. היו יחידים רק

 הם, ובחירות כסאות והקודש. החולין בין להפריד נוהגות
 כל כשרים ולמענם קדושה חלה לא שעליהם דברים לדבריהן,
 ללא חולין אין לשמור. קשה כזו הבדלה על פסולים. אמצעים

 הבורא. של ליחודו הוא אחד עולם עולמות. שני אין קודש.
 בשוגג. המחללים ויש במזיד, המחללים יש העולם. הוא קדוש

 מהקודש, נפרדים כאילו נראים החולין. הם המחוללים הדברים
שנפגם. קודש אלא הם ואין

 נשתקעו הן גם והאותיות לשקוע שבת של חמתה נטתה
 ברנת־ פיהם הפיות פצחו הספרים. דפי תוך אל בדמדומים

 הערגה משכה והנעלם. הטמיר אל הנפש, לטוהר וערגה געגועים
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 אל בחשכה מצטרפים הם והרי כמוסות נפשות־יהודים עוד
 השירה מטפסת מעלה. מעלה׳ בשירה ועולה המזמרת החבורה
ועולה. ועולה׳

טוב. שבוע

המשמש ?גבעת ציד

אחדדד!" דוד הללו אחדדד! דוד "הללו
 את לעצום יכולתי לא אימים. עלי הילד האלחוטאי טרטור

 האיום הקול באזני עלה לחדדם׳ מנסה שהייתי אימת כל עיני.
:והמנדנד

!״ אחדדד דוד הללו !אחדדד דוד ״הללו
 האלחוטאי מלה. מדבר איננו שותק׳ שהמכשיר רואה אני

 נתקלקל. שהמכשיר נדמה ופעמים. פעם בכרסו למכשיר טופח
 למכשיר וטופח חוזר שהאלחוטאי אלא להרדם. אוכל מצוין!

:מלחשים קול שנשמע עד עבריו׳ מכל
עבור!" אחד דוד אחד! דוד "הללו

 אותך. שומע אני אחדדד. דוד "הללו שלידי: והאלחוטאי
אחדדד..." דוד עבור! אחדדד. דוד אותך. שומע אני

 רוצה אני עצבי. את להרגיז מתחילה המתארכת הדל״ת
 את בו להשליך מתכונן אני שיפסיק. האלחוטאי אל לצעוק
אלי: ופונה מקדים שהוא אלא שישתוק. כדי נעלי׳

ד׳ משהו למסור לך יש נשמע. מה "שואלים
 המכשיר את מיד שיסגור בתקוה משיב, אני — תודה״ !״לא

בסדר". שהכל מסור בסדר. "הכל —
 הקשר ממשיך — !״ אחדדד דוד הללו !אחדדד דוד ״הללו

 חוזר... אני מאיית... "אני — האיומות. הדל״תין את לדרדר
 המלה את שמעתי להתפקע, כבר עמדה כשסבלנותי תקון..."

סוף!" "רות. הגואלת:
 נעצמות. התחילו העינים חשבתי. להרדם, אוכל סוף סוף
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 :מחדש נפתח הדל״תין מחול בבהלה. שוב נפקחו שמיד אלא
 דוד אחדדד... דוד !אחדדד דוד הללו !אחדדד דוד ״הללו
אחדדד..."

 לך יהיה ־אם קשר. לי יש שעתים "כל :אומר הוא ואלי
 לכל להודיע, לי יש מה להתפקע. חשבתי לי". תודיע משהו,

 !לגיא־אשפתות שלו המכשיר את ויזרוק לישון שיתן !הרוחות
 עין עצמתי לא ממני. הרפה לא דל״תותיו עם שהקשר אלא,

 שנשתהה אלא לעזבנו, הקשר היה צריך לבוקר הלילה. כל
 לא לרוחה. נשמתי — משהסתלק ארוחת־הבוקד. את שגמר עד

זה. סיוט לשאת עוד יכולתי
 כנוהו. — המשמש׳ ,גבעת במשלט. שאנחנו שלם לילה כבר

 נהדרים ומה בו, המשמשים בוסתן נהדר מה !בשבחו ספרו כמה
 של שבחיו כששמענו הבורא... של יצורות הבורא... של יצוריו

 ,בוקרא־פיל־משמש׳. :הספורים כן ישכשמו חשבנו המשלט,
יער... ולא דובים לא :לאמור
 הלא בנו. נקרה הסקרנות שוי־נפש. היינו לא כן פי על אף

 נערות המוחלפים: המשלט יושבי של ספודיהם היו מותחים
 המעלות בכל כלולות פניהן, על חן ימיהן, באביב חובשות, כאן...
וכולי... וכולי

 קשה והיפות... הנחמדות הן, באו הקשר, משהסתלק בבוקר,
 ואולי, בספרם. דייקו שלא נראה הרזים. מגלי שצדקו לומר

 נראתה אלינו שבאה החובשת אולי. להתוכח? אין טעם על
 לא לרפואה ,תשעים־ושש׳ בקבוק שאפילו מאד, תמימה שיה
 כדי אהל, ליריעת מתחת השיה רבצה היום כל בתרמילה. היה

 הוכרחה זו הנאה שתמורת אלא החמות. השמש מקרני להסתר
 יותר תחתה לכנף הידיעה יכלה שלא ואף נחלי־זיעה. להזיל
 הזו היריעה תחת ואל הפלא, ארע הנה יצורי־אנוש, משני

 !כולם מקום מצאו איך פליאה, בחורים... מנין חצי נדחקו
 במשורין נשלחו ארבעה כאן. היתה הכתה כל שלא אשרינו,

 אחת. חובשת היתה להם וגם יותר. הרחוקים הבצורים אל
 ומדי בחובשת... נתאהב כמכושף. שביניהם הקטן היה ומשחזרו,

 לא פניו. על סומק עלה מיד שמה, את הבחורים אחד הזכיר



באש בוער סנה 68

 ל,מסמר׳ היד, דנן והבחור זו׳ עובדה אלא לחבריה חסרה היתד,
 חוזרים בני־לויתו שלשת היו שמחה, להרבות וכדי הערב.

 מסמיק והלה הנערה... בו הסתכלה איך אגב, כבדרך ומספרים,
כן..." כן׳ אומרת זאת לא... לא, ענו: להיות ומנסה

 אם במשלט. האנשים על יום אותו השפיע מה יודע אינני
 היתד, אבל היוקדת. השמש או הנערות, או המדרדרת, הדל״ת

 היה הבחורים. במרבית נכר יום אותו של שרשומו עובדה, זו
 מתחממים כמעט, צל ללא במשלט ואנחנו החמים הימים אחד זה

 בתי לנגדנו מנצנצים שעה אותה ונערות. שמש של באוירה
 בשוליהם. וקרירות למחסה צל לפחות, שם, אדומי־הגגות. גזר
 לכולם שנתחשק עד כך כל לוהט וכאן שם... מקלחות ואף

 מזלף־ תחת ארוכות שעות ולעמוד זו גזר אל ולקפוץ לקום
כזו. פקודה המשלט. את לעזוב אי־אפשר — אבל המקלחת...
 מאוירת ביותר שנפגע לברוך, מלבד לכולם מובן היה הדבר
 אל יורד והחל המפורשת׳ הפקודה למרות שקם, עד המשלט,

הדברים. פני את ששנה מאורע, שנתרחש אלא גזר.
 והבחורים כבר זה שקעה השמש מאוחרת. היתד, השעה

 והמצנן. הצח הערב אויר את לנשום המשלט פני על סובבים
המשורין: נהג של קולו נשמע לפתע

!!״ערבים חמודים... על דמויות שתי שם... ראו !״הי
 במרחק, נראו הדמויות שתי ציד! אותנו: תקפה התרגשות

לנען. הדרך באמצע
 גם קראתי !״ המקלע את ״קח — אמרתי — !״ ״שמואל׳יק

 לפתע המשורין. אל ולבוא נשקם לקחת ויצחק עובדיה לזאב,
 מנסה כשחיים גזר, לעבר כבר מתקדם היה הוא ברוך. הופיע

 בחושו ברוך שהרגיש נראה ויחזור. ישתטח שלא אותו לשכנע
 אל במהירות ובא עקביו על סובב פתאום קרה. משהו כי

לזוז. מתכונן שזה שעה המשורין,
 נרגש. בקול ברוך קרא — אתכם...״ יוצא אני !המקלען ״אני

 הכתה, של הקבוע מקלענה הוא ברוך בעיה: בפני עמדתי
 נוהגים החילים וברורה. חדה ועינו למשא בריאות כתפיו כי
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 לשאת רב תענוג היד. לא באמונים כי זה׳ מתפקיד להשתמט היו
 לשמש יסרב לצאת, לו אתן לא שאם חששתי, הכבד. המקלע את

 על להקפיד הייתי חייב זאת לעומת אך מקלען. כך אחר
 ללמדו אפשרות נזדמנה וכאן להענישו. הייתי חייב המשמעת.

לקח.
 את מפקיר אתה לך. שנוח מה רק עושה אתה "אתה!

 במעשיך. לגרום יכולת מה עכשו, רואה אתה רשות. בלי המשלט
 יוצא היה מי כמוך? חבריך גם עשו אילו עושים, היינו מה

 ענשך. זהו הערבים. את לתפוס עמנו תצא לא עכשו עכשוי!
 את תקבע התנהגותך שתרצה. מה לעשות אתה יכול עכשו
 — עכשו לך. יסלח הכל — בסדר תהיה אם להבא. אליך היחס

תצא". לא
 אותו. אוכלת אשמתו שהרגשת ראיתי לפניו. היה איום מבע
הגה. כמעט להוציא יכול הוא אין מתרגש, כשברוך

אני"." מקלען... "אני...
ונסענו. בתוקף אמרתי — !״ ״לא

 גבעות וחלף דהר המשוריין חצי־אפלולית. כבר היתד,
 שבילים חצה בוסתן־המשמש. דרך ועבר חפירות עקף ומכתשים.

 נסענו המכשולים למרות יבשות־משדיפות. שבלים ודרס
 ומלפנינו ממזרח, היתה החשכה מערב. כלפי ישר רבה, במהירות

 היטב ראינו האפלולית למרות שקיעה. שלאחר המערב האיר
 ברורים ונראו החיור באור בלטו העצמים שלפנינו. מה את

 קנה־ מלבין. רקע על צלליות של מראה להם היה ביום. מאשר
 האנשים המשורין. של לפלדת־החזית מבעד הזדקר המקלע
האופק. את ובלשו העליון לצוהר מבעד ראשיהם הבליטו

 גבעה. של במעלה במהירות בעלותו ועשן, נשף המשורין
 אפילו במפתיע, עליהם הופענו הערבים. את ראינו מאחוריה

 בנו. השגיחו אליהם משקדבנו רק בהתקדמותנו. הרגישו לא
 בלשים. כבספורי ממש ידיהם, והרימו בתדהמה נעצרו הם

! ? אש :אותי שאלו ועיניו הנצרה את פתח המקלען
 באיום, מתוכו מזדקרים ורובים שקנה־מקלע המשורין, מראה

 הוסיף התריסים ומוגף הסגור המשורין מורא. להטיל כדי דיו
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 — אלה כל ועל שבטמיר. האימה את גם קני־רובים של לאימה
שבהפתעה. האימה

!״ אידק ארפע !"סטאנה
 לפני עוד ועצרו ידיהם הרימו הם מיותרת. היתד. הפקודה

 קשרנו ובלויים. סמרטוטים רק נשק. כל בכליהם מצאנו לא כן.
 מרה ובנפש כפה, היתה לשני עצמו. של בכפיה עיניו את לאחד
 קשירת זה. של עיניו את לכסות כדי מטפחתו על זאב ויתר

 להוציאם אנחנו עומדים שמא חשש׳ לידי הביאתם עיניהם
 נתקלו תחנוניהם אך נפשם. על ולבקש להתחנן והחלו להורג

 של בשיחה עמם להכנם היינו מעונינים לא לשתוק. בפקודה
 בעצם הם. שחששו מה את לעשות אמרנו שלא אף רחמנות.

 הרובים לועי למראה יבהלו שלא כדי לטובתם, העינים כסוי היה
 ואין עיניהם, את קשרנו זה מטעם לא אבל כלפיהם. הפעורים

 היה השטח כזו. למטרה מטפחתו על מותר היה לא שזאב ספק
 אפשר יודע, מי מדי. יותר שיראו להם ואסור בצורים אזור

 הבצורים פרטי את לאויב למסור הם עלולים — ואז שישחררום.
 שברשותנו. הציוד ואיזהו כאן החונים הכוחות ומה בסביבה,

 סכנה עדיין ברשותם, נשק מצאנו לא אם שאף לנו׳ היה מובן
 לחשד, מקום נתנה זה, בצורים באזור נוכחותם עצם בהם. רבה
מרגלים. הם שמא

 אלא שלהם, בערבית להתחנן חזרו למשורין, כשהכנסנום
 והוא אותם. לחסל שצריך התבטא, מישהו ענינום. לא ששוב

 השלישי השני. מעיז הראשון, את מחסל אינך אם דבריו: נמק
 משתלטים סופם — וששי חמשי בתביעות. בא והרביעי מתחצף
 ספק ללא מרמלה. באו הללו כך. לעשות לנו אסור אבל, עלינו.

נוספות. ידיעות נשיג תועלת, מהם להפיק נוכל
 הציצה האימה שלהם. האימה בפרצופי מסתכל הייתי בדרך

 בדעתי, עלה צמרמורת. תקפתני לרגע החבושות. לעיניהם מבעד
 חלילה, אילו, כזה• במקרה מתנהגים הערבים, הם׳ היו כיצד
 עשרים כבן צעיר, היה האחד בידיהם. נופלים אנחנו היינו

 כמה יודע מי אל״ף... בריאות סוג ובריא. קומה זקוף וחמש.
 וחמש. שלשים כבן ממנו׳ קשיש השני מידיו. נשפכו יהודים דמי
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 שהשותה היא האימה ואולי משפחה, בני אולי לזה. זה היו דומים
פרצופיהם. את

 ביחידות. נחקרו בגזר. חפירה בתוך לראשונה, אותם, חקרו
 הסביבה. ערביי את והכיר היה נען בן אותם. חקר רב־הסמלים

 נענה תושבי שלוים, אזרחים הם כי טענו בפניו. התממו הללו
לכפרם... לחזור כדי הלכו לדבריהם לרמלה. שברחו הערבית

עודי" ערבית איננה ונענה בארץ מלחמה כי "הידעתם
מנענה..." נחנו חוג׳ה. יא "לא,

ברמלה?" עשיתם מה "כזב.
 ללכת רוצים עבודה. אין אוכל, אין ברחובות. "מסתובבים

חוג׳ה". יא מסכין׳ הביתה.
ברמלה?" לגיון "יש
חוג׳ה..." יא יודע, "לא

?״ יש כמה — ולגיון וג׳יהאד !״כזב
אוכל". נותנים לא רעים. אנשים אדון. "יש,

!״ ? יש ״כמה
 יודע לא פלח. אני יותר. אולי אלף. חמשה אולי "אלף.
לספור..."

משורינים?" מכוניות? תותחים? "ונשק?
 טרומביל". יש תותחים, יש לראות. נותנים לא חוג׳ה. יא "פי,

 תוצאות ראשונה. פעולה ראשון, ציד מצוינת. הרגשה היתה
 לא המדרדרת הדל״ת מצוינת. שינה ישנתי זה בלילה מצוינות.

 בכוחה היה לא נשמעת, היתה אם ואף באזני. עוד הצטלצלה
מעיני. שינה להדיר
 גבעת את עזבנו בבוקר למחרת עוד. ראינו לא הנערות את

לחובשת... נתגעגע באי־רצון. עזב שבחבורה הקטן רק המשמש.
 מיוחד חופש לכתה להעניק המם־פא החליט הצטיינות, לאות

 שהכתה בטוח הייתי לבסיס. כשנחזור שעות, וארבע עשרים של
 את הזה. ה,חופש׳ מכל נחת היתה לא לי אבל כך. על תשמח
 ללעוג רוצים היו וכשהאנשים לעולם. קבלנו לא החופש

הזה. החופש את תמיד מזכירים היו קציני־צבא, של להבטחות



שניה פרשה

יורה

הנעורים. ?ני כן — גבור ביד כחצים

מהם. אשפתו את מלא אשי הגבר אשרי

בשער. אמבים את ?דברו כי יבשו לא

ה—ד קכ״ז, תהלים

המדרכה ?התחדש

 לאחר יום ושמונה עשרים להפסק היתד, צריכה ההפוגה
 לחללי באזכרה היה תמשך, לא שההפוגה לכך, סמן שהתחילה.

 תהיה שלא שערו׳ עדיין. הגיע לא השלושים שיום אף גזר,
 וששה העשרים ליום והקדימוה האזכרה את לערוך אפשרות

 קצרים־לוחשים. ונאומים חרישית והתיפחות דומיה לנפילתם.
 טריה מלבנית בחלקה חללים עשרות כשתי האזכרה. היתד, כזו

 קמלים פרחים ועליו קבר־האחים על מערם תחוח עפר אחת.
 ונשים, אמהות אבות, מתיפחות, משפחות חדשים. וזרים

דוממים. וחברים
 ושש שלשים הראשונים. הקרבות פרצו לילה באותו עוד

 וג׳וליס. בית־דרם בחזית המצרים תקפו ההפוגה תום לפני שעות
 ואף מוכנים. יחיו לא שהיהודים בשערם ולכבוש, להקדים נסו
 בהתקפותיהם המצרים נכשלו בהתקפה, הפתעה היתד, כי

 ונתוניס להפתעות מוכנים כולנו היינו למעשה הראשונות.
 על אחי יוסף מפי שמעתי שבועים לאחר רק הכן. במצב

 קיצונית בעמדה היה שעה אותה בבית־דרס. המצרית ההתקפה
 בוקר לפנות ששים־ותשע. לגבעה ממזרח לבית־דרם, מחוץ
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 שתי בין לפרוץ המצרים הצליחו במקרה ההתקפה, החלה
 משנתגלו, אך בית־דרם. על להשתלט שהצליחו וכמעט עמדות

 פגז ירה הבחורים אחד שלנו. מקלעים אש עליהם הומטרה
 מיד. והשתיקו מצרי ,ויקרם׳ בצות ופגע דו־אינטשית ממרגמה

 חפוי הסול עם הזו. במלחמה לידינו שנפל ראשון ויקרם זה היה
 המצרי הכוח בפריצה. להמשיך המצרים עוד יכלו לא ה,ויקרם׳
 לוותה נסיגתו כתור. מחשש לסגת הוכרח לכפר לחדור שהצליח

רבות. אבדות
 חזרנו בבוקר למחרת כאשר כך, על ידענו לא אנחנו אבל

 בלילה למעשה תמה שההפוגה ידענו לא עדיין לאל־בריה.
הקרבות. חדוש לקראת הנכונות במלוא התכוננו רק שעבר.

 ענבה, הכפר התרומם קילומטרים, שני במרחק מצפון־מזרח,
 — הכפר כולו. האזור על רוכב כאילו מעלינו, מטרים עשרות

 מוקף וצורה. סדר ללא בתים של גודש — הערבים כפרי ככל
לכביש. עד בלבנוניתו מתפתל ושביל כרמי־זיתים היה

 מענבה. עלה ועשן התפוצצויות נשמעו הששי יום בבוקר
 תותח הובא זמן לאחר הכפר. על פצצות הטילו עבריים מטוסים
 ארוכות שעות ומבריק. שחור ארך־קנה׳ מילימטר׳, ,עשרים

 והתרגשנו שראינו ראשון עברי תותח זה היה רושמו. תחת היינו
 הששי יום של סופו מערכה. תתחולל שכאן ברור, היה למראהו.

 צבא כוחות ומגיעים זורמים החלו הכפר אל זו. הנחה אשר
פלמחאים. רבים.

 עמדתי ולמחלקותיהם. לכתותיהם נערכו הפלמחאים החשיך.
 את ומהדקים נשקם את בודקים היו בקנאה. בהם והסתכלתי

 שבע ואיני למחלקה וממחלקה לכתה מכתה עובר הייתי החגור.
יוצאים. איננו עדיין שאנחנו בקרבי, התחמץ משהו מראות.

ואמר: מחלקתי מפקד קראני
 דרך לכפר, מחוץ אל והובילם הזו החבלנים כתת עם "צא

 מהשטח שתוציאם לאחר לחזירתם. סיסמה עמם קבע הודי.
תחזור." — הממוקש

 עמו. ויצאתי בחדר עמנו שהיה החבלנים למם־כף נתודעתי
 את היטב אני מכיר אם ושאל חזר רק כמעט. בינינו שוחחנו לא
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 ביניהם עבר שלו׳ החבלנים אל חזר הוא הממוקשים. האתרים
 ,טומים׳ בידיהם היו מצלצל. יהיה שלא והגורם, נשקם את ובדק
 עליהם מוקשים. מרובעות: חפיסות להם וחלק הוסיף והוא

 הערבים ינסו באם ולפוצצו, ירושלים—רמלה בכביש גשר למקש
לענבה. תגבורת להחיש

 נכבשה האחרונות, הלילה בשעות תותחים הרעשת לאחר
 מאחר שבויים, ילכדו שלא היה נדמה השבת. בבוקר ענבה

 הופיעה שבבוקר אלא ההפגזה. לאחר פנוהו הכפר שתושבי
 מרמלה להסתלק שאמרו ערבים׳ עמוסה מכונית הכפר בפתח

 חילינו, למראה הופתעו מה בענבה... מחסה למצוא רצו הנצורה.
 ענבה גם כי אלה, של דעתם על עלה לא לשבי. שהובילום

להכבש! ■עלולה
 שהיא ענבה, על הבוקר בדמדומי עינינו להזין הספקנו לא
 זמזום לרמלה. מעל תמר ועשן קולות־נפץ שעלו עד שלנו,

 עולים הבוקר׳ ענני בין חומקים נראו ומטוסים נשמע מטוסים
אדירות־נפץ. פצצות ומטילים וצוללים

 הוסיפו העשן ותמורי הנפצים מעט. קודר היה אויר־הבוקר
 רגשי־ מקדרות. היינו רחוקים שאנחנו אף האויר, של לקדרותו

 שבועות הערבים של התקפותיהם את זכרתי בי. סערו נקם
 באין בשמינו טיילו מטוסיהם עת תל־אביב. על כן לפני אחדים

 בודד תותח ורק העיר במרכז פצצותיהם מטילים מפריע.
 אלא חלפו לא בעדם. לעצור מדמים וסטנים לעומתם מפמפם

 מפיל שלנו קטן יתוש־אוירי בחדוה ראינו וכבר שבועים־שלשה
 המעודדים מהמחזות זה היה ממנו. גדולים מצריים מטוסים שני

 שנים־שלשה עוד אלא מאז עברו לא — והנה זו. שבמלחמה
 ואף רמלה ואת ענבה את מפציצים שלנו ומטוסים שבועות

היו! רבת־עמון מעל
 אוירית! הפצצה של טעמה הערבים, הם, גם נא יטעמו

 ויסיקו יחושו מלמעלה. התקפה בפני חוסר־האונים את ■ירגישו
 הברורות מסקנותינו׳ את הסקנו שאנחנו כשם מסקנותיהם. את

 !להאדיר עצמה, להרבות מאמץ׳ להגביר :וחסדות־הברירה
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 חיפה מסקנת דיר־יסין, מסקנת את יסיקו לא הערבים אם נראה,
 כאן. זר ומי הזאת בארץ האדון ומי מי נוכח במסקנה וטבריה.

ונוכחה! נא לכו

 החלו מכוניות ממוקשים. פונתה ירושלים לכביש הדרך
 לכוחות תגבורת אנשים, מעבירות אספקה, נושאות עוברות,
 לשחרר במטרה גמזו, לעבר בהתקדמותם הממשיכים הפלמח,

 שבמשך הבטיח, המתקדם הגדוד מפקד הנצורה. בן־שמן את
 אחר יום־יומים — כולו והאזור משוחררת. בן־שמן תהיה יומים

 מהעבר כי במהרה, ולהכבש להנתק עלולות ולוד רמלה כך.
 חטיבת של התקפתה נפתחה ווילהלמה, יהודיה מצד השני,

 וכי בגליל רבים כבושים על ספרו שהגיעו הידיעות השריון.
 גרמו הללו הידיעות ימים. שאלת אלא אינה נצרת של נפילתה
 לא ואנו יגמר, והכל מעט עוד וחסרי־מנוחה. עצבניים שנהיה

נשתתף...
 לעזוב להתכונן שעלינו סתמית, הודעה נתקבלה בצהרים

 מטרה. ולאיזו יוצאים לאן נמסר לא הקרובות. בשעות הכפר את
 המתיחות. את בבת־אחת לפרק כדי זו בידיעה היה די אבל

:חדוה קריאת לפתע פרצה ההודעה׳ אלינו משהגיעה
ג׳וב!.." ג׳וב! "ג׳וב!

 מהעמדת־פנים, בה היה לא מלאכותית. שמחה היתה לא זו
 לא שמא החשש בלבותינו. התרחש לאשר בטוי פשוט, אלא,

 עומדים שאנחנו נראה שכאשר כך, כל העיק בקרבות, נשתתף
 כאלה בפלוגה היו אבל מתוך־תוכנו. השמחה פרצה להשתתף,
 אנשי של טיבם מה לתפוס יכלו לא בתמהון. בנו שהסתכלו

 יום־יומים רק י לקרב לצאת כך כל הם שמחים למה אלה. לח״י
 צוהלים והיום — לחופש לצאת התובעים מראשי היו כן לפני

לקרב... לצאת
 אי־אלו רק חילים, בו נראו לא כמעט. ריק למחנה הגענו

 רחף השממון לחזית. מוכשרים שאינם ,עקומים׳, שרות, אנשי
 בדקנו במחלקות, נתיצבנו כבר. זה יצאו כולם המחנה. בתי על
למכוניות. ונדחקנו תחמושת של מלאי קבלנו הנשק׳ את
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הקרב. לחזית
 עד ידענו לא אבל הדרוס. חזית — נסיעתנו מטרת את ידענו

 הדרימו מבינינו מעטים אותנו. יביאו ולאן משתרעת היא היכן
 ביד־ ,באשדוד נמצאים שהמצרים ידענו מגדרה. הלאה בעבר

 כל בפנינו היתה ולא ונגבה. באר־טוביה ובסביבות מרדכי
המקומות. מן תמונה

 כלשהי. מתוחה גם אם עליזה, היתד, במכונית האוירה
 ולא לנשק. מעל ואדם אדם גב על נשק חברו, אל אחד דחוקים

 מקום ומפנים נדחקים היינו המקום. לי צר שיאמר: אחד נמצא
 כמעין מפיותינו פרצה השירה כדורים. תבת ולעוד נוסף לחיל
 — בעיקר שבת. ושירי לח״י שירי פינג׳ן, שירי שירי־קרב, מים.
 המלחמה, מערכות אל במכונית נוסעים שהיינו ואף שבת. שירי
 כמאונסים עצמנו דמינו לא לרגע אף השבת. בקדושת חשנו
 האסורים דברים עשינו לא אותה חללנו לא השבת. את לחלל
 מקח נהלנו לא אש, הצתנו לא כתבנו, לא הכרחיים. ואינם

 תחמושת ארגזי נושאים היינו אבל אחת. בתחנה לא אף וממכר
 אפסנ!< וארגזי צחצחנו; גם נקינו נשק שבת. מזמורי ואומרים
 מיוחדת. שבת היתה זו שרפנו. מיותרים ודברי־כתב סחבנו;

 שבת־מלחמה במנהגי רגילים היינו שלא ואף מלחמה. של שבת
 מצוה במלחמת חובתנו את ידענו דיניה, כמעט ידענו ולא

עלינו. חלו מצוד, מלחמת של דיניה ישראל. לחרות
 שבת. של מנחה והתפללנו חנינו קסטינה של בחורשתה

 והתפללנו — המכוניות את והסוינו אקלפטוסים ענפי קטפנו
 כך — בארץ!״ אחד גוי ישראל, כעמך ״מי שבת. של מנחה

ישראל. צבאות לאלהי לבנו מכונים התפללנו,
 הכביש מן נוטים באר־טוביה, ליד ואנחנו לערוב נטה היום
 תותחיהם את עליו מטוחים מצרים בו. לעבור אין החסום.

 מקפצים פרדסים, שבין בשביל אנחנו סואידן. עירק ממשטרת
 מפני הן מאליו. פסק הזמר הדרים. לריח ומשתכרים גומות

 נשמעו ממרחק החזית. אל מתקרבים שהיינו משום והן התנודות
 שפסקה רק ולא רבה. מתיחות עלינו והשרו תותחים רעמי

 והנעת הפה בפתיחת סכנה היתד, יכולנו. לא לשיח גם השירה,
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 שירננגשו חשש היה המכונית. של קפיצותיה בשעת הלשון׳
 סכויים היו לא זה בלא גם אך ביניהן. תלחץ והלשון השנים

 כל והיה בבהירות, והלכו נשמעו היריות הדי שיחה. שתפתח
 את מסכם מחשבותיו. את ומחשב עצמו בתוך מתכנס אהד

 מאחורי שם, השארנו מה לעצמנו היינו מספרים עליו. שעבר
 אנו אי־מקום לדעת העתיד, אל לחדור ומנסים והמקום הזמן

 בחשובי להתרכז היה קשה הזאת. ההליה כל בחשבון תופסים
 ומסירות. פחד של להמית־הלב נסערו המחשבות כי חשבונות,

 מחליטי־גורל־עצמאיים לא ולפקוד, למרות ונתונים חילים היינו
 אולי מעש. של למאמץ להתמסר אלא ברירה, לנו היתה ולא

 שנית לבדוק ננסה המערכה, מתוך שלמים נצא אם כן, אחרי
ובשקול־דעת. בשקט מאזננו, את

 מחריד. צלילה בזמזום הרהורינו את הפסיקו אויב מטוסי
 לבסיס להכנם משעמדנו אחרון, רגע באותו עלינו ובאו ירדו הם

שפיר. — הקרבי
 השם את כולם הנושאים שלשה בשפיר, היו כפרים שלשה

 שם נשא אלה כפרים משלשה אחד כל סופיר. — האחד הערבי
 המערבית; שפיר — ערביה סופיר הגאוגרפי: התאור בלווי זה

 היו הצפונית. — שמליה וסופיר ;המזרחית — שרקיה סופיר
 אלה בכפרים היה אבל בתי־כפר. מאשר גבובי־חמר יותר אלה

 היו טבולים אחרים: ערביים בכפרים היה שלא מיוחד, משהו
 עצים עוד להם ונוסף וסביבו, בכפר היו רבים פרדסים בירק.
 קטנה חלקה כל צברים. — מאלה ויותר וגבוהים. ענפים הרבה,

רעננים. דוקרניים, ירוקים, צברים של במשובה גבולים חצר וכל
 בפתחה נכנסנו כלשהו. מטען שיטילו מבלי המטוסים חלפו

 עם ראשונה התודעות בסיסנו. יהיה כאן המזרחית. שפיר של
 רבים. מעברים אי־לרגעים עלה התותחים המהום החזית.

 מאתנו. התותחים מרחק לפי הכל ואטומים. ברורים המהומים
 הקרביים: החילים החזית, חילי הם׳ גם והנה בכפר אנחנו

 צרורות. ביריות אותן ומנסים מכונות־יריה מנקים מוכנאים
 מנקים ומאובקים מרופשים חילים ועתיר־אימה; מוזר שקולן
 אחרים עוד עבדים; בקרב יום באותו שלל שנלקחו ברנים׳



79 המערכה יש ד ח ת ה ב

 ומתגאים אנגליים ברובים מחזיקים ומצ׳זבתים. נופשים היו
 כאן היה ורצינות. גאוה של תערובת בדבריהם היתה בהם.

 בושה ורצינות, — גאוה הרצינות. שעיקרו חזית, של נוזח־דבור
בצחוק. אף רצינות ורצינות. — צחוק ורצינות, -

 משוכת כולה מוקפת קטנה, חצר בכפר, חלקה, שם היתה
 הפלוגה לה ועדה זו חלקה לה. אחד פתח ורק צברים

 מכשירים לחפירה. וקשה שחורה — האדמה הקרבי. ובסיסה
 בהלכות־ עוד בקיאים אנחנו ואין ברשותנו היו ולא כמעט

 עצה ולקחנו זה בכגון התנסו שכבר חילים שם היו דתחפרות.
 בפני להגנה היחיד כחפירת אין כי בפנינו העידו הללו כפיהם.

 בכל ואם בחפירות, לפגוע נוטים הפגזים אין כי תותחים. אש
 נפגעות האחרות החפירות אין — אחת בחפירה פגז פוגע זאת
נזוקים. אנשיהן ואין

 מלבניים, בקברים חפירותינו נראו העבודה קשי מפאת
 ולהביט אפרקדן בהן לשכב טובות וכרחבו. הגוף כא־רך

 סביב החול גרף את הערמנו המחסה, את להגביה כדי במכבים.
 האדמה לעשות? יכולנו מה אך מגוחך. היה זה אבל לחפירה.

 שנים ואתים המחלקה לכל אחד מכוש רק עלובים. והכלים קשה
לחפירה. תור לכלים, ותור

 מה "טפשים! המם־פא: שהופיע עד ונרדמנו, כמעט
 האם חיים? להקבר אתם רוצים האמנם שחפרתם?! הקברים

 רב זמן תשארו לא אלה בחפירות ? חילים של חפירות הן אלה
בצדו..." וקבורה מות בהן! בטוח מות בחיים.

 ועכשו הרחנו, חזית של ריחה מעט. לא החרידונו דבריו
לעשות? עלינו מה אך דבריו..

 השמועה: עברה הפסקנו. שמיד אלא להתחפר, חזרנו
לפעולה! יוצאים



 נגבה. של ממזרחה ערבי כפר הוא בית־עפה לנו: הוסבר
 שתושביו לשער יש קילומטרים. ארבעה — אליו הניתנו ממקום
 על־יוי הכפר הותקף פעמים בו. מצרים חילים ורק עזבוהו

 החטיבה, של הג׳יפים פלוגת בו שהתה אף ופעם כוחותינו,
 הצליחו הללו שמשוך. ,שועלי בשם־התפארת כונתה שלמחרת

 שהוכרחו אלא אחדות. שעות במשך בו ולשלוט לכפר לפרוץ
 מתפוצצים ופגזים מטווח והכפר מחופרים היו לא כי לפנותו,
ועלה. מעט עוד והשחר ביניהם
 לכל אחת. מצרית מחלקה אלא בכפר חנתה לא שנמסר כפי
 ידי על מוחזק שהמקום ברור, פנים כל על פלוגה. — היותר

 שנפוצה טבעת נגבה, סביב הכתור מטבעת כחלק המצרים
 מה ולדעת לגשש — העיקרי תפקידנו העקשני. עבדים בקרב
 כונניתו. ומה אשו כוח מה במקום. החונה המצרי הכוח מדת
 שיסיחו כדי במקום, המצרים את להטריד — לנו תפקיד עוד

 יומים זה העומדות ועבדים, נגבה מעל ודעתם מכוחם מעט
 שריון של ובהסתערויות הרף ללא בהפגזות סוערים, בקרבות

 נאמר — ״אבל״ עלינו. שהוטלו המשימות היו אלו רגלי. וחיל
 להתקרב ותצליחו חזקה, בהתנגדות תתקלו לא "אם — לנו
 את ולכבוש לנסות אתם יכולים בכם, שירגישו בלי הכפר אל

תשוקות. מקצת לספק כדי בו והיה מעודד היה זה סכוי הכפר".
 ועוד מחלקות שתי אלא היה לא זו לפעולה שהוקצב הכוח

כנספחת. ,בדאונינג׳ חולית
 פעולת־ להיות זו פעולה היתה צריכה הפלוגה אנשי לרוב

 והיו כזה מצב בפני מעולם עמדו לא רובם רוב ראשונה. קרב
 גם מעטות. שעות בעוד יתרחש לאשר מעט לא וחרדים תוהים

 פעולה זו היתד, ראשון, מבחן־אש כבר עברנו שבחלקנו לנו,
 לעורר רב חומר בזה והיה צבאית, במסגרת ראשונה קרבית

 של אי־הידיעה מצב הוא גרוע בלבותינו. גם וחרדה מחשבה
 רגשות ומזויעים. כמחרידים הידועים להתרחש, העומדים דברים
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 בבית. השארנו ולאשר לגוף החרדה בנו. עוברים היו רבים
 באימת־ צולפים כדורים ונופלים. צונחים חברים לראות החשש

 אחרים: חזיונות־דמיון גם היו אבל להתקדם... ולהמשיך מות
 השטה בכל שולטים אנו הכבוש. הכפר בתוך עצמנו מדמים
 אחדים רגעים לפני שרק פגרים... פגרים חללים... סביב, וחללים

 באזנינו שומעים היינו לעומתנו... ומקלע רובה מכונים היו עוד
 משתרר כך אחר עמדות־אויב. על שהשלכנו הרמונים צלילי את

 לבית מבית מקפצים ואנחנו סביב שרועים הרוגים ואויבים שקט
 דמיונות היו אלה נהרגו... כי אינם, ומצרים לחפירה ומחפירה
רבים. לבבות ומהמים הומים רגשות מערבולת שעוררו

 ,אבל רוגשים. אנחנו ועוד בתור עומדים המטבח. אל פנינו
 לנו היה טוב אחיו. על איש צעקנו ולא רגנו ולא בתור עמדנו
 ימצא מצב מה יודע אדם שאין ההרגשה׳ שבכאן. הזה בדוחק

 שקשרה באחוה היטב חשנו זה. אל זה אותנו דחף שעה, בעוד בו
 שכרגיל הטבחים, ואף — הפלוגה המחלקה, הכתה, כולנו, אותנו

 והיינו בעינינו טובים ידידים עכשיו היו כולם אותם. חבבנו לא
שנית... ולראותם לשוב מתגעגעים
 השוקולדה בה. לנהוג איך ידענו ולא קרבית מנה קבלנו

 הוא גם והפה יבשים פת־חיל פכסמי אך מידית, לבליעה נוחה
 התחתון לכיס והכנסתים הפכסמים את צררתי מהתרגשות. יבש

 קדוש הוא אך ללב, מעל בסרבל, היה כיס עוד שבסרבלי.
 התחתון, אלא פנוי כים לי נותר שלא ומכיון האישית. לתחבושת

 אך החניות. באחת לאכלם חשבתי הפכסמים, את לשם דחסתי
 משחזרנו, רק עליהם. דעתי נתתי ולא למדי מרוגש הייתי

 היד עוד. מצאתים לא אך בהם, נזכרתי הפעולה, של בסופה
 בשעת שלהם. ופתיתים וקמח־פכסמים אבק אך מהכיס הוציאה
בכך... חשתי לא אף ואני נמעכו, הזחילה

 כדור מאה מלאות. הן גם הכדורים ואשפות חגור הנשק
 האישית, התחמושת ומלבד רמוני־יד. ושני כדור מאה לאשפה,

 מארגזי־הפעולה לבד כדורים, אלף עוד כתה כל של ברשותה היו
המקלעים. של

 הרבה הרבה, היו הפעם אבל במנין. ערבית להתפלל עמדנו
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 וארבעה מנינים שלשה זרוע השדה את ראינו הפעם ממנין. ■יותר
 זאת, לתפילה נצטרפו הפלוגה מאנשי רבים מתפללים. וכולם

 נזכרו בה, נזכרו עכשיו תפלה. מהי ושכחו שכמעט כאלה גם
 המלחמה לנוכח בעמדם חי. לכל חיים החותך ברבונו־של־עולם

 תפלות ידעתי כי ואף לבקשו. עמנו ויבואו בלבם אלהים עלה
 מתכנסים והם ובחגם באבלם יהודים ראיתי כי ואף •רבות׳

 הנה שבשמים, אביהם לפני צקון־לחשם לשפוך בבתי־כנסיות
 לרגש ולא ששפעה לאמונה לא בחיי. הזאת כתפלה היתה ■לא

בתפלה. שרעדו ללבבות ולא שפעם,
 קלושות מאיר להעריב נוטה ירח ורק בשדה עומדים היינו

 שהתרבו מניניה על כולה והעדה צללים ומאריך מכוכב דלילה
 ומאירים עולים אשי־די־נור׳ עולים משם מזרחה, ופניה עומדת
 שולטים והם יושבים אויבים שם כי אנו, ויודעים סביבם.
 שבצפונו עיר־הגנים מן לארכו, מהר על רודים הם שלנו, במזרח

 על וחלוף וענתות שלה דרך והקללה, הברכה הרי בין עבור
 וקרית דוד בית־לחם את והקף והלוך אותו ובלוע הר־הבית כתף

 אשים והרחב. הגדול נגבנו אלי הפונה האבות ועיר ארבע
 לבותינו ומרעידים אלינו מזעקים והם במזרח נצתים גדולים

לקרב. צאת בטרם המיחלים
 במזרח. זרים אשי כל על וגבר שליח־הצבור של קולו עלה
:ומרעיד מזריח וקולו במערב היינו עומדים

 דבר אויב, מעלינו והסר בעדנו, "והגן
 ומבטאים קולנו מגביהים כולנו אחריו׳ ואנחנו וחרב..."

 קולות קול׳ אל קול מצרפים ובתגיה, באותיותיה מלה מלה
הקרב. אל היוצאים קולות ■הנפש׳

 ולשלום!" לחיים ובואנו, צאתנו "ושמור
 במקוה־של־ טובלים עצמנו חשנו■ מזוככת. בנפש בדבקות, יחלנו

 בחייהם. אחת רק בריות לה זוכים אשר שעה שעה־עילאית,
המצרי. האויב על ראשון לקרב יצאנו עת זו, שעתנו היתה ■בזו

 פקודות מוסרים במחלקות, נערכנו וכבר לצאת עמדנו
 התפוצצויות נפצי השמים. רעמו לפתע אחרונות. והודאות
 צברים, לרגלי השתטחנו שרקו. ורסיסים בקרבתנו .נשמעו
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 והרסיסים בקרבתנו ממש נתרחשו ההתפוצצויות גופינו. מכוצים
 מעט עוד שעצבינו עד ומנסר חד זמזומם מעלינו. בחלפם שרקו

 באשרנו הפעולה. לקראת מרוגשיוס היינו הכי בלאו כי וימרטו׳
 שהיו הללו׳ קלות. נשרטו טבחים שני רק איש. נפגע שלא

 נפגענו׳ שלא וטוענים׳ עומדים היו מיד, הבא בגמול מאמינים
 לפי דברים על דן הייתי לא פעם אף התפלה. של בזכותה

 ופעולת־התקפה, לפנינו שלם לילה עוד הרגעית. התרחשותם
 דבריהם להכחיש יכול הייתי לא זאת בכל למועד. חזון ועוד

אולי. מידיי גמול גם יש אולי יודע, מי צדקו. לא כי ולומר,
 עלינו השאירה לפעולה, היציאה לפני שטעמנו זו, הפגזה

 מרגלים נמצאים שמא חשש, בנו נתעורר ומוזר. מעורב רושם
 כבר במקום שוהים אנחנו תמוה: באמת היה הדבר בסביבה.

 לילה, בשעת עכשו, והנה הופגזנו. לא ועדיין אחד ולילה יום
 עומדים כשאנו זו, בשעה דוקא לתצפית־אש׳ אפשרות אין שבה

 המקום דוקא מתרכזים׳ אנחנו בו במקום בדיוק לפעולה, לצאת
 שהמקום נראה להתקפה! ליציאה שנועדה בשעה מופגז, הזה

 אבל, כה. עד אותו הפגיזו לא כן פי על ואף היום במשך טווה
 הרבה בו שהיו במקום, היחידי הכוח היינו לא שאנחנו העובדה

 רב. בתוקף לא כי אף זו, טענה דחה רגלים, מחלקות משתי יותר
 צד גם זו, הפגזה־תמוהה בעקב נתעוררו חששות רק לא אך

 השרתה נפגענו, לא ההפגזה שלמרות העובדה, בה. היה חיובי
 מאש־תותחים. במקצת נתחסננו בטחון. של אוירת־מה עלינו
 הזרקת על־ידי מדבקת מחלה מפני להתחסן שנוהגים כשם ממש

 להזיק, עלולה שאינה בכמות מחלה אותה נושאי חידקים תרבית
 ברור באופן נוכחנו הזריקה. מקבל את מחסנת שהיא וסופה

 צריכים אנחנו ואין ולהמית. לפגוע חייבים אינם שפגזים וממשי,
כך. כל מהם להתירא

 למקום לכתותינו, ונתלקטנו חזרנו ואנחנו ההפגזה פסקה
 הנשק, כלי את נקינו לדרך. לצאת מוכנים היינו ההערכות.
 מפני מקלט לנו בחפשנו שנשתטחנו, שעה בעפר, שנתלכלכו

לפקודה. וזזנו נתפקדנו הפגזים.
 כתת־החוד. לנו: ניתנה גדולה ,זכות׳ בראש. צועדים אנחנו
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 בשמח ודאי — גרסו — כן אם לקרב... לצאת דרשנו תמיד הלא
 לתפקיד. ששמחנו לומר קשה האמת׳ למען בראש... לצאת

 את משקבלנו אך לגמרי, וחסרי־פחד כך כל אמיצים היינו לא
 צעדו שלמחלקה האחרות הכתות שתי יצאנו. — הפקודה

 החובש בני־לניתו: עם המחלקה מפקד — ובתור מאחורינו
 זה התיגע כמה המחלקתי! הקשר היה מסכן המחלקתי. והקשר

 הכל ואחרי ההליכה, בשעה רץ ריצות כמה הזו׳ הדרך בכל
 ראשית לנו היתה סלולה דרך־עפר כמונו!.. לתקוף היה צריך

 מימיננו חומה לנו היו ומתנשאת מבשילה דורה שדות המסע.
 מהלכים היו כמעט. נראו לא בראש, שהלכו הגששים, ומשמאלנו.

 והלילה גבוהה הדורה כי נראים, ואינם כמעט והם בשדה־הדורה
 דרכנו. מדריכים והם בשמים נוצצו כוכבים רק ומחשיך. הולך
 לשמור העת, כל פני לסוב יכולתי ולא■ דרומה מתקדמים היינו

 מהלכי כונתי ארוכה, היתה לא שהדרך כיון אך הציר׳ כוכב על
לפני. הנוצץ לכוכב

 שהטלתי הנוסף הכדורים משא על כן לפני שהתלוננו הללו,
 נפטרו למשא־גבם הודות רטונם. את לזמן־מה שכחו שכמם, על

 ולהוות בראש ללכת רב תענוג זה היה לא כגששים. מלצאת
 שאין להם, הסברתי שאני אף למוקש. או לכדור ראשונה מטרה
 בגוש בכתה, אלא הבודד׳ בגשש מרגישים אין לרוב כך. הדבר

 צחקו הללו לבטחון. הגשש כתפקיד אין כך משום גדול. אנשים
 כך להסביר חייב כמם־כף, שאני, בידעם לי׳ וסלחו להסברתי

 הכל ועל מאד הגיוני הדבר התול, זה היה לא אבל הדברים. את
!מכל טוב אמצעי־זהירות וזהו בטחון. משרה —

 שני אלא היו לא למחלקה היטב. מצוידים שהיינו לומר אין
 מקלע במקום אך מקלע. תמיד חסרה אחת שכתה יצא, מקלעים.

 כך, נתגלגלו והדברים דו־אינטשית. מרגמה ברשותה היתה
 לקחת לא שהחלט כיון אך המרגמה. בעלת הכתה היינו שאנחנו

 היה לא וסטנים. רובים בלבד, קל בנשק רק יצאנו המרגמה, את
 זו, מציאות עם להשלים הוכרחנו אבל לכתת־חוד, רב ציוד זה

 מה עד בעליל, חשנו ימים. חדשים רק קיימת שהמדינה בידענו
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 ואלפי מקלעיוז מאות על ,אלטלנה׳ השמדת במעשה פשע היה
רוביה.

 כי אף ארוכות׳ שעות נמשכת שההליכה לנו׳ היה נדמה
 ההערכות בקתת אל שהגענו עד חצות. שעת הגיעה לא עדיין

 הצועדים לאלה הניתן בפצוי חשנו כאן קמעה. לנפוש וישבנו
 וקמים למנוחה ראשונים יושבים יותר. ארוכה מנוחתם :בראש

 חסר־טעם ולא קל־ערך דבר זה אין והרי האחרים... עם יחד
 ובדקו וחזרו במפה הקצינים בדקו ובהתקדמות! בהליכה

 המגובעת בית־עפה המשכנו. הפלוגה. אחרוני גם ונתנפשו
 ניתן העינים במראה אך הלילי. השחור ברקע אפל ככתם נראתה
 מאם־הדרך בסורנו עכשו, פנינו ואליו הזה האפל בגוש להכיר

 שנחרשה חלקה׳ בתוך הלכנו השדות. לשטח ובהכנסנו הכבושה
 תוך אל מועדות כשהרגלים קשה׳ בה וההליכה מכבר לא זה

 ושברירי רגבים הנעלים נתמלאו העפרירים. הרכים התלמים
 קט. לרגע נעלים שנחלוץ כדי למנוחה, מתפללים היינו רגבים.

 להשתמש ההנתי לא גם להעצר, יכולנו לא פקודה ללא אך
 העליתי לא אף חשד. של במקרה להעצר ככתת־חוד, ב,זכותנו׳

 שלפנינו, במטרה היינו מרוכזים כך כל פשוט׳ דעתי. על כזאת
 והללו, מחשבותינו. להפנות יכלה לא רגבי־העפר הטרדת שאף

 ללא כזו, שגרתית בהליכה ביהוד מאד, מטרדות היו המחשבות,
הלילי. השקט ממסגרת חריגה

 ושנים. מטר עד רב, לגובה מתנשאים גבעולים דורה. שדה
 תוך אל היא גם וחודרת למגע־של־נענוע נושרת ותפרחתם
 דרך סוללים היינו וככתת־חוד הגרוי. את ומגבירה המנעלים

 מאטים שהיינו אף בגופינו. עצמם המחביטים העבים, הקנים בין
 על רשרשו קני־הדורה שקט. צעדנו היה לא ההליכה, בקצב

מאמצינו. אף
 אלינו. וקרבה הלכה וגדלה, הלכה האפלה בית־עפה דמות

 בצואר חובקת כשימיננו הגוף׳ לפני באלכסון מוחזקים הרובים
 ומקור נפתחת לנצרה רק מחכה בבית־הבליעה כדור הרובה.

 מעמדות־ פתאום אלינו שתפתח לאש מוכנים היינו משתחרר.
 למם־מם. לאחורי, לבי תשומת היתה מזה יותר אבל הכפר.
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 כי ואף בידנו. היא הערב שהיזמה בידעי ממנו׳ לפקודה הכיתי
 לפקודת־ תישומת־הלב עיקר רוכז זאת בכל להפתעות, התכוננתי

שלנו. היזמה
 הפתעה הופתענו והנפשית, הגופנית הכוננות, כל אף ועל
 טובה הוכחה וזו — היום עד להסביר אוכל שלא באופן גמורה.
 ממרחק פתאומית אש עלינו נפתחה — שבדבר להפתעה ביותר
 היו לא אלה אבל מלפנינו. מטר מאה ואולי מאתים, ביותר, קרוב

 קרבם, את עלינו להריק נפתחו לועי־אש אלא סתם, כדורים
 לילה, היה בברור. זוכר אני זה ואת ראינו זאת ממש. לועי־אש

 בית־עפה מתוך נפלטים אשים ראיתי לקני־הדורה ומבעד
האפלה.

 נשתטחנו מפיו׳ הגה יוציא שמישהו ומבלי בפקודה, כאילו
 איש חשב לא רגע אותו נשתטחה. המחלקה כל כולם, ארצה.

 ראשונה הרגשה ארצה. נשתטח רק שלמד. תורת־השדה על
 היו ביותר. המרובה במדה לקרקע להצמד היתה בנו, שחלפה

 הראשונות. בשניות הדברים היו כך באדמה. ראשם שטמנו גם
 וגברה. הלכה רק רפתה. לא רבה, בעצמה שהחלה שהאש, אלא

 שתשקע בקרקע, גופינו לוחצים עדיין היינו הראשונות בשניות
 את להבין כשהתחלנו הבאות, ובשניות חיים... שתבלענו מעט,

 שרקו הכדורים בהגיון. לחשוב נתפנינו לא עדיין הנעשה,
 לראשינו הכדורים. לפגיעת ונשברת מתנועעת והדודה מעלינו

 ל... חשש פתאום נתעורר אבל, הפלדה. קובע — מהסה היה
 מגן הפלדה וקובע מקור־האש כלפי שטוחים היינו כן׳ עכוזים.

 דוקא. בעכוזים ונתרכזה מחשבתנו נתעוררה לפתע הראש. על
 ואני לו... חוששים והתחלנו ביותר הבולט הגוף חלק זה היה

 בדעתי במחלקה, השמן לאחד הרהורי עברו רגע שבאותו זוכר׳
ורחבים... גדולים שעכוזיו

 ונצטללה הלכה המחשבה אך הראשונות. בשניות זה כל
 בלתי־פוסקים. בזרמים ראשינו מעל חלפו הכדורים במהירות.

 ומעל ומשמאל מימין באויר. נוסרים כדורים של אימה שריקות
 סוג בהבחנת היתה המחשבה הצטללות ראשית ממש. לראש
 של — וצרורות רובים. של — בודדות יריות הרבה האש.
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 מכונת־ של משונה תפוף מין גבר אלה כל על אבל מקלעים.
ואטיים. ארוכים צרורות יריה.

"תום־תום־תום־תום־תום־תום".
 תופים כנקש והתגלגל הלך הקול בגלגל. רעם כקול זה היה
 ביערות־עד. אוכלי־אדם של כתפיפת־תפלה אפריקה, ביערות

 תפף־האימים את נגן אחד תוף ולא להחריד. כדי הזה בקול היה
 ופכח נחרד האויר האיומה. למקהלה נצטרפו רבים רבים הזה,

במהירות. אותנו
 על שעון עדיין והקובע האדמה מעם ראשי את הרמותי

 הסתכלתי התדהמה. לאחר שטוח שהייתי בעת שהיה כפי פדחתי,
 גוש כל עוד היה לא אפל, גוש כן לפני ראיתי בו במקום לפני.

 המשונה החזית מתוך נפלטו כחדודים אשים דק אופל. ולא
 במאוזן נופלים ככוכבים כגלי־הלקאה. כלפינו נשלחו וזהרורים

 ונתפכחתי שהלכתי ואף מעלינו. עפים־טסים הזהרורים היו
 לא עוד לפני. שנתגלו החדשים למראות עדיין תהיתי במהירות
 נדלקה ואלומת־אור כולן, התופעות את לעצמי להסביר הספקתי
 וצהובה. וירוקה אדומה אחת. ועוד אחת עוד ואחריה בשמים

 הרגשת־מערומים. בנו עברה חלפה מעטות. לשניות נתכוצנו שוב
 משכבנו. מקום רואה גם והוא האויב לעיני גלויים עצמנו השנו
 מפקד־כתה שאני נזכרתי לידי. ששכב ברוך את ראיתי עכשו

 מפקודי ששנים זכרתי מיד. ונתפכחתי לפקודה מחכים אנשים וכי
 ואני כבו הרקטות ומשה׳לה. חיים כגששים: על־ידי נשלחו
 כל שמעתי לא הגששים. מעבר דבר־מה לשמוע אוזן הטיתי

 הגיע ולא חלושות להם שרקתי ללא־מספר. יריות מלבד הגה,
 שרבים נזכרתי, ולפתע נפגעו. שמא להם, חושש התחלתי מענה.

 הלא נפגעו, שרבים יתכן גם ויתכן פלוגה. מחלקה, כאן, נמצאים
 שמונה רק עלי. אחריותם היתה לא אבל, בנו... פוגעים הכדורים

 יתבע וממני להם אחראי שאני וידעתי עכשו׳ בכתה היו אנשים
 זחל מישהו. נפגע אם ושאלתיו ברוך אל זחלתי דין־וחשבון.

 כולם התשובה: את והחזיר השאלה את ושלח רעהו אל איש
 הגששים אל לגשת ברוך את וצויתי חזרתי מעט. לי דוח !בסדר
המשיכו־ הכדורים ארוכות. ארוכות שניות עברו שלומם. לדעת
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 לשמוע חושש וחושש, מצפה הייתי עוזם. במלוא מעלינו ■לשרוק
 בסדר. ומשה׳לה חיים גם לאל, תודה לא, אך אחד. נפגע שמא

" בסדר. כולם לאל! השבח
 על לחשוב נתפניתי הקשים, חרדותי את משהרגעתי עתה,

 להבהיר נסיתי ובינתים המם־מם לפקודות מחכה הייתי מצבנו.
 התקרבנו בנו. הרגישו המצרים ספק, אין שקרה. מה את לעצמי
 — ומשהרגישו אותנו. גלה הדורה ורשרוש מדי קרוב אליהם
 גלו האם הרקטות. — ועכשיו הדברים. היו כך כן, באש. פתחו

 יכולים הם ואין הדורה בתוך שוכבים אנחנו הלא לא, .אותנו?
 פסיכולוגית, השפעה להשפיע יכולות הרקטות אותנו. לראות

 וגופינו זקופים ונלך נקום לא אם אותנו, לגלות כדי בהן אין :אך
 חזקה האש נעשה... לא ודאי זאת אך הדורה. שדה מתוך יבלטו
 ידעתי, שלנו. המשימה על חשבתי זקופי־קומה. ללכת מכדי
 היתרון את אבדנו ראשית, הכפר. את לכבוש עוד ננסה שלא

 זאת ואת בכפר, נמצא מאד חזק כוח — ושנית שבהפתעה.
אש־התופת. לפי הרגשנו
 תחלה התפוצצויות. נשמעו בכתה, הקשר את מחדש אני עוד
 קולות עם ההתפוצצויות נתמזגו יותר. רצופות כך ואחר .בודדות

 נשמעו ההתפוצצויות ראשוני מחרידה. לסמפונית־שדים הירי
 שמענו והתקרב. רעמם הלך במהירות אך ימין, מצד ממרחק,

 נתונים היינו מלפנינו. גם התחילו והנה מאחורינו, התפוצצויות
 ומעלינו ומימין. ומאחור מלפנים אש־פגזים של .בתוך־תוכה

 וסוגרת הולכת האש והחמיר. הלך המצב אש־עופרת. של מסך
 שאסור היה, ברור לכלותנו. בתוכנו תופיע מעט עוד עלינו,

 היינו נוחות. בלתי עמדותינו הזה. במקום עוד להתמהמה
 שחלק כך, הכפר. כלפי שהשתפעה נמוכה, גבעה על ■שוכבים

 לא זה מצב־שכיבה התחתון. מחלקו נמוך נמצא העליון .גופנו
פשוטה. לשכיבה לא ואף וכלל כלל לידיה נוח :היה

 צר־ אם לצו. וחכינו פתוחי־הנצרות כלי־הנשק את לפתנו
 לפני שנצטוינו כפי באש, פתח לא איש צו־תזוזה. ואם אש

 לגלות רצינו ולא הופתענו, מובן: היה אף והדבר ■הפעולה.
 שלא רבה במדה גרם זה, חוסר־מעשה או זה, מעשה ■עצמנו.
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 נפגע לא אמנם כי נתברר במחלקה, הקשר ומשנתחדש נפגע.
איש.

 הקשר פעל עדיין לעברנו, ונתקרבו ההתפוצצויות משרבו
 על ופקד המצב על עמד מפקד־המחלקה כתקונו. המחלקתי

 לא הזמן. כל בעצמתה והאש נעים התחלנו עמדות. העתקת
 קמנו לא גם אבל האש׳ כבראשית לאדמה עוד דבקים היינו

 מאחור, התנהלה כתתנו המם־מם. אחרי זוחלים התחלנו להלך.
 מאות מטרים. עשרות וזחלנו. זחלנו הקיצוניים. היינו אנחנו כי

 קני' עוד. מעמד החזיקו לא מרפקים כאבו, השרירים מטרים.
 כוח עוד בנו שאין משהרגשנו החשופים. בזרועות שרטו דורה

 ארבעתנו, על מתקדמים התחלנו מאתנו. הפחד וסר הלך לזחול,
 בשפיפת־גוף, והתקדמנו קמנו מעייף, התחיל זה הלוך וכשגם

 מהלכים ואנו השדה את מכסים עדיין והכדורים מהירה. בהליכה
איש. נפגע לא זאת בכל — שפופים

 ונעה באש, ראשונה פעם גמור. בסדר התקדמה המחלקה
 טורית. והתקדמות חזית התקדמות :מבנים שנינו גמור. בסדר

 עברנו מצוין. וקשר־פקודות קצובים מרחקים במקומן, הכתות
 בקושי מאחוריו. ועצרנו בו, שוכבים שהיינו הגבעה, מדרון את

 וחשנו גבעה זאת היתד, אך כגבעה, המקום את לכנות יכולנו
 היתה גופינו. מעל גבוהים ראשינו היו עכשו משכבנו. לפי בה
 שניה הוכחה גבעה. של השני מעברה אנו כי אחת, הוכחה זו

 בנמוך חלפו זהרורים רק מעינינו. נעלמו שלועי־האש היתה,
עברם. מדי ראשינו מנמיכים ואנחנו מעלינו,

 בית־עפה. לעומת המחלקה, כל חזיתית, בשרשרת נערכנו
 מימין, מאתים. אף ואולי ארכה מטרים מאה ארוכה, שורה

 לעבר זהרו וכדורים מכונת־יריה של טרטורה שמענו מהאגף,
 רובינו פצחו לפקודת־אש שלנו. ד״בראונינג׳ זו היתד, הכפר.

 והקולות המקלעים גם נצטרפו אשם. יורקים והחלו לועיהם
 משלנו. לבד אחרות יריות עוד שמענו שלא עד וגברו, הלכו
 רק הכפר, את ראינו לא הפקודה. היתר, — הפסקה!״ בלי ״אש

 בריחים הקפיצו ידים אש. ירקו לועים עשרות מקומו. את ידענו
 שרשרת. אחר ושרשרת כדור אחר כדור ושחלות. כדורים ודחקו
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 שהתקפתנו ראינו ברובן. נתרוקנו והאשפות עייפו הידים
 היה נדמה רק ואולי במקצת, נחלשה אשם המצרים׳ על השפיעה

 עוד לשמוע יכולתי ולא שלנו אש־ירי בתוך הייתי כי כך. לי
 של לקולות־הירי מקשיבים היינו זאת בכל המצרים. יריות את

 ד״בראונינג׳ קול את ביניהם להבחין ומשתדלים מכונות־היריה
 שירינו, הכדורים את ומנינו לבסיס, משחזרנו כך, אחר המעודד.

 בדקות־ כדור שבעים־שמונים שירו בחורים שנמצאו נתברר
 בודדות... יריות אלא ירו שלא טוענים, והם המעטות היריה

 שלא ונתברר, הכדורים". כל את "כמעט שהוציאו טענו, ואחרים
 עובדיה הגיע בהוצאת־כדורים לשיא כלום... ולא כמעט ירו

 דוחף׳ ,כוח לו היה כדור! משמונים למעלה הוציא הוא שלנו,
 כן פי על ואף כדור, שלש־מאות של מלאי היה גבו על :חזק

 עצמו, על להקל וכדי המחלקה. בתוך כמקשר לרוץ היה חייב
שיכול... ככל ירה

 השתיקו — מכונת־היריה של וביחוד — שלנו שהיריות ואף
 שהמצרים לכך, גרמו הנה המצרית, מטר־האש את במקצת
 — מקום בקרבת מתפוצצים החלו הפגזים עמדותינו. את יאתרו
 טעם היה לא מכונת־היריה. של מקומה הימין, באגף בעיקר

 שעוד מהתוצאות, רב היה הסבון במקום. ולהשאר להמשיך
 שהמצרים היה, ברור ההטרדה. בהמשך להשיג היינו עלולים

 יהיו לא כי לירות, ימשיכו הם הזה, בלילה עוד יישנו לא
 כך ואמנם היהודית. ההתקפה סכנת חלפה אמנם אם בטוחים

 כשהאיר הבוקר, השכמת עד מהכפר עלו היריה קולות היה.
בבסיס. כבר היינו אנחנו אבל איש. אין כי ראו והמצרים היום

 בשריקה מעלינו נתעופפו פגזים והחריפה. הלכה ההפגזה
 מנסרים. רסיסים מעוף מלווים אדירים, בקולות תתפוצצו

 לא נזהרים מבנים, שנוי תוך הבסיס, לעבר נסוגים התחלנו
 מעט כשהתרחקנו האויב. להפגזת הנתונים לשטחים להכנם
 גביהם זקפו האנשים ונתעודדה. נסיגתנו הלכה האש, ממרכז
 מלאי־ והם שעליהם, המשא את שכחו יותר. בוטחים והלכו
 פגזים היו עדיין בשלום. שעברו הלילה ממאורעות חניה

 גלינו החניות באחת לבסיס. בדרך היינו כבר אבל מתפוצצים,
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 פשר שאבין מבלי נחרדתי לרגע מהמחלקה. לא אף בכתה׳ זר
 יגאל, של ממחלקתו שהוא בגמגום, השיבני מששאלתיו, החרדה.

 היה ההתקדמות. בשעת מאחורינו שהיתה השניה, המחלקה זו
 אלינו. נתגלגל איך להסביר יכול ולא מבולבל גח״ל׳ איש זה
 אף מנין... מונה שתהא בכתה, להשאירו אלא ברירה היתה לא

כחיל. ממנו להפיק שיכולתי מהתועלת רבתה לו, שהדאגה
 איננה. והיא — יגאל של מחלקתו את מחפשים התחלנו

 כל כדרך מקולקל, האלחוט מכשיר — באלחוט להתקשר נסינו
 להם. כשצריכים פועלים שאינם ה׳ווקי־טוקי׳, הללו׳ המכשירים

 צעיר ,טהרני׳ חנוך, הפלוגתי, הרץ מרחוק. צעקות ששמענו עד
:מבוהל כשהוא זמן־מה לאחר וחזר הלך ירוחם, של מכתתו

פצועים..." וגם הרוג!.. להם יש "אוי!
 וגם להם פצועים הרבה עזרה. מבקשים שהם הוסיף׳ הוא
 כולה והפלוגה לעזרה אנשים מיד שלחנו ביניהם. החובש

 עוצרים פגשנום הנפגעת. המחלקה עם להתחבר במגמה המשיכה
 המשיכו עדיין שפגזים אף למדי׳ ונרגשים מבוהלים בדרך,

 להזהר עוד לבם שמו לא ופחד, בהלה מרוב בקרבתם. להתפוצץ
 לעומת הרץ מבוהל, צאן כעדר ונופלים. התוכפים הפגזים מפני

 יגאל, מפקד־המחלקה, עומד ולידם ממנה. לברוח במקום הסכנה
 צבר הוא המבוהלים. המחלקה אנשי על ולבו גרונו בכל וצועק

 בידו עלה ולא משותפת שפה ביניהם היתה לא גח״ל. אנשי והם
 צעקותיו שנפגעו. לאחר אותם שתקפה הבהלה על להשתלט

 פצועים בחודים שוכבים למחזה: נדהמתי מבוכתם. על הוסיפו
 היתכן, ולא־מובן. מחריד זה היה לעזרה. באים אינם וחבריהם
 החובש אף אונים. חסרי עמדו הם 1 לחבריהם יעזרו לא שחילים

 פגז פצועים. לחבוש הלך כאשר נפצע הפצועים, בין היה היחיד
 לא קשה, היה שפצעו ואף בירכו. פגע ורסיס בקרבתו התפוצץ

 שכב רבים שבועות לחבשו. כיצד והורה עשתונותיו את אבד
שהבריא. עד מסוכן במצב בבית־החולים

 עדיין יגאל המחלקות. שתי הפלוגה, כל יחד׳ צעדנו מעתה
 עדיין והאנשים וחורה. רוגז שהוא מרוב אנשיו על ומצעק הולך

 המצב. של להרגעת־מה הביא בואנו להם. קרה מאשר מבולבלים
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 ובאחת היו, אלונקות שתי רק הפצועים. את לשאת כתפינו הטינו
 ומכביד־ כבד גופו רק עוד. נשם ולא הגח״ל, איש ההרוג, שכב
 רובים רק בה, לשאתם אלונקה ואין היו פצועים ועוד רוח.

 אחד ממכאובם. גונחים והם לשאתם׳ מתקשרות וידים וחולצה
 והוא תקפו חלם דבר, רואה ואינו מסונור — שנים בין מהלך
 ההרוג של — שבמינו על רב משא ועוד רואיו. את גם מתחה

 ונתמתחו הידים כבדו הפצועים. נושאי ושל הפצועים ושל
 הבסיס את לדאות מצפים רק בכך, מרגישים אנחנו ואין כתפים

רבה. עדיין והדרך המחכה. האמבולנס ואת

 המצרים. קוי אל חזרנו וכמעט בדרכנו תעינו התרגשות מרוב
 הלילה. שנתגלה המוזר החזיון על נתעמקתי הלוך, כדי תוך

 שהיינו אף כלל, נפגענו לא הפורצת, המחלקה שהיינו אנחנו,
 השניה, המחלקה ואילו ממש. של קרבה האויב אל קרובים

 מוזר, נראה הדבר נפגעה. — מאחורינו מטרים מאות שנמצאה
 דו־אינטשיות מרגמות של טוח מכדי רחוקים היינו :הגיוני אבל

 שמרנו יושב־מרומים תלת־אינטשיים. בפגזים מלהפגע וקרובים
ולשלום. לחיים ובבואנו, בצאתנו

 במחלקה הפגיעות בעקב שנתקדר, מצב־הרוח אף ועל
 הפלוגתי, הקשר ליצנות. למעשה גם מקום נמצא עוד השנית׳

 להתקשר כדי הרבה התאמץ נתקלקל, שלו האלחוט שמכשיר
 של רחש לשמוע ומתאמץ המכשיר לתוך מדבר היה הבסיס. עם

 הוא כזה, נסיון כדי תוך ולפתע, רחש. ואין קול ואין — תשובה
 לתוך ומדבר חוזר הוא בהתלהבות עונים! מדברים. שומע

 גלה מאחריו, שנשמע צחוק אך עונים. נשמע, והקול המכשיר
 שגי קשר אלא פעל, המכשיר לא מדומה... היתה השיחה שכל לו

ומדבר... מאחריו ההולך

בוקר.

בבסיס. אנחנו
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 למחצה רדומים משנתנו. אותנו עורר מחריד זמזום קול
 מה מיד תפסנו לא עמדות־הגנה. לתפוס השוחות תוך אל קפצנו

 לישון הספקנו לא עלינו. מרחפת סכנה כי חשנו רק שהתרחש,
 בוקר לפנות בחמש בית־עפה. על אמש התקפת לאחר הרבה
לחפירות. מבוהלים קפצנו ובעשר — מצעינו על הרוגים נפלנו

 וחזרו טסו ממעל. האויר את בחצותם זמזמו מצריים מטוסים
 שאין על שינים חרקנו ואנחנו בשמינו להנאתם טיילו ובאו.
 אסר מפקד־הגזרה אך אש־מקלעים, להשיב רצינו בעדם. מונע

 מדרום, באו המטוסים רכוזינו. את לגלות לא כדי זאת, לעשות
 אל ועבור המשך עבדים, על חוג מעליה׳ טוס הנמך נגבה׳ מני
 היו פצצותיהם. משליכים שם ואף ובאר־טוביה ורבורג כפר

 הטילו לא בנו אך מעלינו. ובאים וחוזרים ג׳ולים מעל סובבים
 לא הסבה: את ידענו מחוגם בהמשך מוזר. היה הדבר פצצות.

 וחזרו שפיר׳ על הכפר׳ על ועברו טסו הם עמדותינו. את גלו
 ובאו חזרו פעמים עשרות טיסיהם. ראות כדי עד בהנמיכם ובאו׳

 רחבי־קוטר, מכונות־יריה באש ופתחו עמדות כנראה, שגלו, עד
 את חרשו לידנו, חלפו הכדורים מעלינו. בצלילה יורדים כשהם

 ירי נפגעה. הכביש על מכונית רק באדם. פגעו לא אך האדמה,
 לא נעים אינו מילימטר שנים־עשר בקוטר מטוסית מכונת־יריה

 יותר הרבה אימה להטיל בו ויש לגוף. ולא הרגישה לאוזן
 הן מקריות׳ שהן לך דומה הפצצות׳ הללו׳ נופלות. מפצצות
 בטוח. אתה ארצה. מוטלות ראיתן בו מקום מאותו הרחק נופלות
 מטיל אינו מצרי מטוס בודדות. והן תפגענה. לא בך כי כמעט׳

 כדבורה הוא הרי — אלו את הטיל פצצות. ארבע שתים, אלא
 יחד כלפיך מתכונות הללו מכונות־היריה... אבל עקצה. שנטל

 מרסק הוא הנה, הנה, כי, חושב אתה הצולל. המטוס חרטום עם
 צרורות־ ומעלים נותבים סביבך, פוגעים והכדורים — אותך
רבים. עפר

 שאסור חמורה, הוראה נתנה המטוסים, של הופעתם לאחר
 מיריות עוד מלוכלכים היו הרובים אבל׳ הבסיס. בשטח לירות
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 היו בנקוים. ההזנחה בגלל והתלכלכו הוסיפו ובינתים ־אמש.
 וחוזרים משמנים להקרע, עד במשחלות ומושכים עומדים

 ניתנו ולא שכמעט רובים היו אבל נוספת. פלנלית־נקוי ולוקחים
 כיון אך ברוך. של רובהו היה כזה קודמת. הזנחה בגלל לנקוי

 הצברים למשוכת מעבר אל ברוך הלך בשטח, לירות שאסור
 מחילים שרוב קלה, שטת־נקוי היתד, זו באויר. יריות מספר וירה
 במשחלת. יגיעה חסך והדבר לרוב היו כדורים בה. נוהגים היו

 כדורים. מספר לירות שהוכרח עד אחת, ידיה הספיקה לא לברוך
רובהו. את לברוך, לו, והחרים אחד מם־פא נזדעק היריות •לשמע

 שקרה מה לספר הכתה אל והופיע ברוך חזר מודאג,
 למם־מם, לפנות חושש יעשה? מה עצות. אובד והוא ,ו,לרובד

 את בדח המעשה הרובה. לגורל הרבה מודאג אבל יענש. שמא
 של אשמה עליו בטפלם ברוך, על התנפלו הללו הבחורים.

האישי? נשקו את למסור חיל יכול איך טפשות.
 מצדו טפשות זו היתד, זה. כך כן, ברוך. בעיני נראו הדברים

 איך עתה? יעשה מה אך התנגדות. ללא הרובה את למסור
 בעצה לברוך וסייע חיים עמד כאן הגזלה? את משיבים

אמר. — לסחוב!״ חייבים הרובה ״את ובמעשה.
 ידיו את חיים שפשף הרחבות, כתפיו את ברוך מיתח

 הגזלן־המחרים. המם־פא אל ויצאו שיקרה מה לקראת מהנאה
 אל השדוד חברו עם נגש בשפתיו׳ גבור להיות שהתימר חיים,
 התחמק וכוח כדי תוך המעשה. עצם על בוכוח עמו ונכנס הגזלן
 ראה מהירה. בריצה והסתלק — הרובה את חטף נגש, ברוך,
הוא. גם ונסתלק הוכוח את הפסיק תם׳ שהמבצע חיים

 ברוך השיב הגנוב. הרובה חזר ושמחה. ששון — ובכתה
 שהדבר ידענו מעט. חרדים היינו אבל׳ תהלה. ולחיים כבודו את
,עניף. יעורר הנפגע המם־פא בשקט. יעבור לא

:ואמר הפלוגה אל שלנו המם־פא פנה במפקד־הערב
 חיל יעשה. לא אשר מעשה נעשה בפלוגה כי לי, "נמסר

 עשה לכך׳ נוסף האסור. אף על רשות, ללא ירה הפלוגה מתוך
 את ויודיע יתבייש לא המעשה שעושה רוצה אני מעשה. עוד

יותר". כבד יהיה ועונשו בדבר אחקור אחרת, זהותו.
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 ברוד, היה המם־פא של מדבריו החוירו. ברוך של פניו
 נפנו הפלוגה עיני כל מהסם. כאילו נראה ברוך עונש. לו שנועד
 אלא ארך לא החסום אך המעשה. על ידעו כולם כמעט אליו.

קדימה. אחד צעד וצעד ל,דום' עבר ברוך מעטות. שניות
אמר. — !״ עשיתי ״אני
 וחכו המעשה, על והודה ברוך קפץ בו מהעוז הופתעו כולם

בהתרגשות. נתון היה ברוך עליו. שיוטל החמור לעונש
 יריות שום לירות שאין מפורשת, פקודה על עברת "אתה

 אני במעשה, שהודית בכך בהתחשב רשות. ללא הבסיס בשטח
 שתים־עשרה למשך הקרובה החופשה בשלילת אותך עונש
!״ שעות

 אפשר נורא. אינו העונש מילא, נתרגעו: ברוך של פניו
 המם־ לפקודת וחכה לשורה לחזור כבר חשב הוא אותו. לסבול

 שבעונש ההפתעה לאחר פקודה. כל עדיין נתן לא זה אך פא.
:המשיך ואחר רגע הפסיק הקל,

 את הפקדת לא אמתי, לחיל כראוי שנהגת כיון "אבל,
 על — לחיל כראוי האמצעים, בכל להחזירו דאגת אלא הרובה,
 עשרים של לתקופה נוספת חופשה לך מעניק אני זה מעשה
הבאה". החופשה עם יחד אותה תקבל שעות. וארבע

 — מכולם יותר אך בשמחת־אטתעה. צהלה כולה הפלוגה
 שתים־עשרה של רוח היה ה,עונש׳ פניו. על השתפך חיוך ברוך.
חופשה... שעות

 מחצית את ותובע עומד וחיים ומוצלח. מקורי פסק־דין
במעשה... כחלקו החופש.
 את לקבל הכתה שזכתה כשם זה, לחופש זכה ברוך אבל
המשמש... בגבעת הציד לאחר שעות, וארבע עשרים של החופש

 היה הדבר אך מעט. להתרענן כוח׳ להחליף רציני. — !לנוח
 עיפות. מחשבות־עתיד־קרוב׳ פרעושים, חם, קיץ הנמנעות. מן

 — מתיזקיד משוחררים כשאנחנו זאת, בכל אך מטריד. הכל
 שמחר אנו שיודעים אף מחר, על לחשוב לא מנסים לנוח. אפשר.
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 לנוח לנוח! כך. על לחשוב רוצים אנחנו אין לקרב. ונצא נחזור
רוצים. אנחנו

 אתה זקוק תעסוקה. כולה החזית מנוחה. אין בחזית — אבל
תעסוקה. — ובחזית בחזית. אנחנו — אבל בעורף. למנוחה?
 רבים. וכוחות שם, תותחים עמדותינו. את להבטיח צריך

 צבאי ערך ואין גבעה על לא הוא כי משלט, איננו הכפר אמנם.
עליו. להגן צריך הוא. טוב קרבי בסיס אך בו, משלטי

 מאחורי מעטות, שוחות הדרומיות. בעמדות אנחנו שוכבים
 לפעם מפעם מצלצל טלפון יריה. מכונות עמדות ליד צברים,
נראית. שאינה בית־עפה לעבר מפהקים ואנחנו

 הגיע. הקרבי׳ ,הדף נפרק. הפהוק כולם. מתעוררים ופתאום
הקרבי. הדף

 חם, לנו ונעשה בלבבות נצתת אש כלא־היה. חולף השעמום
 הדפים דומים במלים. אש מלהיבות. מלים בלבבות. הם כך כל

 שהאויב רק ובלהטם. בסגנונם דומים במחתרת. לח״י לכרוזי
 אנחנו שונאים וכי משנה? זה מה — אבל הבריטי. איננו כאן
אויב. הוא באשר לא! בריטי? הוא באשר הבריטי את

 ל,דף׳ נתלהב לא איך הזה. ב,דף׳ נמצא זה לאויב. שנאה
כזה:

ובשנאה. באהבה
ילדינו, חיי למען בתינו, למען
אלינו׳ צופיות דור שמונים ועיני

 :האדמה מן אלינו קוראות — זכו שלא — מיליון ששה ונשמות
— הגדולה הנקמה תקום
לעד! ישראל. חפשי

 המגע זה. ישוב של בהלך־נפשו עצום שנוי שחל דומה
 אלפי מאות בריחת של עבריים, נצחונות של מציאות עם הישיר
 בקרקפתם אותם לתפוס חייב זה מגע ישבו, בהם מכפרים ערבים

 עוד להחזיק אפשר האם עומדים. אנחנו היכן להם ולהראות
 היום שאין דומני׳ זו? חדשה במציאות שנכשלו בתורות היום
 ויתבע שיחזור — זה עם בני עם עצמו כולל הוא אם — עברי

 דו־ כמדינה או בינלאומי, מנדט תחת ישראל ארץ את להעמיד
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 אוכלוסיה. ממחצית יותר העברי הישוב יהוה לא בה לאומית׳
 יבוא אשר זה היום יחשב כבוגד, לא אם כמטורף, לא האם

 תושביו לידי יוחזר למשל, כעת, יושבים אנו בו שהכפר וידרוש,
 צוחקים היו אחדים חדשים לפני רק והרי י־ הערבים — הקודמים

 מכפריהם הערבים הוצאת על דעתו את מביע שהיה לאדם, לו,
!שוב לבלי

 כמוה נגבה. על הקרב את הקרבי הדף כנה כך ,נגבהגראד/
 על בקרב הפולשים. מול במערכה מפנה היא נגבה כסטלינגרד.

 לתל־אביב ולהגיע למהר רוצים הם המצרים. יוכרעו נגבה
 בהצטלבות הדרך, אם על בדרכם, עומדת נגבה — אבל ולחיפה.
 לא מה הצפוף. היהודי לישוב דרומית נקודה היא נגבה הדרכים.

 הנקודה. הופגזה רצופים ימים י זו נקודה לכבוש כדי עשו
 את הדפו מגיניה יכלו. ולא עליה להסתער נסו פעמים עשרות

 פגזים וטנקים. משורינים עליה, שלחו רגלים ההתקפות. כל
 — אבל לנפול. מטים הרוסים, ככברה, בתיה אדמתה. חרשו
 מוקפת מנותקת, בודדת, מעמד, מחזיקה היא נפלה. לא נגבה
 הנמצא עבדים משלט אל — לה אחד פתח רק עבדיה. מכל

 ללא מופגז המקום סוערים. קרבות התחוללו כאן גם בידינו.
עומדת. היא הנשק. במעט נפשה. על עומדת נגבה הרף.

 לעמדותינו. נגבה את המחבר השטח את להרחיב היה הכרח
 העבירו בקושי כמעט. מנותקת היא גם קשה. מופגזת עבדים
 משלט נמצא כביש־נגבה, מעבר לה, ממערב תגבורת. אליה
 של הג׳יפים תקפו בלילה גבעה־מאה־וחמש. על קדומני, מצרי

 המצרים את ודרסו החפירות על עלו זה, משלט שמשון׳ ,שועלי
 כשהם לברוח, החלו והמצרים במשלט פשטה אימה שבהן.

 תחמושת שם, השאירו נשק הרבה ה,שועלים/ באש נקצרים
 המצרים חזרו למחרת ומשמידים. דורסים וה,שועלים' ותותחים.
 הוציאו שלא אלא, והנשק. התותחים את להוציא כדי למשלט,

 ,ברנקריירס׳ גם השאירו אלא עוד, ולא אחד. תותח אפילו
 בגולם הארנבת כמעשה הנשק. את למלט שבאו מאלה אחדים,
 ממטירה החלה ידה, את תפס שגולם־הזפת על רוגז מרוב הזפת.

הזפת. בגול□ כולה שנלכדה וסופה, וברגליה. בידיה מהלומות בו
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 התותחים את להוציא ,ברנקדיירם׳ מספר שלחו כך. המצרים גם
ה״ברנקריירס׳... על התותחים את והשאירו

 לידנו, בכפר, המוצבת התותחים סוללת בצעה זו ,מלאכה׳
 ולתהלה. לשבח עבודתם היתה וראויה פון־וייזל. של בפקודו
 הקטנים ה״נפוליוניט׳ ירו קילומטרים ארבעה־המשה ממרחק

 התותחים. את למלט שבאו המצריים, ב,ברנקריירם׳ ופגעו
 נפגעו, לא המצריים התותחים להפליא. מדויקות היו הפגיעות

שלמים. ללכדם וחפצו תותחים של ערכם מה תותחנינו ידעו
 מתקופת תותחים שלנו, התותחים בעמדות להסתכל נגשנו

 לנו, העירו ,זקנתם׳, על וכשתמהנו הראשונה. מלחמת־העולם
 העולמית המלחמה מימי תותחים לחדשים... נחשבים שאלה

חדשים... נקראים הראשונה
 והוא האחת בידו הטלפון שלו, למטת־השדה נשען פון־וייזל

לתותחניו: פקודות ומוסר תצפית־האש את קולט
אלפיות..." ארבעים "ימינה,

 התותח הפקודה. על חזר צות־תותחים על הממונה הסמל
התותחן. אמר — !״ ״על כוון.

הפקודה. רעמה — ״אש!״
 מוזר רחש מלועו. התמר עשן הרתיע. התותח התפוצצות.

 סופרים אנחנו הפגז. מעוף את אנחנו שומעים דומה באויר׳
עמומה. התפוצצות קול ממרחק נשמע ואחר השניות את

טובה. פגיעה מודיעה: התצפית

 נקראנו שוב בערב למחרת למנוחה. לנו היה אחד ערב רק
 ש,שועלי זה מאה־וחמש, משלט על לעלות — תפקידנו לפעולה.
 מעטות שעות שנערכה תצפית המצרים. את בו דרסו שמשון׳

 לפעולת התכוננו במשלט. מצרים של נוכחותם גלתה כן, לפני
ביותר. ,חמה׳

 הצעירים הפלוגות ממפקדי אחד נתמנה הפעולה למפקד
 מחלקות, בשתי אלא יצאנו לא זו לפעולה גם שמו. בן שבגדוד.
אנחנו", תמיד ראשונים כתת־החוד. אנחנו — הקודמת וכבפעם

 באותם מאוכלס היה שלא ג׳וליס, במחנה־הצבא ישבנו



<99 יש א של ערש שיר

 ריחניים לאקליפטוסים מתחת דרך בצדי מצטופפים הימים,
 אקליפטוסים צללי שולח רקיע׳ בשפולי מאיר ירח מרשרשים.

 מפחד קצת עצמנו, אל מצטנפים ישבנו, איש ששים ארוכים.
 לדבריו׳ ברטט ומצפים רוגשים לבבות ששים לילית. מצנח וקצת

הפעולה. את ומסביר העומד הבלונדיני, המם־פא של
 צהובה בלורית פרטיזן. של דמות צבא. איש היה לא הוא
 של כמעט פרצוף לחגורה, מהודקת שאינה חולצה פרועה,
 הפעולה, בהסברת פתח טרם גמור. צברי — מדברו אך ,יקה׳,

:המלחמה ,מטרות׳ על נאום נשא
 הכדורים רוב בקרב. להפגע הסכויים קלושים "בימינו

 שרק מראה, הסטטיסטיקה המטרה. את מחטיאים או מתבזבזים
 צבא של בכדורים — המדובר פוגע. מיליונים מתוך אחד כדור
 לפעולה יוצאים אנחנו מצדי. צבא עם עסק יש לנו אבל ממש.

 החיל נוטה בלילה במקרה. רק בכלל, פוגעים אין בלילה בלילה.
 אין מפגזים גם לפגוע. סכוי כל ואין קנה־הרובה את להרים
 במטרה, לפגוע יכול תותח תותח. לכון אי־אפשר בלילה לפחוד.

 שריקת רק במטרה. פוגעים אינם בלילה ביום. טוןח אם רק
 ברירה, אין תפגעו. — אחד במקום תעמדו אם אך מבהילה. הפגז

 !קדימה תמיד להתקדם. רק לעמוד. לא להתקדם. אלא כן, אם
 — והם עברים חילים הנכם אתם זכרו! תפגע. לא — תתקדם
 הן כמוכם. חילים לבטח תסכים שלא בטוח חברת אין מצרים.
לסכן..." מה להן אין כי תפסדנה, שלא יודעות
 חלפה ההתרגשות מעודדים. היינו בנאומו. רגע הפסיק בן

 בכל ההגיון, מאזני בפני עמדו נמוקיו כל שלא אף כלא־היתה.
 שלא כאלה יש אם שאל הוא בטחון. להוסיף בדבריו היה זאת

 הוא הבינוהו. לא הגח״ל מחלקת אנשי רוב כן, דבריו. הבינו
 לא יקה, של שפרצופו אף לאידיש... דבריו את לתרגם נסה
 עלגים. כלשון זו בשפה דבורו כלום, ולא כמעט אידיש ידע

 אנשי אבל !צחקנו כמה הו, עברית. שמרביתה אידישאית שפה
 ומתנדב להפסיק שנתבקש עד מדבריו, מאומה תפסו לא הגח״ל

 גם תרגם מישהו ממש. לאידיש הדברים את תרגם אחד
 המלים דק לא המקור. כמו פעל לא התרגום אך׳ לרומנית.
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 לא זה ואת שבהם. הפשוט הבטחון הדברים, נימת גם השפיעו,
 — הפעם והמשיך. חזר ובן התרגומים פרשת נגמרה לתרגם. .נתן
:הפעולה מטרת על

 ולילה. יומם מופגזת ימים. כמה מזה מנותקת "נגבה
 אך עליה, להסתער נסו פעמים עשרות הפסק. ללא מותקפת

 מכסים מטוסים פגזים, חרושה אדמתה מעמד. מחזיקה נגבה
 התחמושת אבל מעמד. מחזיקה נגבה רבים. במטענים אותה

 פצועים אנשים וכלים. הולכים הרפואה חמרי ואוזלת. הולכת
 כוח. להחליף מוכרחה נגבה שינה. ללא לילות לאחר ועייפים,

 כדי ציוד, להם ולספק העיפה הצבא פלוגת את להחליף צריך
 להשתלט אנחנו חייבים כך לשם מעמד. ותחזיק תמשיך שנגבה
 לנגבה. הכביש על החולש משלט־מאה־וחמש׳ על הלילה למשך
 את לבצע שיספיקו עד לפחות במקום, להחזיק מוכרחים .אנחנו

 נכבוש אנחנו מעמד. תחזיק נגבה והתגבורת. הציוד ■העברת
 זכרו: בידינו. להיות מוכרח המשלט מחיר! בכל המשלט את
 בשעה להסתער ודעו לפקודות השמעו מכדורים! תבהלו אל

!״ המכרעת
ויצאנו. ולרומנית׳ לאידיש תורגם דבריו, כלה
 כן. לפני מפה ראינו לא בדיוק. ידענו לא המשלט, היכן
עליהם. לסמוך והוכרחנו והמם־ממים בן אלא היו לא בתצפית
 אך כשסביבנו לפלוגה, ראשונים בלילה, צועדים היינו שוב

 בית־עפה. לקח את למדנו יותר. זהיר הלוכנו ודממה. תהו
 האפלה. בעד לחדור נסינו לפנינו. לאשר חושינו כל את רכזנו
 לווי כעין אש. של ליריקה הנפתחים ללועים במחשבתנו חכינו

 תופי של הירי קולות במוחי מרחשים היו המחשבות לזמרת
תום. — תום — תום — תום :בית־עפה
 ארוכות. שעות ואולי בדממה, כך מהלכים היינו ארוכה שעה

 מחשבות אלפי חולפים ובמוח לפני באשר כולי מרוכז הייתי
 כבר אנחנו שהולכים נזכרתי נתעוררתי׳ כאילו לפתע׳ ■והגיגים.

 משעה למעלה ללכת צריכים היינו לא חשבוני לפי ארוכה. שעה
 הבטתי מהמם־מם? הוראות מקבל איני ומדוע המשלט. צד

 חושך היה בשקט. אחרי ההולכים השנים את רק ראיתי לאחור.
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 המצרים לעמדות קרובים שאנחנו שערתי דבר. לראות ואין
 עם בקשר שאנחנו בטוח הייתי יתר. הגה להוציא רציתי ולא

 ודאי בכתה׳ אחרון המהלך סגן־מפקד־הכתה, יצחק, המם־מם.
 ודאי משהו, יקרה ובאם המחלקה, מפקד עם קשר מחזיק

יודיעני.
 אדמת כי דמיתי כנחש. מתפתל לבן גוף הבריק משמאל

 כן, לנגבה. הכביש אלא זה שאין תפסתי מיד אך היא, סיד
 גלויים שאנחנו דמינו מעט. נפחדנו הלובן למראה שכך. ודאי

 מה במרחק להלך והמשכנו ימינה קמעה סטינו האויב. לעיני
 הכביש, מצד משמאל, שמלפני. הגששים עצרו פתאום מהכביש.

 בוערת. מכונית זו והנה למקום הגששים אחד התקרב אור. הבהב
 !המשלט בקרבת אנחנו נמצאים — למחשבה נחרדתי — כן אם

 חזר הוא למם־מם. הדבר את למסור ברוך את שלחתי עצרנו.
מיד.

מם־מם"... "אין
?״ המם־מם ״היכן נדהמתי — !״ 1 ״מה
 אל נגשתי ברכיהם. על כרעו האנשים לענות. ידע לא הוא

 שעליו חשב לא הוא המם־מם. את ראה לא הוא לא, יצחק.
 ואני כן לפני המם־מם עם שנדברתי היה בטוח כך. על להודיע

ללכת... עלי לאן יודע
 ודאי נותקנו. ואנחנו נשמר לא הקשר ביש. היה המצב

 להיכן יודע מי רבות. שעות כבר מהלכים אנחנו הרי תעינו.
 שלחתי המצרים?! עמדות את כבר זה עברנו ואולי נתגלגלנו!

 לא לא׳ הפלוגה. בעקבות ישגיחו אולי לראות׳ בחורים שני
 לבין שנחעתה אחת כתה בודדים. היינו פלוגה. כל נראתה
 מקלע. בלי אחת כתה המצרים! קוי מאחורי אף ואולי הקוים

 אנחנו חייבים בנו. לכלות אויבים להגיח עלולים צד מכל
 בשתים־ לחצות. קרובה השעה בשעון. הבטתי !דבר־מה לעשות
 להיות נועדה עשרים־ואדבע־אפם־אפם ההתקפה. תתחיל עשרה
 הקוים, בין באמצע, ואנחנו הקרב. יתחיל מעט עוד האפס. שעת

 גרוע אך חברינו! ידי על להירות עלולים כפולה, לאש נתונים
 שאנחנו יתכן לא יתכן. לא זה לא, בקרב. נשתתף לא — מכל
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 כתת־חוד. אנחנו עלינו. סמכו זה. רק ולא !..בקרב נשתתף לא
 לקראת הפלוגה את מחדש לארגן יצטרכו כעת? יעשו מה

 הפלוגה ממשיכה ואולי ואולי, בודאי! יחלש והכוח הקרב,
 ונגבה... בכלל. יתקיים לא והקרב לנו, דואגת אחרינו, לחפש
 !מוכרחה כוח. להחליף מוכרחה נגבה לא, כוח. תחליף לא ונגבה

 הלוחמים להצילם. אנחנו חייבים לעזרה. צועקים הפצועים
 נגבה ותחמושת... אותם. להחליף צריכים למנוחה, זקוקים
 הפצועים דבר. יעשה לא עכשו, והנה, מעמד. שתחזיק לה הכרח

 ומחר כוח. ללא תחמושת, ללא הלוחמים הצלה. ללא ישארו
 מעמד. להחזיק תוכל לא ונגבה ולהסתער, לתקוף המצרים יחזרו
 שגרמנו במעשה נחוש עד־עולם עצמנו? בפני להביט אז הנוכל

!דבר־מה לעשות אנחנו חייבים כמעט. מיאש היה המצב לו.
 להטיב כדי לכאורה במעגל. הצטופפנו האנשים. את כנסתי

 להמלט כדי דבר, של לאמתו אך קול. להרים לא כדי שמוע,
 לאמתו. המצב את להם אמרתי המנותקת. הבדידות הרגשת מפני

 בטוח הייתי האמת. את לומר אלא לפני טוב אין כי ידעתי
 דבר־מה. יעץ אחד כל כמעט מצב. בכל עליהם לסמוך שאוכל

 בכוון לפנות הציע אחד .ושבות. ומ: שקולות היו העצות כל לא
 את לקבל יכולתי לא שם. נמצאת שהפלוגה בטוח הוא מסוים,
 שני כך. על לסמוך אין לא, דרגשה על המבוססת הצעתו,

 הציע אחד עוד עצה. היתה לא זאת לכת. שהרחקנו אמר,
 אנחנו אין זאת. לקבל היה אי־אפשר במקום. לחכות שנשאר
 השעה הפלוגה. את למצוא אנחנו חייבים אנחנו. היכן יודעים
 רגע. בכל להתחייל עלול הקרב עזרה! צריכה נגבה דוחקת.

 הופוח. את הפסקתי מיד. להחליט עלינו להתמהמה. לנו אסור
 נפגע אם בה. שבאנו בדרך לחזור בפנינו: אחת ברירה רק

 ונקבל שקרה מה נודיע לבסיס, נחזור ולא, טוב. מה — בהם
 ברירה כל בפנינו אין שעתים. נפסיד היותר לכל הוראות.

אחרת.
 חוששים ממהרים. זה עם ויחד פי־שבע זהירים חזרנו׳

 במהירות להגיע רוצים זה עם ויחד רגע מדי הקרב להתלקחות
 ארוך נראה, מצוק גם עצים. של צללים נראו משמאל לבסיס.
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 המשכנו המקום. את להגדיר יכולנו לא ודי. ודאי ומשתרך.
 את למצוא התעקשו לצדדים, הרחיקו שמלפנים הגששים צפונה.

המאבדת. הפלוגה
 שם. מי ידענו לא דבור. של קל הד שמענו ממזרח, מימין׳

 חפירות. מערכת גלינו פלא באורח מחסה. חפשנו מצרים. אולי
 בכל ברשלנות. עשויות עמוקות׳ ולא צרות מצריות חפירות

 קתות את וחובקים דרוכים לארץ שכבנו מלא־כלום. טוב זאת
 קול בת חזרה ושוב דממה היתה באש. לפתוח מוכנים הרובים,

 שלחנו הם. שלנו שאלה כולנו חשנו משום־מה כוון. מאותו
 הולכות בדמויות הדגשנו מיד. הוחזרה השריקה לעברם. שריקה

 להפתעות. חששנו עדיין מהנשק. הרפינו לא וקרבות.
 מענה. קבלנו מיד הסיסמה. את לעברם צעקנו משהתקרבו,

הפלוגה. את למצוא הצלחנו ללב. רוח
 והפסיק. בן שבא עד וכוח. נתעורר צועק. התחיל המם־מם

 תפקיד עלינו מוטל "כעת — אמר — להמשיך״ תוכלו ״מחר
המשלט". את לכבוש — אחד

 המחלקה החוד, כתת אנחנו סדר. באותו התקדמנו, שוב
 של כוחו יותר. הדוק הקשר הפעם אבל הפורצת. — שלנו
 הלוך במקום עבדנו הן כבטחון, מהלכים היינו אנחנו נסיון.
 אנחנו במצרים. לפגוע מחשש להעצר, פעם מדי מצווים וחזור׳

 היינו שלא כיון אך לפקודה. עצרנו זאת בכל עוד, חששנו לא
 פגזים,תחמושת. חפירות, סביבנו: היטב הסתכלנו עוד, מתוחים

 הרוגים. מצרים וגויות השטח. פני על פזורה לרוב! תחמושת
 הכביש לובן הבריק שוב ,שועלים׳.ה ידי מעשה !ממש הרוגים
 עברנו הכביש. על המכונית עדיין בערה מה במרחק לידינו.

 כשקבלנו להמשיך, מתכוננים קטנה, לגבעה והגענו אותה
נאמר. — המשלט״ "פה לעצור. פקודה

 הגיע כאילו אמד, כזו בפשטות בן. אמר — המשלט״ ״פה
 כך, התרגשות. בלא תל־אביב". "כאן :ואמר לתל־אביב
בפשטות.

 התעיה במסע אבדנו המתח את התרגשנו. לא אנחנו גם
אותנו. משלה הוא, מכזב ודאי לדבריו. צחקנו לרגע כן. שלפני
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המשלט. את כבשנו :משמע בן. צוה — !״ ״להתחפר לא. אך
 משלטי של כבוש נראה כך האם בידינו? המשלט האמנם

קרבי ללא יריות׳ ללא
 שגיב. ולא שגיא זה אין בחלומות. הכתה המציאות

 ללא מלחמה׳ תרועת ללא כל־כך. פרוזאי בעיני נראה זה כבוש
 באדמה יתד ובנעיצת רגלים בהצבת בשקט, כך, משק־חרבות.

לחפרה.
 דם־ ועל משק־חדבות על היית חולם ואתה !כבוש לך הרי
 ובמחרשה.. באת כבוש על המדברים לאלה תמיד וצוחק כובשים

 אף האדמה, לתוך בחפירה עכשו כובש עצמך אתה והנה
 אתה חופר את, ובמקום תוצרת׳ ,סטן אלא עמך, את שאין

 קובעך מכתת אתה לאתים... חרבותם וכתתו בקובע־הפלדה.
מגוחכת... במהדורה הימים׳ ,אחרית חזון לאת!..

 שחולם על עצמי ציניתי עצמיים, ציניים הרהורים היו אלה
 הרבה לא אך לשגב. להרבה, אני ששואף על מדי׳ רב אני

 הורדתי ראשי את ואני מעטות דקות אלא חלפו לא בזה. עסקתי
 לנשק... האת את וכתתי חזרתי הפלדה. בקובע וכסיתי וחזרתי
 חפרתי העמקתי, באצבעותי האצבעות. היו — הקובע ובמקום

האצבעות. ראשי שכאבו עד
מדרום. נפתחה אש

 כזו חזקה לא אך האש. נתכה מאה־ושלש־עשרה מגבעה
מבית־עפה. אמש שנתכה

 נגבה. אל וקרבו שהלכו המכוניות רעש את בברור שמענו
 למשק, נכנסות כשהן המכוניות את שמענו הגיעה. התגבורת

 המכוניות את שמענו הציוד. ופריקת החילים קולות את שמענו
 החליפה נגבה ללב. רוח לחופש. מוחלפים חילים ובתוכן יוצאות

כוח.
 שיחי — הלאה קצת קוצים. מכוסה הגבעה סביבי. הסתכלתי

קטנות. אבנים מלאה כורכר אדמת האדמה גפנים.
 שעייפנו עד עדיין, מתחפרים ואנחנו הפסק ללא נתכה האש
נוח. משכבנו שיהא בתוכה. בלטי־הגוף רק חפירה, לא והחפירה

 רב שלל השלל. בהוצאת השנית המחלקה עסקה מאחורינו
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 תוצרת הכל ,ברנקריירס׳. ושני טובים תותחים שני שם׳ היה
 ,ברנקרייר׳ אלא היתד, לא הבוערת המכונית גם בריטית.
שנפגע.

 שרשרות. ומחברים דופקים שמענום מעברם. עלו דפיקות
היום. שיאיר לפני השלל את להוציא נתאמצו

 נעצמו העינים האש. וגם הרעש גם בדמדום. שקעו הדפיקות
 את צבטתי — לישון!״ "לא עלי. התפשטה תרדמה ונפקחו.

 הבחורים שוכבים עברים. מכל נוחרים וכבר לישון. אסור עצמי.
ונוהרים. בעמדותיהם

שכני. את ומעיר עצמי מאמץ אני — !״ קום ״הי,
 "1 קרה מה 1 יש "מה :ומתעורר נחירתו את מפסיק הוא

 שואל והוא ושורקים זוהרים לנו, ממעל חולפים הכדורים
?״... קרה ״מה

!״ עין ״פקח — לו אומר אני — !״ ישן ״אתה
שוב... נוחר ומיד משקר הוא — ישן...״ איני ״לא,

 בתכיפות. לא רק מאד. נמוך הרף, ללא מעלינו והכדורים
 ישנתי ודאי מתעורר. עצמי את ומוצא חוזר אני לרגע גדולה.

 את המוציאה השנית המחלקה קולות באזני עולים שוב מעט.
 בחור יקיצה. ולחישות מסביבי נחירות אני שומע ושוב השלל,
ונרדם. חוזר עצמו והוא חברו מעורר

!..עין לעצום טוב כמה פוסקים... אינם מעלינו והכדורים
 שכל דומה מרה..." תבכה נא אל במנוחה... שכב בני... "ישן

 מ׳מאה־ושלש־ היריות קצב גם הזה. הערש שיר את שר היקום
 דפיקות, יריות, קולות. מקהלת זה. שיר־ערש מנגן עשרה׳

נחירות...
 ואין הסיסמה את ושואל מתקרב מישהו מעוררת. צעקה

 "אני להשליך. הנצרה את שולף ברמון, תופס הוא לו. מענה
מאיים. הוא — רמון!" משליך
 שיאיר־ !הרוחות לכל המם־מם. זה היה כמה. נתעוררו כאן

!הזה לשיר־הערש קץ שיבוא הבוקר, כבר
במכוניות. באה חילים פלוגת התקרב. חדש רעש

אותנו. החליפו
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"ב־א־א־א־ץ..."
 אבק. התאבך מאתנו מרחק־מה נפגענו. כאילו לארץ, נפלנו

 לארץ דבקנו המתאבך. האבק את ראינו זאת ובכל חושך זזיה
 פגז באו. לא אלה אך נוספות. להתפוצצויות ומהכים המומים

לא. ותו אחת התפוצצות יחיד,
 שנשתטחנו על צחקו צחוק. קולות אלינו הגיעו זאת תחת
.ארצה...

 עצמי ראיתי כמעט. בושה לידי הביאונו וצחוק התפוצצות
להתפוצצות. בי שנתעורר הפחד על להתגבר נסיתי מגוחך.

 — נבהלים?..״ אתם וכבר — אחד פגז נבהלתם? ״מה
 לנו. לצחוק היה יכול הוא הצוחקים. אחד של קולו שמעתי

 הוא עוד. ינשמו שלא חברים השאיר בו זה, משלט עוזב ■הוא
 הוא מאש. נקי אויר לשאוף ויוצא המתמידה האש את עוזב
 לפגזים עוד רגילים שאינם ה,ירוקים׳, על מגחך לנו, צוחק

במשלט.
 נתאוששתי הראשונים, המבוכה רגעי לאחר הרגיעני. הצחוק

 באמצע דרך גפנים. — משתרגים עלים ראיתי סביבי. לתהות
 מתוך יוצאים חילים לידן. תחמושת וארגזי הדרך בצדי ותעלות
 .קפה פך עמו נושא מישהו אחריהם. חבילות ומושכים חפירות

 קבלו קצין, של חליפת־בגדים — אחר גבינה; פך — שני
פרוק... של מאפסנאיו

 לפני רק כבעלי־תאוה. בהולים המכוניות, לתוך נדחקו הם
 לבית־עולם. כמה נלקחו אתמול עוד מהם. אחד דמם שעות

ודם. אש ללא צח, לאויר ושואפים צוחקים והם
 היתה הדרך שבמשלט. המסתורין רושם תחת היינו עדיין

 ודי, בתוך מעט וכשנתקענו עלה. מכל חששנו חרדית, כולה
 המשלט אודות שספרו הספורים כל נשמתנו. ופרחה כמעט

אלה. רגשי־חרדה להגביר הוסיפו
 לחמו אשר החזית, בכל אחד משלט היה לא !שספרו מה הו,

 והסודנים בלילה המשלט את כבשו איך עבדים. על כאשר עליו
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 בו. התבססה מחלקה ספק — לכבוש יצאה פלוגה עליו. מגינים
 והמשלם שכבו. הרוגים או בדמם, — התבוססו הם גם האחרים

 גשמים ותעלת כורכר אדמת רק שוחות. וללא חפירות ללא
 ונתבססו. עלו והלכו, נפלו ובחורים בלילה נתכה אש דרך. בצדי

אחר־כך. שבאו התקפות בפני ועמדו נתבססו
 מוקד נקודת המשלט. את לכבוש ובאו חזרו מצרים גלי

 וגם זאת ידענו אנחנו תנתק. שלא לנגבה יחידי פתח במערכה.
 הרגלים חיל עלה שוב הקרבות. כאן סעדו כן על ידעו. המצרים
 והמשלם — עמו עלו טנקים ונקצר. — ועלה חזר ושוב המצרי
 כובשים־ נפלו להסתערויות, קדמה תותחים אש בידינו. נשאר

 כוח־החיים־והרצון בשארית אש השיבו נפלו ושלא מתבססים
התקפה. כל ועצרו שבהם

 לא חפירות הרף. ללא באש־תותחים והפגיזו חזרו כך אחר
 יום בא הלילה ואחרי הרף. ללא אש לעשותן. מהי ואין היו

 מסתערים רגלים מצדים ושוב מטווחים ותותחים מטוסים, ואש
ונקצרים.

 באש־ עמדו הם וגם במקומם באו אחרים הוחלפו. הכובשים
 של הצהובה אדמתו והרוו עבריים בחורים נפלו שוב ללא־חדל.
 מעמיקים והבחורים בירק־הגפן. אדום־הדם נתמזג המשלט,
 והחלפנו. חזרנו ושוב אותם החליפו שוב זו. באדמה להחזיק

 שלהם. ברגליהם עוד חזרו שלא חברים השאירה — משמרת וכל
 שלישית. כוחות החלפת וכבר המקום נכבש מאז ימים חמשה רק

 בהגיע יחזור לא מי נעמוד? איך כאן. הרביעי הכוח אנחנו
להחלפה? תורנו

 מלבד בלילה, התפוצצו לא פגזים במשלט. ראשון לילה
 אורחים, כקבלת הנמום, למען רק שניתן נראה בבואנו. — האחד

:לאמור השם, בהצגת
 מחר — פססס... פססס... מצרים!.. אנחנו — "ב־א־א־ץ

לבקר!.." נבוא
 הנמוסים. ברכת על להשיב יכולים אנחנו שאין הצטערנו

במקלע?.. ברובה? בסטן? במה?
 האורחים׳. ל,קבלת עצמנו להתקין הצטרכנו ■שכך׳ וכיון
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 את לקבל שנוכל כדי שלנו, ה,דירה׳ את לשפר היינו צריכים
להם... כיאות הא־רחים

 חצות׳. ,תקון ערכנו בנמוסים, מחמירים יהודים וכמנהג
 רק למחר. ראויות שתהיינה החפירות. את ומשפרים מתקנים

 החפירות של עמקן :הרבות האבדות של סבתן על עמדנו עכשו
 מפני להסתר עמדו ובאלה !המטר מחצית עד אפילו הגיע לא

הפגזים...
 לא — באנו ״כשאנחנו — היוצאים לנו אמרו — טוב״ "זה

זה!.." גם היה
 בבית־ להשתכן לאחד אף נתחשק ולא הסבה על ומשעמדנו

החפירות. תקון את וערכנו לילה חלצינו אזרנו — עלמין
 שתים, אחת׳ הקטנות: השעות והגיעו חצות שעת עברה

 כוח׳. ל,החלפת נעצמו ועינים כשלו האתים עייפנו. שלש.
 ,בדוחק׳. טוב החפירה. — ומעלה מטר כבר במעשי־ידינו. הבטנו

 והתעלה עדיין. עמוקה אינה העמדות בין הקשר שתעלת רק
 לסוף, חפירתה דוחים היא, הרבים רשות במחלוקת. שנויה

 ומשה עובדיה לחפירתו. זוג כל דואג בינתים ,לכשירחיב׳.
 ואין והולכת מתעמקת חפירתם העמדה. בקצה להם מתחפרים

 — משהו כשירצו חפורה. אינה הקשר תעלת — מהם ידיעה כל
 אם לדעת יצחק, עם מתוכח זאב חסויה. דרך להם תהיה לא

 החפירה: עומק את מודדים והם בעבודה. להחליף תורו הגיע
 נפל משה׳לה מסכן, עובד! חיים אף אחד... סנטימטר עוד

 כל את להטיל כך כל לב רע אינו וחיים כבן־זוג, בגודלו
 מובן — וברוך מתחפר... הוא גם והוא משה׳לה. על העבודה

 כבן־ לעבודה זכותי את מקפח הוא שאין אף מתחפר, שהוא
זוגו...

 מעבר חפירתם כלל. רואים איננו ונתן שמואל׳יק את
 ראינו למחרת רק ,מנותקים׳. הם הכתה. של הכללית לחפירה

 שדים, כזוג אותם ראינו ההפגזות. שבין מהפסקה׳ אותם.
 היא כמערה שוחתם שאול. מן כעולים גופם, מלוא עד צהובים

 הכיר בלי עד צהובים והם לחה האדמה עבדו. בידיהם והם
בהם. פני־אדם
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 כחפרפרוז שקוע היה אחדים. ימים שמענו לא ירוחם את
 לבטן מתפתלת חפר, שוחת־שועל לילה. עד מלילה בשוחתו
 ולא כמעט זמן, כעבור אליו, כשנכנסתי בעקולי־נוי. האדמה

 מטרים. משני למעלה הארוכה חפירתו בבטן היה חבוי מצאתיו.
 שמיתה חפירתו׳ על התגאה ובצדק כשועל. בה יושב והוא

 פצצת־מטוס של ישירה פגיעה רק במשלט. והבטוחה הטובה
לו. להזיק תוכל

בוקר: ויהי ערב ויהי
ב־א־א־ץ!! ב־א־א־ץ!

 עלתה לא עדיין הקצרה. סוף־הלילית ממנוחתנו נרעדנו
 מנומסים בלתי כמה המצרים. של ה,בקור׳ החל וכבר החמה

 ועדיין למחרת שיבואו לך מודיעים לחצות, קרוב בלילה, !הם
לבוא. השכימו כבר והם — לקראתם עצמך להכין מספיק אינך

 כמו פניהם את ולקבל להזדרז אלא ברירה היתה שלא דק
לפתע. שנפקחו ובעינינו דיין עמקו שלא בחפירותינו שאנחנו,

 רגע. מדי חששנו הנה.. הנה... ותכפו. הלכו ההתפוצצויות
 היינו לא לו מעודדים. הם ואין מלמעלה השמים את ראינו
 חשבנו לראש... מעל טוב מחסה היה לו עכשו! שמים רואים

 מהפגזים מחסה רצינו ביותר, הבלתי־מופשטת במחשבה
 קסדותינו חבושים היינו השמים. ובין בינינו הנדחקים

להפגע. רב יהא שלא גופינו ומצמצמים
 שאנחנו ידענו מיד. התאוששנו שחרית. של הרגשה היתה זו

 זו תודעה רגלים. חיל יתקפנו שמא תצפית, לשמור חייבים
 בחוץ, והראש — התפוצצות המידית. להתאוששות הביאתנו

 בא לא אך אותנו. להציף המתכונן האדם מבול אה לראות
מבול־אש. רק להתקיף, איש

 העשן תמורי את דאינו בקרבתנו. נשמעו ההתפוצצויות
 הפגזים. נפלו המשלט בכל האחרות, הכתות ליד לידנו, והאבק
 המבשר הטלפון צלצול את לשמוע אזנינו אנחנו מטים הרדים

ואתם? שלומכם? מה שאלות: רק לא. אך נפגעים.
 תחת הזמן כל לרבץ משעמם צופים. כולם הופכים מהרה עד
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 תמורים הנה הפגזה. בשעת המשלט את לראות מענין הקסדה.
 הוא ומיד מישהו אומר — בקולנוע...״ כמו ״כמעט רבים.
 ושוב התפוצצות מתקרב. פגז שריקת לשמע ראשו מוריד

 מישהו אומר — כאן״ זה הנה ״הנה... הראש. את מרימים
 שמח... והוא לידנו, מטרים עשרה בקרבתנו, נפל הפגז בצהלה.
 להיות מתחילים הם עוד. מפחידים אינם הפגזים ממש... מלחמה

,מומחים׳. ,משכילים׳, הופכים כולם ענין. רבי
!״ אלינו לא — י ״זה

 מקום. בקרבת מתפוצצת פצצה !״ הראש את להוריד ״חברה,
החפירה. לתוך חסרי־כוח ונופלים סביב שורקים רסיסים

 מתרגש, איננו הוא ברוך. אומר — שלי״ בגב פגע ״אחד
 החולצה אפילו שלם, הגב אך לי. ומראהו הרסיס את מרים רק
נקרעה. לא

 נראית איך שכנים, לבקר יוצאים והנועזים הפסקה כן אחרי
 של סוכתו לדעת הסוכות, בחג ילדים כבקור שלהם, החפירה

יותר... יפה מי
 "מתחילים — מישהו של קריאתו נשמעת — !״ ״חברה

!״ להפגיז
 שורקים ורסיסים מתפוצץ פגז לחפירות. קופצים כולם
ומונה: סופר קול נשמע החפירות אחת מתוך אימה. שריקות

ארבע!.. אחת! ושלש! אחת אחת!
החוצה. קופצים ושוב הפסקה שוב

 טבחים. שני אלא כאן היו שלא אף הטבחים. היו מסכנים
 לבשל נהגו שלא ואף הפלוגה. בבסיס בשפיר, נשארו האחרים
 כאלה חפירות, להם היו שלא על לא דואגים. היו — במשלט

 שאין על הצטערו אבל מהחפירהי טבח יגרש ומי הרבה היו
 את המכבד טבח ואיזה הקלפים... במשחק להמשיך יכולים הם

 בלילה, שעות׳ וארבע לעשרים אחת ? קלפים משחק אינו שמו
 שערת וארבע לעשרים אחה בקופסאות. מנות־ברזל מביאים היו

 במשך עצמו לכלכל עליו ובאלה מנתו את חיל לכל מחלקים
קפה. או תה מחממים, הטבחים היו תה רק כולו. היום
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 לסופו הטבחים כשהגיעו הקפה׳ חלוקת בשעת אחת, פעם
 ואנחנו חורו הטבחים פני גדול. רסיס בו נתגלה הסיר, של

:למטה טלפונית, מיד, פנינו
?״..רסיס בו שנטבל קפה של דינו "מה
 הקודם כל הקפה. בחלוקת הטבחים עוד עסקו לא — מאז

 נשאר — המאחר כרצונו. שותה המקדים לוקח. — הבא כל זכה.
למחרת. שיקדים עד שותה׳ אינו תה, בלא

 שם, אי הגדול. בימנו וטבלה שקעה הששי יום של שמשו
 והיא ים. שלחוף מגדל היתה שם מצרים, עוד היו השקיעה, ליד

 שם והשמש לחסל. ומזימות להפגיז תותחים ושם בידם עדיין
 להטהר, וטובלת השמש יורדת במהירות להם, מעבר עד שוקעת
מזרח. מפני בקדרות הזורחת השבת מפני להסתר

 טבלנו לכן קודם קלה שעה רק אחת. בחפירה היינו עשרה
 מסביב. ודם אש רק לרחיצה היו לא מים שבת. של טבילה
 לסוב יכולת מבלי שכובי־לילות־בחפירה מזוהמים. היו בגדינו

 ורגלים כתף אל ראש אחיו, אל איש לחוצים דק הגוף. את
 מקום כל אל חודר והחול רע. של ברגלים מתקפלות־משתלבות

 היו לא וזיעה. עפר נדבקת וחולצה מסתנורות עינים שבגוף.
 :כאן לטהרה אחת דרך רק הגוף, לטהר מים המשלט, בזה כאן,

 זכים ונעמוד נטהרנו כרחנו על ברצון, שלא או ברצון באש.
המלכות. שבת את לקבל וטהורים

 המשלט של דינו האם למנין. דיננו מה :שאלה בפני עמדנו
 מנין? משלימים אחת בחפירה הנמצאים רק או כבית־כנסת, כולו

 ונתן שמואל׳יק אבל למנין. בדיוק — בכתה היינו איש עשרה
 המשלימים לתפלה. להקשיב יכולים רק נפרדת, בחפירה היו
 עד הדין את לפסוק ידענו לא בחפירתם? בעמדם מנין הם

 המם־מם גם היה שלנו חפירה באותה השמים. מן שנסתייענו
 בעצמו מכורבל היום כל יושב שהלה אף מחלקתי. חובש ועוד

 ושנים מנין. היינו למנין. היה כשר עדיין ראשו׳ להרים וחושש
 באו. לא המנץ ואל המנין מן הללו לחפירה, מחוץ מתנבאים

המנץ. כתפלת ושלמה זכה תפלתם אך
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 מעל המציצים וראשינו השוקעת השמש לעבר גבינו היו
 הרי אל ופנינו עשרה עמדנו מזרחה. מופנים החפירה שפת

 זו היתר, ללבנו. וזרחו במרחב נתזו אשים המאפילים. יהודה
 שבגבהי החפירה מעמקי וגבהים. ממעמקים ותודה גאוה תפלת

 מתוך תפלה הטמירים, ולחוד לשגב מעמד זה היה המשלט.
 עצמנו חשנו המעטירה, ירושלים לעומת המלחמה׳ מערכות
 לבותינו היו לבב. כל הלוהט המולדת באויר טבולים מזוככים,

 כמעט, ללא־מלל חרישית תפלה זו היתה פינו. לא מתפללים,
 קילומטרים מאתנו היה רחוק הלה אויב, מפני שחששנו לא

 היינו האופפת, הקדושה מאתנו תסור שמא חששנו אבל הרבה,
הנפלאות. ועל הנסים על מרומים ליושב רצון־הודיה אחוזי

מלוכה. עיר — מלן■ מקדש
 המפכה!.. מתוך צאי קומי,

הבכא. בעמק שבת לד רב
 עוד לא ובמעשים. בדברים כאן שחל העצום בשנוי חשנו

 מלוכה, עיר תצא — ההפכה מתוך מעמקים־של־בכי. תפלת
 המהפכה של משמעותה זו אכן, הגדולה. העברית המלכות מקדש

 עברו העברית. המהפכה חולמי זכינו, הנה הנה, הגדולה.
 לשמוע מצפים היינו ימים זה המלוכה. לעיר מחשבותינו עברו

 שהנה, למחשבה חרד־שמחה הייתי בידינו׳ כולה ירושלים כי
 ירושלים על חלמתי ממוריה. שבהר בית־הגלולים כרע הנה

 ירושלים טומאה, מכל זרה, עבודה מכל נטהרת חדשה,
 כפסגת ובמועד, בחול בתפילתנו הבית, בנין לקראת המתקדשת

יאיר. של עיקריו
 בקדושה. נתעטפנו נתגעגענו. כלה!" בואי כלה, "בואי
ממעמקים. בשפלה, ואנחנו לירושלים. הדמיון בכנפי נתעטפנו

 זכאים עצמנו מצאנו לא אבל בשינה. הארכנו שבת לכבוד
 במעט. שנחלשו אף נמשכו, ההפגזות החפירות. מהעמקת להפטר

 המתפוצצים שרפנלים חדשים. פגזים המצרים הפעילו זה תחת
 נקודים הפכו השמים בשמים. כתמי־ענן ומשאירים באויר

 כי להזיק, באלה היה לא אך הרבים. מפגזי־השרפנל נקודים
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 מטוסים כלום. ולא פגעו לא ורסיסיהם רב בגובה נתפוצצו
 המטוסים. את לזהות נסינו לא כולם. מצרים — בשמים חולפים

 את להסוות נזהרנו רק הנגב. בשמי שולטים המצרים כי ידענו
 להשאיר לא בולטות, ערמות־חול לערם לא נזהרנו החפירות.

 חריצי את להסוות השתדלנו בשדה, נוצצות קופסאות־פח
 מעלינו שחלפו המטוסים את להטעות גפן. בענפי החפירות

מטען. כל הטילו ולא

 של ואוירה חם היה במנוחה. הארכנו הצהרים בשעת גם
 כולנו ונצטופפנו ממעל הכתה השמש אותנו. מלפפת שבת

 כך כדי תוך גופינו. על מעט להצל הבונקרים. סככות מתחת
 שאינו ותיק, הגנה חבר המם־מם. שמעון, עם בשיחה נכנסתי

 שלא דברים מפיו לשמוע הופתעתי על־כן כדתי. עצמו מזהה
לשמוע. פללתי

 אין "אחרת — אמר — נסים״ של בתקופה חיים ״אנחנו
 מאות ערבים, אלפי לעינינו. המתרחשות התופעות את להסביר
 לפתע קמים דם, משפך נגעלו לא שמעולם מאלה אלפים

 הטרידו רבות כה שנים אשר אלה, ונשיהם. טפם על ובורחים.
 אלה לשלום, המושטת לידנו מוכנים היו שלא אלה בנו, ופרעו
 רצוננו כל למרות — הימה אותנו להשליך רצו, להרוג שרק

 להם לעשות לא ביותר הכנות הבטחותינו כל למרות הטוב,
 על ונמלטים רגליהם לפתע נושאים אלה כל חלילה. רעה,

 תופעה להסביר אין אחרת כאן. היה נס רק כי זאת, אין נפשם.
זו. מופלאה

 גלות שנות אלפים החורבן. לאחר שגה אלפים "לפתע.
 שליש של איום טבח לאחד מספר שנים ושחיטות. ורדיפות

 מדינה קמה לפתע — איומה יאוש תקופת לאחר העברי, העם
נם? זה האין עברית.

 גזרותיו ? ונפלא גדול נס מעשה האינה כולה׳ הפרשה ״וכל
 בעית־ארץ־ מסירת בארץ, והלחץ הדכוי העליה, על בוין של

 לחלוקה. הערבים התנגדות המאוחדות, האומות להכרעת ישראל
 מסכים היה ואם הללו? המעשים את לעשות בוין נתעקש למה
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 לא האם האנגלו־אמריקאית, הועדה של אלף׳ ,מאה להמלצת
הפורשים? אתם, גם בפעולות, כולנו מפסיקים היינו

 סרטיפיקטים אלפים חמשת לתת מסכים בוין היה שאם "אודה,
בתמורה... הפורשים, אתכם, להסגיר מסכימים היינו לחודש׳
 הבעיה את למסור הרשע׳ בוין את אותו, הסית מי "וכי
 יקבל הנה שהנה׳ לחשוב אותו הניע מה המאוחדות? לאומות

 שעל לכך גרם ומה מחודש, בינלאומי ברשיון ארץ־ישראל את
 מדינה בעד רוסיה וגם אמריקה גם הצביעו חשוביו כל אף

עברית?
 מדינה איזו החלוקה. לתכנית מסכימים הערבים היו "אילו

 המהוה גדול, ערבי מעוט עם מדינה ברשותנו? נופלת היתה
 בעמקים היושבת מדינה המדינה, מתושבי אחוז ארבעים
 מחלקות מפגש׳ ,נקודות ושתי ארוכים גבולות ובמדבר, ובשפלה

 מסכימים היו הערבים אם נפרדים. חלקים לשלשה המדינה את
? בכלל נלחמים היינו האם זו, לתכנית

 שישארו. מהם בקשנו מקום בכל הלא ? הערבים ברחו ״למה
 מהם דרשו ומכוניהם, מנהיגיהם כל והאנגלים, המופתי ואילו

 איים במקומם נשארים היו אילו עושים היינו ומה לעזוב.
 אויבים מסביב, באויבים הנלחמת המדינה בתוך שונאים ערביים
? בכוחם עלינו העולים

 במדינה? הערבי המעוט בעית תפתר שכך מישהו חשב "האם
הגדולה? לעליה המחיה שטה בעית

 מעמד. החזקנו איך :שאלה מכל הגדולה השאלה הכל, ״ועל
 איש אלף מאות שש בן והבלגה׳ שוחר־שלום ישוב אנחנו׳

 של בתמיכתה תושביהן, מיליוני על ערב, ארצות שבע כנגד
 רבים והם בארץ־ישראל, היושבים ערבים להם ועוד בריטניה.

? לעומתם ובנשק מאומן בחיל אדם, בכח כוחנו היה מה מאתנו.
 לא הפצרותינו אף שעל ירושלים, נס רבים. נסים "ועוד

 בינלאומי לשלטון למסרה רצינו אנחנו לבינלאומית. היתה
בידינו. והיא תהיה. לערבים :אמר המתוך והרוזן

אלהים". מעשי נם. אלה: לכל אחת תשובה "רק
 בהפתעה. עליו באו כולם הדברים מפיו. כזה לנתוח הופתעתי
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 מחוברים מאד, עמוק שרשם כולם שהנסים לחשוב נסה לא הוא
 נובעים הדברים כי חשתי בלימה. על מדחפים ולא הקרקע אל

 מתפלת שנבעה תודעתו, של הפשרה כנראה, זו, היתד, מלבו.
 הכותרות את רק ראה הוא אמש. המופלאה קבלת־השבת

 הוא כך. לידי שהביא מה את ראה לא הוא הנסים. שבמעשי
 הוא העצומים, הכוחות בהבדלי המחתרת ממלחמת נתעלם
 יסודות הנסים. ביסודות היו אלה כל דיר־יסין. ממעשי נתעלם
 מופלא הכל היה כן על ראה. לא אותם המצוות. בקיום הם הנסים

במופלא. האמין בעיניו.

 שוחררה, לוד שפלת החזיתות. בכל התקדם ישראל צבא
 שעלבים ועד גמזו בית־נבאללה, דיר־טריף, דרך העין מראש
 והפרוזדור ומלחה עין־כרם שוחררו בירושלים לטרון. שליד

 לידינו. חזרה הרטוב הברזל, מסלת עד דרומה הורחב הירושלמי
 הדרום בחזית התחתון. הגליל של ורובו נצרת שוחררה בגליל

 נוטה המאזנים שכף היה, ברור המצרים. התקדמות נבלמה
 החלטת לפי בפרץ. לעמוד תבל מגויי רבים הזדרזו וכבר לצדנו,
 המטה בערב. שבע שעה ראשון, מיום הפוגה על הוחלט המתוך
 לילה עוד עובדות. ולקבוע האחרונות השעות את לנצל החליט

 שיפתחו נקודות מספר ולכבוש לנסות והחלט לפנינו היה אחד
 הנגב שבצפון העמדות בין המרחק לנגב. הדרך את בפנינו

 מעטים קילומטרים רק רב. היה לא הדרום בחזית ועמדותינו
 של המשטרה מבצר את לכבוש שנעשו נסיונות בינינו. הבדילו
נכשלו. — סואידן עיראק

 הכפר לעבר היורד בשביל הבחורים עברו כתות כתות
 מעט גבוהים בחורים צעדו, דומם לבית־עפה. בדרך עבדיס
 שהייתי הלילה, בגלל כך בעיני נראו רק גבוהים, היו לא ואולי
 שוחחו לא עלי. ויורדים הולכים מלמעלה׳ והם במורד עומד

 המוקשים ליד עמדתי קצת. מיוראים היו כי דומה ביניהם.
 אזהרתה לשמע שנרתעו היו מהם. לסטות והזהרתים שבדרך
 כעקיצת הטרידתם ואזהרתי שונות מחשבות במיני ׳שקועים

עקרב.
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 כהים. אמריקאיים סרבלים לבושים הים. היל אנשי היו אלה
 שהיו אף דמות. כל ומשוות פרצופיהם מכסות פלדה קסדות

 ראיתי עדוד. מלות לומר אני חייב כי חשתי שונים. אפיים בהם
 לא אחוה. רגש מעט עליהם השפעתי בעינים. תודה נצנוצי
 מוסוות פניהם כי דומה בהם. חשתי רק דבר. כמעט ראיתי
 אחת דמות מפולין. לאלה תימן יוצא בין מכיר הייתי לא היטב.
הלילה. ככהות הכהים הסרבלים בנוקשות לכל,

 כעת מתחולל מה לידע תאבתי לידי. מאד סמוך עברו הם
 חיל־ אנשי הם, יחושו מה וחרדה. סקרנות אחוז הייתי בקרבם.

 לקרבות ואחרון להם ראשון קרב שלהם? ראשון בקרב הים
 חיל מאנשי כמה ידעתי כפרטים. להם חרדתי ההפוגה. שלפני

 את ידעתי אכירם. אולי היטב, היטב פרצופיהם בחנתי ׳הים,
 במחנה שפגשנום הבחורים את ידעתי המחתרת׳ מותיקי שאול,

 מה שכל ידעתי כי חרד, הייתי ועוד חרד. והייתי המעבר,
שלנו. יהיה — למחרת בו ונחזיק הערב ־שנתפוס

 יצאו רבות פלוגות כבר. מדולדלים היו בחזית הכוחות
 ועייפים. ממורטים היו פועלים, שעדיין אלה וגם מפעולה.
 חיל־הים, אנשי אותם, הביאו כן על מיח־עצמותיהם. עד סחוטים

 אינם והם לחזית. באה זה שרק אצ״ל, מחלקת וגם הרעננים.
 הגדול כוח לתקוף עליהם הוטל צבאנו. של כרובו מאומנים,

 אלה בימים נוהג מי אך הצבאית, לתורה בנגוד זה היה מכוחם.
 נפלה היה, כך אילו ולדקדוקיה? לפרטיה הזו, לתורה בהתאם

ועוד. ועוד מזמן, נגבה
 יריות האויר את פצחו ההתקפה לפתיחת שנועדה בשעה

 הלב הס. השלך נפסקו. ואחר נמשכו שעה רבע והתפוצצויות.
 בחוסר הכפר. את לכבוש הצליחו כי חשבנו שמחה. מלא

 — ושעתים שעה חכינו בידינו. שהכפר לאשור, חכינו סבלנות
 בודדים, אחד. אחד לבוא. התחילו כך אחר ידיעה. כל ואין

 עוד הצטרכנו לא מבולבלים. נשק׳ ללא רבים מוכים. פצועים,
 דהומים, ופצועים. פצועים באו תבוסה. ברור: היה לשאול.
 מימיות אספנו בהם. לטפל החובשים נחלצו ומיללים. כואבים

 ואנחנו נאנחים הם ולהשקותם. לפצועים להחם ושמיכות



117 עבדים

 איומה. באש ונתקלו התקרבו כיצד דבורים. קטעי שומעים
 נהרג, לא אחד מם־מם רק כולם. כמעט מיד, נהרגו המפקדים

 נתקלו שוב הכפר. לתוך להתקדם המשיכו כן פי על אף נפצע.
 ומחלקות. כתות עוד היו לא ופצועים. הרוגים שוב איומה. באש

 נפשם, על בורחים פצועים, מבולבלים׳ אנשים־לא־אנשים. רק
 הנה, הגיעו איך כלל יודעים הם אין לאן. דעת ללא נמלטים
 המפלה חרדה. חשנו סביב. בשטח ודאי תועים אחרים למשלט.
 לאסוף לכפר ירדו וג׳יפים אמבולנסים הגיעו לעינינו. נראתה

ופצועים. תועים עוד
 הפצועים, אנחת מתוך קדרות המשלט. על קדרות ירדה

 הפצועים היו לאי־ההצלחה. קדרות הנצולים, מספורי קדרות
 זה כל כולו. העולם את מקללים ואחרים מים למעט נאנחים

 בפינו, היתה מרירות ביותר. נוקשים אף לזעזע כדי בו היה
 שאירע. מה את עכשו לתקן שאין ביודעין, מפלה של מרירות

הפוגה. — בערב שעות בשבע מחר,
 שמונה־עשר והפצועים. ההרוגים רבים כי ידענו למחרת

 שבויים על דברה שנקלטה, מצדית תשדורת נעדרים. איש
 נתברר זמן לאחר בחיים. ישארו שלא ברור אך בידיהם. שנפלו

 המצח בעל השחרחר, שאול, לח״י. אנשי חברים, שם שאבדנו
נעדר. פעולה. מאותה חזר לא הגבוה,

 וגם בירושלים העתיקה העיר את גם לכבוש נסו לילה אותו
 כן פי על אף הפוגה!.. דחק: הרוזן עלה. ולא — לטרון את
 חתה גם כרתיה. את כבש הפשיטה גדוד מעט. הצלחות גם היו

נחמה. מקצת בכבשה.

 עולם, בורא לאל והשבח במשלט׳ אנחנו ימים שלשה כבר
 לפקוד פוסקים אינם הפגזים מתוכנו. אחד נפגע עדיין שאין

 ההפגזות. בטכניקת המצרים חדשו רבים חדושים אדרבה, אותנו.
 את ידענו שלא עד הפגזים. מתכונת את שנו בנו, ירו שרפנלים
 וחוזרים לנגבה עוברים אותנו, מפגיזים הם הנה השיטה.

 נגבה ואת אותנו ומפגיזים חוזרים כך אחר אותנו. ומפגיזים
עדיין. שלמים אנחנו כן פי על ואף כאחד.
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מעט. עוד לתקפה. ההפוגה תכנס מעט עוד והנה׳

 נפל לא שעות כמה זה דקות. וחמש וארבעים שש השעה
 ישבנו, חברית. שיחה למעט צמאים היינו במשלט. אחד פגז

 תוך לפתע, שיחה. וסתם בספורים והארכנו קטנה, לא חבורה
משונה: הצעה ירוחם מציע שיחה כדי

 לחיות. כדאי האחרון השעה "ברבע — אומר הוא — ״חברה״
 כדאי האחרונות. הדקות בחמש־עשרה ליהרג טפשי זה יהיה

שעה..." לרבע רק לחפירות, להכנס

 לשמוע לא ההרגל, למרות פנימי. חוש עלינו פעל כנראה
 הסכמנו — לחפירות להכנם כזו׳ עצה ביחוד מישהו׳ בעצת

לחפירות. וחזרנו מיד נפרדנו וכוחים. בלי עמו

 מתפוצצים המשלט. על הוטח פגזים ומטח להכנס הספקנו לא
 מספר. רגעים לפני ישבנו בו במקום נתפוצץ הפגזים אחד סביב.

 הרסיסים מקום. שבקרבת ההתפוצצויות מן לחפירות נשפך אבק
 אחר עקבנו במתיחות החפירה. לתוך אף ונתגלגלו כרגיל שרקו
 אחת... שלש... דקות... חמש עוד לדקה. דקה השעון. מחוגי
 המשלט. על ירדה דממה שקט. מוזר: משהו שקט. — והנה

 ושקט אחדות דקות עוד רעם. קולות עוד נשמעו ממרחק רק
 הכל מעט. חכינו לצאת. העזנו לא עדיין במרחב. השתרר גמור
!וקפוץ — החפירה שפת על יד סמכנו שקט.

 עולים אדם נבטי נהדר. מראה זקופים. עומדים בחוץ. אנחנו
 עינים משפשפים כולה. הפלוגה צצה בכהרף־עין המשלט. מתוך

 נצטלצל השקט, רגעי משעברו ואחר׳ סביב. היופי מן ונהנים
קצהו. אל משלט מקצה נדרדרה וצהלה צחוק׳ קול

הפוגה.
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 דיאותיהם מלוא ושאפו החפירות מתוך האנשים כשהנצו
עכשוי יעשו מה העתיד: לתוך ותהו קצת עמדו אויר־הפוגה,

 ,תכלית׳: של תהיה רק י חלילה שבדאגה, תהיה זו היתה לא
 היבואו לראות, עבר כל אל צופיות ועיניהם בחפירות ישבו ימים

 — מזרחה האנשים ובהסתכל לא. אם המשלט במעלה מצרים
 מהלכות בו ודמויות בעמק, למטה׳ שוכן עבדים הכפר את ראו
 בשעת אף להשמע עד מרקיע תרנגולות וקרקור ארבע על

הפגזה.
הנרד? ושאלו: חפירותיהם סביב האנשים עמדו
 מדי פתאומי היה השקט העזו. ולא השאלה את שאלו הרבה

 תרמית־אוזן. אלא ההפוגה אין שמא חששו׳ עדיין דלא־מבטיח.
להחשיך. קרובה ערבית, שעת והשעה

הנרד? ושואלים: תוהים אנחנו גם עמדנו
אנחנו... תמיד ראשונים וירדנו.

 של פרושו מקרה׳... ,לכל נשארו האחרים ירדנו. כתה בחצי
המם־פא... בקורת מקרה׳: ,כל

 מבטים שלחנו עדיין עפר. דרך לאורך התגלגלו רגלינו
 מתקרב לנו, רומז והכפר שלא. דומה הראונו? לאחורינו:

 מלקוח לנו נכון כי זאת, אין וגובר. נשמע הקרקור וקול והולך.
הגון...
 ומשוכות, גדורות חצרות הכפר, עבדיסה בואך הדרך, אם על

 פתחים בחמר. לושות להן, ושערים חצרות רק ובקתה. בית ללא
 ואנחנו החצרות מאחת הסרחון עלה הנכנס. קומת לכפוף קטנים
 כושי של גופתו לארץ השחירה חצר של במרכז למקורו. תוהים

 מלאך־המות. כבציורי ובולטות, מבריקות ולבן־שנים ארך־גוף
 ליד שחורו בלט כמה מה. הוא מבקש כאילו בכפוף־גו שוכב

 כך, הרגו. עבדי ופגז מצרי, חיל היה, סודני שלידו. הלבן המכתש
 ומי העבריים כובשי־עבדיס על אשו וירק היה מקלען בפשטות.

 הדם מן שמץ וכפר עברי פגז שבא עד בכדוריו. נפלו כמה יודע
זה. כושי בעטי שנשפך העברי,
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 המקלע רק היה׳ מקלען לידו. עמרים עמרים תרמילים נערמו
הכובשים. לקחוהו עמו. איננו

 רחב כפר. של לרחובו בהכנסנו קדמנו תרנגולות כנפי משק
 משוכות — הבקתות ולפני צדיו משני ובקתות הרחוב היה

 כל ומסכלות המשוכות בעד טסות חולפות והתרנגולות צברים,
ברחוב. ציד מחשבת

 בעלי־ רק בו, תושבים עוד היו לא לכפר. והעמקנו חדרנו
 שמא להפתעה ומצפים דרוכים רובינו וחיים. פגורים חיים׳
 הפוגה. ועכשו הוא, הפקר שטח הכפר הלא יודעי מי תבוא.

שלנו? מטרה באותה מצרים גם אליו יבואו אולי
 זכר בוץ, חתימת רק סביבה, וחורב הכפר. במרכז היתה באר

 שלצדה שוקת אל ונשפכו הבאר מתור אי־פעם שנדלו למים
 כל אך שבעבדים. בעלי־החי למשתה והיה ארצה ממנה ונגרו

 פגרים והנה עשרה ימים כבר העדרים את השקו לא תם. זה
 לבני־ חכו מצאו. ולא צמאם לרוות באו הבאר. בצדי מוטלים

 חכו אזוד־הפקר. הכפר היה כי באו׳ ולא מים להם שידלו אדם
 נקהלות יונים רק הבאר. ליד נשארו ופגריהם מות, עד — וחכו

 ולקחת ידך את הושט ואתה, צמאן. לרוות הבוץ, חתימת אל
 לקחנו לא אך מצמא. הן עלופות כה מאדם. עוד תיראנה לא מהן.

 נקהלו והיונים כלי אל מימיה מתוך הערינו מים רק מהיונים,
שברון־צמאן. לגמוע סביב

 רחוב אחריהן: ואנו — החצרות מתוך נזדעקו התרנגולות
 כנף; מפריחות תרנגולות שעה; רבע בת הפוגה כפר; במרכז
 הנתונים היו אלה — רגלים מרימי חמושים בחורים חמשה

 בין נתערבו תרנגולות ומרוצה. מהומה — וברחוב למחזה.
 בחורים מתגעש, הרחוב חמקו, תרנגולות מעדו, בחורים בחורים׳

 נשארים מאוכזבים בחורים רק נמלטות. ותרנגולות מתרתחים
ויגעם. נשקם זולתי — מאומה בידם ואין ורוגזים עייפים ברחוב,

כשלון. ראשונה: מערכה תמה
 השכל את הפעלנו שלא משום זה וכל במצחים. הזיעה עלתה
ברחוב! תרנגולות לוכדים אין האנושי:
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 יצאו התרנגולות? את "ראיתם — אחד אמר — ״חברה!״
נכון?" לחצרות. ונכנסו מחצרות

ענינו. — ״נכון!״
 אותן, נקיף בחצרות. רק אותן לתפוס נוכל שאמרתי. "זהו

נכון?" שלנו. והן — דרכן נחסום נאגף,
בעינינו. דבריו ישרו — !״ ״נכון

 אותו פרצה קת־הרובה אך סגור. השער אחת. לחצר נכנסנו
בכתפו. טפיחה עוד הוסיף מישהו לפנינו.

 חלל־ את החרידו וקולותיהן למערכה נזעקו התרנגולות
במשלט... הקול ישמע שמא חששנו נחרדנו׳ לרגע העולם

 אילך מקפצות באויד, פרחו תרנגולות מערבולת. היתה שוב
 מתחמקות ושוב אחר לידי ונופלות זה מידי מתחמקות ואילך,

 היה דומה באכזבה... שירגיש כדי אחדות נוצות לו ומשאירות
 שאין החלטנו אנחנו אך לכשלון. נדונה שניה מערכה שגם

 המחזה את לסיים והכרח מערכות משתי יותר דורש המחוה
בנצחון.

 הרובים את הנחנו מדי. מסורבלים שאנחנו כך על עמדנו
יועילו... לא תרנגולות לציד לקיר.

 אתם מה אות־הספורט. למבחן עומדים שאתם חשבו "חברה׳
כך?" לשם לעשות צריכים

משקלות..." הרמת זריקה׳ קפיצה, מכשולים, "ריצה,
ריצה!" — כן אם ״זהו!

 אחרי רצים התחלנו לאות־הספורט... באמונים התחלנו
 הלא מהר, לא בקצב׳ רצנו קודם... יתעייף מי נראה, התרנגולות.

בתחלתו. עדיין ואנחנו זה יהיה ארוך מרוץ
 אחריהן. ואנחנו — מקפצות התרנגולות ונתחמם. האויר הלך

 תרנגולת אפס... — אחד :ותפוס — השתטח תבן, ערמת
 קפצה שני. סבוב ביד. והתרנגולת — מרוצה שוב ביד. אחת

 אין — לפנה נדחקה אחריה. אנחנו מכשול, עברה תרנגולת,
אפס... — שנים :יד הושט מוצא.

עשרה... חמשה... שלשה...
 כל את לשאת יכולות הידים שאין רק הצלחה. שמחת צהלה.
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 מתירות כמעט והן בבלואי־סחבות אותן קושר אתה התרנגולות.
קשורן.

שנים־עשר...
מספיק. ארבעה־עשר...

 בחוסר־ משתלשל רובה ארוכה. והדרך למשלט. חזרה
 מלאי סליים נושאות לאדמה מתוחות ידים לכתף. מעל חשיבות
צידים. שלל עופות.

 לנוח צריך הידים׳ כבדו באופק. עדיין המשלט ארוכה. הדרך
 מנגבים החלפה. ושוב מנוחה. ושוב משא־ידים. להחליף מעט׳
למשלט... והגענו מעט עוד מעט. עוד ומתאמצים זיעתנו אנחנו

 ואחר לרגע, מזדקף הגב ארצה, צונחים הסלים שני המשלט.
לנוח... — ארצה אפרקדן הגוף נופל

לילה. חושך.
 כולו.׳.. הגוף את הידים, את הכתפים, את הגב׳ את למתוח

 המפוספסת, החומה המצרית השמיכה על להתגלגל כך, טוב כמה
 אל ולהתגלגל לחזור בדיחה, לשמוע מימין, השכן אל להתגלגל

בדיחה. אותה לו ו,למכור׳ שמשמאל השכן
 להסתכל אנו יכולים שוב לעינים, נשפך החול אין שוב
 מתוך עלינו הוצרו שכה שמים רחבים, מכוכבים שמים במלוא

הנה... הציר... כוכב והנה הדובה... שוב, היא והנה החפירות.
חום. אויר׳ שמים׳ ענין: מלא הכל

במשלט. ראשון הפוגה ליל
 מהן המשלט. את ממלא וקרקורן ורבו הלכו התרנגולות

 לו ,אמץ׳ שלנו עובדיה בחפירה. ששוכנו ומהן בסלים דחוקות
 היא ובוקר־בוקר בחפירתו, כוך לה בנה מטילה. אחת׳ תרנגולת
 רוב של שחייהן אלא טריה... ביצה — ,שכר־דירה׳ לו משלמת

 שעלתה עד עובדיה, של תרנגולתו כחיי היו לא התרנגולות
 שברשות העופות את צרפנו תרנגולות. משק להקים ההצעה:

 אבנים כמה ארבעה, עמודים על רשת־הסואה מתחנו הכתה,
 את ומנינו ספרנו לתפארת. לול והרי — בשולים עפר וסוללות

 ומביאים׳ לכפר רצים אלה ירבו. כן עוף, שבעים :רכוש־המשק
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 חוסכים שהם מים מימיותיהם, סוחטים אחרים ודורה. חיטה שקי
 עומדים וכולם הקדוש־ברוך־הוא. של בריותיו למען מפיותיהם

 מתוך שתאכלנה גבעולי־דורה, לתרנגולות מגישים הלול, סביב
בכתה. ושמחה ששון דוקא... הידים

 שתי מעוגלת. גבעה היתה לא המשלט, שעליה הגבעה,
 השוכנת נגבה, לעבר דרום, כלפי אחת לה. קצרות שלוחות
 שתי ובין הכפר. עבדים לעבר מזרחה׳ — והשניה בבקעה,

 לבית־עפה. מדרון הוביל מזרח, דרום לכוון הללו, השלוחות
 המצרים של רובם נפלו כאן מצרי. לבית־קברות היה זה מדרון
 מכוניות שלש מבית־עפה. המדרון בדרך לבוא נסו הכבוש. בעת
 הרבה וסביבן ורסיסי־פגזים. כדורים כולן מנוקבות שם, עמדו

 אלה היו המצרים חפירות כל כדין רגמים. של חפירות־משטח
 גופות, ובתוכן וכלל. כלל להגן בהן היה שלא שטחיות׳ חפירות

 וכליהם לחמם לסרחון. עד ומרקיבים שרועים מצרים, חילים
 הזה. במדרון שכבו הרבה מרגמות. של ריקים וזבילים לידם
 והגיע נדף הסרחון מכך. יותר ואולי עשרים ואולי עשרה אולי

 וגובר. הולד והסרחון הקרבות מאז שבוע כבר לחפירותינו. עד
 לא כי קלה, לרגישות התפנינו רק כך׳ הדבר היה לא ואולי
 עד הסרחון, את עוד לסבול יכולנו לא אבק־שרפה. עוד הרחנו

 שהם החפירות בתוך ההרוגים. את לקבור מתנדבים שנמצאו
קבורתם. היתד, שם חפרום,
 הכל — האדמה גפנים, שיחי לבן: חותם היה הכל על
 מכתש. — ושעל צעד כל על הפגזים. של מאבק־השרפה הלבין

 אין מכתשים. ארבעה שלשה — אחד מרובע במטר לפעמים,
 פגזים. כאלף נפלו כאן, שהותנו ימי שלשת במשך בדבר: פלא

מפגזים. נקי מקום היה לא יותר. עוד — לכן שקדמו ובימים
 הפוגה. של טעמה בנו להכיר וניתן רבים ימים עברו לא
 באפם־מעשינו. בדבורינו׳ במצב־רוחנו, זאת להכיר היה אפשר

 האנשים באים אלי חופש! הבו הצעקה: עלתה המשלט בכל
 אעשה! מה ואני׳ חופש!" לנו חייבים "הלא טענות: במשנה
 קבורים כמוני, — כמוהם גורלי. — גורלם 1 אני מם־פא התחת
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 מחודש למעלה כבר הם. צודקים ודאי סרחון־גופות. של במשלט
 בבית ובקרבות. במשלטים אנחנו הזמן וכל לחופש, זכינו שלא

 הגיעה לא האם לחשוב. מה יודעים אינם ספק, ללא לנו, דואגים
להחליפנו? העת

 תשובה המם־פא. אל המם־ממים הלכו המם־מם. אל הלכנו
 נפגעה. ולא כמעט שהפלוגה להם, הזכיר הוא קבלנו. לא ברורה
 להפגעי! היינו חייבים לחופש שנזכה כדי :קשה בנו פגעו דבריו
 פצועים ובמספר בלבד אחד בהרוג ויצאנו מזלנו שאתרע וכיון

? לחופש זכאים איננו גדול, לא
 מגיעים היינו לאן יודע מי וגדלה. סערת־רוחנו הלכה
 בנות ה,חישטרוף. הופיע במשלט, אורחים — ולפתע בחרוננו.
 פתאום שעבר. מה כל לאחר הפתעה, באמת זו היתה !במשלט
 וחבר הצבאית הלהקה של בדמותה התרבות אלינו הופיעה
 ברור קשה: נפשית מלחמה בנו סערה ושחקניותיה. שחקניה

 לפתיון? נכנע האמנם מרירותנו. את להשקיט תכסיס שזהו
 זכויותיו. כלפי אף מנעוריו, רע האדם לב יצר שאמנם נראה,

נכנענו. ליצרנו. נכנענו
פשוט!" לא זה "חישטרון

אחדים. לימים הסערה את השקיט ה,חישטרוף. של כוחו זהו

 התחלתי הפוגה. שקט,׳ — ועכשו הקרבות. סערו ימים עשרה
 בחזיתות־ נמצאו אחי שלשת כל המשפחה. על הבית, על חושב

 הפצצות־ נערכו בתל־אביב אודותם. דבר שאדע בלי הקרב׳
דואג. התחלתי שם. שאבא וזכרתי אויר

חופש. ואין במשלט, ואנחנו
 בחיל־ לבקרני. בא הגדול, אחי ירחמיאל, — ופתאום
לטרון. מגזרת בא עכשו וזה הוא, התותחנים
 מחשבותי עברו שמיד אלא לפגישה, שמחתי אחדים רגעים

שלומם? מה בני־המשפחה. לשאר
 השתתף בנימין בסדר. "כולם — לי אומר הוא — ״בסדר״

 לטרון. על ערב־ההפוגה ובהתקפת בלוד שדה־התעופה בכבוש
חופש..." קבל יומים לפני
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 סטו לרגע לא. אנחנו רק חופש, מקבלים כולם חופש...
למשפחה. חזרו שמיד אלא לחופש, מחשבותי

?״ הוא היכן ויוסף, י אבא שלום ״מה
 — ויוסף בבית. ״אבא — ואומר חוזר הוא — ״בסדר..."

כאן..." הוא הלא
מופתע. שואלו, אני — ״1 כאן ״היכן
בג׳וליס..." "כאן,

 אנחנו ואין מקום בקרבת נמצא יוסף הפתעה. היתה זו
 ויצאתי רשות קבלתי לראותו. חייב אני מאחיו! איש יודעים

 גבעות עברנו מכתשי־פגזים, חלפנו הכרמים. בדרך זאב עם
 מכונית ג׳ולים. אל מערבה, ללכת התכוננו לכביש. וירדנו
 פגישה הפתעה. שוב בה!" אחי לפתע. ועצרה לידנו חלפה
 איש ומספרים במכונית אנחנו הדרך. אם על הדרום בחזית
 לתל־ ולהגיע לנסות אחד, שמציע עד בנו. שרוגש מה לאחיו
 ונסיעה בשטח־חזית היינו זאת. לעשות העזנו לא אבל אביב.

 הצלחנו לרחובות אך ללא־רשות. חזית כעזיבת כמוה לתל־אביב
 זקנינו. את ולעשות להסתפר גלב אצל שם נכנסנו להגיע.

 אבא עם נתקשר רעיון: עלה הגלב׳ אצל עושים אנחנו עוד
 ברטט וחכינו בחוגה סובבנו ועשינו. אמרנו הטלפון. בדרך
 שמענו — לו״ נקרא ״תיכף אחדים. רגעים נשתהינו לקול.
 רוצים מהחזית, אנחנו "באים צלצלנו. סמוכה משטרה אל מענה.
 קולו והנה רגע עוד ונעתרו. בקשנו — אבא״ בשלום לדרוש

״1 מדבר מי ״כן׳ :אבא של
נשימה. בקוצר אמרתי — אנחנו״ ״זה

 לאחי. אמרתי — אתה״ דבר ״יוסף׳ קולי. את הכיר לא אבא
אמר. — ואני״ אברהם זה ״אבא,

תפס. לא שעדיין נראה אבא, שאל — ״1 מי !־ ״מי
 נראה השפופרת. לתוך שנינו צעקנו — אנחנו!״ אנחנו, ״זה
 עוד. לומר מה ידע ולא לרגע נשתתק כי כבר׳ תפס שעכשו

 שואל הוא מה וצחקנו. כמעט מה־בכך. של בדבר נזכר לפתע
?.. עכשו
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 רב, ספוק חשנו במלים. צורך היד, לא עוד. ארכה לא השיחה
לנו. רוח למלים. צריכים היינו לא ונתהדק. שחזר קשר

 באה. וקבוצה יוצאת קבוצה להתרחץ. לכפר־ורבורג יצאנו
 רחיצה. ללא ימים אחר ולהתקלח לחזור ממש תענוג היה

 מתלמידיו, הריק בית־הספר, צריף בתוך נצטופפו חילים עשרות
 האחת למקלחת מתחת נדחקים כולנו המלחמה. מחמת שהרחקו
 רוחצים כדין מזמרים, וכולם ממש. וצוהלים מתענגים וצוהלים.
ומתמיד. מאז במקלחת

 היו שזיפים בכפר־ורבורג. שקבלנו יחידי תענוג זה היה לא
 עסיס המגידים שזיפים מתוקים־חמצמצים. ותפוחים שזיפים שם.
 והבאים כלשהי. שטיפה ללא קטיפה, כדי תוך ונבלעים גרון אל

 ככל חלב לשתות יכולים הצרכניה, אל החלב יכונס עת בבוקר,
 ואחר נפשות. ומחיה קר חלב כסף. אין חנם נפשם׳ שתאוה

ודבש... חלב זבת שזיפים. — כך
 הנה באים חילים מאות הם. מיטיבים כמה להילים. והיחס

 שונים מה באחןה. חשים אדיב. ביחס נתקלים וכולם יום׳ יום
 מציאות לנוכח במוחי, הרהור לרגע ועולה גזר! מאנשי אלה
 קובע מפשט אידיאל לא עדיף! מושב ומושב: — קבוץ זו:

האופי. קובע בני־אדם. יחסי
 רבים, חילים מתאספים הצרכניה. בצל לנוח יושבים

 להתהדר ומנסים מעט ומכזבים מפטפטים שונים. מגדודים
 אנחנו בזרות. מרגישים אין טבעית. כך כל והשיחה בגבורה.

 אל פונה חיל כל אחת. משפחה בני שאנו מחילים, כל חשים,
 לכל משותף מכנה שלשום. מתמול לו מודע הוא כאילו השני

 פלוני חבר זה יהא משותף, נושא גם ויש עברי. חיל החילים:
המשותף. המכנה שם — עבריים חילים באשר אלמוני. מקום או

 בו ה,אמפיתיאטרון׳ אל נאספים מתכנסים, הפלוגה אנשי
 על מרצה הגדודי קצין־התרבות יומים. לפני ה׳חישטרון׳ הציג

 יגיד מה בהסתייגות. להרצאה נגשנו והצבאי. הפוליטי המצב
 שלילי, יחס יש חיל לכל בו. מסתכלים אנו זהי יספר ומה
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 חבר ודאי אנחנו. — עוד ומה קציני־תרבות. אל קדומה דעה
 קציני־ של רובם שרוב הדבר, ידוע מפ״ם. או הוא מפא״י

 חושב ואני מרצה הוא הם. הללו המפלגות של חבריהן התרבות,
 לחדש? קצין־תרבות יכול מה הרצאתו. תגמר בה השעה על

 על מדבר הוא אזני. למשמע מאמין אינני מתעורר. אני לפתע
 הולך הוא וירושלים. שכם את לכבוש סכויים על התפשטות,

 הערבים. של כוחם אפסות את מוכיח עצמו, מדברי ומתלהב
 היום רחוק שלא מבטיח, הוא האו״ם. לדבריו, היחידי׳ המכשול
לרבת־עמון... יגיע וצבאנו
 מדבר כך חולם. שאינני עצמי לודא רוצה בבשרי. צובט אני

 מועטים ימים לפני רק התפשטות. על מדבר רשמי! צבאי דובר
 הספקנו, האחרונים בימים אלו. מעין דבורים בן־גוריון אסר

 הנקמה משא את הקרביים, הדפים של הפתוס את לספוג אמנם,
! ? התפשטות בדבר גלויים דבורים כך, אבל באויבים,

 מבלי הם, גם שנדהמו רבים והיו בשביעות־רצון. נדהמתי
 בשלילת חונכו רבות שנים אלו. דבורים לעכל יכלו לא להאמין.
 דברים אותם ומדבר רשמי צבאי דובר עומד וכאן כאלה, חלומות
 אלה הרי הירדן? ולעבר לנו מה שאלות: מציגים והם פסולים.

לא־ריאליסטיים... דברים

 מיד: אחריה בא והאשור השמועה עברה —!..לחופש יוצאים
 מזדמן הזה, המשלט את נעזוב ובטרם המתקנים. את לארוז החלו

 בו המשלט זה גבעה־מאה־וחמש׳ את עברנו בנגבה. בקור לי
 גבעה זו והנה לראותו, יכולנו היום לאור האש. תחת נרדמנו
 רבץ השרוף ה,ברנקרייר׳ הללו. גבעות־הדרום ככל פשוטה,

 בדרכה. רקדה מכוניתנו פה. שהיו למצרים ,מזכרת׳ לידו,
 חרושי־פגזים. סביב השדות גם מכתשים. היה מנוקד הכביש
 במחציתו. רק עמד חדר־האוכל שלם. אחד בנין לא גם נגבה.

 והריסות. הריסות וחורים, חורים פגיעות. אלפי בדרך־נם. זה וגם
 כי בהן נכר שעדיין המדשאות, לכברה. דמה בנגבה שהיה כל
 וזקופים. ישרים קירות ישרות, חפירות קטעון — נאות פעם היו
 חיי כל אכן, הנקודה. לבצור ודאגו הנולד את נגבה אנשי ראו
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 ומטבחים. בתי־חולים החפירות. ברשת עכשיו נתרכזו הנקודה
 המבותרת. זו׳ בנגבה בה׳ הסתכלנו האדמה. לפני מתחת הכל

 סוד את לגלות נסינו הנקוב. מגדל־המים אל מבטינו הרמנו
 נפגעים בה היו לא ואף מעמד. והחזיקה — בעמק היא עמידתה.

 משטרת לה. יכלו ולא — וסביבה מעליה היו המצרים !רבים
 נגבה לה. יכלה ולא — קרובה כה עליה׳ רכבה עירק־סואידן

 היה שלא ואף למלחמה. והתכוננה הנולד את ראתה כי עמדה,
 היו והכל פסקו, המשק חיי לקרב. בה מוכנים היו הנה דיה, נשק

 יחד אחים, היו הכל שבמקום. ואנשי־צבא אנשי־משק חילים.
 היתה זו היתה. נגבה תושבי של רק לא זו אדמה בגודל. חלקו

 כברת־ איש־הצבא. כשל ממש איש־הקבוץ, של מולדת. אדמת
 היא וכשרון. כדן כתל־אביב, כברת־ארץ כולה. המולדת של ארץ

 אדמתם זו אין זו? ולאדמה לי מה חשב: לא החיל כי עמדה,
כולם. של אדמתם זו לא. בלבד׳ הקבוץ אנשי של

 הוטען שהכל דומה, הנכסף. החופש אל לזוז עמדו המכוניות
הכל... כבר׳

!..אחד רגע !לא אך
מכוניתנו: את עוצר האפסנאי

 תפתחוהו..." אל בו, הזהרו אך שק... כאן לי יש חכו׳ "רגע,
 אנחנו בדאגה. ו... נשימה בחוסר בחטף, דבריו אומר הוא

 גדולה מדוע כן, אם ביותר. גדול הוא אין בשק: מסתכלים
?.. הדאגה

חשוד! — דאגה... שק... אפסנאי...
 ובשר סרדינים קצת מזה... וקצת מזה קצת השק: את פתחנו

ושוקולד... וגבינה
במשלט. רעבנו כן על י אהה

 את מפרקים המכוניות, סביב היינו למחנה. הגיעו המכוניות
האפסנאי. — והנה מטענן.



129 ט ל ע מ ב " ק יש מ "

״1 השק ״איה
אותר... חפש הוא

 חרק לשק׳ עוללנו מה משהבין מצא. ולא — וחפש חפש
מחריש... והסתלק שינים

חתה חתחתי

 וכבר אותו לחוש הספקנו לא טעמנו׳ חופש של קצהו רק
 במדינת ראשון למצעד־צבאי התכוננו בעיר לחזור. הוכרחנו
 ונוכל למשלט עדיין נצא שלא לבנו, בסתר קוינו ישראל.

 שוא. תקוות היו שאלו אלא, להשתתף. לא אם במצעד׳ לחזות
 שמענו. הדיו את רק המצעד. נתקיים שחזרנו לאחר אחד יום
 היה עדיין כי אף האזרחי, מצב־הרוח את לעודד כדי בו היה
 בשללו המתפאר לחבר־פרטיזנים יותר דומה בחתוליו, צבא זה

 כפרטיזנים לילך התגעגענו אנחנו גם המפתיעים. ובנצחונותיו
 עמל־הפרך. לאחר זרים מעט ללכוד רצינו העיר, ברחובות הללו
 בחולשות להודות התבישנו אותם. בטאנו שלא חלומות היו אלה

כאלה.
 ונושאי פרחים לוכדים משורינים על כשבחורים שעה׳ אותה

 שכל שעה ובנות־צחוק, למחיאות־כפים מצטללים הרגלים הנשק
 והתרחקנו אנחנו הלכנו שעה אותה — בחזעה חיתה העיר

 דרכים־לא־ על־פני במכוניות התגלגלנו ויותר. יותר מהעיר
 שעות עשרים שנכבש הכפר חתה, אל מועדות ופנינו דרכים

לתקפה. ההפוגה הכנס לפני
 דרומה, הראשון כמסע עתיר־רגשות מסע עוד זה היה לא

 ועל השמחה תל־אביב על חשבנו כולנו וחצי. שבועים לפני
 לכפר שהגענו עד טלטולים טולטלנו מהר. כה שחלף החופש
 על קילומטרים וגדול. שטוח שם, היה מישור זה. שטוח

 של אי מובנת, בלתי בפתאומיות ובאמצע, מישור. קילומטרים
— אליה בכניסה זו. חתה לפנינו נראתה כך ועצים. בקתות
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 אנחנו כי ידעו אלינו. מצטהלים סביבה׳ מתגודדים וחילים באר
 התגעגעו הם גם ולהסתלק. לקום שמחו כן על אותם, מחליפים
 הסברתם את שנקלוט עד לחכות סבלנות להם היתה לא לחופש.

 בעוד לפתרן. שנצטרך כחידות בפנינו והשאידון העמדות, על
 הם התנדנדו והגזרות, העמדות את ובוחנים תוהים אנחנו
לחופש... לתל־אביב, צפונה, בכוון — אבל דרך־יסורים, באותה

 ההפוגה שלפני בלילה המשלטים תפיסת שתכנית בידוע,
 אמנם, בזה, נכבשו. וכרתיה חתה רק במלואה. הצליחה לא

 ופלוג׳ה. עירק־סואידן בין בכביש, המעבר את למצרים חסמנו
 לא עדיין בזה אבל הן. הכביש עברי משני וכרתיה חתה כי

 עוד לנסוע יכלו שלא המצרים, לנגב. הדרך את לעצמנו פתחנו
 ופתחו לכרתיה מדרום משלטים מספר ותפסו הזדרזו בכביש,
 ובין כרתיה, שלנו, הדרומית הנקודה בין בורמה/ ,דרך לעצמם

 קילומטרים אלא הפרידו לא הנגב, בצפון שלנו המשלטים
מנותק. הנגב היה כן פי על ואף מעטים.

 שהגענו ראשון, לילה אותו נערכו פתח־מה לפתוח כדי
 אל־ עירק על והשניה פלוג׳ה על אחת התקפות. שתי לחתה,

 כוחותינו הספיקו המקרים שבשני אף נכשלו, שתיהן מנשיה.
 למספר ביחס רב, אבדות מספר בגלל אך הכפרים. בתוך להמצא

 בעצם היתד, זו ונסוגו. המשימה את לבצע יכלו לא התוקפים,
 ביחס. קטנים כוחות נשלחו הללו להתקפות כי הסום. של תוצאה

 שמעתי כך אחר רק נכשלו. — רצינית בהתנגדות ומשנתקלו
 עירק על בהתקפה שהשתתף אחי מפי הפעולות, אחת על פרטים

 אחת גן. מגדוד פלוגות כשתי השתתפו זו בפעולה אל־מנשיה.
 את תפרוץ שהשניה אחר לפעולה, להכנס היתה צריכה מהן

 הכפר, לבתי התוקפים בהתקרב אך לכפר. ותחדור הבצורים
 על נוסף מקרוב. בהם שירו מישירי־ירי, תותחים באש נתקלו

 ממרחק ומקלעים רובים של חזקה באש גם נתקלו התותחים אש
 פעם בכל אך ולהסתער, לקום נסו אחדות פעמים מאד. קרוב
 בעשן־תותחים, ומפויחים פצועים מוכים, האויב. אש בהם קצרה
הכפר. את שיכבשו מבלי לסוף, בסוגו
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 נשאר הוא הנגב. עם מגע הוקם ולא התכנית עלתה לא שוב
מנותק.

 הכפר סביב. הנעשה על בישוב־דעת להסתכל יכולנו למחרת
 את לתפוס הפלוגה של כוחה הספיק ובקושי למדי היה גדול

סביב. העמדות כל
 גרועות מצריות חפירות המשובחות. מן היו לא החפירות

 נוחה, גישה וללא תעלות־קשר ללא מזו, זו נפרדות ומוזנחות,
 עצלים היינו אבל שלפניהן. בערמת־העפר הבולטות חפירות

 עוד, מה הקימות. את לתקן או אחרות לחפור לנו נתחשק ולא
 בפקוח רציני קו־בצורים בהקמת אז עסק שחיל־ההנדסה

 משהחלו מיומים. יותר נמשכה לא שעבודתם אלא מהנדסים.
 שקט..." שיהיה "עד והסתלקו, ידאה נתמלאו ההדדיות׳ ההפגזות

 לחתה. בואנו למחרת היום, לצהרי קרוב התחילו ההפגזות
 פגזים העמדות. בין שהתפוצצו פגזים בנו שלחו המצרים
 לא אך הבקתות, באחת לדלקה אף גרמו כרתיה על שהוטלו

 גם אמש. התקפות של תוצאה זו שהיתה נראה׳ אבדות. כל היו
 ששלחו כמנות־האש להם והחזרנו בצלחת יד טמנו לא אנחנו

 חלשות, הפגזות יתרה. רצינות ללא התנהל שהכל אלא בנו.
וכלל. כלל להפחיד בהן היה שלא

 רצה לא צד שום יומים. ארך זה ומרגמות תותחים דו־קרב
 ברור אך זאת. בהפגזה טעם היה שלא אף ראשונה, להפסיק

 כאן. יהיו אויבים עוד כל ישרור, לא ששלום היטב, לנו היה
 הקרבות שפתיחת הוא׳ ודאי אך עדיין. מנותק שהנגב עוד, מה

הדדית. בהפגזה הכרח אין כך ולשם בהפתעה, תערך
 האו״ם. של הלבנים הג׳יפים הופיעו להפגזה השני ביום

 הששי ביום תפסק שהאש קבעו, בחזית. הפוגה להשליט נקראו
 קודם כבר האש הופסקה למעשה אחר־הצהרים. ארבע בשעה

תועלת. ללא פגזים לבזבז היה וחבל הצדדים נתעיפו פשוט, לכן.

 סביב והכל החמה תזרח טרם עוד בחתה! הבקרים יפו מה
 לאכול הצברים משוכות אל עובדיה עם יוצא אני וצונן׳ טלול
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 שאכלתי ביותר הטעימות ארוחות־הבוקר מן ארוחת־טרם־בוקר.
 מצהיבים־נקודים, פירות צבר. אחרי צבר מבליע הייתי מעודי.
 המתלקקת הלשון דרך במתיקות מחליקים ודבשיים, צוננים

 נהניתי מעובדיה, נהניתי בצברים, משנהניתי ויותר בהנאה.
 שמוש חבב לא הוא עצמו. כי ומכשרונותיו רבה כי מזריזותו

 כמה אוסף כך כדי ותוך אומר, הוא — !״ סכין סריך ״לא בסכין.
 קוציו את בניע־נוע מטאטא זית, ענפי או עשב גבעולי זרדים׳

 הרוח, אל וגופו לעמוד מכון כשהוא הצבר, פרי של הזערערים
 אשכול מטהר משהוא אחר, עליו. הקוצים את תנשב לא למען

 וזריזות, שחומות אצבעות שתי הוא משלח מקוציו, צברים
 בקלפה, תופס —!אטר הוא — שמאלו בוהן ובקצה בפרי, תופס
 נושרת הקלפה הדבשני. הפרי תוך מתגלה זריז, סבוב כדי ותוך

 זאת סתם, כשרונות היו לא אלה הפה. לתוך מחליק והפרי
 לבלוע אני מספיק בטרם זריזות! ואיזו ממש! אמנות היתה
השלישי... את לפי מגיש וכבר השני את הוא בולע אחד׳ צבר

 עד צברים עשרות אוכלים בוקר. בוקר עוסקים היינו כך
 מיכל אנחנו ממלאים — ומששבענו משתתק. שרעבון־הבוקר

לחבריה. ומביאים בצברים
 הראשון ביום ימים. גם היו אבל במשלט. הבקרים היו כאלה

 לפרעושים לב שמים אין לחדוש׳ ונהנים משתאים עדיין
 באויר, עומד חדוש של טעמו עדיין לבגדים. מתחת הרוחשים
 החדש המעבר. יום הוא השני היום בנוף. בבקתות, בחפירה,

 אי־ על יותר, נכון או אתמול, פעולות על חוזרים לשגרה, הופך
 עדיין אך והנרגנות. החטא תחלת הוא חוסר־המעשה המעשה.

 השלישי היום הוא. שני יום רק כן על כי בשלום, היום עובר
 את ,להרוג כלשהו, מעשה לחפש מתחילים המשבר. יום הוא

 אך המשועממים. הרצונות את לספק כדי משהו לעשות הזמן׳,
 אלה המשלטים. במציאות אינם ספרים י לעשות בידינו יש מה

 אתנו נמצאים אמנם, שבבסיס. בחדר־התרבות כבוד שוכנים
הגוף... לנקיון משמשים ערבית, כתובים אלה אבל ספרים, כמה

 לחנוך הזמן, לעדון הנפש, לשמוש עברית, ספרות אבל
 שני מהמחת״ר אנחנו מקבלים אמנם, דואג. אין לזה ■- כלשהו
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 לשלשים עתונים שני נחלק איך אבל למחלקה, יומיים עתונים
 בחלוקת הבנה כל אין כן, על יתר כתות? בשלש איש וחמשה

 ועלונים עתונים גם מגיעים העבריים העתונים עם יחד העתונים.
 המחלקות, כל בין בשוה שוה מתחלקים אלה וגם בשפות־לועז׳

 נמצא למשל, האידי, לעתון הקוראים... בשפת להתחשב בלי
 ללמוד החליט הוא התימני. משה בכתה: אחד נלהב קורא

הכל... להנאת האידיש, בגריסת היום כל עוסק והוא אידיש,
 בראשית קלפים. לתחליף: האנשים נזקקים שכך, ומכיון

 אך בכסף. לשחק לא מבטיחים ,הגונים/ להיות מנסים המשחק
 ללא משחק־קלפים מהו כי בהבטחתם. לעמוד יכולים הם אין

 השלישית. בפעם בו וקראת שחזרת גרוע׳ כספר כמוהו כסף?
 מצחיקה אינה הבדיחה נמאסת, שבו הטרגדיה נמאס. הוא פשוט,

משעמם. ונשלש. חוזר הכל לנדנד. מתחילה הבעיה עוד׳
 עדיין בפרוטות. לשחק ,בצחוק׳, ומתחילים, רב זמן עובר לא

 לאט לאט אך צפוף. מעגל מאחורי ה,סטוק׳ את מסתירים
 נכנם והמשחק חוסר־ההגינות ממועקת ומשתחררים הולכים

 למרכז, בצריחה מושלכות הפרוטות ,אמביציה׳. של למצב
 לקבל היה עלול המשחק גרשים. גורף מתחיל מזל, בר ומישהו,
 התפתחות ומסכלים גורמים שני עומדים כאן אך גדולים, ממדים

 השמירה שעות על ובא, הממשמש והלילה מזומנים חוסר זו:
המאוסות.

 חילים הללו וב,ציונות׳. בנאומי־מוסר לסלק אין זה מצב
 דבר־מה: לעשות מוכרחים הם משתעממים. הם במשלט.
 למשחק פונים — אלה כל ובאין להתאמן. או ללמוד לקרוא,

 אני במשלטים, כאן, המעמדות. הבדלי את יוצר זה הקלפים.
 של הלירות שתי היו כה עד המעמדות. הבדלי של ביסודם נוכח

 כתוצאה והנה, לזה. זה החילים את משוות החדשי התשלום
 חוסר־המעשה, כתוצאת השעמום, כתוצאת ממשחק־הקלפים,

 ישנם מעתה אחרים. של לכיסיהם ועוברות הלירות נודדות
 רכוש בעלי — ולעומתם חסרי־פרוטה אחד מצד :מעמדות כבר
 אחות חולפת הנוספת: ההתפתחות ומכאן לירות. הרבה של

מקומה. את תופסת והקנאה שתי־הלירות
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 לכאוב. מתחילים השמש, קרני בגלל שהאדימו הגופים,
 לתוך ומזמזם מופיע הברחש להסתובב. ומעייף לשכב קשה

 גופך כל את עוקץ לאפך, חודר הוא לשמעו. שתטיב כדי אזניך,
 מרכזת להצל, שנועדה האהל, יריעת מנוח. לתת חושב ואינו

זיעה. בפלגי מתהתה היושבים את ומשטיפה החום גלי את
 בר־דעת חיל מי !נקוי־נשק פקודת ניתנת כזה שלישי וליום

 זאת יעשה כשממילא הרובה, את ינקה למה נשקו? את וינקה
 מאליו! יתנקה פעולה בשעת הלא יריה? כדי תוך זמן, לאחר

 שלא הרובה עלול אז שדוקא לו, הסבר ולך החיל, חושב כך
 את מאשרות שהעובדות שעה במלים, אותר לשכנע אין לירות.

 שנים, או כדור בו יירה אשר עד יתנקה לא לוע־הקנה דבריו...
 לשדלו, אלא המם־כף, בידי ברירה ואין כן? אם ימהר, למה

הנאמנה... הרעות בשם הטוב׳ שמו למען זאת שיעשה
 אשר המשלט, זה מכאן. לנוד השאיפה גוברת כזה ביום

 למקום והולך הופך ונחמד, יפה כה היה בלבד יומים לפני
 נולדים הרצונות, ומשגוברים ישראל. שבארץ ביותר המאוס

והולכות. תוכפות והשמועות הולכי־רכיל
 מאמין הלה אחד. מבשר — לבסיס״ ונחזור נוחלף ״בשבת

 והוא השבת. ביום או ששי ביום תעשינה העברותינו שכל
 לקומנדו עברנו !בשבת — ״התגייסנו :באותות ומוכיח עומד

 לפלוגה חששי; ביום הגענו המעבר למחנה חששי; ביום —
 בשבת; לראשונה נפגשנו הדרום הזית עם הששי; ביום — דל״ת

 — ששי יום שהיום וכיון !הששי ביום — למחנה חזרנו מהחזית
מחר"... או היום לחופש שנצא הוא ודאי

 לקחו לארחת־הצהרים, הספקה הגיעה שלא הטבחים משראו
 בסכין הסתפקו לשוחט. נזקקו לא הסיר. אל וינתחון תרנגולות

 נאכל שלא והסברנו, לנו חרה הדבר צואר. ובמליקת גלוח
 בפני האשמה את הטחנו הכלים. שיוכשרו עד המטבח ממאכלי

 הלאה. הענין את נעביר שאנחנו הוספנו׳ עוד הפלוגה. מפקד
 בפלוגה להשאר האפשרות את בספק אנחנו רואים זה ובמצב

 ידיעתו. בלי נעשה שהדבר והצטדק, במקצת נתבהל הוא זו.
 מה עקרונותיה, על ללחום מסוגלת אנשים שקבוצת נוכחנו,
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 שהיה רב־הסמלים, לו. שומע ואין יצעק הלה יחיד. כן שאין
 הכרח אין שבמשלט להוכיח השתדל ההטרפה, למעשה אחראי
דוקא... כשר לאכול

 למטה עד הגיע והקול החופש את מבקשים הכל היו עדיין
 ראה בלתי־רצויה, להתפתחות שחשש המם־פא, הפלוגה.
 או יום כעבור אחרת פלוגה על־ידי ונוחלף שיתכן להבטיח,

 שיירת העבדת תצליח אם — הסביר — תלוי הדבר יומים.
הכן... מצב על הוכרז ההבטחה עם יחד אך לנגב. מכוניות

 רחוק נשאר החופש הוחלפנו. לא אנחנו ואילו עברה השיירה
 יחידה שיירה היתה זו עוד. נפתח לא המעבר כשהיה. מאתנו

 לנו להרשות שנאותו על מהרה עד התחרטו המצרים שעברה.
ההפוגה. בערב למתוך שנתנו הסכמתם, ובטלו לנגב מעבר

 היתה לנגב, שיירות עוד להעביד יכולנו לא שאנחנו ואף
 מכוניות את ראינו מעמדותינו המצרים. לפני פתוחה הדרך

 שהגיעו עד לכביש סואידן עירק ממשטרת יורדות המצרים
 בורמה׳ ,דרךל ונכנסות הכביש את עוזבות היו מכאן לבית־עפה.

 המכוניות היו פלוג׳ה בקרבת מדרום. כרתיה את בעקפן שלהן,
 עד חפשי באופן כך אחר וממשיכות לכביש ועולות חוזרות

וחברון. בית־גוברין
 החזיקו המצרים הועילו. לא ונציגיו האו״ם לפני המחאות כל

 למחאות. נשמעו ולא לנגב גישתנו את החוסמים במשלטים
 כוח־שריון למקום נשלח נכשל, הדרך פריצת שנסיון וכיון

 מסדובם. לסגת המצרים על שתשפיע הפגנת־כוח לערוך עברי,
 עד מדי, יותר ומתרברבים בוטחים היו שהמצרים נראה אך

 בפגז נפגע הטנקים אחד כוח־השריון. על תותחים באש שפתחו
 והקשבנו ישבנו מתוחים מכך. הוזק לא אך שש־ליטראות של

 את לכבוש רשות מבקש היה הלה היחידה. מפקד של לתשדרתו
 הכה ורק זה מעשה לבצע היה מוכן הוא המצרים. משלטי

 הפוגה... היתר, הלא נתנה, לא הפקודה אך לרשות. לפקודה,
 ואין רב. רושם המצרים על השאירה שלא בהפגנה, הסתפקו רק

 שבהפגנות בברור, ראינו !משלנו רב שריונם הלא בדבר, פלא
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 אף ברור, הדבר לחסלם. כדי ללחום נוכרח עליהם. נתגבר לא
מעט. לא מחריד שהוא

 כאן, עלינו... — להפגנת־הכוח היתד. מסוימת השפעה אבל
 עלובים בכלים שנלחמו חיל־רגלים, של גדודים היו זו׳ בחזית

 האיומים הפלדה יצורי את רואים הם הנה והנה, שריון. מול
 מצטנפים היינו ! 1 זו היא הרגשה מה התדעו !שלנו שלנו... והם

 ואת התותח את לראות הטנקים, על לטפס נהנים שלהם, לפלדה
 אבל מחפשים, אנחנו מה ידענו לא ואת... ואת... העבה השריון

!טוב כה לנו, וטוב בלבבות חם היה

 לחטיבת היינו שייכים אנחנו גם הלא נתגעגענו. ואנחנו
 מוסר־כליות ואף בהם קנאה חשנו הנה. הועברנו טרם השריון׳

 חוזרים לעמדותינו, חזרנו דוממים זו. חטיבה לעזוב שנחפזנו על
 הקומנדו, במחנה לילה באותו נזכרתי רגשות־זכרונות. ומעלים

 כמה הו, במחנה. בדד כשנשארנו הראשונה, ההפוגה בערב
ולבטחון. לתנופה לעוז׳ נתגעגענו

 אך לחופש. אנחנו שיוצאים להאמין סרבנו באכזבות, רגילים
 שאכן ידענו, — הפלוגה מטען את כבר אורזים כי משראינו

 עברה אחרת רוח לחופש... יוצאים המשלט, את אנחנו עוזבים
 יכולנו לא איומה. עצבנות ונתלבשה פקעה סבלנותנו עלינו.

 וחוזרים גבינו על תרמילינו מעלים היינו דבר. עוד לעשות
ומאכזב. אותנו מחריד מכונית של צפצוף כל אותם. ומורידים

 וכולנו המשותף באוירנו הפשיר משהו הגיעו. המכוניות
:כלים מגרונות פרצה שירה המבע. את חפשנו

אין!" כמוך. אין חופש׳ "חופש,
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 הני בלעה כי שתחוש מבלי אותנו וקבלה חזרה תל־אביב
 המשלטים מכוח היה חזק כוח־הרגלה חדש. שונה, אחר,

 ואף בחופשתם. אליה הבאים החילים עמם שהביאו והקרבות
 סובבי־רחובות־ בין וכלל כלל בטל היה לא החילים שמספר

 מחושלי־רצון־טבול־ מוקשי־אופי, חילים אלה שהיו ואף העיר,
 בתי־הקפה של הרעשנית באוירה כולם נטמעו הנה — דם

 בסערת־ העיר, של בשאונה נבלעו מצריחי־דרך־רמקולים.
 כיון זאת, באוירה החילים נטמעו בקלות והחשבים. האורות

 שאך הצער, ואת הסבל ואת הכאבים את מעצמם להשביח שרצו
 לחשוב ולא מעט לשכוח רצו החופשה. לצורך מהם נפרדו זה
קרובים. והם לבוא העתידים הימים על

 היה הנה תל־אביב׳ של ברחובותיה היתה אכזבה אם אך
 את עברו בה לרבים, בית היתה תל־אביב מעט. רוחה גם בה

 אנוש. שיעשה כל עשו ובה ולחמו חיו בה שנותיהם. מרבית
 תל־ חוץ. רק אינה תל־אביב כי ואהבוה. רעשה את שנאו
 — תוך גם ויש הוא; קלפה — החוץ בה. פנים גם אביב

 וגרגרי־מזון. גרעיני־זרע וגרגדי־סמדר׳ גרעיני־בוסר גרעינים.
הארץ. של מרצה היא תל־אביב

 שוב המשלטים. בישיבת עיפתי מה עד חשתי בבית רק
 לתור ולקראני אותי להפריע איש שיבוא בלי מעט, לנוח יכולתי

 ישיבת־ מעיפת מה עד להשיג ניתן בבית׳ כאן, רק השמירה.

 ונרטנת, הנסבלת במשלט, אי־הנוחות אותה כל משלטים.
 ידיך, על הזורמים משק־המים ועם בנפש. חריצי־יגע חורתת

 מעלה נקיים, לובש המטוהד הגוף כאשר גופך, על פניך׳ על
 או־אז — עדנה־נחוחית משרה סבון־רחצה וריח גהוצה, כתונת

 החריף הנגוד במשלט. הימים אותם כל עונית עד־מה חש אתה
 רק משלט־חזית, עבר אותו ממאיס אינו ההליו״ת שתי שבין

 נטהרת. כי אתה חש אז רק הטהרה. לברכת טעם־משנה מוסיף
 גופו כאשר ליום, אחת הרוחץ אדם ירגיש טעם מה ובאמת:

1 להזהים עדיין הספיק לא
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 דפי־ לעלעל בדפי־ספר, ולעיין שעון לישב ונקי׳ טהור ואז,
 ומפלות; כבושים ;ועלילות־קדושה חטאים על ולקרוא. חנ״ך
 המתנשאות העלילות אל כיום מעשינו לדמות והשפלה. גאוה

 וכשלון. מפלה לכל והמית־לב צער לחוש הללו. הדפים מן
 מולדת כבוש כל עם העם, לגדלות ולהתרומם לעלות ואחר

 לחוש דגל־האומה. אל המזעיק לקול ברטט להזדעזע מחודש.
מרוממת. בשירת־גבורים גואה הלב את

 — פעם לקרוא תרגום. ואחד מקרא שנים לקרוא: כך
 ואחר ההווה; למעשי עצמה, למציאות המציאות, לשפת ולתרגם

ולקרוא. לחזור
עתיקה. מסורת כדין קדומים, אבות כדין

לחשוב. — ואחר

 מאורעות הפשיטה. לגדוד געגועינו וגברו הלכו הימים א־תם
 מזה טוב אינו בפלוגה שהמצב ההכרה את בנו הבשילו רב־ם

 לא האם זו? בפלוגה נשאר מדוע כן, ואם הפשיטה. שבגדוד
 לעבור נוכל שמא לברר, נסינו ? הפשיטה בגדוד היה יותר טוב

הדברים. נתגלגלו כך שלא אלא ובפקודה, באפיה דתית, לפלוגה
 פלוגת מפקד בדב, פגשנו ללוחם׳ ב,מועדון מבקורינו באחד

לשאלתו: הופתענו הפשיטה. בגדוד לח״י אנשי
לקומנדו?." חוזרים אתם "מתי

 דעתו את שינה האמנם עצמנו. את שאלנו — קרה? מה
 שאלתו. רקע לנו נתברר מהרה עד אך צבאיים׳? ,רבנים בדבר
 מחפש והוא שלמה. מחלקה הפלוגה אבדה בית־נבאללה בקרב

לפלוגה. מלואים
 להשאר שבהצעה והבוז ההשפלה את זכרתי רוגז. נתמלאתי

 ה,מבלבלים ל,דתיים׳ יחסו את זכרתי כטבחים. הפשיטה ינדוד
:בשלילה מיד לו שאשיב היה דיו זה כל המוח׳. את

לפלוגתך". להצטרף חושבים איננו "לא.
:יפתח במעשה נזכרתי משום־מה

ויברח .-------אבינו בבית תנחל לא :לו ויאמרו יפתח את ויגרשו
 עמון בגי נלחמו כאשר ויהי .-------טוב בארץ וישב אחיו מפני יפתח
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 יפתח •יאמר טוב. מארץ יפתח את לקחת גלעד זקני וילכו ישראל, עם
 ומדוע אבי. מבית ותגרשוני אותי שנאתם אתם הלא :גלעד לזקני
?•• לכם צד כאשר עתה, אלי באתם

 בחוץ הפלוגה. למשרד נקראתי באב, התשיעי השבה• ביום
מצפה. הג׳יפ, אל נשען מישהו מקרוב. זה שנצבע ג׳יפ ־מד

עצמו: את הציג הוא
"ישקה".

 בר. 1 לי אמר לא עדיין השם דברו. את תפסתי לא עדיין
:והוסיף בתמהוני ראה הוא לפרושים. חביתי

הקומנדו..." "סמנ״ד
 ועמדתי עמוקה הצצה בו הצצתי דבריו. את תפסתי עכש־ו

 התקפת־ באותה שנפצע זה לבשטיין, יעקב זהו כן, זהותו. על
 שבט בחודש בתל־אביב שלשיום דיזנגוף שברחוב בבית אפתעה
 על־ הוקף לח״י מאנשי ארבעה נמצאו בו החדר כאשר תש״ב,

 החדר לתוך פרצו הרחוב, את הקיפו הללו בריטיים. קלגסים ידי
 ישקה נפצעו. אחרים ושנים נהרגו שנים הנוכחים. בארבעת דרו

 השופכין. צנור על בהחליקו החלון, בעד להמלט בנסותו נפגע
 כשהצליח כך, שלאחר בימים אחד. ערב שפגשתיו זכרתי בן,

 במשפט לעמוד הספיק כן לפני בירושלים. הסוהר מבית לברוח
 משה חברו עם יחד מאסר שנות עשרה לחמש ונדון מבוים

 ראיתי לא ההיא באפלה כי דמותו, לפי הכרתיו לא סבוראי.
 בתקופה וחד. דק קול קולו, לפי בו נזכרתי אבל פניו, את היטב

 היה ידוע ארצה. חזר עכשו ורק בחוץ־לארץ היה האחרונה
 — וילקינס אז אמר תש״ב בשבט ומשנאסר לפצח, כמומחה
 פחד מעליו סר שמעתה — לח״י בידי מכן לאחר שנהרג

המוקשים...
עכשיו?" הענין .,במה — אמרתי. — זוכר״ אני "כן,

 את לסדר באתי לגדוד. לעבור שבקשתם לי "מסרו
ההעברה".

 למעשה בידינו. מוחלט היה לא עדיין זה ענין גברה. הפתעתי
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 מתגעגעים היינו בסתר רק דתית, לפלוגה מעבר על דברנו
לקומנדו. הפשיטה׳ לגדוד לחזור

 לא■ בקול אמרתי — בדבר״ החלטנו לא עדיין אבל "כ־כ־כן,
בטוה.

הקרובים". הימים במשך תסודר ההעברה בסדר. "הבל
 החלננו לא באמת׳ "אבל, — וגמגמתי חזרתי — "א־אבל"

הבחורים". את לשאול חייב אני כך. על בינינו דברני לא עדיין.
 אמות סבל הגדוד בהעברתנו. הצורך את לנמק החל הוא

 את .נמלא לא באם לח״י. אנשי רובם בית־נבאללה. בקרב רבות
 :ביון וכל מקומם את אחרים ימלאו לח״י, אנשי מקרב השורות
 את לחזק כדי לעבור, אנחנו חייבים כן על יטושטש. הפלוגה

הכוח.
 שגרמו הדברים השנות מפני חששותי את בפניו הבעתי
 יחסו על מתחרט דב אותי. הרגיע הוא אך הגדוד. את לעזיבתנו

 המטבח לדאוג. מה לנו אין לכשרות ביחס כלפינו. הנמהר
 לח״י מאנשי דתיים בחורים מספר לגדוד נוספו וכן הוכשר
 עזד מה בכל. לנו יעזור הוא קניה. מגלות מקרוב זה שחזרו

הצבאית. לחוקה בהתאם הם שהדברים
 האסמכתו, לגדוד. להעבידנו אסמכתה על וספר הוסיף ישקה

 חמשה• בגבעתי היו זמן אותו דתיים/ ,חמשה־עשר על דברה
 בטוחים היו שם דתית. לפלוגה לעבור שבקשו בחורים עשר

 למחנה ובאו הצו את הבחורים קבלו להם. נוגעת שהאסמכתה
 נבהלו, קומנדו, לגדוד שנקלעו להם ונתברר משהגיעו הקומנדו.

באו... ממנו למקום במהירות וחזרו חפציהם את ארזו
 לחדר־המם־ נתכנסה כולה הכתה למחרת. ובא חזר ישקה

 :קונספירטיבית לאספה אנחנו שמתכנסים היה דומה הצר, כפים
 נעולה. והדלת צר בחדר איש שלשה־עשד היינו החום׳ אף על

 ישקה את ידעתי רבה. הפתעה לנו שגרמה בהסברה, ישקה פתח
 אך אודותיו׳ רבות שמעתי המעשי, בשטח בעבר פעליו ואת
 האומה בעיות את הוא רואה איך עולמו, השקפת מהי ידעתי לא

בלבד. לחימה במסגרת שלא
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 ללא לישראל קיום אין לדבריו, ישראל. דת על דבר הוא
 היא היא האומה, על ששמרה היא דת־ישראל דה־ישראל.

 אין הגדולה. ארצו במרחב ותרוממו תפארו והיא אותו שיחדה
 ההיסטוריה מהלך כל את המכון יש תהו. בעולם לישראל קיום
 תורת לולא ונכבשת נושבת היתד, לא ישראל ארץ העם. של

 הלא ולבנותה׳ מולדתנו למען ללחום הנה באנו אם ישראל.
הישראלית. הדת של הארוכה המסורת תוצאת זו היתה

 שדת' כשם דת־ישראל. ללא עברית ללאומיות קיום יהא ולא
 שתיהן עברית. לאומיות ללא ישראל דת תהא לא ישראל

 אביון/ בך יהיה ,לא של ברוחו כאחת ושתיהן בזו זו משולבות
 יקראו: כאשר היום לה יקראו אשר האומה, של חוליותיה כולן

עברים. או יהודים, ישראל,
 האומה יסודות בצבא. החיים הף את גם הוא רואה וכך
 רוצה היה העבריים. הצבאיים החיים יסודות להיות חייבים

 ולהתפלל, אליו לבוא יוכל שחיל בית־כנסת, יקום שבמחנה
 ישקה, והוא, טרפה. חשש ללא בכשרות לאכול יוכל עברי שחיל

 הצביון בהשלטת לנו לעזור שביכלתו מה כל לעשות מבטיח
בגדוד. העברי

 כך כל ,דתית׳ דעה לשמוע הופתענו משכנעים. היו דבריו
 זר באוירה אמת, מלים. להכביר צורך היה לא הסמג״ד. מפי

ללחום. לחיות, אנחנו רוצים
 לאחר הקרובים. בימים תסודר שההעברה הבטיח ישקה

 מוחלטים היו הדברים בינינו. לוכוח כמעט נצרכנו לא שהלך
 האנשים, את שאלתי בטחון, לשם אך כולם. האנשים בידי

כלשהם. ספקות ללא בחיוב, השיבו הכל להחלטתם. אישית,
 התשיעי, צום בו שחל יום באב, העשירי ביום היה זה

 זכרון יום זה היה בר־כוכבא, מרד מאז השבת. בגלל שנדחה
 אדונים כשאנו מלכויות, שעבוד ללא בו שאבלנו לחורבן ראשון

 מולדת אדמת על ישראל בצבא עברים כחילים לעצמנו,
 היה קשה מאד זה. ליום לו, היה משונה טעם משוחררת.
 את הנושא משיח, צעדי אנחנו ששומעים שעה להתאבל,
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 בטומאת־ והר־המור זר בשבי ירושלים אבל׳ בכנפיו. הגאולה
 אפער לבכות דמעות. הורד יכולנו לא כן פי על ואף נכר.

 היד. באזלת חשים כאשר — מוכרחים ולבכות נצרכים ולבכות
 דמים מזילים נלחמים׳ שאנחנו שנים זה כך. לא אנחנו אבל

 ומתגעש הומה הלב רק מים׳ יורדות עינינו אין דמעות. במקום
 הר־הבית את לחבק היו רוצות כאילו באויר מתנשאות והידים

 כאילו הפרת, מימי ולהשקותו וגלעד, חרמון וירדן׳ ים ולהקיפו
 לא כן על לחומה. מעבר משלח־חצים כל למעוך רוצות היו

 והחרות הבית אבדן למקרא המו מעים רק דמעה. הורדנו
 בשלישית. הבית את לראות געשו ולבותינו ובשניה בראשונה

ובצום. באבל באב תשעה יקוים חרב, הבית עוד שכל וידענו,

 היה לא כי כהנים, ברכת מברכים היו לא שלנו במנין
 בקנטינה לעבוד משעבר אך כהן, היה צבי אמנם, כהן. בינינו

 עבד לא החמשי, בצום היום׳ אך עמנו. להתפלל עוד יכול לא
 והנה, לדוכן. עלה ברכת־כהנים, שעת ובהגיע למנין. והופיע

 יברכך ומברך: הש״ץ אחר חוזר צבי כשהיה הברכה, תוך
 חשמליים זיקים נמלא האולם בבכיה. ופרץ לבו נפתח וישמרך...

 רגשנו הקשוחים, אנו, רגשנו. העדה, כל כולנו׳ מדמעותיו.
 זו שזכה על מחדוה בוכה שהוא היטב חשנו כהן. של ■לבכיו

 ואולי חבריו. — עברים לוחמים עדת לברך בחייו ראשונה פעם
 האש. לחזית לצאת כשר הוא שאין נכלם, עצמו שחש על בכה

 של בכיו לשמע בגופנו שחלף הדם בזרם חשנו אבל ידענו, לא
כהן.

 נטל הפרוק. לפני האחרונות לפעולות התכוננה הפלוגה
 המעבר שפקודת וכיון לנגב. שיירה למעבר הבטחה לשמש עליה
 נצטרך שמא חפצינו, את אנחנו גם ארזנו לבוא׳ בוששה שלנו
 על נתבשרנו אורזים, אנחנו בעוד ופתאום, הפלוגה. עם לצאת
ההעברה. פקודת של בואה

 הפלוגה אנשי שאר עם ידים לכדנו כך, על שנדברנו מבלי
:סוערת הורה ברקוד ופרצנו
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דו!"—מג—קו דו!—מג—קו
 אותנו. אפפה חדוד, והשמחה. השירה פרצה מעצמה כך׳

 אותו לחוג שיש באב החמשה־עשר יום הוא שהיום ידענו האם
 היתה זו שלא ספק אין לא, בישראלי מקדם כימים בשמחה,

 מתוך יותר, קרובים ממקורות נבעה השמחה הישירה. הסבה
 של ומשמימה מפרכת פרשה עם גמרנו שהנה הברורה, הידיעה

 נחוש מעתה בסערה, התקיפה תור יגיע עתה מרבץ־משלטים,
נכבוש... נכבוש, האויב׳ לקוי מעבר פשיטה של בטעמיה



שלישית פרשה

ק ד ז

 נשק. לקראת יצא ?כח, חשיש בעמק יחפרו

 חרב. מפני ;שוב ולא ;חת ולא לפחד ישחק

 ;כידון. קנית להב, — אשפה הרנה עליו

 שופר. קול כי יאמין ולא ;גמא־ארץ ורגז ברעש

 מלחמה, ;ריח ומרחוק !האח :יאמר שופר בדי

ותרועה. שרים רעם

כ״א־כ״ה ל״ט, איוב

קומנדו אחוז מאה

 וכתובות שמות הפשיטה. גדוד בספר מחדש נכתבנו
 מאז, וכמנהגנו שבת, ערב היה ודרגות. וידיעות ומקצועות

 קבלנו לא עדיין מקופחים: של בטענה באנו חופש. דרשנו:
דבר"■ הכינונו ולא קרבה, והשבת חופש,
 וכיון רשות. קבלנו לא בידנו. עלה לא ראשונה פעם זו

 היה מאוחר בו. לשבות נשארנו החדש. בבסיס ,ירוקים׳ שהיינו
הגדרות... בעד יציאה דרכי למצוא
 ודרישות־ לחיצות־ידים ובירידים. בחברים פגשנו מהרה עד
 — ״איננו״ הדפוס. מעובדי לבן־ציון, שואל אני שלים.

כולו ויקר, צעיר נער נבאללה." בבית "נהרג — לי. משיבים



באש בוער סנה 146

 ידידים לאנשים, והיו שגדלו חניכים רואה אני ילדות. תום
 לאוידה אנחנו גם שמחנו לבואנו. ששמחו נכר רבים. ומכרים
יותר. צמודה יותר, קרובה אוירה החדשה.
 מקרוב זה ראינום. לא שנים ותיקים׳ ידידים עוד והנה

 הגיעו כן לפני שבועים־שלשה רק בקניה. הגלות משבי חזרו,
 — חופשה להם הציעו הגיוס. בלשכת התיצבו ומיד ארצה

 !״ להלחם אנחנו ״רוצים — אמרו — ישיבה״ ״שבענו וסרבו.
 — יי" "לאן השיבו. — ״לקומנדו!״ אותם. שאלו — ״לאןי״

 בג׳וב." להסתדר אתם יכולים "הלא — בתמיהה ונשאלו חזרו
לקומנדו." רוצים, אנחנו "להלחם — אמרו — !״ ״לא

 הטיסה על לארץ. חוית־שובם על ומספרים יושבים והם
 לחוף בקרבם בריטית. באניה התיכון בים המסע ועל הארוכה
 תותחים, עם ממש מלחמה אנית עברית, אנית־מלחמה הופיעה
 לחיק שיבתם מברך והמפקד לכבודם דום עומדות ושורות

 מחייכים בגאוה, נרגשים והם ישראל. מדינת אל המולדת,
 כאילו, מסתכלים, הארוכות. שבים בשנות ונזכרים במרירות

 על בראותם שנאנחים, ויש שבים. שנות את ומונים לאחוריהם
יותר! ואף ישיבה, שנות שבע גבם

 מוסיפים והם מוזרים. ברגשות דבריהם שומעים אנחנו
 שבי שירי לרוב, ושירים עמם ספורים מטעני לספר. וממשיכים

 וסודן קניה על ,גיאוגרפיים׳ זכרונות מעלים וחרות־שבשבי.
 נזכרים ומזרע. לטרון על ועתלית, ועכו ירושלים על ואריתריאה,

 בקטעי־ ,הצליחה שלא בהתנקשות משותפת, כרוזים בהדבקת
 יפים ילדות ימי של רחוקים לעולמות מפליגים מחתרת. של הוי

 לשוב הסוהר, מכבלי לצאת כאלה׳ ימים על חלמו כמה וזכים.
 לבוא. אחרו באחור, כאן, הם והנה החרות. מלחמת למערכות

 התקוות. מן משהו ישראל, צבא לפניהם: אחר משהו מצאו
יתאכזבו. לבל ומתפללים מעט חוששים והם

 < נדוני־למיתה חיים: לפרקי־היסטוריה ומתודע הולך אני
 כך'' של ,בעלי־חוב׳ הרבה ועוד אסירי־עולם, שהיו מי לשעבר,

 והנהו מוצלחת. בריחה עקב השלימון שלא שנות־מאסר וכך
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 בגבורים שנפל אליעזר, לוחם־החרות של אחיו — יוס׳קה
 באחת נפצע עצמו הוא תש״ד. ניסן בי״ב פסח׳ בערב ביבנאל

 בחדר ונתפס בירושלים משטרה קסרקטיני על ההתקפות
 שוטרים ומשמר בגופו תקוע היה קלע לידי. נתוח כשמבשירי

 יכול זה קלע הקלע. את יוציא לבל ולילה, יומם עליו שמר
 אי־ של רגע בנצלו בהתקפה. להשתתפותו הוכחה לשמש היה

 מתוך הפצע, מתוך הקלע את בצפרגיו הוציא תשומת־לב
 בו, נזכרתי עכשיו במעצר. ישב מאז והעלימו. החי, הבשר

כן. לפני שנים שלש השרון, מלילות באחד במעומעם פגשתיו

 ,ברוב כה. עד משידענו יותר נלבבת היתה ליל־שבת תפלת
 נצטופפו מנינים חמשה הדברים. היו כך מלך׳. הדרת — עם

 המהבהבת דלוחה מנורה רק חשמל, ללא חלונות, פרוץ בחדר
 פני אל הארוכים־הרוקדים צלליה משלחת באפלולית,
המתפללים.

 מתוך השתפכו שבת זמירות השירה. פרצה חשכה תיך
 "מה שירה. לשמוע תמהו חילים, נקהלו בחוץ החוצה. החדר

בתמיהה. שאלו היום?"
 אוירה שבקשנו, האוירה את מצאנו עצמנו. את מצאנו כאן
 היתרה הנשמה שבלב. וחדוה טעם בעלת מקורית עברית

 היהודי. החרזן אף ונמצא והנפש. הגוף גסות מאזיקי נשתחררה
 חשתי לנימה. בקשב האזנתי — מחרז היה שבאידיש ואף

 של בחותמה עדיין הטבועים באלה, השתנה משהו כי בעליל
 על מדברת והיא שירתו את שמעתי יצאוה. מקרוב שזה גלות,

 ברבת' עברי מושל על נדרסת, רמאללה ועל משוחררת ירושלים
 אשר קומנדו חילי ועל אויב מביסים עבדים לוחמים על עמון,

בפניהם. איש יעמוד לא
אחריו: וכולנו חורז הוא

לה,—תומבללי לי,—לי—תומבלי תומבלי, תומבלי,
!תומבללילה

 רוממות'׳ של בנגון נזדמר ,תומבלי׳ אותו :נאדר זה וראה
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 הזאת. המנגינה לתוך החרוזים משמעות כל את הכנסנו נשמה,
 תבוסת ואת עז, כסוף של ,תומבלי׳ במין בטאנו ירושלים את

 ללא שבבטחון ב׳תומבלי׳ הבענו שיבואו, בקרבות האויבים
סיג.

 מניגון ששפעה בנימה החרזן׳ יהושע, גם חש ואכן׳
מימיו. ידעה שלא האוירה על והודה נרגש ה׳תומבלי׳,

שבלחן. בטוי ניגון. של כוחו

 בן־שמן, של הרב הירק בצל יחד, מרוכז הגדוד שהיה אף
 כל שלה, הליחה את אחת כל להן מטפחות פלוגותיו היו הנה
 נתרכזו למשל, הג׳יפאים, היא. ממקורותיה יונקת היתה אחת
 הנהלליים, שפמיהם את לגדל כדי אחת בפנת־בתים להם

 את לזה זה ומספרים יושבים היו שם והיבנאליים. הויתקיניים
 שבכל הפלוניות של בשמותיהן מזכירים או התפלות הבדיחות

 היתה בי״ת פלוגה להם. הנחילו שאלו הרבות ובחויות הארץ
 ולתוך ה׳פיאם׳. של בזו האנגלוסכסית ההויה במזוג עסוקה
 הרפתקאות. שואפי ועוד אצ״ל של מעטות טפות נמזגו זו מזיגה

 היתה במסייעת קלפים. חבילות על שם מסובים היו ובעיקר
 הללו להתבשל. פסקה לא ולעולם הזמן כל מתבשלת הקלחת

 של ערב־רב אחידה. אפינית למזיגה פעם אף הגיעו לא
 שזכתה היחידה הפלוגה זו היתה ובעתיד ואנשים. מקורות

 הרבגונית האתנוגרפיה בגלל והכל — גח״ל אנשי לתוכה לקבל
 ובמטבחים הפקידות בחדרי ישבו אנשיה — המטה פלוגת שלה.
 שבעולם. גדוד בכל זו מעין פלוגה כל של כדינה — ההגאים וליד

ובאיו... המטבח עובדי על ואימתם בכל שלטונם — והסדנאים
 רק אליו, נכנסנו שלא הוי בגדוד. פלוגות הוי היה זה

 עולם היה זה ובידידות. שפתים על בחיוך מקרוב ראינוהו
 שבגדוד. מעשה מכל ששפע למרץ היסוד את שהלה מצומצם

 טפות בו מזגנו אנחנו שגם הוי נכנסנו׳ אחד פלוגתי להוי דק
 יסודות־הוי מצאנו שם אל״ף. פלוגה של הוי הרבה: מבססות

 שלא עד טבעית, כחטיבה בהם נמזגנו ובמהרה לנו. משותפים
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 הכתה בלא אל״ף לפלוגה תהא צורה מה להבין יכולים היד
 ה,ווזווזים/ לולא אל״ף פלוגה אותה היתד, לא שזו כשם הדתית,

 אלה כל ועל השחור׳. ,הלגיון או ,פלחים/ה או ה,קצבים/ או
לח״י. :והמתגאה הברור החותם היה

 שהיו יצועינו, מעל נחרדנו הראשונים הבקרים באחד כבר
 גרגור קול מתחת. רפוד ללא חלקה־מבריקה רצפה על שטוחים

 נחרדנו להתהפך. עד מעים מרגיז וקולו וקרב הולך נשמע איום
 המחריד לזה ושנאה כעם מלאי המתוקים, חלומותינו מתוך

 רק רעשן. של קולו תפסנו משהתעוררנו רק עייפים. מנוחת
פורימי. רעשן של מזה כמה פי חזק היה שהקול

?.." פודים ״כבר — לרגע תמהנו — ?!״ "מה
 שוטה מיהו אך אנחנו. שבאב וידענו רב היה החום לא, אך

מוקדמת? כה בוקר בשעת ברעשן המשתעשע זה,
 הרעשן של קולו השאלה. על לתהות הצטרכנו זמן הרבה לא

 רב־ של העגלגל גופו התגלגל ואחריו במהירות וקרב הלך
עמנואל. שלנו: הסמלים

 קולו את צרף — !!!״לקום !קומו קומו, !מנוולים ״לקום,
שבידיו. הענק הרעשן של לזה

 קומנדו? לא או קומנדו, ? זה "מה בשבילנו. מדי יותר היה זה
?״ ההשתגעו ? בחשכה לקום כדי הנה באנו האם י סקנדל

 נסה ובא. קרב רב־הסמלים הדלת. את ונעלנו נזדרזנו
 מתיאש. כעמנואל איש לא מילא, יכל. ולא הדלת את לפתוח

.,ה,קונצים כל את מכיר הוא
פותחים?!" לא או פותחים "חברה,

מענה. אין
רעשן: יש לעמנואל אבל

אררר.... אררר... גרר....
 מוכרחים היינו להתפקע. עמדו עצבינו ברירה. היתה לא
מלח/ ,בלי עמנואל את לאכול רצינו לקום.

 ...,ו,חסל חיוך לך מושיט הוא לשנוא. אי־אפשר אותו אבל
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 בנוהו. ,מסרי׳ אהבוהו. והכל ממנו חביב בחור בגדוד היה לא
 יותר, מרוחקות לדירות עברו עליו. להערים שניסו היו

אותם. מצא שם גם אבל
 תוהים באלו, אלו מסתכלים האנשים. יתר עם עמדנו במסדר

 מה דתיים... כולם. כובעים החובשים הבלתי־ידועים, של לטיבם
 מיד פתחו החבריה לשאול. הצטרכו זמן הרבה לא טיבם?

 כשרוצים המחיצות. כל נטשטשו ומיד הרגילות בחכמותיהם
 ,חכמות׳ להביע בפשטות, יש, — בני־אדם חבורת אל להתקרב
 במקומן הן החכמות אם חשוב ולא להשתמע. להתבלט, כלשהן,

 שתשמע העיקר בדבר? לבדוק כדי איסטניס מיהו לא. או
,חכמה׳...

 תמיהתנו: סבלנות פקעה "התפקד!"׳ הפקודה: משנשמעה
 הפלוגה היכן בזה. היתה אחת מחלקה רק הפלוגה? כל היכן

סקרנותנו. נקרה — כולה?!
 קצת בחופש, קצת פצועים, "קצת — לנו הסבירו — ״אינם״

 מחצית אף מונה אינה הפלוגה בכלל... אינם ואחרים הסתלקו
שלה". התקן

 מתרוממת הרגל ומזוינים. חגורים בדרך, כבר היינו בתשע
 מימין מאחור, מלפנים, עברים: מכל רועמות והפקודות לקצב

מפקדים... הרבה היו ומשמאל.
 התברקה שמים תכלת הנאה. רוב עלינו שפע האויר מזג
 מזיעה נתרטבו חולצותינו שבשדות. הירק משטח על כבראי

 ברבבותיהם. הדרך מפאתי לנו קרצו עסיסיים צברים ואשכולות
:רוננים והפיות בקצב מהלכות והרגלים בשורה שאנחנו רק

 האור!" עם ונפליג הצו תן שנף, מכל מזדקרים "מקלעים
 חי״ם אנשי ברון. לעומתנו עונים והמרחבים שרים אנחנו

 בשמעם המתרס, לצד מצטנפים גשר, של משמר על עומדים
:מתגברת כשהיא השירה את

 !״ העם — העם לחרות !יוקם — יוקם פושטים ״גדוד
 מתחת שמש. חום עם במגע בא פנימי חום הלבבות. נתחממו
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 הפנים על נשרו גדולות וטפות זיעה של מעין נבעה לקסדות
המצטהלות.

 הבחורים הריקה. לוד של המנמנמים רחובותיה את חלפנו
 בגאוה מראים והם !זו עיר כובשל הם הם הלא באון. כאן צעדו

 נסים מספרים והם ממש׳ הדרך על העומד המשטרה׳ בנין על
 ואיך ;אש עליו בהמטירם הבנין את ושטפו חלפו איך ונפלאות,

 בתוך דמון התפוצץ ואיד ; דמונים ושלשלו גג על הערבים עמדו
 ידע כך אחר ורק והמשיך, ידע לא והנהג הנהג, מאחורי זחל,
 איך ספרו, ועוד מרסיסים. נפגע הוא וגם בזחל עמו הרוג שיש
 השיירה, חנועת את וכיון העיר של במרכזה דיו משה עמד

 עברים כשמכל נכנעה, לא עדייו שהעיר בשעה תנועה, כשוטר
 ועוד דוגמה. להם והוא איתו רואים וכולם הכדורים שורקים

 ושלחו הערבים את לקחו איד הרבה. הרבה הכבוש על ספרו
 .השומר אנשי על ומספרים להם! שילכו הלגיון. אל אותם

 ערבים ועל מאחרים... יוחר זה במבצע שהצטיינו הצעיר׳
 חוששים שעדייו לח״י, מאנשי כמה בידי קיב בשעת' שנתפסו

 גברה. מפקד לפני הביאום הם. דעתם על דיו־צבא לעשית היי
 אתם האיד לח״י? אנשי האתם ושאל• במחזה הלה הסתכל*
 המוסר להטפת נכלמים לח״י. אנשי והם. מלחמה? הירי יודעים

המפקד... של
 עילות מובילים מעמים. ערבים סיבבו רמלה של ברחובותיה

 נמנעים הרחוב. לצדי הצמדדו ופחדים מים. הוקני ובהו יד
 היו כנאיתו. העבתי האלו את תאית1, תחמו לעחמנו. מהבית
 של במרכזי צעדיו איחור ואילי כעדי־דתד עלל*םם דוחפים
 מותם בצואת מזחים ייבאיות. ועלים בפרתות יימלזעים כביש.
 האדמה בל 1עי — מתחביי יעל הזד המביש על* באדויתיו ותשים

 להם. המיתה הד שהיחד הזמותם חשו שההמומים עלד. מד 1 הזר
’ היא שלהם יי. הלי*דמ אדמם מבשר ידיים הדהדה הי*א

 מתניסס עדתי שחול* י*הליי~יישיזמד מעל* די עההי ממית
 ;ביה יה מרלוי-דוד שוי ישתלבו זזת דייבייד. ידדה ייד ההאהיי

 ובמתימיס, באדמה• שריזלדיתיה-מלוי דייאלדד היידיייל דיה ילד*
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 נתמזגו ומרום אדמת תדואת. המטוס על לאדמה, כבלים ללא
במגן־דוד.

 הוא קרבי. לכושר הפלוגה את להביא ומתיגע יגע היה דב
 יום האנשים. את לאמן צריך תארך. לא ההפוגה ששעת ידע
 אותם מקרב אונו, בקעת שדות אל הפלוגה את מוציא היה יום
לכבשם. ומצות ויהוד, לוד בתי אל

 כיון בנוי, בשטח לחימה בתרגילי להתמחות לנו "חשוב
 דב — הערביות״ הערים מרכזי על להסתער נצטרך שאנחנו

 סכויים שאין משראה העתיקה. העיר לכבוש מלחמה על חלם
 יחד רמאללה בכבוש להשתתף היה מקוה זה׳ בכבוש לשתופו

 את דב העלה החטיבה, מפקד עם הפגישות ובאחת הפלוגה. עם
 אנו מתכוננים והאם רמאללה? את לכבוש נצא מתי השאלה:

 נגש והוא אותו עודדו החטיבה מפקד של תשובותיו לכך?
מתגבר. במרץ לאמונים
 תרגיל בבצוע מתרשל מישהו כשראה צועק, היה — !״ ״זחל
 ממרחק ושלב. שלב כל על מקפיד היה עצמו הוא כלשהו.

הנעשים. במשגים רואה היה
 להוציא נמנע לא ודב אחד. כל משכנעת לראש מעל ירית

המתרשל. של לראשו מעל ולירות אקדחו את
 מגיע חלון, על לטפס מוכרח והמתרשל הגג!". על "עלה

:דב של קולו רועם ושוב לגג. עד חבריו בעזרת
לראש. מעל ויריד, !״ ראשך את ״הורד

 אחרות. בדרכים לטפס דב דרש שם, מדרגות היו אם ואף
 לעלות! מוכרחים ולטפס. להתאמץ אלא ברירה היתה ולא

 כולם והרי — הגג מן מושטת יד למטה, ברובים מחזיקים שנים
 יחידה מסוגלת מה להראות דב רצה הנמושות. אף למעלה,
 יחידים של "כוחם גבורים. בה כולם שלא אף לעשות, מלוכדת

 הרבים של כוחם על ערוך לאין עולה כאחד, פועלים כשהם
 כסמן־הכפל כמוהם הדדית, ועזרה תאום כיחידים. הפועלים

ליחידים".
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 הרחוב. לצדי מתקדמים בזהירות בית, כבוש :כך ואחר
 צרור השני. בצדה נמצא אתה ומיד בדלת׳ בעיטה קפיצה,
 החדר׳ לתוך לקפוץ אתה חייב מיד מתרסק. ורמון פנימה יריות

כדורים. בצרור החדר את ולטהר הדלת בצד עמדה לתפוס
 לכובש עסיס נוטפים והחצרות ענבים, בכורי ימי והימים

בצדה. ששכרה מלאכה היגע.
 אין בערבים בגדוד: זה היה חוק לתל־אביב. — ובערב

 בזה ובעצם, השומרים... המסכנים, מלבד במחנה, נשארים
 בחופש למחנה. מחוץ בהופעה :מיוחד כמשהו הגדוד נתבטא

 חופש גאלתו. היתה ועליהם הצטיין אלה בשני ובקרבות.
וקרבות!

 המחסומים, את עוברות הפושטים, גדושות המכוניות׳ משהיו
בלבד: באזהרה מסתפקים היו

— — — קומנדו!
נפתח. מחסום כל ומיד
 למחרת מספיקות. המכוניות אין למחנה לחזור כך ואחר
 הטנדר, את לקבל למחנה לבוא נא :הצבאית למשטרה מטלפנים

ה׳פריבט׳... האוטובוס...
 אלה את במם־צדים. רעה הגדוד של פגיעתו היתה וביחוד

 אומרים היו — בואו!״ ״להלחם לחיל. צדות שעושים על שנאו,
להם.

 אמרר — לרופא״ "לך הבריאות. בקו שלא עצמי הרגשתי
 והרגשתי לעצה שמחתי חופש". לך יתן "הוא — בחורים כמה לי

הבריאות. מקו שהוציאני לאל והודיתי אחוז׳, ,מאה עצמי
 ידע ולא הרופא בדק חולה. שאני לו ואמרתי לרופא באתי

 לשלשים־ מעל עבר לאל, ותודה — חומי את מדד לי. מה
 שמחתי הרופא. אמר — למנוחה״ זקוק ״אתה מעלות. ושמונה

 כה היה לא הרופא אך ,פס׳. לי למלא ממנו ובקשתי להודעתו
גלה. לא המחלה שאת אף שחשבתי, כפי תמים,

 להכין צוה מיד במטה". לשכב "תצטרך — אמר — כן״ ״אם
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 היה אבל, בפח. שנפלתי ראיתי הגדודית. במרפאה מקום
 ולילות ימים להשאר אני שחייב דברים, של פרושם מאוחר.
!...במחנה

חולה. ואני צחורה למטה נתכנסתי
 ואבוי ליועץ אוי חצי־זעמי. עליהם המטרתי יועצי, משהגיעו

בפח. אותי הפלתם איך ראו לו. ■לשומע
 ריק החולים בית מזל. לך אין "אתה, יועצי: לי צחקו

לפחות... תנוח מילא, הנה. הרופא הכניסך לכן •עכשו,
 ששתים רק בחדר. היו מטות ארבע סביבי. הסתכלתי

 בעקבו... נתקע מסמר מסוכן: חולה שכב ברביעית ריקות.
1 בתל־אביב זו ברגל יעשה מה ? לזה ברירה, לו היתה וכי

 בית־החולים: של טיבו על ועמדתי ארוכה שעה עברה לא
 ואחת גדולה אחת גלולות. שתי לי הביאה הראשית האחות
 גם ראה, שלך. הרפואה "זו — אמרה — חולה״ ״אתה קטנה.
גלולות..." אותן מקבל הזה החולה

 לראשי הפצועה רגלו את משוה "את — הצטעקתי — ״1 ״מה
ולבעל־חום?!" לפצוע רפואה אותה הקודח?!

 לפקודת ונתון בבית־חולים הייתי הועילו. לא שהצעקות אלא
 דיאטה.. שיתנו רק אבדתי. — אבדתי כאשר והאחיות. הרופאים

הכל... על יכפר זה
 את משהביאו כך. אחר רק עמדתי הדיאטה של טיבה 1עי

 ונתיאשתי האוכל זמן חלף כבר עוד. רעב הייתי לא הארוחה
בכלל... מלאכול

 על לשכב כדי חולים׳ אלה היו החולים. יתר הופיעו בערב
מוצעת... מטה

 ומרק־ אוזים־צלויים על חלומותי ממרומי כשירדתי בבוקר,
 מפוחית־יד. של קולה. לידי שמעתי באלה, כיוצא ועוד מהביל

:הכרות ערכנו מיד
ג׳יפיסט", נהלל׳ "אריק,

 "זה הצנומים. פניו את מצלב ופיו, אפו בין חצץ דקיק שפם
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 שעול משתעל כששמעתיו לעצמי, אמרתי — בודאי״ חולה
ארוך.

 "זה — בקושי דבר הוא אריק. אמר — ברונכיט״ רק "זה
לברונכיט. התכון אמר, — בגרון״ לי עומד

 חולה־כף־ אריק, :חולים שלשה אלא היינו לא שוב בבוקר
בערב... לחזור כדי פרחו׳ החולים יתר ואני. הרגל

זה. בית־ח־לים עלי נמאס עוד. להתאפק יכולתי לא
 אני בריא. עצמי מרגיש "אני לו: אמרתי הרופא, משבא

מבית־החולים". יוצא
 לשחרר הסכים וכוח לאחר בקלות. עלי ויתר לא הרופא

מעלות. שלשים־ושבע על יעלה לא חומי באם אותי,
 מתחת המדחום את הוצאתי מהחדר. לרגע יצאה האחות

במד תפסתי מעלות. שלשים־ושמונה :עיני חשכו וכמעט זרועי׳
 לשלשים־ושבע. מתחת ירד הכספית שקו עד ונענעתיו חום
 מהרתי מיד חפשי. הייתי שלשים־ושבע. וראתה: האחות באה

 ראה — פס״ תן להבראה. זקוק ״אני הפלוגה. סגן־מפקד רן, אל
ונתן... פרצופי את רן

 קורנסים הלמות נשמעה במחנה לקורסים. נערך הגדוד
 קומנדו אנשי הקומנדו׳. ,קורם את בם לשכן הוקמו ואהלים
 הוצבו האמונים ובמגרש סברו. — קומנדו הלכות לדעת צריכים
ההתגוששות. וכרי הסולמות המקפצות, התליה׳, ,עמודי

 להתכונן יש מיוחד. ג׳יפים לקורס לצאת נועדו הג׳יפאים
הבאים. לקרבות

 הסמלים של לאמונם לסמלים. קורם פתיחת על הוחלט אז
חדש. סגל־מפקדים של ולהכשרתו שבחטיבה ורבי־הטודאים

 מבחן לערוך דן, הסרן הקורס, מפקד הופיע הימים באחד
 רציניים מחייכים, המועמדים. נכנסו אהד אחד המועמדים. של

תורי. שהגיע עד ומבטלים.
 חפשתי כך כדי תוך באדיבות. ,שלום׳ ואמרתי לחדר נכנסתי
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 הקורס מפקד של בפניו ראיתי עליו. לשבת כדי הכסא, את
ראשונה. טעות נכונה. תה ה לא שהתנהגותי

הראשונה: השאלה את בפני הציג מיד ואכן׳
ממנו? גבוה מפקד לפני בהתיצבו היל עושה מה

 הייתי אם מידית. תשובה עליה מלתת קשה היתה השאלה
 לי מוכיח היה — להצדיע או דום, לקפוץ חייב שחיל משיב,

 משיב, הייתי ואילו כך. על מעידה אינה שהתנהגותי מיד,
 היה — ,שלום׳ אמירת מלבד דבר לעשות צריך אינו שח־ל
 עוד ומה סתם, טוראי להתנהג חייב כיצד יודע אני שאין מוכיח
לחילים... מפקד להיות

 "כי — לו אמרתי — דואה״ ״אני :הבינים דרך את תפשתי
 הרגל פשוט, מאד. מצטער אני נכונה... היתה לא כניסתי

מחתרת..."
 לי יש שעדיין נראה לקורס. פסילתי את מנעה י״תשובה

:טקטית שאלה ושאל הוסיף דן כמם־כף... תקנה
תעשה?" מה אש, עליך תפתח ופתאום כתה, בראש תצא "אם

לתחבולת־הכשלה חששתי מדי, פשוטה היתה השאלה
:והשבתי

 לתפוס נגיד: ברור. זה משהו. לעשות אני חייב זה .,במקרה
 אבל, אחרת. פקודה כל או פקודת־אש לתת — כך ואחר מחסה.

 לשם הלא לקורס... יוצא אני לעשות, עלי מה בדיוק שאדע כדי
אותי..." שולחים כך

אושרה. מועמדותי
 שתי של בגודש מצטופפים היינו כך לאחר ימים שבוע
 השלט, עדיין מתנוסס ובפתחה בן־שמן את עזבנו מכוניות.

גדודי: נשף שריד
קומנדו! אחוז מאה
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 — אסף יודע. איני משפחה? שם? אסף. הכרתיו: כך
 לא ואלה היה, הגנה איש לא. זה לא, כנוי? אולי לא. ותו

בכנויים. הרבו
אסף. הכרתיו: כך

 ושחור סבוך בו, הסתכלות ציר מהוה פניו, על סבוך שפם
יהודי. פלח פני ובוטח, מוצק גופו ובולט.

 רעים: חבורת עם היה מסב פגשתיו. ללוחם׳ ממועדון
 ועוד חמודה בגרוניות מצלצל שקולה פלמחאית, אחת, נערה

ידידים. מובהקים, מחתרת אנשי אחד, זוג
להכיר". "בבקשה

 הקשר: את חפשו הידידים, המחתרת, אנשי
הימים... באחד זה את זה פגשתם ודאי

ואני. אסף שנינו, שאלנו — ?״ ״היכן
"בחיפה".
מתי?" "בחיפה?

 המאסרים בימי המחתרת... אחר העקובים בימי ההם, "בימים
?״ זוכרים האינכם מוין... הלורד הריגת אחרי ..הרבים

 נצנוצי־ בי. הסתכל הוא גם באסף. שנית, בו הסתכלתי
אולי... מוכר... הפרצוף כן... עלו. זכרון

 משותפים... יש כן, כתבות. שמות, לשאול. מתחילים
 חברים. גרו שם בהם. בקרתי אותם, הכרתי מחתרת. כתבות

אחריהם... עקב הוא הוא... וגם
 ההם. הישנים הופוחים את מחדשים ואנחנו ימים. היו כן...

 זה ההם. שבמעשים בשגיאה מודה אסף צורה. באותה לא רק
 כיון במעשיו, בוש אינו הוא — אבל מוצדק. ולא נכון היה לא

טהורה. לאומית כונה מתוך לבב, ביושר שנעשו
 בקי. "מצפוני — אבל ואומר. חוזר הוא — משגה״ היה ״זה

להאמין יכול אינני לבריטים, אתכם הסגירו אמנם אם יודע אינני
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 מלאתי שעשיתי. מד, על מתחרט אינני — אבל נעשה. שכך
פקודות".

 רגשי את לחדש אנחנו יכולים עכשו בעבר. היה זה כל
 — שגיאה״ היתה "זו בכך. מעונינים איננו ששנינו רק האיבה.

 מקום אין חושב. אני — במלחמה״ כולנו ״היום אסף. אומר
בכך. תועלת תהיה לא לריב.

להתידד. אפשר — לריב לא ואם
 משמע: כתפיותיו. על כחולים פסים בהכרות. המשכנו

 זמן אותו הדרוזים. בחיל מם־מם הדרוזים. חיל המעוטים׳ חיל
ידידים. כן: אם הקומנדו. לגדוד הם גם השתיכו

:תמהות פנים עלי מעמיד והוא ארוכה שעה עוברת לא
״1 ״דתי

"ודאי".
 ליגור: שכנים דתיים׳ הכיר הוא סקרנותו. את עורר הדבר

 לזקנים. רק נועדה שהדת הוא, חושב זאת בכל חסידים. כפר
ולדת? ללוחמים מה ולדת? לצעירים מה

 אני הוא. קדוש התנ״ך "כי — אומר הוא — מבין״ ״אני
 מאמין אתה האם אבל, בתנ״ך. ולקרוא ללמוד אוהב עצמי
 שאליהו בזה למשל, מאמין, אתה האם בו? שנאמר מה לכל

?״ השמימה עלה הנביא
 להשיב. שלא אני נוהג אלו, מעין שאלות בשמעי לפעמים,

 שאשיב, השובה וכל לקנטר. מכונה נובעות שהשאלות מתיך
 לא, אם לתשובה. מתכון אינו שהשואל כיון תשובה, תהא לא

 שהשאלה ראיתי, הפעם אך הדברים. את תופש אינו שמוחו
 תשובה לקבל שאיפה מתוך לתשובה, כנה רצון מתוך נבעה

רבים. ששואלים זו לשאלה ברורה
 אנחנו חייבים שאלחך, על פסקנית תשובה שאשיב "כדי

 אנחנו שאין לי, נדמה שאלתך ומחוך שוה בסיס על לעמ״ד
 כצרור הוזנ״ך את דואה שאתה נדמה, לי כזה. בסיס על עומדים
 וכולי. אליגוריה פילוסופיה, מוסר, היסטוריה, פרקי יפה, ספרות
 בקרבתם אתה מרגיש היותר לכל ומענינים. נאים יפ״ם דברים
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 ובהם אבותיך בידי נכתבו שהם בזה אליך, אלו ספרים של
תולדותיהם. מסופרים
 — התנ״ך יותר. הרבה הוא התנ״ך — בעיני — ״אבל
 ואין טעם אין ועל־כן מכון. מורה, התנ״ך הוא. תורה
 נפשיט אם לנו, שאוי כשם מהתורה. העובדות בהפשטת תכלית

 אילו ורבעו. ארחו אכילתו, האדם, חיי סביב הלוי דברי כל את
הבהמה. טעם לא אפילו לחיינו, טעם כל היה לא כך, עושים היינו

 גשמי, בולט, דבר מחפש עיור עיורת. איננה ישראל "אמונת
 לישראל. פסלים אין זו מסבה גם אותו. למשש כדי המרי׳
 זוהי חמריות. בולטות, לדמויות כבולה אינה ישראל אמונת
 באותה נאמר כך הלא ושבהתמסרות. ושבאהבה שבהגיון אמונה
ולטבח: למוקד עולי של אלפים אלפי מפיות שעלתה יקרה תפלה

מאדך. ובכל נפשך ובכל לבבך בכל ה׳ את ואהבת
 כן על הפוטנציאל. ובמלוא שבנפש בהגיון הלב, "באהבת

 שאוכל במדה רק אותי מענינים למשל, דוד׳ של מעשיו אין
 שאול מפני בריחתו הן מאמין. לא או מאמין בפשטות: לפסוק

 שאוציא במדה חשובים אוריה, מעשה והן ירושלים כבוש והן
 כי העתיד. למען מהם שאלמד במדה בה שבדברים. הלקח את
 היסודות, אותם על להמצא אתה יכול ואם היא. תורה כן על

 אמונתי מאמין. אני כן. :לשאלתך תשובה לך להשיב אני יכול
 כן על כי מאמין, אני קונקרטית. היא אמונתי מפשטת. אינה

ה". ר ו ת לי היא התורה

 נסה הוא מחשבה. לידי שהבאתיו ראיתי מעט. נתקמט מצחו
 שהבעתי. לדברים חריפה בהתנגדות לא אבל ולהתוכח. לומר

 היו אבל אותם. לעכל הספיק לא ועדיין בעיניו חדשים היו הם
 ,שטרניסט׳ גם שהוא דתי׳. ,אחד לשאול שאלות הרבה עוד לו

:אחת ובעונה בעת
 הלאומיות משתלבת האיך לאומי. וגם דתי אתה "אמור,

 ביך־ נבואה שהיא ישעיהו׳ של הימים אחרית חזון עם שלד
בסתירה?" חש אינך האם אינטרנציונלית. לאומית,
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 פרשתי ישעיהו, של הימים אחרית חזון את שהזכיר כיון
:רמח״ל של באורו את בפניו

 שיחדלו מובנה אין חרב, גוי אל גוי ישא שלא נבואה, "אותה
 בין ריב שבהתגלע כשם אלא, היא. לא הארץ. מקרב לאומים

 הדבר יהא כן בריבם, שיפסוק השופט לפני הם באים בני־אדם
 בני־האדם. שבגרו כשם העמים, יתבגרו כאשר הימים, באחרית

 — לארץ ארץ בין לעם, עם בין לגוי, גוי בין סכסוך וכשיפרוץ
 יביאו אלא בזה. זה ילחמו לא זה׳ אל זה חרב עוד ישאו לא

 ומוכשר זכאי כישראל ומי העמים. של לבית־הדין דינם
זה? יעוד למלא

 ההרים. בראש יהיה ה׳ בית כשהר רק יתכן זה — ״אבל
רבים. גויים תחת מושפל ה׳ בית והר משועבדים כשישראל ולא

 שאין להןכח אתה יכול פרושו מתוך רמח״ל. מסביר "כך
 כבחזון בין־לאומיים, אנחנו כן, ובין־לאומיות. לאומיות בין בגוד

 להבין, תוכל אולי עכשו לאומיים. אנחנו כן ועל ישעיהו.
 ימה נלחמים אנחנו מה על בשירה, לגרדום בחורים עלו מדוע

ישראל". מלכות לדידנו
 דברי למחנה. לחזור היינו חייבים מאוחרת. היתה השעה

מהן. רבות ושאלות רבות מחשבות בו ;עוררו
בשיחה..." נמשיך עוד "להתראות.

עוד. פגשתיו לא אך

 אסף. נפל חירם, במצבצע כבושו בעת שבגליל, ינוח בכפר
נפל. דרוזים מחלקת בראש

 מידי נפל שלהם׳ ומפקד הדרוזים ידיד הוא, :הגורל וצחוק
שלנו. ועתידים הווים בעלי־ברית אלה דרוזים׳



בירושלים חופשה

 בה שהיתי לאחרונה ירושלים. את ראיתיה, לא שנים חמש
 אז ואליהו נסעתי, בית־צורי אליהו אל המחתרת. בשליחות
 ירד ואליהו רבות מחתרת תקופות עברו אחר־כך ירושלמי.
 מאז. צורתה פשטה היא אף וירושלים לגרדום. ועלה למצרים

 !אחד לוחם־חרות בירושלים נמצא לא תש״ג, בשנת זמן, אותו
 מלחמת מעגל לתוך נסחפה ירושלים, נתעוררה אחר־כך רק

 טובים וחם הלוחמים רבו מעשיה. והגדילה נסחפה החדות.
 באו אז ואש. דמים — ברחובותיה נטשו וקרבות ואמיצים.

 נתילה לה. קודמים שיסורים גאולה, כדין ויסוריה, עניה גם לה
 משכן סביב הגדרות ונסתבכו גבהו עכביש. כקורי ירושלים

 ופורצים האויב בחומות עולים עברים ולוחמים האויב. קלגסי
 עלתה ודרכים. כבישים ומיקשים והורגים פורצים גדרותיו.
 השנים כגופות לגאולה, ונטחרה חיסורים במעלות ירושלים

התליה. בחדר עצמם המרסקים
 יסורי של ידות שבע ולטעום להלחם ירושלים הוסיפה ועוד
 והם המכות עליה נתכו ראשי־עם. זנחוה כן וכסבלה, גאולה.
 ורבו אליה הדרכים נשתבשו הלאומים. לכל עיר תהיה אמרו:

 נא יבואו התחננו: חכמי־יועציהם ואולם סביבה. החללים
 העיר על להגן ניטרלים, סקנדינבים, אנשי־צבא סקנדינבים...

 בתל־אביב, ישראל מדינת ומשקמה האומות. לכל ולשמרה
 היא, למדינה מחוץ על־כן בידינו. או״ם פקדון ירושלים, :אמרו
 ,קונסוליה נפתחה בשפלה המדינה ובבירת כבוש׳. ,שטח

לירושלים. היינו כזרים ולדדאון. לחרפה ירושלמית׳.

 רבע־ לחופשה וזכיתי שניה הפוגה של שעתה משהגיעה
 עברי חיל הלא ירושלימה. אעלה אמרתי: ראשונה, שנתית

צריך. אני ולהשראתה אני

 תעודת־חופשתי הושטתי בדרכים, המעבר למשרד נכנסתי
:ואמרתי
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לירושלים". לנסוע אני "רוצה
מטרה?" "לאיזו
לירושלים". עורג ואני לי "חופש
 לירושלים... חופשה מוזרות: בעינים הפקיד בי הסתכל

:מיד והוספתי יסרב׳ שמא חששתי
זמן". זה ראיתיו לא בירושלים. לי "אח

 נהג אל והופניתי ברשיון צוידתי מספקת. סבה היתד, זו
אחד.

 ריאותיה מלא ומנשפת כבדה מכונה הנהג של מכוניתו היתה
 יחידים היינו לא שאנחנו אלא לעצור. שרצתה אימת כל

 מהרכוש בשר׳ דלות ערביות פרות אלינו נלוו זו. במכונית
ירושלים. לבני נועדו הנטוש.
 דרומה. נוסעים ואנחנו מאחור המכונית שעל הפרות געו
 מזכרת־בתיה בואך העפר לדרך ונכנסנו הכביש את ירדנו
 ובמזכרת־בתיה שוממות. עדיין שבקתותיה עקרון׳ את ועבור
 שהיתה ואף .“גנות־ירי והשקו סבבו וממטרות תרנגולות קרקרו

 דרכים, בצדי מכוניתו להוביל הנהג שכני בכר אבנים, דרך שם
חלי־קרבים. לידי להביאנו לא כדי

 אבק נד מאחוריה והשאירה פנינו על חלפה קטנה מכונית
 מהר בו. שישבנו תא־המכונית לתוך וחדר והתאבך שהלך
וקצרה. כמעט שנשימתו מחמת במטפחת, ראשו ועטף הנהג

 מבין הנהג סנן — !״ תראה חולדה אחרי כלום, לא עוד ״זה
 הצלחתי ולא חזי אל ראשי את כופפתי לנהוג. והמשיך המטפחת

 נערנו מעט. עצרנו חולדה של מגדלה ליד מהמחנק. להמלט
הריאות. מלוא נקי אויר ונשמנו גופינו על שנצטבר האבק את

 מחסום ליד עמדו עברים חילים שנית. עצרנו הרצל יער ליד
 חילים שני ממנה. וליורדים ירושלימה לעולים רשיונות ובדקו

 בקרבת ונתפס שהסתנן בערבי לעשות מה ביניהם מדינים היו
 בו. לעשות מה יודעים ואינם דנים והם לידם הערבי מקום.

 "אולי וארוכה". קשה הדרך מדי, "מסוכן ?״ לירושלים ״להעבירו
"אבל..." ?״ אתו לגמור
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 הוכרח. סוף את לשמוע יכולתי ולא פנאי היה לא לנהג
 סגור התא סביב, השטח מלוא והאבק בעצומו היה היום
 שהפכו הזיעה פלגי עם יחד להמס שחשבנו עד מתחמם, והמנוע

 מאחור אבל ממהר׳ הנהג היה לפחות, לו, פנינו. על לבוץ
,ג׳נטלמך... והנהג עפרית והדרך כבודות אורחות נסעו

 לנו היו מסמיה—לטרון כביש של הקילומטרים ארבעת
 דרך אל שוב וירדנו חזרנו שמיד רק מרנינה. הפסקת־נופש

 קילומטרים לאורך וצנור טרי מחפר ראיתי מצדיה העפר.
רבים.

 לי לחש — הצלתה״ סוד בזה לירושלים. המים צנור ״זה
סוד. בגדר הדבר היה עדיין סוד. כממתיק הנהג

 לטרון... משטרה: בנין נראה כשמרחוק בבית־סוסין, היינו
 חרקו ושניו לכשלונות. זכר מורא. במין זה שם בטא הנהג

 לנסוע יכולנו לכבשו. זכינו ולא הערבים בידי שהמקום בהזכרו
 היתד, דרך אותה אבל המשטרה, את בה רואים שאין בדרך

הפוגה... ימי והימים ארוכה
 היתד, חיות־נשמה ירוק. נרה על־פני חלפנו כמחזה,־שרב

 היו לו הירק. לריח נתבשמו האבק ספוגי וגופינו במראה, בו,
מיוערות! הגבעות כל

 הרבה מזה לירושלים שלי ראשונה נסיעה שזו הנהג ראה
 עוד העיקר "את רבות: כיודע בהתפארות־מה, והוסיף זמן,
תראה..." מעט עוד ראית. לא

 בורמה דרך על רבות שמעתי לסקרנותי. השעה ארכה לא
 קושי. כל רואה אינני ועדיין ונוסעים, בה נוסעים אנחנו והנה
שבה? המיוחד מהו

 למטה הוד. יראת נתמלאתי המעבר. לראש שהגענו עד
 הרים ולמורדות לערוצים בכל דומה גדולה, לא בקעה נתעמקה

 שידי רק שם, היה תהום של כמורד וחושף. טרשים :שביהודה
 חדי־זוית, בעקולים התפתלה הדרך למעבר. הכשירוהו אדם

 התהום. אל מכוניות של החלקתן למנוע משטחי־ברזל, מרופדים
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 מרוסקות נחות מכוניות שברי לראות ניתן כן פי על אף
המעבר. בתחתית
 :הרגיען שהנהג אלא שבמורד. הסכנה מתחושת הפרות געו

ירושלימה... בשלום אביאכן תדאגנה, אל
 כמה הגיא! שער לכביש. ועלינו שבנו הגיא שער ליד

 מתרוממים עבריו משני הדרך. לעוברי תמיד המקום קסם
 בולטים ואפורים לבנים סלעים צל. ומכוסי מיוערים צוקים
 בצמרות מתמזג זה וכל הדשנה. האדמה של החום גון מתוך

 תמיד מתפשטים הצללים ואפור. וחום ירוק ועפאיהם. העצים
 כמה בראשית. כהוד הדין. מעלמא שלא נעימה צנה ומשרים

 בורמה׳! ,דרך של האבק לאחר זו. בשעה עכשו, רוחנו רגעה
 אני והנה זו בדרך הייתי לא שנים חמש בי. רגשותי נסתערו

 וגדל. הולך צלם ומעבה נופיהם ורחבו גדלו והעצים שוב כאן
 קלילה רוח והנה לערבית־של־שפלה. הצהרים שעת דמתה
 המכונית תפלה. כמלחשים והם העצים, צמרות ומנענעת חולפת

 ממעל, מתפללים והעצים בגיא עוברת הגיא, משער עולה
 כורעים הברזל שלדי ברזל. מצבות בית־קברות. — ולמטה
 משחירים השרופים המטענים ופחמי הסלעית האדמה על באלם

 דבר אין המצוקים, בראש ולמעלה׳ הקשים. הימים בקדרות
 למעלה: מושטת הנהג של ידו מוריקים. עצים זולתי היום

 קולו יקרים..." נערים... ארבעה טמונים שם שם? רואה "אתה
 דרך, פורצי של מדמם מאדימים, סלעים מפסיק. והוא נוגה
 הנערים של לזהותם שואל אני ואין לבירה. בשיירות עולי

כלום. ולא משנה המסגרתית שייכותם אין ונפלו. שלחמו

 מטבעה עצמה. אל מתכנסת מעט, עגומה קדמתנו ירושלים
 ואל אבני־בתיה לתוך תמיד מתכנסת כך. ירושלים היתה

 יותר מכונסת והיא עכשו ראיתיה כן פי על אף מדרשותיה.
 עוד בשטחה. ונצטמקה בהויתה ירושלים הצטמצמה ויותר.
 היתה פצעים־נקבים. בית, בכל שנבעו פצעיה, את מלקקת היתד,

 מים. גם — מלקקת היתה הכל אם. באהבת אלה פצעים מלקקת
 לה ניתנו אשר הטהורים במים היום, מעיניה נתרכזו באלה
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 שנפלו אמהות של במותן העיר׳ נטהרה אלה במים במשורה.
 העיר נטהרה הטף. את להשקות לביתן מים לוג להביא בלכתן

ערפה. בקשיות
 קוראי־ מנהיגי־עם כאותם היו כולם לא כי העיר, ונטהרה

 של לחרותה לחמו כולם לא כי ועל ונשמעי־לרוזן. לסקנדינבים
 בידי לא והר־הבית בתוכה, גבול הוצב — שלם בלב ירושלים
ישראל.
 גבול. — אלך אשר אל ירושלים. בחוצות בלכתי לבי כאב

 ירושלים את ראיתי גבול. גבול, גבול׳ ודרום. ומזרח צפון
 ירושלים, ובינינו. בינו וגבול נכרים בידי מקדשנו בענותה. והיא
 זאת? ויבין שישא עברי שכל היש גבול..! על — הארץ טבור

 מחשה? והוא זר ברשות ביתו שתית אבן אשר בן־חורין, אי
 הכבוש במחוגת יחוג לבל עברי לוחם שכל ישכנע נמוק מה

 ממעשה לחרות לוחמים יעצור מה לירושלים? לטבור, סביב
? זרים עבדי זרים מידי השתיה אבן לשחרור

 שנית — וכמובן שניה, לחופשה זכיתי שבועים כעבור
 בבית־ ללון קצין־העיר מטעם זכינו צבא, כאנשי לירושלים.

 המלון בתי כמעט. שובת והמסחר שוקטת עדיין העיר מלון.
 במלון. יחידים אורחים והיינו כמעט אורחים. מאין ריקים

 באלה. חסכון לנהוג בקשנו ובעל־המלון במשורה קבלנו מים
 המצור בימי העיר של מקורותיה מספר והוא אדיב היה יחסו

 היאוש. סף על שדרך כמי ועצוב, שקוע בקול מדבר וההפגזות.
 הלוחמים גאות את כששמע בעיניו האש נצתה איך ראיתי
 וכבשנו לחמנו איך דברינו, בטאנו בו בבטחון כשחש שלנו,

 זה, ביהודי בו, היה אחרים, רבים בירושלמיים באויב. והרגנו
 הבטחה בו חסר אבל עקשנית, עמידה של נוגה טעם אותו

שלנו. הממשית ביכולת הבטחון שבמעוף,
 ורמלה, לוד כבוש על ספורינו את ושתו ואשתו הוא ישבו

כתקוה. זורחים והם ובית־עפה ועבדים נגבה ועל
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 אחד גיורא׳ שבנפתוח. ,אלדד׳ במחנה פגשנו גיורא את
 חדשים המרכזי. מבית־הסוהר במנהרה הבורחים משנים־עשר

 דתיים, — ואנשיו כמפקד־מחלקה שמש כאן כן. לפני מועטים
 לבושם. ארוכות וקפוטות אזניהם לצדי להם מסתלסלות פאות
 לשעבר. המרכזי לבית־הסוהר כמורה־דרך אלינו נצטרף עכשו
 שבו. פנה כל מכיר והוא בבית־הסוהר גיורא ישב זמן הרבה

 מספר הוא הנה לספר. גיורא יודע בית־הסוהר על רק לא .אך
 תאוכן. בשמעי בי עברה רעדה העתיקה. לעיר הפריצה ערב על

 מפקדם ומאיר, לוחמים. מאות החמושים. הלוחמים נתכנסו :איך
 רוחם, את מרומם לפניהם, מדבר בירושלים החרות לוחמי של

 מתרונן שהיה הדבר את לבצע הם הולכים שהנה להם׳ בהזכירו
 הבית! הר את לכבוש עומדים הם היפים: בחלומותיהם

 — אלא ולנפול... לכבוש ללחום׳ מוכנים היו והכל סערו הלבבות
 הג׳יפים רכוז בתוך נתפוצצו תבערה פגזי כבשו. ולא פרצו שלא

 הופגזו האצ״ל כוחות גם במחנה... זרה אש אכלה והתחמושת.
הפוגה. היתה — למחרת העיר. על עוד שיעלה מי היה ■ולא

 ,גג הנהו ומספר. מספר וגיורא ב׳נוטרדם׳. מסתכלים אנחנו
 את כבשם ביום מעמד, בודדים לוחמים החזיקו עליו ■המות׳.
 בבנין להחזיק הבחורים מעט נסו החומה. פני שאל הזה, הבנין

 אחד. אחד נפגעים. והבחורים המתרפקים. לרעפיו נדבקו הזה׳
 ועוד גג. באותו נפלו ארבעה תגבורת. להחיש אפשרות כל ■אין

 אותו זה אין בירושלים. לקרבות אחר טעם לא, נפצעו. ■אחרים
וקרב. קרב מכל מבצבצת הקדושה כאן שידעתי. קרבות של טעם

 חברים בעקבות ללכת רצינו בית־הסוהר, את לראות רצינו
 שכה המצודה, את לראות רצינו כאן. ונהרגו וברחו שישבו

 השבויים את ולשחרר לפרצה אף שנסו זו אימתה, היתה ■רבה
 צבאי. שטח אסורה. למגרש״הרוסים הכניסה אך עלה. ולא שבה
 חצר בתוך עצמנו את מצאנו ברשיון־כניסה, צוידנו שלא ■ואף

למקום. לחדור הצלחנו בערמה בית־הסוהר.
 כבנין בית־סוהר של צורתו לעצמי הייתי מתאר כה עד

 אור חודר דרכו גבוה, אשנב — כוך ובכל אפלים׳ ירב־כוכים
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 לא שעדיין מעט, מוזר היד, וצלמות. חושך של משהו חיור.
שלו... קבוע מועמד שהייתי אף בית־סוהר... צורת כה עד ראיתי

 שורות שורות החדרים, ברצפת היו קבועות מטות־ברזל
 עופות לולי כאותם ועליונים, תחתיים עליהן ומדורים מטות של

 במאה כרחובות כמוה בית־הסוהר רצפת הרבים. המדורים בעלי
 של בצדה זו סדורות ירושלמיות אבנים העתיקה, ובעיר שערים

למעלן. וחלקות זו
 יותר. גרוע שהוא חששתי אמת, בית־הסוהר... זהו כן, אם
 החדרים. אחד ברצפת קטנה לברכת־מלט מבטינו מפנה וגיורא

 למנהל האסירים הסבירו — לרצפות״ מי־שטיפה להחזיק ״כדי
 רצופים ימים חופרים היו וכך האמין. והתמים בית־הסוהר.

 הבריכה חזרה ביומו יום מדי כלל. מעמיקה אינה והבריכה
לבורחים... המנהרה עפר ונתמלאה
 למצות הבא כאחד ובחצרות, בחדרים גיורא עמנו סובב

 הוא זיז כל מזכרת, אבן כל במקום. ששכח פרקי־חיים מחדש
 את חרת כאן לחפור.. נסינו כאן הזמן: כל ממלמל ופיו מכיר

שמו...
 הרצפה, על התגלגלו בית־הסוהד מספרית ערביים ספרים
 נתלו אנגליים שלטים לרגלינו. מדרס היו רשמיים יומני־כלא

בית־הסוהר. חצר אל מוליך אפל ופרוזדור רופפים
 דוממים. ואנחנו עולים זכרונות התליה.. חדר התליה... חדר

 הסוהר כבית לתא, קטן צוהר אך באמת כאן התליה. בחדר אפלה
 אפל. פחח פעור ובמרכזה לאדמה מעל מוגבהת במה שבדמיון.

 חלון ..הנדון צואר סביב העניבה את בו לקשור וו, לו וממעל
 יכולנו שלא מוזר רגש ..תקוה של שביב־אור לחדר הגיח קטן

 ולכלוך סחי רק ריקים... חדרים פרוץ, החדר כלל. להביעו
 בעליו שהלכו אחר מבית־הכלא שנשאר מה זה ושבריה...

כלואיו. ונשתחררו
 למיחה. הנדונים חדר :להראותנו לגיורא. לו, אחת פנה עיד

 מסורגת. כבדה, ברזל דלת רק כלשהו, חלון ללא וצר, ארוך חדר
 לשעתם בחבוחם האדומים בכגדיהם הנדונים ישבו כאן
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 וכאן האחרונים בימיהם ופינשטין ברזני ישבו כאן האחרונה.
 והטהורים ם הקדוש• במעלות ועלו עצמם בידי גופותיהם נתרסקו

 שבכתלים. בשקערוריות המעשה עקבות עוד העברי. העם של
לבן. סויד שהקיר אף

 הפרוצה. ה׳בסטיליה' בחצר פשטו צללים להעריב. נטה היום
 סגור. שער של מאחוריו המדרגות על רצדו ארוכים צללים
 שכל עלוב, פלח עצמו משים כשהוא אריה, הלוחם ברח מכאן

ממנו... להתרחק חייב בד־כבוד
 בורחים. תלויים.. מתרסקים.. מנהרות.. חופרי אסירים..

עבר? זה כל האמנם

 נשמו מעגלותיהם אל המתכנפים ירושלים רחובות שבת. ליל
 אחרונים. קולות נעלמו בערגה. נקרע לב כנשמת קצובות,

בירושלים. בה׳ עלתה והשבת גבעות מאחורי העריבה השמש
 את עזבנו זה רק חונקים. מוזרים רגשות אפופים אנחנו

והסבל. הדם ספוגי ההם, הכתלים את ההוא, הרוסים מגרש
מהלמד־ואו. אחד ראינו — ולפתע
 ולפתע והמחתרת, הכלא של אתמול, של בעולם אנחנו עדיין

 ארוך, לבן, זקן מהלמד־לאו, אחד של הארוך זקנו לפנינו מופיע
נסחר. הוד מלא

 כי חשתי הוא. מי שאדע מבלי אלינו וקרב הלך הזקן בעל
פניו. על שפוכה היתה נהרה לפנינו. יהודי סתם לא

אותו. — בדמות הכיר עמי, ההולך רעי׳
לוין. אריה רבי

 היתה לא משום־מה חטופה. בנשימה אמרנו — רבי״ ״שלום׳
 השלום ברכת את לומר נספיק שלא חששנו בקולנו. שלוה כל

נאלם. וכבר
 כמותה ידעתי שלא לחיצה׳ במין ידינו את לחץ אריה רבי
 כובלת, _ זה ועם ונעימה עדינה רכה׳ רכה לחיצה מעולם

מידיו. ידי את להתיק יכולתי לא מושכת. קושרת׳
 את מרים הוא ידי. את ללחוץ־לא־ללחוץ ממשיך אריה ורבי
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סביב. ואפלולית חודר־רך, במבט בנו ומסתכל הנוהרים פניו
במחשבות. ושוקע אריה רבי אומר — אתם...״ ״אתם...

 אנחנו אבל, רבי... בבית־סוהר, ישבנו לא אנחנו "לא...
חדות..." לוחמי

ואומר: ידינו את מלטף עדיין אריה רבי
 ? אתם מנין מנין, יקרים... לוחמים... אתם היקרים. בני ״כן,

?״ מירושלים
 לי היה קשה ירושלמי. שאינני על עכשו, אותי תקפה בושה

 כך. על עכשו בושתי פשוט, ירושלמי. שאינני אריח, לרבי לומר
אנו... ירושלמיים שמא ושאל, זכות עלינו ללמד אריה רבי רצה

 אתם כמה הו, יקדים... כולכם יקרים. בנים כולכם׳ "תבורכו
 מחבקות וידיו הירושלמי הרחוב באפלת שוקע וקולו יקרים..."

ידינו. את
 טהורה, אהבה של עולם וטוב, רחוק עולם אחר, בעולם אנחנו

 ברחוב עצמנו את מוצאים אנחנו שלפתע עד שבכוסף. עולם
נעלם... נעלם... ?.. הוא ואיפה שנים רק שנים. — הירושלמי

 העיר במבוא לחזור. והוכרחנו החופשה ימי חלפו במהירות
 — ״לאן?״ טנדר. הופיע שתסיענו. למכונית וחכינו עמדנו

 הצטרכנו לא חא־הנהג. מתוך השיבו — ״לאבו־גוש״ שאלנו.
 למחנה, לחזור היינו צריכים כבר זה אמנם זמן. הרבה להמלך

 קפצנו רבות... עליו ששמענו זה, בכפר לבקר הזדמנות אבל,
הטנדר. לתוך ועלינו

 יצא תא־הנהג מתוך המנזר. חצר ליד עצרנו, הכפר בפתח
 אקדח מהודרים, חקי בגדי לבוש ויפה־תואר, גבה־קומה בחור
 מעל מורמות, מתכת אצבעות שתי חזהו ועל בחגורתו לו תלוי

 מאנשי הרבה ימיני׳. תשכח ירושלים אשכחך ,אם עבריות למלים
 לח״י. של סמל כמעט שהפכו אלו, אצבעות עונדים היו לח״י

אבו־גוש. יוסף של מגוריו היכן ידע ודאי לח״י. איש :משמע
 אבר־ יוסף של ביתו ד׳ת לנו להורות תוכל אולי חבר. "שלום

גוש?"
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ענה. — "כן"
ושאלנו. הוספנו — ״1 ״היכן

 לחיוך, מתקפלות ופניו יוהרה בקצת אמר — אני״ ״זה
מעט. מזרחי בגון כלשהן, גרוניות מפיו יוצאות כשהמלים

 כלל לשער יכולנו לא גמור. ליהודי דמה הבחור הופתענו.
 האקדח... שבסמל, העבריות המלים הדבור, פשוט, ערבי. שהוא
 כהן. גאולה של ידה את לוחץ כשהוא תמונתו את זכרנו ועוד

 שיוסף נראה אז. תאדנוהו גם וכזה ערבי פלח בגדי היה לבוש
 עד וחייך, אחדים רגעים עמד כי אלה, בהפתעות רגיל היה

:שהתאוששנו
 לח״י "חברי עצמנו: את והצגנו אמרנו — מאד״ לנו ״נעים

להכירך". שמחים מתל־אביב.
 לאחד ופנה השיב — התכבדו״ בואו׳ שמח. מאד ״אני
 "אכלו אלינו: ואחר לאורחים!" ענבים הבא "אחמד, הנערים:

תרצו". אם בכפר, לבקר יובילכם מבחורי ואחד
 הוא גם ושמנמן. גבוה רחב, שני, בחור יצא המכונית מתוך

חזהו. על אשכחך ו,אם לירכו אקדח
 לשיחה. ונכנסנו ידים הושטנו עצמו. את הציג — ״אלחנן״

 של מעשיו על ספר אבו־גוש. יוסף של ידידו והוא גייסו הוא
 גומלים שאין על והתלונן הרבה ועזרתו הזר השלטון בימי יוסף

ראוי. שהוא כפי לו
 שחורים לבוש המנזר. אב הכומר, הופיע המנזר מתוך

 אטי צעדו מדותיו. על יורד מטופח לבן וזקן הכמרים כדרך
 ידענו לא מולדתו. שפת בצרפתית, פתח דבורו. וכן וקצוב

 לאנגלית עברנו בלית־ברירה עברית. יודע אינו והוא צרפתית
ממוזגות. וערבית,

 הכניסה. ליד המנזר, בקיר אבן על הראתה המושטת ידו
 הלגיון של שמו חרות זו אבן על ירוקת־אזוב. העלה הקיר

 הכומר, של לדבריו ירושלים. את שהחריב זה העשירי, הרומאי
 אומד — עתיק״ ״הבנין עתיקות. אבנים הרבה בבנין הונחו

קדוש". המקום עתיקות. "אבניו — הכומר
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 הכומר להם. קדוש הוא גם אליהו. של שמו על קרוי המנזר
 לא ריק׳ שהבית דומה המנזר. של לתוכו והביאנו לפנינו הלך

 לדעת יכולנו ולא אפלה היתה אך אחר. רהוט כל ולא ספסלים
 מדרגה ירדנו הפגות. מאחת עלה מים שקשוק הוא. כך אמנם אם

 נשקפו צלולים מים ברצפה. קטן מעגל האיר פנס של ואורו
 שנעשו הנסים כל ומספר לידנו עומד והכומר האור. במעגל
 לכולנו הזרה בשפת־הכלאים ומפליג הולך היה כך זה. במעין

 ביותר והקדושים מהחשובים שהוא מנזרו את ושבח שעמד עד
הקודש... שבארץ

 שעות כבר ואנחנו היומי. מהלכה למחצית הגיעה השמש
בתעודת־החופש. המותר הזמן לאחר אחדות

מאתנו. אחד אמר — ענינים״ שיהיו כדאי ״לא
השני. החרה — ״נחזור״

ש?שוף ?מסלולי

 והסמלים. המם־כפים בנציגיו להתביש מה היה לא לגדודנו
 ידעו שהגענו, מקום בכל מצחינו. על נשאנו הקומנדו תו את
 המחסומים על השומרים !מם־כפים — עוד ומה אלה... מי מיד

 למשמע סטו מכוניות המפורש/ ,השם לשמע לצדדים נרתעו
יריותינו. לשמע... נסוגו המחנה שומרי ואף צהלותינו,
 ואלומות־ המכוניות אשנבי מתוך הוחרגו קני־רובים עשרות

 ובאים קרבים הנה כי השומע, לכל לבשר השמימה נשלחו אש
לכל. מובן כרטיס־בקור זה היה ׳הקומנדו׳...

 חפצינו עם עצמנו את זרקנו והמולה ברעש עצרו. המכוניות
הבנין. שלפני הרציף על

 להרשם" בואו אותם. יגנוב לא איש החפצים, את "השאירו
אחד. בחור מפי הקול את שמענו —

 ומוצלחת טובה שבשעה נתבשרנו הקורם. מפקד אצל נכנסנו
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 בית־ הוראות לכל לציית עלינו ומעתה בית־הספר לספסל חזרנו
רשות... בלא לצאת לא לירות, לא התמדה, משמעת, :הספר

 הבחור של לידיו שנית ונפלנו מעקמי־אף ממנו יצאנו
עצמו: את להציג הואיל הפעם שקבלנו.

רב־סמל". "ביבי׳
 ופתקאות אחרינו נגררים כשחפצינו אותו, והקפנו סובבנו

בידינו:
?״ שלש מטה שנים׳ חדר ״היכן

אחר. מוסיף — שלי?״ החדר ״ואיפה
 אני הענינים. כל את נסדר "תיכף — ביבי אמר — ״חברה״

 כיף. לכם ויהיה צרות לי תעשו אל מבסוטים. תהיו שאתם רוצה
 אם אבל, חיים... לעשות נוכל — בסדר להיות יכולים אנחנו
ישר..." תעמדו — צריך

 ביבי מתח למראיו בחלון. הופיע מפקד־הקורם של ראשו
קולו: והשמיע סמן־שאלה בדמות גופו את

ו..." החפצים את קחו !״׳קשב
 נעלם מפקד־הקורם של ראשו המשפט. את גמר לא הוא

החדר. לתוך
 זוכים מקום בכל לא מענין. קורם זה יהיה שאכן ראינו׳

כזה... לרב־סמלים
מטה!" צריך אני "ביבי,

מזרן..." צריך "אני
,טוב׳... להיות רצה הוא ממצחו. זיעה לנגב התחיל ביבי

 עצם ביבי. דוקא לאו — והסבה מרומם. במצב־רוח היינו
 השמחה, את בנו עורר למקום ממקום המעבר האקלים׳, ,שנוי

 זאת בכל שבגדוד. מאלה חמורים יהיו התנאים כי שידענו אף
 אחת מיחידה עוברים כשהם חילים׳ שמחים כך שמחים. היינו

 את שונא מתחיל שהוא עד כך, כל משעממים החיל חיי לשניה.
 למעשי־ החיל את דוחף שבנפשו, אי־השקט אחד. במקום המרבץ

 בסתר מקודמתה. החדשה היחידה טובה אם שידע בלי גם נרד,
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 יותר, רב החופש האחרת שביחידה תמיד׳ הוא חושב לבו
 — ולהבדיל ממשיות. לפעולות סכויים ויש קטנה המשמעת
 שביחידה מקוד, מקומו. את להחליף אוהב הוא גם המשתמט.

לחזית... לצאת סכוייו קטנים האחרת
 לו נדמה אותו. דוקא שמקפחים החיל, חושב תמיד תמיד,

 חיל שהוא משום דוקא, אותו׳ לקפח רוצים שמפקדיו תמיד,
 אנשים לשלוח נדרש כשמפקד שיסמוך: מה על לו ויש טוב.

 הגרועים את המפקד שולח מפקודו׳ אותם המוציא להפקיד
 מתגברת כן על מהם. להפטר רוצה שהוא אלה את שבפקודיו,

מקומו. את להחליף בחיל השאיפה
 אין כרחם. בעל הנה הלכו שרבים אף כולם, שמחים כאן גם

 על ולקבל קפדנית משמעת של במסגרת להכבל רצון להם
 האויר׳. את ,להחליף הם הולכים מפקדים. של אחריות עצמם

 עוד מפקדים היו אלה מרצון. שהלכו מעטים לא היו כן פי על אף
 אנשים על ופקדו בקרבות השתתפו רובם לקורס, בואם לפני

 נסיונם, את לעצמם להסדיר רוצים והם קרבי. נסיון ורכשו
 יעברו שלא יודעים והם התאוריה. במסגרת אותו לבחון רוצים
 דעת ולהרבות להוסיף רוצים והם יתחדשו, והקרבות רבים ימים

אלה. גם שמחים כן על המלחמה. תורת

 לאמור: כחילים. מטותינו את לסדר נדרשנו הראשון ביום עוד
 כלי — זו ועל המגבת! עליהן השמיכות; עליו מקופל; מזרן

האוכל.
 להוראה שנשמע אחד רק נמצא הקורם אנשי ארבעים מתוך

 דמיתי חפציו, את בראותי ממושקף. יקה לחדר, שכני — זו
 מקערה׳ ממש ערוכים היו הכלים לפסח. מתכונן שהוא לרגע

ב,סדר׳...
 מצויינת תחבולה שמצא תימני, בחור שם, היה אחד עוד

משמירה: להתחמק
 אינני בלילה קשה. מחלה משונה, מחלה מין זו חולה. "אני

 להרביץ, נוהג אני — אותי כשמעירים אתי. שנעשה מה יודע
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אותי."" להעיר כשתבואו תזהרו, עושה... שאני מה שאדע בלי
 אותך תתקוף אם טעון. רובה עם "נבוא — אמרנו — ״מילא״

מעט..." בך נרביץ — המחלה
 ,חולה׳ שהוא נראה בו. להתגרות שכדאי רושם עשה לא הוא
באמת...

 בלילה הזה התימני את להעיר נפל היקה של בגורלו ודוקא
 ה,חולה׳ התימני על ,רחם׳ הזה שהיקה נראה אך הראשון...

משמרות... שתי ושמר
 עמי גרו שניהם נוסף. צמד להכיר הספקתי הראשון ביום

 רעהו, את איש נוגדים שניהם היו דבר של לאמתו חדר. באותו
 ושחור, לבן צמד: שהם הנגודים ככל צמד, הוו כן פי על אף
ולילה. יום

 כללי וציוני קומה נמוך המרגמות, מגדוד שבהם׳ המבוגר
 בצבא שרת ואחריהם. לשלשים סביב התגלגלו שנותיו ותיק.
 בעל היה אלה כל ועל בארץ. הוא שנתים ומזה כקפרל הרוסי

!אותם ויודע — רוסיים שירים עת בכל מזמר חם, יהודי לב
 אוהב בפלוגתנו. מהצעירים אזולאי, עמנואל — בן־זוגו

 טוב מאטלרן שהוא עליו׳ ספרו וסדר. משמעת ושונא תעלולים
רמלה.—לוד במערכת והצטיין

 של שעות לאחר הרגם. של רובהו נעלם — המחרת בבוקר
 של ידיו מעשה הנגזל... של במטתו :הדובה נמצא — הפושים
עמנואל.
 ולא — במטתו הרגם חפש הרובה. נעלם שוב המחרת ביום

 לחפש. היכן עוד יודע אינו ;איננו — עמנואל של במטתו ;מצא
 עומד ועמנואל הנמום... חסרי הצברים על כעם הרגם מתמלא

!..הרובה את שלקחתי הוא שאני תוכיח אדרבה, :וצוחק

 התעמלות לילה. עד מבוקר שעורים :הרבה דורשים בקורס
 כן? אם להתפלל, עלי מתי הכרחי; — וגלוח חובה; — בוקר
 היתה לא !..בקורס יחידי מתפלל הייתי הלא זמן. ניתן לא לכך

 וגלוח; תפלה — אחד יום במשמרות: לנהוג אלא ברירה
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 גלוח... או — התעמלות או והתעמלות־בוקר. תפלה למחרתו
 פלוגה מאנשי שמה, ו,השכונה׳ בקורס, מיתה אחת חבורה

 מכפר־סירקין, בחורים שני שם היו הפשיטה. שבגדוד בי״ת
 חנוך, היה בחבורה הארי אך אמתיים, ופושטים מובהקים צברים

 שנתים בשהותו משבדיה. הגיע אליה מקפריסין, בא מקרוב זה
 לדוגמה: קומנדו איש השבדים. של שפתם את למד במקום,

 ,מפאיניק׳ בכנוי התגבלו בפוליטיקה מושגיו מרץ... ובעל שחצן
 מיד זוכה היה בעיניו, חן מצא לא כשמישהו רע. דבר לכל

מפאיניק. לתואר:
 ביותר ה,תרבותי׳ והוא שמו, שמחה בחבורה, היה אחד עוד
 בשעת אפילו ומתבטל. יושב אדם אותו ראה לא מעולם בקורם.

 לאור־ ,בלילה אפילו ביום. רק ולא וקורא... יושב היה שעורים
 וכשהצצתי בספרים. שקוע לראותו היה אפשר קלוש, מנורה

 זעירים רומנים ואהבה, בלשים ספרי בהם הכרתי לספריו׳ פעם
תרבותי! הזו... מהספרות ועוד

 אחת: מטרה לשם רק אבל מקריאתו, מפסיק היה לפעמים
 משחק לקרוא. ממשיך היה משחק בשעת ואף בקלפים... לשחק

בבלשים.... וקורא — בקלפים
 או ולח״י והגנה אצ״ל אנשי בקורס. שם היו טפוסים הרבה

 יותר שהוו לח״י, אנשי בלטו ומכולם מלחמתי. עבר חסרי סתם
 וחוצפניים. ומגוונים שונים טפוסים הקורם. חניכי ממחצית

 צבור של נציגים היו אלה בכללו. האנושי למין אספקרליה
 ליצג היה וחייב שבחילים מעשרה׳ ,אחד היה אחד כל חילים.
אב־טפוסים... ארבעים לאמור: כמוהו. בני־טפוסים עשרה
 הלמודים לקצב נכנם והקורס השעורים החלו מהרה עד
 ועפרונות, מחברות ושעורה. שעה שעה לילה. ועד מבוקר

 לפקודה. מתנשאים ורובים קצובות שורות ושולחנות, ספסלים
 מגבירות והן ידועות שאינן ויש מענינות מהן יש יהרצאות.

 הקל הנשק תכונות על דן מספר הנה מחשבה. ומחריפות דעת
 הקושי ועל בקנה־הרובה הסלילים פעולת על דבורו מרחיב והוא

מדויקת... לקליעה הקנה אורך בהתאמת
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 לפני ידעום שלא לאלה לקליטה הקשים שעורים גם ויש
 קוי־גובה, של מהותם ומסביר המרצה עומד טופוגרפיה. כן:

 מנסים התלמידים רוח־אנכי. ומהו רוחק־אפקי מהו מסביר
לא כך כל והדברים בכתה איש ארבעים יכולים. ואינם לקלוט
 חתוכים בקנה־מדה, השעורים מתחילים כך אחר לרבים. ירועים
 לוקים, הללו השעורים וכולי. מצפן לפי והליכה ולאחור לפנים

 משתדל שהוא מרוב והמרצה, אחידה. ידיעות רמת אין כי
היודעים. את אף ומבלבל ומסתבך הולך להסביר,

 ומציג שולחן־חול סביב כולם את מרכז שמפקד־הקורס ויש
 את המוצאים יש והתגוננות. התקפה בהלכות טקטיות שאלות
 לדעתו כיונו לא הללו הרוב. והם — מוצאים שאינם ויש הפתרון

 ולא בטקטיקה רבות דרכים שיש הוא׳ שוכח מפקד־הקורס. של
 אינו שהתלמיד אומרת זאת אין לדעתו, כיונו לא ואם אחת.
 עצמו. שאלות בפתרון דן נכשל לפעמים טקטיקה. הלכות יודע

 שניה, לגבעה ומעתיקם עצים לוקח :בדוק תכסיס לו יש הוא אך
מחייב... שפתרונו למקום ומזיזו ממקומו בית עוקר

 וברציף־ לחדרים מחוץ בשדה, — השעורים של עיקרם אבל
 בתרגילי־סדר להתענות אנו חייבים ליום שעתים המצעדים.

 שנים לח״י. מלתיקי דני׳ — המדריך חמים. אלול ימי והימים
 שהוא עד תרגילי־סדר׳ למד שם קורפורל־נוטרים. היה אחדות

 כרקוד ממש כשרונו, שזהו נדמה לעתים כמוהו. מאין בהם בקי
כדני. מחמיר אין — ובשעור לבלרינה...
 את אליו מצדד וכשמישהו צועק. הוא — ישר!״ ״עמוד

:השנונה אמרתו את דני לו משמיע ■מבטו,
 את לך ואתן אלי תבוא השעור אחרי ! ? בי מסתכל אתה ״מה

 מחייך, אינו דני רק דני. של לבדיחתו מחייכים וכולם 'תמונתי..!"
רציני. נשאר הוא

פנה!.." שמאלה פנה! ימינה שם?! צוחקים אתם "מה
 חוזר בפקוד, כוחו לנסות החניכים אחד כשיוצא כך׳ אחר

בי..." מסתכל אתה "מה :דני של אמרתו על הוא
דני. גם צוחק הפעם
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 בשעוריו השעור. בשעת צוחק הוא רחוקות לעתים רק אבל
 משמעת, סדר, לדוגמה: חיל הוא דני הנחות. ואין צחוק אין

דייקנות.
 הוא בידידים, הטוב הוא דני אז השעור. לאחר כן שאין מה
בחיוך: ומבקש לקומצך קומצו את מושיט

"זיית..."
 בקורם. הראשי השפשפן דני, כזהו לו. להשיב חייב ואתה

 שהמדריך כולנו מבקשים א״ש, לתרגילי לשדה, וכשיוצאים
 מצוין, בחור הוא מזה חוץ אך ,פיאמניק׳, אמנם הוא מוישה. יהא
הרבה... לשפשף אוהב אינו

 אומר, הוא — ?״ להזיע למה — השעור את יודעים אתם ״אם
 להזיע? מעונין מי וכי צודק. הוא שאכן לו, משיבים וכולנו
 אזי בסדר׳. ש,זה אומר ומוישה השעור את ,מדגימים׳ אנחנו

 לחות, תאנים קיבותינו ממלאים תאנה, של צל תחת מתישבים
הסמוכה... הצברים משוכת אל ויורדים

 נהגה שהוא נראה אחדים. ,צ׳יזבתים׳ מוישה מספר בינתים
 לספר הוא מתחיל בלשון, להעלותו אנחנו וכשמצליחים לספר.

אמת... של דברים גם
 הגורל כשנופל זה. מוישה כמו המדריכים כל שלא — הצרה

 עצמך את מבקש אתה — בתרגולת־קרב עקיבא של לידיו" לפול
למות.

 במלוא הררי, בשטח רבים מטרים לרוץ הוא, קל דבר וכי
 יסורי־מות לך גורמים הנעלים, לתוך נכנסים קוצים הציוד?

 מכה החום הרגלים, את ממעידות אבנים לרוץ. מוכרח ואתה
 וכשאתה תחתיך. אתה כורע מעט ועוד מתקצרת הנשימה ממעל,
 לפאל, עליך — לעמדה בהגיעך יאוש, לאחר סוף׳ סוף נעצר

 חוזר אתה תשכח, שלא וכדי אש. — ו לטוח לצפות, לשכב,
 טוח—צפה—שכב—פול אש.—טוח—צפה—שכב—פול :לעצמך

 אלא עוד. לקום רוצה ואינך שוכב אתה חסר־אונים אש...
 מתאמץ, אתה מחסה. לחפש בך מאיצה לראשך מעל שיריה

 אתה אוסף שוב ספורות. שניות עוד ונח אחדים כדורים יורה



באש בוער סנה 178

 ו,כובש׳ למטרה מגיע שאתה עד ורץ... כוחותיך שארית את
 הפקד, עמדה, תפוס :תפקידך את גמרת לא עדיין אז גם אותה...

חלילה... וחוזר — דו״ח מסור
 אתה המדריך. בעיני חן התרגיל מצא לא באם — וחוזר

 ואת לחיל שנהיית השעה ואת לקורס שבאת היום את מקלל
 קפדן מדריך לאותו להסביר עוד כוח בך אין שנולדת... הרגע
אחת... טפת־כוח אף בך נותרה שלא

 כולם היו אחד בדבר אך ורעים. טובים המדריכים, היו שונים
 בשורה המסדר למגרש עולים כשהיו מסדר. בשעת שוים:
 אחד גלה פעם מדריך. אחר מדריך קצוב. במסדר ערפית

 הם ובעוד מאוז׳... ,מיקי של לזה דומה מצעדם שקצב החניכים,
:לשרוק החל צועדים,

ט־טטט־טם... ט־טטט־טם ט־טם, ט־טם ט־טם׳ ט־טם
ט־טם... עמו: הקורס וכל

 — למקומם הגיעו בדרך. והמדריכים דום עומדים כולם
השריקה.. נסתימה

 לבקר. באו אורחים גם בקורס. היו ומדריכים חניכים רק לא
 קצין הרבה: קוינו מאחד הצבא. מסודות לנו לספר באו

 אמריקאית חגורה ו... לפנים כרסו מגלגל רחב, האפסנאות.
 משיגים איך בחגורה. בה׳ רק הבטנו השעור שעת כל חדשה.

 גם אם ושאל, החניכים אחד התאפק לא ההרצאה בסוף כזו?
כזו... חגורה לקבל צריכים אנחנו

 לחיל מעלותיה גודל ובכל האפסנאות של בשבחה דבר הוא
 כדור־המדבר: היינו שאנחנו רק ישראל. לעם וחשיבותה
 וכך מספיקים, אינם הבגדים טוב, אינו האוכל תמיד: מתאוננים

 התקן מהו לדעת הרבה, עליו וכשלחצנו הלאה. וכך הלאה
 אף מגיע הוא שאין נתברר, עינינו... חשכו לבגדים, הצבאי

שקבלנו... הבגדים למחצית
 כן, לפני עצמו שהכין נראה התרבות. קצין היה. אורח ועוד

 מהוים לח״י שאנשי ידע הוא בא. הוא בריות אלו לבין ידע כי
לתשובות. והתכונן הקורם של עיקרו את
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 י בירה איננה מדוע ירושלים. שאלנו: אחת עיקרית שאלה
 פגישה, על מספר הוא בן־גוריון. לעזרת קורא התרבות וקצין

 בן־גוריון: השיב שאלה. אותה ראש־הממשלה את שאלו בה
 בירה בידינו. יהיה המרחב כל כאשר בירה, תהיה ירושלים

בגבול. לשבת יכולה .איננה
 הנשאל. השיב לא המרחבי כבוש על החושבים וכששאלנו:

סמן־שאלה. של בצלו נשארה ירושלים

?ישראל מחתרת

 לא עדיין לישראל, לצבא־הגנה אייר בב׳ שהצטרפנו אף
 שלוחמי ואף ולוחמי־החרות. אנשי־הסוכנות בין הנגודים חוסלו
 מקום נמצא עדיין פוליטית, כמפלגה התארגנו ישראל חרות
 למענה ירושלים. — הרגיל למסלולם היחסים נכנסו לא בו אחד

 לח״י, של מחתרת מעין המדינה בשטח קיימת היתד, עדיין
 לח״י לכוחות — ותעודות נשק — אמצעים לספק שתפקידה
שבבירה.

 ישראל. לשלטונות מתמיד חשש היה לח״י, קיום עצם כל
 למשמעת נאמנים היינו לא הצבא, שורות בתוך כבר שהיינו אף

 שהיא. כניעה וכל ויתור כל נקבל לא שאנו היה, ידוע עיורת.
יתכן... יודעי ומי

 חפושים נערכו המדינה לקיום הראשונים בשבועות כבר
 בסים־ ושם לח״י של התישבותי גרעין התרכז שם ברמת־יאיר,

 בבית חפוש כך ואחר היו מאסרים הירושלמיים. לכוחות הספקה
מאסרים. ושוב לח״י של דפוס

ברנדוט. פרשת שבאה עד
 מהורגיו איש נהרג. והוא כדורים בו פגעו לירושלים בהכנסו

הקינה: אז נשמעה ירושלים ובחוצות נהפם. לא
נפל... ברנדוט — רחביה בקצוי
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 ואף בעתונות. ראשיים מאמרים עליו כתבו לרוזן, וכיאות
 מקבלת שהיא המולדת׳ ,חזית הודיעה ההתנקשות למחרת שמיד

 הרוזן את והאשימה ההתנקשות לבצוע האחריות את עצמה על
 ממשלת זהתה הנה — ישראל מידי ירושלים את לגזול במזימה
 הגיוני כך כל היה זה המולדת׳. ,חזית עם לח״י את ישראל
 רוזנים הורג מי וכי להוכחה, בלל הצטרכו שלא — ומובן

 טרוריסטי כארגון לח״י על הוכרז וכך לח״י. — אמור ? ולורדים
 היתה לראשונה. זאת הכריזו שהאנגלים לאחר השניה, בפעם

 מצד התמידי האיום את לחסל ישראל לממשלת הזדמנות זו
 חוסל אצ״ל הצבאיים. הארגונים בחסול שני שלב זה היה לח״י.

 שכעבור הפלמח, עוד נותר לח״י. — ועכשו ,אלטלנה׳ במבצע
בנשיקה. — הוא גם חוסל רב לא זמן

 כולם ולא נסיון בעלי מחתרת אנשי היו לח״י שאנשי אלא
 — בהתר לח״י כאנשי לחיות להם הותר ומשלא להאסר. אבו
במחתרת. חיו

 זר. בשלטון במחתרת אינה ישראל במדינת מחתרת אבל
 ביסודות אלא דוקא, הטכניים באמצעים אינו מחתרת של יסודה

 קיום זכות מקנים אלה בסיסיים. שרשיים, ביסודות רוחניים,
 ברורה: כשהמטרה הדבר? אפשרי מתי ביותר. החמודים במצבים

 מהי ישראל. שלטון תחת כן שאין מה הזר. השלטון חסול
 בכל זה הרי לא. ? המפא״יי השלטון חסול האם ? כעת המטרה

 של בעצומה הנמצאת עברית מדינה של עברי, שלטון זאת
 מחוסל. להיות לא כדי מלחמה מה? אלא חרותה. מלחמת
 זה מספיק. רוחני נמוק אינו וזה העצמי. הגוף לקיום מלחמה

 החיוב על ולא המתנגד של השלילה על בנוי הוא בסיסי, אינו
העצמי.
 עכשו? לעשות מה השאלה: עמדה רבים שבפני פלא אין

לישראל. בצבא־הגנה לח״י אנשי אנחנו, תהינו וביחוד

 אחדים מימים זה הכן במצב היינו רבות. היו השמועות
 בשורות גם כי ספדו נאסרו. מאות רבים. מאסרים על וספרו
ובשרנו לעצמנו הממשית הסכנה לח״י. אנשי נאסרו הצבא
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 היה לעשות. מעשה כל בידנו היה לא אבל מאד. קרובה ־וזיתה
 יאסרו אש ברור: מטעם זאת, יעשו שלא בר־משקל נמוק לנו

 — וערכה ספק, כל ללא החלש בחטיבה, לח״י אנשי אותנו׳
 היום. מאיכותה מעלות הרבה ירד — הקרובה בתקופה לפחות

 עכשוי נעשה מה לעצמנו. עמדה, לקבוע חייבים היינו אבל,
 היוכלו חבדינו־אחינו? את האוסר שלטון בפקוד נלחם איך

 התחיל והחשש עכשוי שנאסרה התנועה חברי בנו, לבטוח
החתי... כבאוריה בנו ינהגו שמא :ללב מתגנב

 שנשיב מכדי חמורות היו המחשבות במחנק. חשים התחלנו
 לנהוג וחייבנו רציני היה למאסר החשש כלאחר־יד. עליהן

 אמתלאות לתת היה אסור ובשיחותינו. במעשינו ׳זהירות
 מהשיב והתחמקו רבים הלכו זה ובמצב מישהו. של למאסרו
 ידע לא בלב. החשש ורב להשיב. נלחצו לא עוד כל לבעיות,

 שנים עמו שלחם זה בחברו, לבטוח יוכל אם לח״י איש עוד
ותהיה. ומבוכה בינינו נפרשו רבים חייצים הרבה.

 שבחוץ, המחתרת עם כלשהו קשר לחפש התאמצו בודדים
 קשה שהדבר אלא העתידי ומה בהווה המעשה מה לדעת רצו
היה.

 אין מאתמול. באחיו בוטח לוחם אין דומה. מצב — בחוץ
 עוד. נאמן לח״י איש אין מבודד. קומץ׳ רק במחתרת, רבים

 שבצבא. לח״י אנשי אנחנו, חשודים וביחוד התנאים. נשתנו
חברינו. בעיני אותנו מחשידה בה נמצאים שאנחנו המסגרת
 לוחמים מאות אוסרים מם־צדים וקומדיה. טרגדיה — בחוץ

 ,לחיטרון׳ מיסדים הם כלא. מאחורי אותם ומושיבים עברים
 בבית בקור לאחר שחוזרים יש מבית־הכלא. בהמוניהם ובורחים

בישראל. למחתרת ויורדים חוזרים שאינם ויש
 ישיבה מלבד כלום עושה שאינה רק ישראל. במדינת מחתרת

.במחתרת.

אותי: שואל מהסס ובקול אלי מישהו בא אחד יום
הענינים?" על דעתך "מה

י" ולמאסרים לרוזן מתכון ״אתה — אמרתי — ״אה״
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עכשוד׳ לעשות צריך מה אך "כן.
 את היטב הכרתי לעצתי. שואל הוא שאין הכרתי מקולו

 יודע הוא שאין ,מסופק/ אחד אל בבואו גייס, של המהסס הקול
לו. תזיק לא לפניו התגלותו אם

 "דעתי — הוא גם קמעה מרטט וקולי לו, אמרתי — ״שמע״
 את יודע אני שאין כיון צרכה׳ כל ברורה אינה הענינים על

 של קיומה זכות את שולל אינני אבל לאשורם. הדברים
המחתרת".

בעיניו. השמחה את ראיתי לתשובה. שמח הוא
?״--------״ו — אמר — ״--------״ו

השקפתי: נקודת את לפניו נתחתי
 עצמאית, במלחמה עכשו, צורך, יש אם לקבוע רוצה "אינני

 הבעיה אך לאשורו. המצב את יודע אני אין כבעבר. פורשת,
 ? אסורה או מותרת ישראל במדינת מחתרת האם :עקרונית היא
 רואה אינני רצויה. היא שאין אף מותרת׳ שהיא אומר, ואני
 רודף ששלטון שעה ומוסרית. לאומית עברית מבחינה פסול בה

למחתרת". לרדת היא זכאית אידיאית, תנועה

 כדוגמה ודוד שאול בין העתיק הסכסוך את בפניו העליתי
 רצה לא הוא שאול. של שלטונו תחת מחתרת נהל "דוד לכך.
 מאד, קשה מחתרת היתה זו לכך. אותו הכריח שאול אבל בה.

 להשיב לא פעם ואף תמיד לברוח רודף. ואינו נרדף להיות
 היה הלא איש־הרוח־הרעה, היה ששאול ואף זמם. כאשר לשאול

להרגו. לדוד היה אסור — כן על ה׳. משיח ישראל, מלך

 הוא וישראל. ה׳ עם נקי שהוא ידע כי במחתרת, נהג "דוד
 הגבולות ומרחיב הגדול הכובש דוד להיות נועד הוא כי ידע
 — דוד של במחשבותיו הם גם חושבים לח״י ואם פרת. עד

דוד". שנהג כמו במחתרת, לחיות וחייבים הם זכאים

 מעשה. לכלל יצאה לא אבל רעיונית, בזהות נגמרה השיחה
 את לפרק החליטה והמחתרת עמוק היה התנועה בתוך המשבר

מסגרתה.
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 עד אחדים, חדשים עוד מעמד החזיקה כן פי על אף
 משפט־ בעקבות שבאה הכללית/ ,החנינה באמתלת שנסתיימה

המפורסם. עכו

ית־;טופה3 על־^י

 יציאת על נתבשרנו תש״ט שנת ראש לפני אחדים ימים
 לבשורה שפרצה השמחה גודל את לתאר אין לתמרון־חי. הגדוד

 חששותינו אך רבי־טוראיו. בלי יצא שהגדוד היה נדמה לרגע זו.
חפצינו. לארוז צווינו ואנחנו באמצעו הופסק הקורם ארכו. לא

 ה>לוגה. ובין בינינו זרות־מה היתה לחזירתנו הראשון ברגע
 וכידוע, מהויתה. והתרחקנו בתוכה היינו שלא ימים חודש זה

 מם־כפים... — עוד מה לראשם, אלופים מחבבים החילים אין
 ביותר צהלו לא לחמתי, עמם שיחד שלי, הכתה־הדתית ואף

 מטה והכינו לי דאגו הנח כך, כל שמחו שלא ואף לבואי.
 וקרב שחזר מעשה מצדם. חסד מעשה זה היה בחדר. אחת ופנה

 לאותה התגעגעתי בחברתם. ולהמצא לחזור שמחתי הלבבות. את
 בשעת אף החברית האוירח בכתה. תמיד ששררה נלבבת, אוירה

 שוב דתית. ובדידות מאונסים חיים בה שאין אוירה קנטורים.
 לשמוע הת^נגעתי ומנחה. וערב בוקר בצותא להתפלל יכולתי

 לחייך חיים, של לבדיחותיו להצטלל שמוא׳ליק, של ה,נקדש׳ את
 הגבאות, בעסק הרבה מתעסק יצחק את לראות נתן, של לכזביו

 ולהציץ שלו המקלע את מאמץ ברוב המנקה בברוך להסתכל
 משה׳לה של האחוני קולו את לשמוע שבקנה, לברק־הראי

 טפיחה לטפוח כך ואחר בהתלהבו, ירוחם של הרתחני ודבורו
 לשלום אחיו סעדיה את לשאול פרחי, משה של בגבו ידידות של

 אלה כל ואחרי עובדיה. של טוב׳ ,בוקרה את ולשמוע המטבח
 ותוך יענק׳לה ועם אברהם עם החדשים, ה,קניתים׳ עם להתידד

 שם עצמו המרגיש לירחמיאל ולשאול ,ל,מסייעת לקפוץ כך כדי
כבבית־מרזח...
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 בחצות הזחלים. על כבר היינו כד אחר שעות שתים־עשרה
 גדולה המולה לה שקדמה גדולה, המולה תוך מבן־שמן יצאנו
 ואלה נשק בהעמסת עסוקים אלה הנסיעה. הכנות של יותר׳

 שרוצים כמי הזחל את סובבים הבחורים מכוניות. בבדיקת
 ומטפסים הזחל את סובבים סובבים ברגל־אחת. טיבו על לעמוד
 יפעלו כיצד ובעמידה. שבישיבה הנוחות 1או הם מחפשים לתוכו׳
 הנשק עומד לאחריו. מנוחה ימצאו וכיצד קרב בעת מתוכו
 שישבעו נשק. נשק. האנשים. לידי נשק ודוחס מחסנו בפתח
נשק! מרוב

 המסע. לקראת שוחרר ולא למפקדי־מחלקות בקורם היה דב
 מפקד־הפלוגה הוא עכשו מקומו. את ממלא מקרוב, זה סגנו רן,

 יעשה שהכל ודואג והזחלים החדרים בין סובב והוא בפועל
מיעץ. שואל׳ מביט׳ עובר, כהלכתו.

 גד, החדש, רב־הסמלים עומד משרד־הפלוגה מרפסת על
 לגדולה, עלה קודמו, מסרי, בתמרוניהם. הזחלים את ומכון
 וצוחק שפטרני׳ ה,ברוך את מברך והוא קצין״סעד להיות הפך

 ויושב עולה המשורינים, לפלוגת הוא מסתפח לתמרון לכולם...
 !״ קצין״סעד לגדוד שיש ״שידעו הראשון, המשורין צריח על

כתפיו... על כפים לו מוחאים וכולנו מסרי׳ משמיע
לוד. וגם מאחורינו בן־שמן לילה. חצות

 מרצדות. נקודות־אור של מחרוזת בתנועה. עצומה שיירה
 בקו המתפתל טור־האור של קצהו תופסת העין ואין כמעט

 :נקודות של מחרוזת נקודות. קטעי נקודות. נקודות הכביש.
 קטע. - פלוגה קטע, - פלוגה גדוד. - פלוגות - זחלים
כוח. :מרצדים־מעודדים אורות קטעי

 1 ברכב החיל מרגיש איך זחל. גבי על ראשונה נסיעה
 בהליכות־ נזכרים הבחורים משורין. ברכב אנחנו ראשונה פעם

 זוכר?" אתה לבית־עפה, הלכנו "איד הדרום. בחזית הלילה
 והזכרונות הה?" במאה־וחמש, ונרדמנו עייפים היינו "ואיך
לקומנדו. המעבר על שמחה של חיוך מעלים

 לזחל, מזחל כאלחוט עוברות צעקות השיירה. נעצרה לרגע
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 אצה' הסדנה מכונית המכוניות. באחת קלקול לג׳יפ. מג׳יפ
תנועה. של למצב חוזרת והשיירה רגעים עוד טסה.

 דושת־הבנזין על ברגלו לוחץ בלם־היד, את משחרר הנהג
 וזזה משהו מנשפת קלה, חריקה חורקת הכבדה והמכונה
 אנחנו בפתע. ועוצר חוזר שהנהג אלא בפתאומיות. ממקומה

הנהג. על נתך מטר־קללות כרחנו. על קדימה, משתחוים
 גם עצר שלפניו הנהג בו. אינה האשמה מצטדק. הנהג

 שלפניו, כזה לעשות אלא ברירה לו היתר, לא בפתע. הוא
 לשפמו מתחת הוא מחייך הסברה ותוך התנגשות... למנוע
אותם... סדרתי :לעצמו ומצטחק השחור

 כי מסמנים והג׳יפים המשודינים אחורי על לבנים עגולים
 הלילה. לתוך הלאה מצפינים אנחנו הקומנדו. של הם, שלנו

צפונה. דרכנו
 מוסיקת־ נעימה כמה זו, שבנסיעה ההרגשה מופלאת מה
 ברזל גלגלי בין הסובבות הגומי שרשרות של זו רחשים

 המכונה בתנודות חשים אנחנו אין לאספלט. עצמן ומשטחות
 ואנחנו תנודה כל לתוכם בולעים האדירים הקפיצים כלל.

הזחל. של הגמישה במוצקות מרגישים
 כשאינם־ יודעים שרים, הכל וצהלה. שירה ושמחה. ששון

 שמיד הוא, טבעי ואך כולם. את מזמר הנסיעה קצב יודעים.
 ובארבעה... בשלשה כך ואחר קולות בשני מקהלה מתארגנת

 מאד. צמקה הכתה באנשים. דל הזחל קולות... יותר שאין רק
 ברוך שמואל׳יק, חיים, יצחק, כאן: חמשה רק שלנו מהמנין

 הם גם צורפו ועובדיה משה׳לה אחרת; בכתה ירוחם ואני.
 ,קצבים׳; לבין נתקע והצנוע החריף התימני משה, ;כתה לאותה

 — וזאב שעמום... שמחמת נראה הבחור, חלה איננו׳ — ונתן
 אחרת. ברירה אין אך ורזתה. הכתה דולדלה המטה. בפלוגת

לכל. אחד דין הן. קטנות האחרות הכתות גם
 מלוכדת. :שהיתר, כמות שלנו החבורה נשארה כן פי על אף
 לנו. משותפת והאוירה אחת במחלקה מרוכזים כולנו כמעט

 יענק׳לה החדשים, ה,קניתים׳ עוד עלינו נוספו אלא עוד, ולא
!כוח מחלקה. מחצית כמעט אנחנו מהוים במחלקה וארנון.
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 שאינם פרדסיו בירקות לצדינו מתגלגל העברי השרון
 את ולא הגדולים הפרדסים את רואים ואין סביב חושך נראים.

 העברי, בשרון כאן, הגבול. את רואים אין שמאחוריהם.
 קילומטרים שלשה־ארבעה ממטחוי־תותח. פחות הגבול מרוחק
 בלילה, נוסעים ואנחנו ערבים. עמדות — הזה לכביש ממזרח

במזרח... שם, רעה עין העברי. הכוח את יראו שלא
 טרוטי־ אנשים הכביש. בצדי חלונות נפתחים הרעש לקול

 למראה עיניהם ומשפשפים החוצה ראשם מוציאים עינים־משינה
 להם קשה כבתרדמה. עצמם הם מדמים הרבים. הזהרורים

 בעיני זאת רואים הם שאכן ולהאמין רואים שהם את לתפוס
 שקשוק זה. אחר בזה ושריון. שריון לרוב. כלי־רכב בשד.
!עברי זה וכל — ארוכה שיירת־צבא עטופים. וכלי־נשק פלדה

 מבשרות שהיו אלו, שיירות השרון יושבי זוכרים עדיין
 השיירות את זוכרים עדיין ויריות. עוצר וחפושים, חרדה להם

 — זה וכל שלנו. זה כל והנה והמפחידות. השנואות הללו,
י בלבד אחד גדוד

 רעש בסופה. גלי־ים המית כקול עכשו׳ הרעש נעים מה
 בלבבות השתנה אשר את לתפוס הם מנסים ואולי וקצוב. נעים

 עצם שלנו. לא ההם שלנו. זה :בלבד התודעה של בעטיה
הקצה. אל הקצה מן האדם הדגשת את משנה הדברים תודעת
 כזה לרעש חרדנו אנחנו גם זו. בהרגשתם חשים אנחנו גם
 בשכבם שבחרדה, הזה הרעד את הזוכרים רבים עוד ויש בעבר.

 עולה ולבם השיירה רעש את הם שומעים כפתור־של־מוקש. ליד
 אנחנו בתוכנו. שלנו׳ זה כאן — אבל לוחצים... והם ויורד

בזה. זה נתמסמסנו בתוכו.
 צנה נושבת. קלה רוח־ים חולות. ברושים, פרדסים, שדות,
 נלחם והנהג נדמה השיירה משתלטת. תנומה מתגברת.

 ירדם לבל מעט׳ עמו לשוחח מבקשני הוא במלאכי־השינה׳
 בשמיכותיהם׳ הבחורים מתכרבלים מידיו. ההגה את וישמיט

 שטחי־גוף. לצמצם ורגלים ידים חובקים זה, אל זה מצטנפים
 נתעורר :קללה מנטף מישהו משם. מכאן, עולה. נחירה קול

 לשוחח, ומנסה הנהג ליד יושב אני נרדמה... שרגלו ומצא
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 נפקחות ונפקחות, נעצמות עיני באמצען. נפסקות המלים
 למם־כף. המקום צר ורגלי, ידי בין ראשי תומך אני ונעצמות.

— — מנוחה. מנוחתו אין במם־כף. תקנאו אל
 שומרון הרי מעפעפים. תנומה מסלק מתבהר מזרח
 מדרון־כרמל באש. עולה כאילו זכרון־יעקב בזדוח. מנצנצים

 מלפנינו למטה, מתפתל שחור־אספלט ככתמים. שיחים מאפיל.
 הלילה אורות קסם ונעלם. הולך ומתקרב, הולך ומאחורינו,

 שמיכה מתוך מזדקרות מנומנמות פנים בערפל־בוקר. נמוג
 שמא המזרח׳ יקוד אל להביט חוששות עינים מכורבלת,

 מקציף עכור ים — באפלולית עדיין שקוע מערב תסתנורנה.
אותו. רואים אין שם. ים כי ביודעים החוף. אל גלים

 לח דופן־הפלדה צנת־לילה. מפשירה ברקיע, עולה שמש
 אותנו מלוה הכרמל בזעזוע. החמה כף־היד את מרעיד ורטוב,

 :משמאל מילק. ודי :הדה פניה צדעינו. כשומר הכביש, לצדי
 ענפי חורשה, לתוך חודרים הזחלים הגענו. זיתים. הרשות

 מעלינו זיתים מויסוי־זית. מוסוים, אנחנו מלמעלה טלול׳ט זית
כקצינים...

 מכסת את למלא הזיתים ליד שמיכותיהם פורשים הבחורים
 מעט עוד אך פאות־שמש. מחפשים כולם האבודה. השינה

בגוף... היזע עלה צל... מחפשים והם
 עצים. ן ב רועש פרימוס משבחם. והקימו השבחים עמלו
 וזיתים לבנה גבינה ערמת בשמן, רוחשות מהבילות חביתות

 לסכין... בתור עמוד רק !שתחפוץ ככל — ולחם שתחפון. ככל
 !בחודים ״קומו לארוחת־הבוקר... לקום לישנים הטבחים קוראים
בשדה. לבם טוב כי — ומשלשים חוזרים והם לאכול!..״ לאכול!
 בשדה אחר יחם אנו. לבנו גם טוב, הטבחים של לבם רק לא

 שבבסיס. מזה שנוי תכלית שונים היחסים וטבח. לוחם בין
 כאן. בטל הכל — ■הרוגז הקשה, היחס הטרוניות, התלונות,

 משאלתו כל למלא מוכן הטבח ללבבות. שופעים כחולים שמים
 בידיו, עתותיו יותר, ארך־אפים הוא מצדו והלוחם הלוחם. של
לתל־אביב... להגיע עליו אין למהר׳ חייב הוא אין

 רק היא. קרור של זיעה הנאד. מזיע עץ. על נאד־מים
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 עוד אי־אפשר המים. פסקו — ללחוץ פסקת :הארור הכפתור
מים... לבזבז

 שריון שיירת בכביש. נוסעים אנחנו תמרון. צהרים.
 המחצבה. מאחורינו. זכרון־יעקב קצובים. מרחקי־בטחון וג׳יפים.
 בהם טובעת בת־שלמה, הגיא. בשפולי משתרעים כרמים

 להפליא תאום תבור. כשל עגולה כפת־הר עתיקה. בצניעות
 להרחיב נוף בכל. ירק שיחים. כולה כמראה־טבע. ומוזר

נשימה.
 מקלעים, בתוך שרשרות ,דרוכים/ כולם מגיע. מטוסים רעש

 מעלינו. הם הנה וקרבים. הולכים המטוסים סגורה. הנצרה רק
 ועליהם חומים מטוסים בזניקה. יורדים ,ספיטפיירים׳ שני

 רכבנו מפזרים אנחנו הישראלי. התעופה חיל סמל — מגן־דוד
 סלעים, בחגוי מטפסים אנו מחסה. לחפש לצדדים וקופצים
 הר, בצלע והוא ועפאים, רחב־גזע חרוב בצל מחסה מוצאים
כאן? הוא גדל איך פליאה, אותו. מקיפים וסלעים למעלה,

 ועלו זנקו מחרידה־ענוגה. צלילה בשריקת זנקו המטוסים
 כיצד אף ראה מישהו הטיסים. דמויות את ראינו וזנקו. וחזרו
האוירונים... מתוך אותנו צלמו

 — ״טוב״ ,מטוסי־אויב/ להיות צריכים שאלה לנו אמרו
!״ כהלכה בהם ״נרביץ — אמרנו

 הטיסים יעברו "לא — לנו השיבו — כך״ תעשו ״אם
 סוף עד אותם שתזכרו במנות־אש, אתכם ויכבדו בשתיקה
ימיכם..."
רציני. היה האיום

 יתפרסמו בעתונים ה,מאורע/ את והנציחו צלמים הופיעו
הקרב/.. ,מתוך צלומים כן אחרי

 נוה שפיח. לקן־ההרים אנחנו עולים אחר־ד,צהרים במנוחת
 אינם והם צברים. כמעט בו, נחמדים וילדים בירק. כולו טובל

 החוצפה זו מפיותיהם. נוטפת כבר הצברית החוצפה אך צברים.
שלנו. הגדוד על שחותמה זו האהובה,
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 ילחמו שהם כדי לוחמים, אנחנו למענם העתיד. נוער זהו
— — — אחריהם הבא הדור למען

 שעכשו רק אורות, נצנוצי שוב זזים. ואנחנו לילה שוב
 שלשלות שתי ערוץ־הרים, בתוך מתפתלת הדרך יותר. יפים הם

 אלא רואים אנחנו ואין סוף־חודש. של חשוך לילה מצדינו.
 הנאדר. בנוף אנחנו חשים כן פי על אף הפנס. שמאיר מה את

 ארוכים־רחבים, גדרי־אבן חרובים, זיתים׳ תאנים, עבותים, עצים
 בקתות־ אדמת־חמר. אדומה, שהאדמה דומה, חרושים. שדות

 שדות רק כפר. ללא רבים וקילומטרים בודדות מעטות, אבן
 אורות: שמתגלים עד ורחבי־פארות. עבותים ועצים חרושים

 עומדים מעטים תושבים הכרמל. על דרוזי כפר א־זינת, אום
 על צפונה והלאה׳ .,ב׳גייש־אל־יהוד צופים בעברנו, ומסתכלים

 דרך הדרך. צדי משני ועצים עצים לרוב. עצים הכרמל, רכס
 וטהור, צלול האויר כרמל. ועצים. טובה אדמה רק גרועה,

 גם עוספיה. ואחריה דלית־אל־כרמל גם והנה ומבריא. נעים
 בנו ומסתכלים הם גם עומדים תושביהם דרוזים. כפרי אלו

 במנורות־ בתמיהה בנו ומסתכלים עומדים הם לידם. בעברנו
!יופי איזה — ולפתע שבבתיהם. הנפט

 שפוך אורות ים הישנים. את מעירות התלהבות קריאות
 של גתים !חיפה מצפון־מזרח. הכרמל, למרגלות למטה, למטה

 אורות שמחה. כמביעים נוצצים דמיוניים. וציורים קוים אורות,
 כפר הקריות... הזקוק... בתי בסרגלים. אורות ונידים׳ קבועים
אתא...
 ומטפטף קל גשם הגשם. אותנו תקף זבולון לעמק חיפה בין

 וכבר תש״ח שנת תמה לא עדיין ראשון, גשם כהפתעה. תקף
 השיירה המערביים. הגליל מורדות גבעות, זבולון. עמק גשם.

 ודגן לה סביב הרים לבקעה. ונכנסת הגבעות בין סובבת
הכל. על ואפלה בתוכה,

ישנים. בוקר. לפנות ארבע השעה
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 גבעות. בין בבקעה חונים אנחנו שבת. ערב ששי. יום
 אושה בין גלילית בבקעה אנחנו היא. אושה מעלינו. חורבות
 שואלו. אני — ״לאן?״ רן. אומר — זזים״ ״הלילה וצפורי.
 הגדולה, המפה את שולה אני משיב. הוא — נטופה" ״לבית

 הרקע את מהוה התחתון הגליל לרוחב צהוב כתם העברית.
בית־נטופה. בקעת לשם:

 של מערבה בצפונה "לכפר — רן מספר — מנדה״ ״לכפר
 ההפוגה בערב עליו. והשתלטו קאוקג׳י של אנשיו חדרו הבקעה,

 של פדושו בתחומנו. נחשב הוא והרי לכוחותינו זה כפר נכנע
 על למסע־עונשין יוצאים אנחנו הפוגה. הפרת — זה מעשה

הכפר".

 ודאי לו. מאמינים אינם רבים אך רן. אומר — חם״ ״יהיה
וממשית... חיה צורה יקבל שהתמרון כדי אותנו, ,מותחים׳

 וצללי־ שקעה השמש שבת. ערב וזזים. מעט עוד ערב.
 השבת. את לקבל מזדרזים אנחנו הדגנית. בבקעה פשטו אפלה

 מוכנים עומדים אותנו פת׳קה רואה למנין. מישהו חסר אך
 רק מנין, להשלים כדי דוקא לאו ומצטרף. בא והוא לתפילה

 עזרי גם רגשותיו. את המית־לבו, את להביע צורך הוא חש
וההרגשה... עכשו שבת ערב הלא ציון. וגם מצטרף

 ההרים, אל מתגלגל בבקעה. מתגלגל שליח־הצבור של קולו
 ושלמה האר״י ישב שם צפת. אל מזרחה, מתגלגל הגליל. הרי

 ,לכה את שלמה רבי חבר שם המקובלים. ישבו שם אלקבץ,
 המקובלים הלכו עכשו וכמונו עכשו. מזמרים שאנו זה דודי׳

 השבת. את לקבל כדי השדות, אל לעיר׳ מחת אל שבתות בערבי
 אויר־ בנשם שאפפם, במסתורין המקובלים, של באוירם חשתי
גליל.

 שירה, רק זעקה, זו אין גדול. בקול לא מתפללים ואנחנו
 עם ומחר עכשו. ליל־שבת עטורי־מסתורין. תפלת־מקובלים

ומתפללים. לבותינו מחזקים הרינו קרב. — בוקר
 יושבים אתא. בכפר יהודים בבתי מאירים חלונות שבת. ליל
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 זמירות. ומזמרים ארוחת־שבת אוכלים לשולחן־שבת׳ מסובים
זה. באוד חדור, מזמרים. ואינם שאוכלים או

 מגשם־ מעט הרטוב ברחוב במשק־שרשרות חולפים אנחנו
 ועל השריון על עלינו, נזרקים מבתים אורות של־שלהי־שנה.

 שאנחנו אף בנו, גם מזדמרת השירה הלוחמים. ועל הנשק
 ומתגעגעים הללו הבתים כבתוך שבת על וחושבים שותקים

עליו... צחורה ומפה שולחן אל לשבת
 ונערים, עלמות המוארים. החלונות מתוך ראשים מציצים

 שיירה שואלים. ואינם בתמיהה בגו מסתכלים וילדים. זקנים
צבאי... סוד — בליל־שבת צבאית

 מימיננו, מאפילים הדים בכביש. ועולים לכפר מחוץ אנחנו
 מחסום האורות. למרכז נכנסים אנחנו לפנינו. אורות ממזרח.

 ודמויות קלושים ואורות רחוב שפרעם. לידו: עברי וחיל
גבעה. במעלה בתים

 נוסעים הרים. בין כביש הרים. בין אנחנו. נוסעים לילה
בלב. ושבת ממעל כוכבים נעימה. וקרירות סביב והרים

 הדים. בין הכביש, לצד שטוחה קרחת מהכביש. ירדנו
אחרונה. חניה

מעט". תישנו "נוחו,

!״ ״קומו
השבת. יום בוקר. לפנות ארבע השעה
עליו. מתגלגל ושריון הכביש על שוב אנחנו

עצרנו.
זרח. האיר. החויר. מזרח
 ממערב. אנחנו ומדרום. מצפון הרים מאירה. גדולה, בקעה
 כפר — וההר התל בין אדידבה. הר׳ — מצפון תל׳ משמאלנו

 נושבת. קלה בוקר רוח בית־נטופה. בקעת — העמק מנדה.
הבוקר. באור מבריק קיץ. תבואות מתנועע׳ דגן

 להתחפר גומרים האחרונות. הכנותיהם עורכים הרגמים
מעט... עוד כבר. מטוחים הם הנה התל. מאחורי
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!״ קדימה — בי״ת ״פלוגה
 שלשה. שלשה, קבוצות. בשתי לפנים. נעים זחלים ששה

 לרוחב מתקדמים זה, בצד זה זחלים, שלשה !המראה נאדר מה
 אחריהם בבטחון. אט, מתקדמים, אחד. בקו־רוחב הבקעה.

מתקדמים... הם הנה שלשה. עוד
בפעולתן. החלו המרגמות — בו־ו־ו־ו־ו־ם... פססס...

 טובה. פגיעה עשן. עלה מהכפר פגז. ועוד פגז. ושוב פגז.
אנחנו... גם ומתחמם... הולך האויר

הרכוך. לגמר מחכים נעצרו. הזחלים ששת
אחרון. פגז בו־ו־ו־ו־ום...

 ממקומם. נעו הזחלים ששת ממזרח. ומציצה כמעט השמש
 הנה. מדויק. ישר, בקו ראשים. בשני במהירות... מתקדמים

 מסתערים... לכפר... קרבים הם אתריו... כולם ממהר... אחד
ידיות...

 ממטירים שלנו צרורות... הרבה הרבה׳ צרורות... בודדות.
אש. מטר ,אש.

בכפר... הם התירס... ליד הצברים, ליד הם
הכפר. בתוך נעלמה הפלוגה משם. עלו יריות הרבה

הפקודה. את שמענו — ״קדימה!״
הבקעה. לתוך מזרחה, הג׳יפים. הזחלים, זזנו.

 — תפנית לארכה. נוסעים רחבה. גדולה, בבקעה. אנחנו
 ומימין. משמאל מצדינו. מעלינו, הרים זה. בצד זה "לרחבה.
 קטן... כפר כפר, ששם דומה, שמצפון. ההרים אל קרבים אנחנו

להר... עולה ג׳יפים ופלוגת באשה מחפה ,בזה׳ החורבה. זו בן,
,שלנו׳! זו חורבה... עוד והנה

נתך. אש מטר אותה. מטאטאות אלומות־אש
 למרגלות ההר, בצדי להתקדם ממשיכים אנחנו הלאה׳ הלאה,

ההר. למרגלות בתוכו, ובקתה אבנים גדר ההר.
פקודה: מעביר הקשר

הבקתה!" את "לשרוף
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 אותה? נשרוף איך בקתת־אבן. זו הרי מבין: אינו אורי
אותה... להרוס צריך

:המחלקה זחלי שלשת זדזליו, על פוקד הוא
!..״ הבקתה את ״להרוס
 בבהלה. מתוכה פורחות תרנגולות לעברה. מתקדמים אנחנו

 הבקתה את מכסים לפתחיה. לתלונותיה׳ נשלחים אש צרורות
 ל׳ספשל/ מנופי־המהירות את מעבירים הנהגים סמיכה. באש

 לעלות מנסים קדימה! — ו חורקים המנועים בנזין, מוסיפים
 להרוס אי־אפשר נופלות, אבנים כמה הגדר. על הבקתה, על
אי־אפשר. הגדר. את אף

ליין: מאלחט אורי
להרסה..." לא אף הבקתה, את לשרוף "אי־אפשר

משיבים: ומשם
 וצחוק צריך..." לסרוק י לשרוף מה י להרוס "איזה

בכל. מתפשט
מעלינו. חלפו כדורים
אש!!

 הסלעים, מבין חמקו ההר. במעלה נראו צללים, דמויות,
לבנה. כפיה

פה!.." "הנה,
!..״ ״שם
 שם מקום ההר, אל מעלה. כלפי האש נתכה הזחלים מכל

הדמויות. נראו
!״ אש — מאות שמונה מימין, העץ, ״ליד
!״ ״חדל
!״ ״אש

 נשבעים אש. של בעצומה אנחנו בזחל. קרב של התלהבות
 שפגעו. לומר מנסים הרובאים גם המקלענים. ביחוד שפגעו,

 נעלמות, המטרות אך וצוחקים. ויורים יורים ומתלהבים. יורים
 בתחתית מהם, רחוקים אנחנו למעלה. בערבים להבחין קשה
מעט. לעלות בהר, לטפס לנסות צריך למעלה. — והם ההר.

לנהגים. אורי פוקד — שתוכלו!״ ככל ההר, במעלה ״עלו
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 ההר. במעלה בכבדות מטפס הזחל .,ב׳ספשל שוב המהלך
למדי. מסוכן מאד, משופע המדרון

אורי. פוקד — עוד!״ ״עלה
 דומה, מכשולים. ועובר ההר במעלה מטפס מתאמץ, הנהג

 עשרה, עולים. אנחנו ההר. מעל ידרדר הכבד והזחל מעט שעוד
 ההר פסגת מטר. חמשים שלשים, מתקדמים. מטר. עשרים
 את עוד רואים אנחנו שאין מחמת אולי יותר. קרובה נראית
האמתית. פסגתו

חולפת. דמות שוב
!״ אש — מאות ״שבע

 לידנו. בשריקה חולף בודד כדור אש. יורקים המקלעים
 את מורידים הבחורים אין משום־מה אך בודדים. כדור. עוד

להפגע. חוששים אינם מופלא. בטחון איזה כלל. ראשם
 זיעה רק אחדות. שעות בינתים שחלפו משגיחים איננו

וצהרים. מעט עוד בפלגים. נוטפת
הפקודה. נשמעת — !״ ״לשוב
 ירק בבקעה, עצים נראים מרחוק משולהבים. חוזרים, אנחנו

 פתאום, נזכר מישהו עכשו. פנינו מועדות אליהם זיתים. רב.
 לא ועדיין היום מחצית כבר שחרית... התפללנו לא שעדיין

בקרב. היינו עסוקים כה השבת. תפלת התפללנו

 אנחנו שומעים כאן הפלוגות. כל מתאספות החורשה אל
 ההתנגדות מנדה. לכפר פרצה בי״ת פלוגה המבצעים. פרטי את

 אך שונים. ממוצאים רובים כמה נתפסו במהירות. חוסלה
 עקיבא, בחורים. כמה נפגעו ההתנגדות, שחוסלה לפני עוד

 צורף ולבקשתו הגדוד במשרד כה עד שעבד החסיד, האצ״לניק
 שמועה בגולגולת. שבר בראשו, קשה נפצע — בי״ת לפלוגה

 אחד ועוד היה. כך לא אך ,נגמר׳. כבר שהוא ספרה אחת
 — מסוכן אינו מצבו הסמלים. מקורס חברנו לנדו, אריה נפגע.
מת. ולמחרת אמרו.
 אנשי שלנו. אלה על וכמה כמה פי עלו הערבים אבדות אך
שנסו אלה את בצרורות חסלו כיצד מספדים בי״ת פלוגה



195 בית־נטופה פני על

 אנחנו גם כן׳ ברחו. היתר נהרגו. ערבים עשרות להתנגד.
ההתקפה... ראשית עם בורחים׳ אותם ראינו

הצהרים. אחר כבר
המכוניות!" על "לעלות
הבקעה. את עוזב החורשה׳ את עוזב חוזר, הגדוד

 ופגזים החורשה׳ את שעזבנו ספורות דקות אלא עבדו לא
 נשארים היינו לו !מזל איזה חנינו... בו במקום מתפוצצים החלו

מעט... עוד
 והם רגמים חולית למקום להזעיק הספיקו שהערבים נראה
החורשה. את מפגיזים

 הכפר את חולפים טורען, הר לרגלי בדרך, כבר אנחנו אך
 ,שלנו׳ שרפרפים... על הבתים, ליד שם יושבים וערבים רומנה

הם...
 יפה בקעה מבית־נטופה. צרה לבקעה׳ ופונים חוזרים

 לכביש. ומגיעים דרך בצדי מטפסים ומאורכת. צרה ופוריה.
 צפורי. של המבריקים צריחיה מציצים במערב ההרים מבין

 דוקרים וצריחים בהם ערבים כפרים. פני על חולפים אנחנו
 מעובדות חלקות־קרקע וצלבים. צריחים המולדת. שמי את

עינים. מדשן ומדורג שטוח ירק ומטופחות.
שדות. אכרים, בתים׳ כנסיות׳ נכרים. שם הכל
הגויים. גליל

נצרת.

 עברים חילים נשק. ארוכה. גדולה שדרה עברי. שריון
 במושבנו זאת חשים אנחנו נצרת. של אדוניה אנחנו חמושים.
 מצטנעים במבטים זאת חשים אנחנו השריון. בתוך למעלה,

 הזו, העיר של באוירה זאת חשים אנחנו ערביים. תושבים של
שבה. בית מכל הנשאת’ ברוח

 אנחנו רוצים למראנו. העיר, תושבי הם, חשים מה אך
מעינינו. נעלמים הללו אך עיניהם׳ מבטי את לתפוס

כי שלבו. כאן שהכל הם יודעים כי הם. שיראים בראה
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 גזלוה, מהם הם. אבותינו של הזאת והאדמה הללו השדות
לידינו. ובא חוזר זה שכל הם ויודעים גזלוה. אבותיהם

להם. שנגיש לשטר־החוב בחרדה מחכים הם
 והשייכות. האדנות על הנכסים. ועל המעשים על הכל. על

ומתחלחלים. — שאיננה ביפיע הם מביטים

 המפרץ. העמקים. שער נהלל. כפר־החורש. בלפור. יער
חיפה.

שפלה. שרון. שומרון.
 :חופש — ומחר בגוף. עיפות לילה. בבסיס.

תש״ט. השנה ראש



רביעית פרשה

קציר

 ?הודה ראשי. מעיז ואפרים מנשה לי גלעד, לי

 ;נעלי אשליך אדום על ;רחצי סיר מואב מחוקקי.

? מבצר עיר יבילני מי !אתרועע פלשת עלי

! ? אדום עד נחני סי

י״ב—י ק״ח, תהלים

?".חרבה" קומנדו

 הוו בית־נטופה בבקעת ומסע־העונשין בשומרון התמרון
 הסמלים. שבקורס השפשוף מסלולי מתוך וחריגה הפסקת־נופש

 ועצבים מודאגים חזרנו כך זו׳ לפעולה בשמחה שיצאנו וכשם
 השנה ראש ימי מה: ,פצוי׳ לנו ניתן שבינתים אלא לקורס.
בצדם... וחופשה תש״ט

 במסלולי אנחנו שוב כלא־היו. חלפו והחופשה המסע
 אותנו מביאים אינם בקורס שחלו השנויים ואפילו שפשוף.
 אינו החדש׳ הקורס מפקד בורקה׳ אף בו. ונתאהב שנחזור
 ביעילות הקורס את לגמור הוא שואף אמנם לכך. מביאנו

על-------------ולא רוחנו על שליט הוא אין אבל ובמהירות,
הצבאית. ההתפתחות

שנית. נפסק וכבר הקורס חודש מאז שבוע חלף לא
חפוי של ,תרגיל־ראוה׳ ערך בורקה מהשדה. חזרנו עתה זה
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 מחפוי טוב דבר שאין אותי לשכנע רצה לראש. מעל מקלע
לראש... מעל ישיר מקלע

החפוי. באש נפגע שמא... ומפחד, מריצה עייפים היינו
מטפטף. יורד, החל דקיק גשם

ואבק. זיעה שוטפ־ס הברזים, ליד במקלחות, הבחורים
למסדר!" — הקורם "כל

 משהו משהו. שהרחנו נראה מעט. נרגשת נשמעה הפקודה
הגדול. לרציף ורצנו הכל עזבנו רענן... טרי׳ ריח הגשם, מריח

 בורקה. מודיע — לגדודים!״ חוזרים האנשים מתפזר. ״הקורם
 מתחילים הבחורים השורות. מתוך פורצת צהלה קריאת

 מם־כפים שהם שכחו הקורס... את הכל, שכחו בשורות. לרקוד
בשורות. עומדים שהם שכחו וסמלים.

בורקה. מעיר — בשורות!״ אתם ״מם־כפים,
להתנהגותנו. משתומם שהוא מתוך צועק, הוא אין

מסביר. הוא — לקרבות״ ״מתכוננים
 עומד והוא הבינונו. זאת שיאמר בלי גם גוברת. ההתלהבות

 לצאת התלהבות איזו להתנהגותנו. ומשתומם וחוזר ומשתומם
!לקרבות

למטה. מלמעלה — טיף־טף
למעלה... מלמטה — מרקדים אנחנו

לקרבות! יוצאים
 שלום לכולם. שלום המדריכים. לכל שלום לכולם. שלום
התרבות... לקצינת שלום שבמשרד. החמודות לפקידות

 עוד יוצאים אין חמור׳. הכן ב,מצב אותנו מקבל הגדוד
לצאת. אסור העירה.
עכשו. מסתלקים אינם הקומנדו אנשי !יוצאים ואין

 ומתכנסים. חוזרים עריקי־ההפוגה כל ובאים. באים רק
 פושטים הרבה כך כל כך. כל גדוש המחנה היה לא עוד מעולם

לחזור. ומהרו לקרבות שיוצאים שמעו ודברים. והמולה
מכוניות... סוחבים אין רוחה: ובתל־אביב
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 עם להתפלל מתירים אנו הקהל, דעת ועל המקום דעת "על
!״ העברינים
 בבית הקהל דממת בתוך עלה הש״ץ שאצל השנים של לחשם

 להתפלל מותרים ואנחנו ישראל לבני הוא יום־כפורים הכנסת.
העברינים. ועם הצדיקים עם כולם. עם

עלה. והשקט השנים נשתתקו
שליח־הצבור. אליעזר, של קולו הסתלסל — נדרי״ ״כל
 ודאחרימנא. ודאשתבענא. דאנדרנא. — — נדרי כל

— — קימין ולא שרירין לא — — נפשתנא על ודאסדנא
 שנתחייבנו בשבועות נזכרנו והפסיק. רעם הש״ץ של קולו

 יום עד זה, כפורים מיום מראש: בוטלו הן שעברה. בשנה
מראש. בטלים ואסרינו שבועותינו כל .--------הבא ככורים
קימין. ולא שרירין לא ומבוטלין. בטלין

 ועוד אחת פעם עוד נדרי׳. ל,כל חוזר הוא והרי החזן גמר
פעמים. שלש הנדרים. בטול על הוא מודיע פעמים שלש פעם.

 שרירין לא ומבוטלין בטלין ושבועותינו נדרינו כל נדרי. כל
 שביעות כל שלם, בלב נשבענו שלא שבועות כל קימין. ולא

ומבוטלין. בטלין כולן — לחץ ומתוך כפיה מתוך שנשבענו
 חרמי כל הפוגה, שבועות כל או״ם, אסרי כל ואסרי. נדרי כל

— תבוסנים נדרי כל מדינות,
 והקיום. השרירים במבחן עומדים אינם קימץ. ולא שרירין לא

 הבא. כפורים יום עד זה כפורים מיום ומבוטלין. בטלין
בשגגה. העם לכל כי

 לבטול בדרך כבר גדודי־הצבא אבל הפוגה. ימי הימים עדיין
 דרך עבריים. לחילים דרך הורו מולדת שבילי שבועות־הפוגה.

יואב׳. ל,מבצע
 אף אלו, שבועות־הפוגה לבטול התפללנו כך שכל ואנחנו,

 רק יצאנו. לא אנחנו השנה, ראש ולפני הכפורים יום לפני
חמור. ב,מצב־הכן׳ אנחנו יצאה. רגמים יחידת

 יואב׳, ,מבצע מערכת נפתחה תשרי, בי״ב כך, אחר יומים
 כאילו הדברים החלו מכות־. ,-עשר לכבוי משום־מה שזכתה
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 האו״ם, בידיעת לנגב לעבור שנסתר. עברית שיירה במקרה.
 אבדות ללא הושמדו, ממכוניותיה ושתים מצדית באש הותקפה

באדם.
 חיל־התעופה בכוחנו. נוכחו והמצרים ארוכה שעה עברה לא
 התקפה ובלתי־צפויה. אדירה בהתקפת־מחץ פתח הצעיר העברי
 לגמרו, המצרים של האוירי כוחם את שהשתיקה כך, כל מוחצת

מסוסיהם. חנו בהם בשדות־התעופה אותם בהכריעו
 אחת. ובעונה בעת שונות בנקודות נתפתחו קרבות־היבשה

 לבית־גוברין, פלוג׳ה בין באמצעו, נותק חברון—מגדל כביש
 נכבשו עזה בסביבות המצרי. הכוח חלקי בין הקשר ונותק

 הצפונית החוף גזרת את לנתק איימו וכוחותינו רבים, משלטים
 מקומות בכמה נתקלו וכבשו, הלכו שכוחותינו ואף עזה. מאזור

 אל־ כבעירק מקומיים, לכשלונות אף שגרמה קשה׳ בהתנגדות
 קשה, בהתנגדות כוחותינו נתקלו הצומת במשלטי גם מנשיה.

המשלטים. את ולכבוש לשברה הצליחו אך
 עדיין לגמרי. בטוחה לא אך כמעט, פתוחה היתה לנגב הדרך

בגרון. כעצם ובית־תימה וחוליקת כוכבה משלטי
 קשים, בקרבות נכבשו אלה משלטים ואף חלפו יומים עוד

הגיעו. לנשיכות ואף כדונים, לקרב מקומות בכמה שנתפתחו
 עיר־ בכבוש הפתעה היתה כן פי על אף לנגב. הדרך נפתחה

 כך כל רבים ליהודים שקסמה הפתעה באר־שבע. האבות,
 חדשים במשך טענו בושה שמרוב למצרים, יותר מרובה ודאבון

בידם... נמצאת עדיין שבאר־שבע כך, אחר רבים
 שלמה: שמחתנו היתד, לא הנה מצרים, היינו לא שאנחנו ואף
 לא אנחנו המחנה. תחומי בצרות הועב באר־שבע של כבושה

הכובשים... בין שם,
 חוסר־הטעם את להבין יכולנו לא ורתח. סער כולו המחנה

לקרבות. באי־צאתנו
 בקרבות? נשתתף לא שאנחנו "היתכן — טענו — "היתכן?"

אונים?" בנו האין
 עזה. גם ותפול מעט עוד כבר. נכבשה באר־שבע גם הנה׳
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 תמיד 1 כך אחר לנו תהיה דמות מה אצבע. נקפנו לא ואנחנו
הנגב... את שחררו שלא הקומנדו אנשי אלה עלינו: יורו

 ולגנבת שלנו התעלולים למעשי הצדקה עוד תהיה לא
חסרי־טעם!.. חיים המכוניות...

:הגדוד מטה אל הלכו משלחות
"1 כאן בנו תועלת מה 1 נצא לא מדוע הסברה. !״טעם
הכן!" "מצב

 נסה עצבים. ומותח חסר־טעם היה זה טעם. היה לא זה
בידו. עלה ולא הרוחות את להרגיע המג״ד

החטיבה. מפקד הופיע
 דבירו והאטי. הגס בקולו רועם הוא מבאר־שבע. בא, מהנגב

 קרבות, לכן קודם אחדים ימים עליו סערו לא כאילו קצוב,
 לבאר־שבע. המסע מתוך עובדות מספר הוא והצלחות. כשלונות

 השגיח לא יהודי. אחד לעומתם רץ הישובים באחד בעברם
 קרה?! מה חששו: לרגע השיירה. אל ורץ המוקשים בשדות

 עתון במקרה, להם, יש אולי ושאל, אצלם היהודי שהופיע עד
האחרונים?.. מהימים

 סערת את בנו הגבירו ספוריו אדרבה! הרגיעו. לא דבריו
 אנחנו למה חודר־מבקש: במבט בו הסתכלו ועינינו הרוחות

? פה
הנה. בא כך לשם הלא למבטינו. שהבין נראה

 בחזית מתנהלים "שהקרבות — אמר — לזכור״ ״עליכם
 בארץ. אויבים עוד יש מלבדם אך המצרית. בחזית בלבד. אחה
 עלולות הן גם אך עכשו. פעילות שאינן חזיתות, עוד ישנן

 כוח להשאיר חייבים ,רזרבה׳. להשאיר חייבים לכן להתגעש.
 דוקא, אתכם השאירו ואם כזו. התפתחות כל לבלום שיוכל חזק,
כוחכם!" את שמעריכים להערכה הוכחה זו הרי

 אנחנו אותנו. הרגיע לא אך לרגע, בנו גאה מובן גאוה רגש
 בנגב, וכאן, ללחום. רצינו אנחנו מטכלית. במחשבה חשבנו לא

 ברי — ושמא ברי שילחמו. יתכן — האחרות בחזיתות לוחמים.
קרב! דרשנו: להלחם. רצינו עדיף.

 ,סודות מעט ספר אותנו. ירגיע שלא מפקד־החטיבה ראה
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 כוחנו את הוא יודע כי נצא. אנחנו שגם השתדל כמה מהחדר׳.
 על בכל. הקובע הוא לא אך תקוותיו. מלוא ועלינו בנו ובוטח

 והוא תקופח. לא שזכותנו שביכלתו מה כל יעשה פנים בל
לקרבות. נצא הקרובים שבימים מקוה

 קורא בעל־הקריאה ישראל. בני לכל הברכה בפרשת עמדנו
ישראל. כל את לזכות וחוזר

 ומשנאיו קמיו׳ מתנים מחץ תרצה. ידיו ופעל חילו ה׳ "ברך
יקומון". מן

ל,עליה׳. מתכוננים לקריאה. זורחים לבבות
הקול: בקע פתאום

יוצאים!!!

 התורה שומעי בלב עלתה וחדלה הקול. נשמע היום בצהרי
 אחת. בעליה מנין עליות. של סכום ועשינו מהרנו והברכה.

אחת. בעליה מנין
פרצה. והשמחה ברקוד־חג ידים נתלכדו

ירשה!" ודרום "ים

בית־גוברין שערית

לדרום. שנית חזרנו
 משורין. רכב של ארוכה שדרה !התנאים שונים מה — אבל

 עלינו היתה !בוטחים וכמה צמאי־קרב. נלהבים, בחורים מאות
 לפנינו שהגיעו בגדודים קנאנו לעשותו. תאיבה נצחון, ודאות
 פרצו :המלאכה עיקר את כבר שעשו משום בהם, קנאנו לחזית.

 שנתכייס המצרי, באויב הכו באר־שבע. את וכבשו לנגב דרך
מכרעת. תבוסה לפני והוא בעטים
 לא אך הכיסים. חסול אמרו: תפקידינו. יהיו מה ידענו לא
 טעמים לשמועה. נאמין שלא היו טעמים הרבה לשמועה. האמנו
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 חדש: בטוי והפריחו אחרים באו והנה וצבאיים. מדיניים
...ש ״ ב מ י ח

 חי״ם... אנחנו באר־שבע. חיל־מצב הסבירו: — חימבש
 מתאימים אנחנו אין וכי להאמין. רצינו ולא להאמין יכולנו לא

1 מחי״ם לבד אחר לתפקיד
אולי... וחשבנו, ים לחוף עזה רמזה עדיין

 זזה כשהשיירה הרכב, בתוך כבר מכונסים כשהיינו אך
 עצמנו חשנו שוב והדאגות. החששות את שכחנו — לדרכה

 בזחל זקופים לעמוד שוב בית־נטופה. כבימי גאים, מרוממים,
 ;ההומה הבלתי־פוסק, השרשרות למשק להאזין ;הכבד השריון
 חגיגיות את לראות ליל, של אחרונה באשמורת אחורה, להציץ
 את לספוג מתפרץ! בגיל המרצדת המתארכת, הפנסים שדרת

והנשגב. הטהור הבהיר, זה, בלילה העצומים הזהרורים אותם כל
 לשפיר, קרובים היינו אילת־השחר, של שעתה משנתקרבה

 זכרונות בנו עלו המפורעשת... המיורקת׳ המוכרת, שלנו, סופיר
 ההתרחשויות את זכרנו שוב שנה. רבע מלפני קרוב עבר

 ונראה שנחזור כדי להעלם׳ שתמהר לאילת־השחר והתפללנו
הללו... המקומות את

 שלנו. הזחל מתוך מישהו נצטעק — מכאן...״ לא ״היי
 ומיד צעק מזרחה. ונטתה מהכביש ירדה שהשיירה השגיח
 הכרח ואין נסיעתנו. מטרת יודע הוא שאין הבחור, נזכר נאלם.
שפיר. אצל שנעבור כלל׳

במזרח? לנו יועד מה אנחנו? נוסעים לאן אך
 הקדירו־הבהירו הלילה, שחור את וערפל עלה דקיק לבן אבק

יותר.
 האבק אחר. נצטעק — !״ לחתה לחתה, הדרך זו הרי ״אהה,

והדרך. המקום את הזכירו
 כל ? להתרחץ כדי לגת, מחתה נסענו איך אתם, ״הזוכרים

 יצאנו כך, ואחר נקיים... ונהיה נתרחץ הנה הנה, חשבנו: הדרך
 חזרה באוטובוס נסענו כך׳ ואחר נקיים... רעננים, מהמקלחת

 כזה, צהבהב, דק, וחול לרוחה... פתוח האחורי והחלון למשלט.
 שהיה עד מהרחצה, הלחים לגופינו נדבק המכונית... לתוך חדר
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 למשבתנו". וצחקנו עצמנו את קללנו איך אתם? הזוכרים לבוץ...
 למסע־ שהפך מסע־נקיון באותו בהזכרנו כולנו, צחקנו

לכלוך.
 כבו המכוניות פנסי דבר. עוד ראינו לא ורב. הלך האבק

 אמרו אחת מלה רק הסבירו. — !״ ״המשטרה ארוכה. שעה מזו
 אם־ על יצור־אימים אותו האורות. כבויים מדוע ידענו וכבר

 עומדת עדיין עירק־סואידן משטרת האזור. מרומי על הדרך,
 של בעטיה בכביש. תנועה כל רואים שבה ומצרים גבעתה׳ על
 מחירותנו, מאיטים המדאיגה. בחשכה עצמנו אנחנו מסתירים זו

 חוששות לחברתה, אחת דבוקות המכוניות זה. את זה נאבד לבל
 — המשטרה!״ של שעתה ״הגיעה ממנה. לירד או דרך לאבד

 יכלו. ולא אליה לפרוץ נסו פעמים כמה איך? "אבל הרהרנו.
 היה — עכשו?״ ירדנו בגללה אולי לנו? היא יעודה אולי

 אחדים שבועות כעבור קלה. שעה לאחר ומשתכח חולף הרהור
 של האחרונה שעתה באמת כשהגיעה זה, בהרהור נזכרנו

 את וקללנו מפניה נזהרנו עדיין עכשו עירק־סואידן. משטרת
 יקרו אשר בתקלות, האשמה את תלינו בהם שבה, המצרים
באפלה. המגששת לשיירה

 לא, אנחנו? היכן ערבי. בכפר אוחנו מצא מתבהר מזרח
 על לעמוד יכולתי לא עדיין כן? אם מהו, אך חתה. זו אין

עדיין. חשבה זהותו.
 הבחורים, עיפו שינה. ללא ליל־מסע. הלילה. ותם מעט עוד
נוחרים. הם וכבר בשמיכה עצמם עטפו מושבם, במקומות נרדמו

 !״ הזחל את להסוות ״קומו — אותם מעורר אני — !״ ״קומו
ונרדמים. וחוזרים הזחל את מסוים

 לזהות חייב אני להרדם. יכולתי לא אותי. תקפה סקרנות
 וטלול. צונן שהבוקר רק השמש, לזריחת חכיתי הכפר!.. את

 קפואות באצבעות הזחל. על עומד אני החדש, בסגין עטוף
ופורשה. המפה את שולה

 אני פושט שביקום. מה כל מנצנץ בחומד. מחויר המזרח
בכל־פה. אויר־בוקר ונושם לצדדים ידי

ומלואה. ארץ פני על שמים, פני על האור מתפשט במהירות
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 סביב מבטן חודרות העינים הדפנות. על הזחל, מרומי על :אני
מה? הנראה סביב.

!חתה הנה הנה... כן... !אוה
 זו כן, לתגלית. מצטהל אני במערב. זו! היא חתה כן,
 קורא: אני האור. קלוש עדיין במפה. אני מעיין שוב חתה.

 כן ג׳סיר. — ובאמצע לחתה... ממזרח קילומטר חמשה סומל...
אותה. גם .רואים

המפה. את מקפל אני
החמה. בזרוע חותכות קרות תפילין רצועות
בגבורה!" ישראל אוזר "ברך

 אם קוביבה. כבוש לפעולה: לצאת עמדנו אחר־הצהדים
 כפר. — אבל העולם, בקצה הכפר אמנם כבוש. !חי״ם לא כן,

פעולת־כבוש.
התכנית: נשתנתה — לדרך עצמנו להכין הספקנו לא

בית־גוברין. את כובשים הלילה
 נמצאו בו הוא. שני בית מימי ידעתי. בית־גוברין את כן.
 בו, מערות הרבה רבות. קברים ומערות בית־כנסת שרידי

 הכנעני השבט זה החורי, שכן כאן כי משערים בבית־גוברין.
 לכבוש הולכים שאנחנו הרי הרבות. במערות־החורים שגר

היסטוריה...
 חדשה, היסטוריה היסטוריה. עוד היתד, לבית־גוברין אבל
 לבית* אנחנו יוצאים בגללה ממש. אתמול אתמול, של חדישה,
לקוביבה. ולא תחלה גוברין

:החדישה ההיסטוריה מעשה היה וכך
 את עברית יחידת־צבא תקפה הנה, נסענו בו לילה, אותו

 אליו גדוד מאותו היו התוקפים שבו. המשטרה בנין ואת הכפר
 לבנין להתקרב הצליחו החבלנים שלנו. גבעתי בימי השתייכנו

 יחד התרסקו עצמם הם גם אך חומר־הנפץ. מטען את ולפוצץ
 כבר היה הכפר של רובו ונהרס. שהתמוטט המערבי הקיר עם

 ברירה באין ואזל. הלך התחמושת שמלאי אלא התוקפים, בידי
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 עם ולסגת המוצלח לסיומה קרוב ההתקפה את להפסיק הוכרחו
המעטות. אבדותיהם
 חדש היסטוריה פרק לעשות הזה׳ התפקיד עלינו הוטל עכשו

בבית־גוברין.

 גם זזים. החלו הזחלים לפעולה. ההכנות כל נגמרו כבר
 — היציאה לפני כבר התקלקל. !זז אינו הזחל — אך אנחנו...

ומקולקל...
 שיגמרו הסדנאים. בעבודת הסתכלנו לזרעה עד עצבנים

 רק השיירה. התקדמות לכוון גנובים מבטים שלחנו מהד...
 חייבים אנחנו לא! לצאת? לא עלינו הנגזר נראה... אבק

מהר... תקנו אנא, :הסדנאים בפני התחננו ממש לצאת.
 אך ולסדנאים. לאל הודינו תוקן. הקלקול לאל! השבח

חושך... לילה, מעט עוד ערב, כבר עכשו השיירה? היכן
 הדרך, את ידענו לא אפל. הלילה סביב. כבר פרושה החשכה

 שתי בפנינו היו הועילה. ולא עצה לקחנו מזרחה... כוון: רק
 ועל... חושינו על לסמוך או לצאת, ולא בבסיס להשאר ברירות

 הכרנו הלילה. לתוך יצאנו השניה. בברירה בחרנו הרצון. כוח
 אחריה להשאיר חייבת ששיירה וידענו רכבנו של טיבו את

 מאד, אפיניות עקבות זחלים, שרשרות של עקבות הרבה, עקבות
לזהותן. שקל

 ועוצרים נוסעים השיירה. בעקבות בדרך׳ נוסעים אנחנו
 מתרוממת. שהאדמה חשים אנחנו לפתע העקבות. אחר לבדוק

 הדרך מן ירד הזחל רק שהתרוממה. חלילה׳ האדמה׳ זו אין לא׳
 לנו, וסייע עמד למקום שנזדמן ג׳יפ״סדנה שבצדיה. תעלה אל

 מאנשי־ ובקשנו הדרדרויות מפני היינו חוששים ששוב אלא
תבוא... שלא צרה כל על בקרבתנו, לנסוע הג׳ים

 נודף ריחו הללו. הדרום כפרי ככל מאובק׳ ערבי כפר זיתה.
 עד לעולם מהכפר מש שאינו ריח־כפר־ערבי, אותו למרחוק. עד

 הבא ריח אותו ישאר. והריח יעברו שנים ויזרע. יחרש שלא
הרבה. דורות במשך שונים וסמים וטגון ממדורות־צלי

 גל־ את גל־און. ליד בבקעה בשדה, חונה הגדוד את מצאנו
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 לגבעה. מעבד וגל־און בבקעה אנחנו כי ראינו. לא עצמה און
 אנחנו רק לא בנו. עלתה והשמחה בבטחון־הקרב חשנו שוב

שלמה. והיתר, מחלקתו חזרה כי שמח׳ אורי גם שמחנו׳
 סבלנות חסרי ואנחנו קריר הלילה שם. חנינו שעות ארבע

 עמנו לקחת שכחנו בזחל, התקלה בגלל הפעולה. לקראת
כך. על הרבה והצטערנו למשכב שמיכות
 ובדרכים בשבילים נסענו, צפונה ונסענו. לזחלים עלינו שוב
 ורעה בלתי־מוכרת והדרך כבויים הפנסים אפל, הלילה כפריות.

 מוטורי. כלי־רכב כל כאן נסע לא מעולם כי דומה לכלי־רכב.
 רק בהן. ונופלות כמעט והמכוניות לצדן ותהומות צרות דרבים
 מתוחים והנהגים ממש תקלה קרתה ולא עמנו היו אלהים חסדי

 הדרך. באמצע להשאר רוצה מהם אחד אין ונזהרים. כך כל
 מי קרב. — לבוקר ומחד כזה... בלילה להשאר תענוג זה אין

להחמיצו? רוצה
 מתוחים. היינו פקודה בלי אף בזחל. עוד רדם לא איש
 בזחלים, ישבנו לבית־גוברין. וקרבים הולכים שאנחנו הבינונו׳
 האטית־ הנסיעה לקצב מתנועעים האפלה, את וחודרים חרישים
להפתעות. ומוכן דרוך בידינו נשקנו הזהירה׳

 טרשים הררית. גבעה בצלע העולה בדרך, טפסו המכוניות
 הדרך במדרון תוחמת נמוכה אבנים וחומת הדרך בצדי נתבלטו

 בלטו הדרך אבני בו. העובר הרכב ימעד שלא כדי המתפתלת,
 בחצרם למכשול, היו שלפעמים אף לישע׳ לנו והיו באפלה אף
מעבר. למנוע עד הדרך את

 בית־ קרובה שהנה ידענו הדרך. בצדי נתגלו חתימות־ירק
 בין כפר כל שאין וידענו שבקרבתו׳ כפר על מעיד ירק גוברין.

 ונתגלו נתבהרו וחתימות־הירק מעט עוד ובית־גוברין. זיתה
 הלבינו בודדים בתים פרי. עצי של בוסתנים ממש, כבוסתנים

בית־גוברין. בפרברי אנחנו חתימת־הירק. מתוך בדבועם
 שאנחנו הברורה, הידיעה השיירה. בראש נסעה פלוגתנו

 האטנר ומכופלת. כפולה זהירות לתוך הכניסתנו לכפר, קרובים
כמעט. למהירות־זחילה עד הנסיעה מהירות את

המעבר. את חסם בדרך. היה אבנים מחסום
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 עמדות־חפוי. ותפסנו הזחלים מן ירדנו עצרה. השיירה
המחסום. את להסיר ירדה אחת כתה

 למוקשים. חרדים למכשול, חוששים האנשים׳ נגשו בזהירות
המחסום. את לפרק החלו

אחת. אבן
מוקש... יתפוצץ הנה הנה... אבן... ועוד
 ישברו, שלא ביצים, כהניח לצדן, ומניחים לוקחים אבן. עוד

בזהירות.
 אחוז... בחמשים פחת הסכון הוסרו... האבנים מחצית כבר

 — משמע מוקש... להמצא עלול עדיין שנשארו, באבנים אבל,
כפול... סכון אבן בכל יותר... רב הספון

עצום... ספון אבנים. שלש עוד
 מפרקי של מלבם פרצה רוחה אנחת סולקה. האחרונה האבן
 לבבות רק וחלפה. שהיתה מתיחות רק מוקש... כל אין המחסום.

לקצבם. וחוזרים לדפוק שמהרו
 קדימה! מחסום. עוד ואין מוקשים אין בנו. נשתרר בטחון
זזה. והשיירה הזחלים על עלינו
נשמע: אדיר וקול האפלה את האירה להבה

!!י בו־ו־ו־ר־ום
 הזחלים. בבלמי אחת בבת ועצרה אותנו החרידה התפוצצות

 משונה, חרדה אותנו. תקפה חרדה מפעום. לב כל פסק ■לרגע
 שבטחון חרדה׳ שהושקטה. קודמת, חרדה של תולדה ■שהיא
 מעטים. רגעים לפני הקודמת החרדה לבין בינה חצץ מוגבר
 כך כל גמורה. שבשלוה חרדה מאשר יותר מפתיעה כזו ■חרדה

 ההתפוצצות. מקור את לשער אף יכולנו לא שלרגע עד חרדנו,
 זו שמא המחשבה, עברה משהתאוששנו, אך חשבנו. לא פשוט,

 השקולה: המחשבה כבר באה זה, רעיון בחלוף אך הפגזה...
מוקש.
 המחסום. פנוי בשעת לזה, צפינו כן לפני רק מוקש... כן,
 ושרשרתו מוקש על עלה הזחלים אחד :קרה מה לראות ירדנו

 בהם. פגעו קטנים רסיסים רק דבר, קרה לא לאנשים נתרסקה.
 לזחלים העברו אנשיו בדרכו. להמשיך עוד יוכל לא :הזחל
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 את החבלנים בדקו הדרך. את לבדוק נגשו וחבלנים אחרים
נוספים. מוקשים עקבות כל מצאו ולא הדרך

 — המחסום מקום את עבר שני זחל לנסוע. המשכנו הלאה.
קדימה... להמשיך. אפשר מוקשים. אין בסדר.

!!י בו־ו־ו־ו־ו־ום
מקרוב מאירה ולהבה

 הפעם גם אחת. מכונית נזוקה שוב מוקש. נתפוצץ שוב
 עוד נדהמנו לא הפעם אך נפגעו. לא דבר. לאנשים קרה לא

 הראשונה. להתפוצצות בוזבז אוצר־התדהמה הקודמת, כבפעם
 אין פעולה. מכלל יצאו זחלים שני :דואגים התחלנו זאת תחת

 לעלות כדי ממנו, רכים להפקיד שנוכל עד כך, כל רב רכבנו
 טיבם יודע מי — אבל אבדות, סבלנו לא — אמנם מוקשים. על
השנים? מאלה יותר אדירי־כוח יהיו אולי אחרים? מוקשים של

 ובמשטרתה בבית־גוברין הערבים חוששים: התחלנו ועוד
 את יאתרו עכשו המוקשים. התפוצצות קול את ודאי׳ שמעו,

במפתיע. ויתקפונו מקומנו
 שעוד מוקשים מכל הדרך את לפנות חבלנים והורדנו חזרנו

 לכביש. עד בדרך, להתקדם נצטוו כתות כמה להמצא. עלולים
הגדוד. מעבר את ולהבטיח עמדות־הגנה לתפוס

 אין ומתוחים. זהירים אחדות. כתות התקדמנו. בזהירות
 כביש לכביש, הגענו רחש. כל שומעים ואין חשוד דבר רואים
? מארב לנו מכינים אולי מקום. בקרבת איש אין חברון.—מגדל

 אנחנו כלי־הרכב. על ועלינו חזרנו ופונתה. נבדקה הדרך
 קסדות מוגפים. השריון תריסי בנו. מכהה אינו ואיש הכביש על

 להתקפה מוכנים־דרוכים סביב, בולשות ועינים ראש על פלדה
מעט. עוד שתחל

 צללית ועליה בקרבתנו, במערב, גבעה ראינו שחרית לאור
 קרובה! היא כמה עד בית־גוברין... משטרת בנין־משטדח. ישל

 אך ראינו, בנין של צללית רק הדבר. לנו נתחור הזורח לאור
 כל על בשלטה כולו, הכפר על בהתנשאה במעמדה, חשנו

סביב. הגבעות
 לצדי־הדרך הזחלים את צודדנו זו התגלות־בוקר למראה
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 להתקפה מוכנים המשטרה, בנין לעבר פונים וחרטומיהם
שתפתח.

 התבהרות ועם הגבעה, לרגלי למטה׳ נערכו התותחנים
בהרעשה. פתחו הבוק־

בום! — בום — בום — בום — בום — בום
 ומאירים, זוהרים בית־גוברין אויר את פלחו הכדורים

 על בשחורו הבולט המשטרה, בנין אל צבעונית בקשת שלוחים
המתבהרים. השמים רקע

 להכנס, תנו !אני פה — !בום —בום — בום — בום — בום
!בבקשה

 נתבקשה נענה, לא שהמגדל כיון הקיפה. בקשת־כניסה
 החלונות גם דום. נאלמה היא גם אך תשובה. להשיב הדלת

 הגיעה. לא ההזמנה להכנס. לנו קרא לא איש החשו. והקירות
 גם המקלעים הכניסה. מבקשי למקהלת נצטרפו מכונות־היריה

 הרוחות! לכל הזמנה. כל נתקבלה לא לא, בנב־חתם. פתחו הם
באה. לא תשובה כל אך להכניסנו! רוצים אינם כי נא׳ יגידו

 עד הגבעה במעלה צללים שורת טפסה שחרית בדמדומי
 חרדים אבנים. חומת של בצלה חוסים כשהם המשטרה, לבנין
 אך... ויפוצצוהו. לבנין אלה הבלנים יגיעו איך לראות, חכינו
י.. השער דרך הם נכנסים מדוע

 אל מתקדמים הכביש, במעלה עלו נעו. בי״ת פלוגה זחלי
המשטרה. בנין

 בי״ת פלוגה זחלי את ראינו היום. מתוך נדחק החושך
 לזחליו: הורה אורי שעתנו. גם שהגיעה וידענו ממקומם נעים

 בי״ת, פלוגה אחרי דהרנו וכבר המנוע טרטור עלה !להתקדם
בדרך. מאיצים בנסיעה, ממהרים

 פלוגה הגיעה לא עדיין המשטרה בנין של לצדו כשהגענו
 חלונות אל מקלעים באש פתחנו הבנין. לשער אלא בי״ת

 עולים הגדוד בחורי את משראינו הפסקנו, מיד אך הבנין׳
 היה אורי. צוה — !״ ״הפסק גגו. על ומטפסים המשטרה בחומת
ההתבססות. עת הגיעה בידינו. המשטרה ברור:

 למשטרה. מדרום השכונה —עלינו שהושם את לתפוס מהרנו
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 הנאים הבתים של מקומם הכפר׳ עשירי של שכונתם זו היתה
 הבית קומות, שלש בן בבית בסיס תפסנו ביותר. והגדולים

 ומגזינים ם רהיט שברי רק שם, היה לא איש שבכפר. הגבוה
בקרעיהם. מתגוללים ערביים

 תרגילי־ על חזר מישהו ברעם. התפוצץ רמון לגג. פרצנו
 שקי־חול. עמדות — הגג בפנות התנגדות. כל היתה לא .לב״ב.
 תרמילים ומקלעים. רובים כדורי תרמילי־כדורים. של ערמות

 סמן שלנו, תרמילים גם יש אך הערבים. של ודאי — אנגליים
לפנינו. לכאן הגיעו כבר שכוחותינו
 ונתעגלו נתרוממו חברון הרי בעמדות. האנשים את הצבתי

 עלתה ראשונות. שמש לקרני מפזזים וירוקים, טרושים סביב.
עצום. נשימה מרחב לבוקר. ההצלחה חדות

 במזרח מתבססות החלו האחרות הפלוגה מחלקות שתי
 התקפת־נגד למנוע חברון, מצד המעבר את לחסום הכפר,
מחברון. ערבית

 רצו בידינו! היא הלא המשטרה. אל עולות החלו מכוניות
השלל... את למשש ו... בידינו שנפל המבצר את לראות

ערב הבריטים. שלטון בימי ב׳ום־שוק, כחלסה המראה היה
 בקופסאות, מצרי חומוס :פרודוקטים ר... ורכב אנשים של בו

ו... וסוכר וקמח ואורז מדמש׳ ,פול
ושלל. ושמחה ששון

השמחה. ארכה לא
 התפוצצויות. רעמי ואחריו ממזרח עלה יריות פצפוץ

ערבית. התקפת־נגד החלה .,ה,שוק נתפזר בבהלה

 בחסימת נערכו ידידיה של ומחלקתו יחיאל של מחלקתו
 אבנים הביאו גבעה. על תפנית שם היתה הכפר. במזרח הדרך,

 יוכרחו אויב, רכב יופיע אם הכביש. לרוחב והניחון גדולות
 על־ידי יירו — ירדו אם המחסום. את לפנות כדי לרדת נוסעיו

 להתחפר וחורבות. אבנים גלי ליד עמדות שתפסו הבחורים
טרשית. אדמה — היה קשה
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 בעמדת להמצא היד, שצריך נגד־טנקי, תותח היה אמנם
המשטרה. לבנין המתלהבים בזרם נסחף הוא אבל החסימה,

 בעמדות, ונתבססו הכפר בצד הזחלים את הבחורים השאירו
 שלנו. — ומשורינים ג׳יפים הופיעו הכפר מצד המחסום. ליד

ועברו. במחסום פתח פרצו לחברון. הדרך את לסייר הם רוצים
 הופיעו לקראתם מעטים. מטרים אלא לנסוע הספיקו לא

משורינים.
!לגיונריים

 דרום' :מבנם לפי — יותר ועוד צבעם לפי אותם הכירו
 הוא גם — אחד רק כאלה, אין ולנו תותחים. בעלי אפריקאיים,

לוד. בכבוש נלקח הלגיון, משל
 שתדהמת אלא הצדדים. משני תדהמה לרגע. תדהמה היתה

 ולא תותחים להם היו יותר. וארוכה גדולה היתה הלגיונרים
 היו — מיד אותם מפעילים היו אילו להפעילם. הספיקו

 השריון, דלי המשורינים ואת הפתוחים הג׳יפים את מפצפצים
התותחים. חסרי

 המשורינים אפילו בחזרה. עצמם הג׳יפים גלגלו במהירות
 השיגום לא הלגיונריים המשורינים יריות להסתובב. הספיקו

עוד.
פרוץ. היה המחסום — אבל

 השלל. מזיו נהנה המשטרה, בבנין עשרים־המילימטר ותותח
 ירה אזולאי. עמנואל אצל החוסמים, בידי אחד מאטלר רק

המאטלר. נתקלקל הוסיף: ולא פגזים שני בו
 ואת היהודיים הג׳יפים את ראו נתאוששו. הלגיונרים

 להתקדם, התחילו בטחון. ונתמלאו מפניהם בורחים המשורינים
זהירים.

 פני על החליקו במשורינים. פגעו העבריים המקלעים כדורי
ונפלו. השריון

שריון. חודרי היו לא הכדורים
 בין הכפר, בתוך נפלו פגזים לועיהם. פערו הלגיון תותחי
הזחלים. בין המחלקות,

 ופגע השריון את חדר שלנו. מכלי־הרכב באחד פגע פגז
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 לרדת והתאמץ פת׳קה נאנח גופו. במחצית חתך חתך בפודקה.
 שני פגז פגע מיד מתאמץ. והוא משופע היה גופו מהמכונית.

 ,בזה׳ היתה באש. עולה והחלה נצתה המכונית הפגוע. בשריון
 מכונת־ את ומלט הבוער הזחל לתוך שמעי קפץ במכונית, אחת

 ערכה יודע מוכנאי, — ושמעי וטוב. יקר נשק על חבל היריה.
מכונת־יריה. של

 וגופו למות חיים בין מפרפר ופת׳קה באש המכונית עלתה
שסוע.

 הלגיון, משוריני אל אש לשלוח והמשיכו ואנשיו יחיאל עמד
 כלום. ולא להם מועילים אינם הכדורים אך בהסוס. המתקרבים
 והכדורים בקרבתם. והם מעט עוד — קרבים המשורינים

עמדות־הארעי. את מפצפצים

 ינקטו לפחות המשורינים. לעבר לירות המשיכו האחרים גם
 באויר חולפים צרורות בחפשיות. ינועו לא בזהירות, הלגיונרים
 בחורים מסתכנים תחמושת. להביא צריך מתרוקנת. ותחמושת
אחד. ועוד נפצע. מישהו האש. שטח את ועוברים

 הם גם רגלים. שם, נראים ערבים ממזרח. מתגברים קולות
 בית־ את ולכבוש לחזור החליטו שהערבים נראה׳ יורים.

גוברין.
 אינן העמדות לסגת: אלא יחיאל בידי ברירה wvfi לא

 במקום ישאר אם עמו. אין המשורינים את לעצור ונשק עמדות,
 צמוד ישאר אם עוד, תהיה לא ותועלת המחלקה אבודה

 ממטירים והם כבר עברוהו שהמשורינים דוקא׳ הזה למקום
 כדי לסגת, ידידיה גם מחליט נמוקים מאותם עליו. אשם

 אש תחת כולו נתון השטח נסוגה׳ שורה עמדותיו. להחליף
 בראש יחיאל ובמקלעים. יריה במכונות יורים הם הלגיונרים.

 צרורות מתיזים כדורים מתכופפים, הם מנהיגה. השורה,
לרגליהם.

 לוקחו, יחיאל אביגד. — נפגע אחד האש. בשטח עדיין הם
 לעמדות המחלקה את להביא צריך פצוע. — כבד המשא נושאו.

לבו הלמות פסקה מת. הוא עוד. פצוע אינו אביגד אך בטוחות.
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 כך אחר הבתים, אחד ליד בצד, מניחו יחיאל מעיק. כבד, והוא
-יקחהו.
 נהרג. — נפגע אביגד רק האש. שטח את עברו סוף סוף

פגע. בלי הגיעו האחרים
החדשות. עמדותיו את תפס ידידיה אח

 אל ומתקרבים הפרוץ המחסום את עברו הלגיון משוריני
המשטרה. בנין

 שסביב מה וכל המשטרה את מפצפצים תותחיהם כדורי
 למשטרה, שמדרום בשכונה פוגעים פגזים פגזים. עשרות לה.
 ליד בדיוק הגג, במעקה פוגע פגז שלנו. המחלקה נמצאת בה

 וכמעט לרגע אותנו מכסה ערפל נמצאים. אנחנו בו המקום
 פגזים המעקה... לא אילו לידי. העומדים את רואה שאיני

 בקובעי־הפלדה. בבנינים, בזחלים, מכים בחצר. מתפוצצים
 גלה בברכו. פגע שרסיס מתתיהו, הזחל׳ נהג מגלה כך אחר
המכנסים. בשרוול קרע לפי... אותו

 ששה... אותם: סופר מישהו באטיות. קרבו הלגיון משוריני
 הכביש ליד בעמדות הבחורים וקרבים. נוסעים הם עשרה...

 מהם. נקלף הצבע דק מקלעים. באש אותם לעצור מנסים
 בין מתגבר. במאמץ מכונות־יריה הדקי סוחטים הבחורים
 לפגוע. יצליחו אולי חודרי־שריון. כמה גם נמצאים הכדורים

 ב,בזה׳. מעצור כדורים. בצרור נפגע נפצע. ,,ה,בזה שליד יגאל,
 מזיע, הוא .,מה,בזה מרפה אינו בן־דב הקנה. את מחליפים
אש. צרורות וממטיר מלוכלך
 הבית, של התחתונה בקומה ורבים. הולכים נפגעים. עוד

 — אלא בית־חולים. הפצועים. את מכניסים נמצאים, אנחנו בו
כאן. איננו חובש שאף

מבקשים: בעמדות וגם
!״ ״חובש

פצועים. עוד
 חוזר עזרה. להגיש הולך הוא חובש. הוא הג׳ינג׳י, עמום,

אלונקה. •על
 הוא ואף חובש. הוא גם עמוס. של חברו שלומקה, הולך
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 פגעו כדורים סירקין. מכפר שניהם נפצע. אלונקה. על חוזר
בי״ת. מפלוגה שניהם ברגליהם.

 פצועי — בעיקר וחזה. ידים פצועי ורבים. הולכים הפצועים
רגלים.

צועקים. — !״ ״חובש
 את "הביאו — וליצחק לחיים אימר אני — !״ חובש ״הביאו
משה׳לה".

הדתית. מהכתה מבינינו, החובש הוא משה׳לה
 נפגע הוא גם אלונקה. על — משה׳לה את מביאים הם
עזרה. להגיש בלכתו

 לפניך..." החובש "הנה — חיים לי אומד — ״1 חובש ״רצית
מרירות. מלאי ופניו

 ברגל, פגע אחד "כדור חיור. האלונקה, על שוכב משה׳לה
 הוראות נותן והוא כמעט". כואב "לא — אומר הוא — בירך״

פצעו. את לחבוש איך
 דם דם, נסתפגו מכנסיו רגליו. בשתי נפגע הג׳ינג׳י עמוס

רב. דם דם. מכנסי סמוק.
אותו. הכרתי ולא כמעט מחייך. שלומקה

אליו. נדהמתי — אתה?״ גם ״מה?
 שתי ומחייך. אלי מצטעק הוא — !״ פנים מחמיץ אתה ״מה

מעליהם. אדומות ורטיות אדומים נקבים — רגליו
 והרבה נפגעו. חובשים שלשה אצלנו. חובשים עוד אין

 באלחוט מבקשים ראשונה. עזרה לתחנת להביאם צריך פצועים.
הפצועים. את להוביל מכונית
 "אין — במשטרה מהמטה עונים — פצועים״ אצלנו ״גם

בזחלים". הובילו מכוניות.
 אבל, מהמערכה. להוציאם קשה קרבי. רכב הם הזחלים

 עליו מגדשים זחל, על הפצועים את מניחים ואנחנו ברירה... אין
הראשונה. העזרה לתחנת ושולחים אלונקות

 המשטרה. לבנין ויגיעי מעט עוד וקרבים. הולכים הלגיונרים
 בכל לעצרם צריך בידם. הכפר יפול — איתם יעצרו לא אם

!מחיר
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 והוא שמו. הנוראי׳ ,הנמר תותח. עם לנו היה אחד משורין
 יורה רחוב, בצד נעמד הלגיון. משוריני נגד למערכה מתיצב
 עקביו, על שב לכפר. ונסוג מתקדם, לגיונרי משורין לעבר
 והנה, עמדותיו. את משנה מעשיו. על וחוזר אחר מרחוב יוצא
נעצר. לגיונרי משורין פגע.

שלשה. שנים. אחד.
מצוינות. פגיעות נקטלים. לגיון משוריני

לפעולה. נכנם שבמשטרה עשרים־המילימטר תותח גם
 לסגת. מתחילים המשורינים בהתקדמותו. נעצר הלגיון

הנפגעים. המשורינים את למשוך מנסים
 באש עולה מהם אחד הכביש. על נשארים משורינים שני
׳ עמו. נשרף שבו והצות

בהכרעתנו. נסתיימה בית־גוברין על המערכה נסוג. הלגיון
 שהפתיעו ואף כוחותינו. נגד להתמודד נסו הלגיון חות כ
ונסוגו. נכשלו — אותנו

 גם זו. במלחמה הלגיון לבין בינינו אחרון קרב זה היה
 אחרי ישראל. צבא עם מקרב להתחמק הלגיון השתדל כן לפני

להתמודד. עוד יצא לא בית־גוברין
 את להחזיק כדי קטן לא מחיר שלמנו אנחנו גם — אבל

ישראל. ברשות בית־גוברין
 אביגד היריות! בחלופי נפגע — הורביץ הרוגים: שלשה

 בפגז רוטש — פת׳קה הלגיונרים; בכדורי נפגע — רפאל
וסבל. יסורים שעות לאחר מפצעיו ומת לגיונרי

 שלנו, משה׳לה — וביניהם ממנין. למעלה פצועים, הרבה
הדתית. מהכתה ראשון נפגע

פת׳קה. של נפילתו עם להשלים מכל קשה אך
 בפשטות: כך, נפתלי. של קצורו כולם. לו קראו כך פת׳קה.

 היה מנוגד כמה אך נפתלי. במחתרת: כנויו היה זה פת׳קה.
 שרבים אף ישד־דרך, כה י בכלל נפתולים לו היו וכי זה. לשמו

 ללא וישר־מחשבה, היה ישר־דרך המוזרות. לדרכיו הבינו לא
 הגדרה נגד משוע היה שגופו אף הלוחמים, מטובי ,גמישות׳.

 אבל, נשברות. עצמות רק כמעט זה, גוף היה חלש כך כל זו.
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 רצונו. וזיר. עצים כה בעצמות. — נשמתו כל היתד, באלה
רצון. אדיר

 טובי את למחתרת שנתנה זו השרונית, סבא כפר בן
 ותיק. לוהם ישראל. חרות לוחמי של מודיעין זו הלוחמים,

 כל עם שמח עצב, סבל, לחם, החרות. מלחמת אל דרכו ישרה
 איש ככל — יריבים ואף אוהבים לו קנה רב־מעללים, הלוחמים.

מעלה.
 בקונקויסט, להתנקשות הכנה בשעת הכרמלית בחיפה נאסר

 מנחם :האמתי בשמו נזדהה לא הבריטית. הבולשת מראשי
 ימי־ של מטען לעצמו לצבור הספיק לא מיהו. ידעו לא כהן.

 שגופו אלא לטרון. של התיל לגדרי מחוץ הוא וכבר — מאסר
 באפם נתפס, לטרון אחרי קילומטרים הרבה בו. בוגד החלוש

 האמתי, בשמו זוהה שלא ואף למחנה־המעצר. והוחזר כוח,
מסוכן. הבורחים. ממין טיבו: על עמדו הנה

 למלחמה. — ומיד לארץ. ששב עד גלות. בגלות. כך ואחר
 הרופאים על הערים אל״ף. לפלוגה הפשיטה, לגדוד נתגייס

 עובר ומצטיין. המלחמה תורת על שוקד הוא וכבר ונתגייס.
כמפקד־כתה. לקרבות יוצא ושני. אחד, קורס

ראשון. בקרב נפל מהגלות. שובו מאז לו, ראשון קרב
 בכל לדרכם נאמנים וישרים, גבורים ממשפחת גבורים. אח
אבריהם. רמ״ח

 דמותם, סופגים רק גבורים. מות על בוכים לוחמים אין
כוחם. טיבם,

אלהים! — בגבורים לבנו אמץ

מ?רוין הר אל

 נאחז אחד. ביום רק ק־ביבה ש לכב קדם ב־ת־גוברין כביש
 התאחרה לא הנה קודם, להכנס שנדחק ואף זו של בעקבה זה

אחת. ביממה אלא להכבש קוביבה
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 לזה פנויה קדם בית־גוברין, אחר קוביבה שנכבשה ואף
 גבעתי אנשי טרדו לכן קודם אחדים ימים כבר בית־גוברין. של
 נעלם בית־גוברין כבוש ועם הכפר מתוך קוביבה יושבי את
מטלטליו, על מתוכה התושבים אחרון גם

 להט בכל לכבוש התכוננו זאת. כל ידענו לא אנחנו אך
 לכבושה סופית שיועד יום, אותו התרגזנו וכמה שלנו. המלחמה

 פעמים עשר משתנה התכנית והנה ראינו כאשר קוביבה׳ של
 היציאה שעת שעד זה, לכבוש התכונה היתה מוזרה כה ואחת.
היוצאים. ומי עליה נצא אמנם אם בודאות ידענו לא ממש

 יציאתנו משעת עוד הגדוד של בתיקו מונח היה הכבוש אך
 את והקדים דחק שבית־גוברין וכיון שבשפלה. הבסיס את

 הגדוד כבושי במסכת השניה להיות קוביבה נועדה כבושו,
 אבל וכבוש. מלחמה ותאבנו למנוחה כבר עייפנו המחודשים.

 לא שמא שמא... ודחיה. שנוי בכל חזקה לו קונה היה פקפוק
הכבוש... במעשה נשתתף

 אזור של בפתחו נמצאנו במפה. לעיין ונתפניתי היה בוקר
 אלי נצטלצל בית־גוברין של שמו עברו. מימים רב־עלילות

 זכרתיו בית־ג׳ברין. :הערבי שמו מתוך שבעבר העברי במובנו
 קוביבה את אבל השני. הבית תקופת של ההיסטוריה משעורי

 בקצה היתה גת צליל. של בדמוי ולא בצליל לא זכרתי, לא
 כאן שכנה כי הזכיר שלידה המחודש העברי הישוב ורק השפלה

 להרים, השפלה בין באמצע, היתה זיתה הפלשתים. עיר גת
 לא קוביבה ואילו לא. ותו העברי־ערבי השמי׳ בשמה צלצלה
 מנוקדת קוביבה את וראיתי למפה הצצתי כלום. ולא לי אמרה

 ולפתע, ובית־גוברין. גת בין חברון,—מגדל לכביש מדרום
:הרבה נתרגשתי — שלידה בכתובת משהבחנתי
!לכיש לרגלי — קוביבה
 מוכר שם התנ״ך. מתוך בפתאומיות אלי קפץ השם לכיש...

מחורבנה... המלכות, מתקופת הארץ, כבוש מימי וידוע.
 ידועות תנ״ך לאותיות והפכו המפה אותיות .נטשטשו

:דזכורות
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 ה,3 וילחם עליה ריחן לבישה, מלבנה עמו וכל יהושע ויעבור
 קרב לפי ויפה העני, ביום וילכדה ישראל ביד לבייש את ה׳ ויתן
 מלך הורם עלה אז ללבנה. עשה אשר בכל בה, אישר הנפש כל ואת
 לו השאיר בלתי עד עמו ואת יהושע ויכהו לכיש, את לעזור גזר

שריד.
 וזרים. לא מצדינו, והרים נוסעים כשהיינו בדרך׳ כך, ואחר
 רק בהם, ירק לא לרוב. קרחים והם הרים שפולי רק גבוהים,

 אותך כל צצו־עלו הללו, האבנים מבין והנה, ואבנים. אבנים
 עושה; איש־חיל. העם. בראש תמיד יהושע. הכבוש: עלילות
 לא החדש, הדור ועמו מלכים. שלשים־ואחד ברית נגד מלחמה

 אלא; לבצלי־העבדות, המתגעגעים מצרים, ילידי המדבר, דור
 שעבוד. ללא ולידתם שערשם המדבר, ילידי הכובשים׳ דור
 להם תשאיר אל חרב. לפי הכה צו־התורה: את מגשימים והם

שריד.
 כך אחר כך... ואחר כך... ואחר עגלונה. עולים כך: ואחר

 במפה מציץ אני האבות! עיר חברון הן, חברונה... עולים
 עד מדומה קילומטרים. שבעה — דומה עד מלכיש :בהתפעמות

 קילומטרים... שמונה — חברון עד מאדורים תריסר... — אדורים
 ומשם דוד!.. ערש לבית־לחם, ומשם המלך! דרך שם והדרך

 האפשרויות. רבו מה עד הן׳ מדרום! אליה לבוא לירושלים...
 של קרובה, גאולה של התחושות מעצמת פועם הלב וקרבו!
 כלי בידינו... חברון הר וכל קטן מאמץ עוד אפשרית... גאולה

יהודה!.. הר
 ממה מעט עמי אשר לאנשים מספר ואני נוסעים אנחנו

 על ומספר ממשיך אני להביע. יכולות ששפתי מה רק שבלבי,
 בבל,. מלך נבוכרדנצר של פריצתו בפני לכיש של עמידתה

 אשר יחידות מבצר ערי היו ועזקה לכיש ראשון. חורבן ערב
 אחדות: שנים לפני במקום שנערכו בחפירות יהודה. בידי נותרו
 המאשרות תעודות תקופה. מאותה עתיקות תעודות־חרס נתגלו

וסגנונן. רוחן על מהתנ״ך, לנו הידועות עובדות
 לכפר, תפרוץ ג׳יפים פלוגת הפור: נפל עטאללה בחרבת

 תצא לכיש ואל מדרום. הכפר את יאגפו המשורינים לקוביבה.
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 שלנו! המחלקה אורי. של מחלקתו — אחת זחלים מחלקת
!לכיש את נכבוש אנחנו
 החלפנו לכיש. על נעלה אנחנו קסם. נתמלאנו לכך, צהלנו

 חוליגן של שפמו מאצל השתפכה שביעת־הרצון בינינו. חיוכים
 כמנהגו, עוד לצעוק המשיך לוי יוסף עוד. נתכעס לא וירוחם

 את גמר וכובעו יותר האדים יענקלה רוע־לב. מתוך לא ■אבל
 בין הברית נכרתה אצלנו משמחה. שותק והוא הרגיל סבובו

 שנתקלקל. זחל של בעטיו שנגרמה השחור׳, וה,לגיון ה,דתיים׳
 הכתה נהג להיות התנדב השחור׳, ,הלגיון של המם־כף חמקה,

 מפזם זמקה התחיל בזחל. מפקדים להרבות לא כדי המשותפת,
 במליצותיו, נשתפך זהר הלל עליצות. מלא והוא ההגה לתוך
 בני כאחד. ומסביר שואל והוא הדבור שטף עליו תכף ■ועזרי
 שחשב. מה וחשב מצחו את ומתח המבריקות עיניו את פקח
 ואילו האומר־ואינו־אומר־כלום. התדיר בחיוכו המשיך נתן

 לכבוש. יוצאת מחלקתו :כתרים כתרי לו נוספו כאילו — אורי
 משנה ואינו כתפיו מותח והוא !הפלוגה מכל היחידה המחלקה

קצרות... פקודות מפליט רק עיניו, מבט
 לנו שתחם מתוח, תיל חומות שתי בין הכביש את חצינו

 הדרך את לבדוק כדי התקדמו, החבלנים ממוקשים. פנוי מעבר
 ההולך שביל רק היה, לא דבר מוקשים. בה הוטמנו לא אם

ומשתחרר.
 יותר, מוצקה האדמה נראתה חברון לחבל שקרבנו ככל
 שפולי יותר. ונעימה מטורשת יותר, סלעית יותר, אדומה
 את לנו בשרה האדמה כלשהו. ומסוקלים חרושים היו גבעות

 החבל בכל כי בה. נראתה צחיחות רק חום. רגב מכל פוריותה
 המעינות. — התחתית גולות רבות לא חברון, מערב חבל הזה,

 מימיו את ישתה השמים ממטר זה. לחבל לו, עלית גולות רק
 לשתית יתמלאו והבורות תרוינה השדות הגשמים. הם ורבים
 שעל ועכסה, עתניאל של התחתית לגולות שנגיע כדי אך החי.

 כולו. חברון הר את אותו׳ לכבוש עלינו חברון, הר רכס גב
לכשנכבשן. רק בגולות נזכה בעבר, במו

 רבות, ומלחמות נוספים כבושים על היינו חולמים כי ואף
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 הוא קרב הקרובה. הפעולה לקראת לרעוד הלבבות חזרו הנה
 מעטה. לא חרדה תמיד מתעוררת החזק, הרצון אף ועל קרב.
 ילך מי הורביץ. הלך אביגד, הלך פת׳קה׳ הלך אתמול הנה
 עמום פצוע. אתנו׳ איננו משה׳לה ? היום מי של תורו ? היום

 יחזור לא מי פצועים. רבים ועוד יגאל פצועים. — ושלומקה
 אחד רגע לא לגזר־דיננו חרדים אנחנו ? הזאת מהפעולה שלם
יחיה? ומי ימות מי עמו: גזר־הדין וחרדת קרב כל אחד. יום ולא

 כן על כי לחיל. טובים והם מחשבות־אדם, יצרי־אנוש, הללו
 אמורים? דברים במה מעשיו. את שוקל לנפשו. הוא נזהר

 ומי ימות מי כולה. האומה במאזני עצמו את שוקל כשהוא
 זו, כללית מחשבת־חרדה משעולה ערב? או ישראל, יחיה?

 אותה. ומכונת האישית החרדה מחשבת על גוברת היא
נצחונותינו. כבושינו, מעשינו, — ובעקבותיה

 שאנחנו ידענו והלך. נתקצר המטרה לבין בינינו המרחק
 שלפנינו. הדרך את בחננו ונפעמים חרדים ללכיש. קרובים
 בגובה התרוממו נמוכות הרים שלוחות ערוץ, במעין נסענו
 ונתפתל, הלך הערוץ ראות. להרחיק ניתן ולא מצדינו מועט

 ההולכת המטרה את עוד שנראה מבלי בעקבותיו, ואנחנו
 הלך הראות מרחב וגבה. הלך הערוץ ויותר. יותר ומתקרבת

 בתים. בתים. ומתאמץ. המרחיק במבטן נתמתחו העינים וגדל.
 !עיקר כל חורבה אינה זו כפר. בתים. הרבה !לא שנים... אחד,
 שבחזית הכבד תריס־השריון נופל בדפיקה !קוביבה ודאי כפר.

 במרחק נראה הכפר :להסתערות מתכוננים אנחנו הזחל.
 מטרתנו? היכן התל? הוא היכן אך מאתנו. אחד קילומטר

 אלא זה אין ודאי, לימיננו. שממול׳ בהר משגיחים שאנחנו עד
!לכיש תל

 לא פגיעות ושלשה. ושנים פגז בהפגזה. פתחו המרגמות
 בכפר נפלו פגזים. נורו שוב טוב. היה לא הטווח מוצלחות,

 ברעם. ומתפוצצים שורקים פגזים חמשה. שלשה, התל. ועל
 פגיעה בוער. אחד בית דומה לתל. מעל מתנשאים עשן תמורי
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 המוכנאים מתחילים — הפגזתם גומרים הרגמים עוד טובה,
במכונות־היריה. התל את לטאטא

 אל ישר קדימה, מקפצים הג׳יפים עוד, מחכים איננו אנחנו
 התל. לעומת ישר בקו נוסעים מעט, מימינים אנחנו הכפר. תוך

 הכפר אל ולבוא לעקפו רוצים לתל, ימינה פונים המשורינים
מדרום.

 בחמה ונוצץ גדול אחד גוש רק מעינינו. נעלמו הבתים
 העתיק. העברי המבצר לעומת מסתערים אנחנו צהרים. שלאחר

 סלע חגוי ישותנו. בכל לכיש בלבנו, לכיש מלפנינו, לכיש
 דמויות. של מערבולת עתיקות. וחומות וחרסים .ושבילים

 שמים, לא לפנינו. מבט שטח כל אין הכל. מתערפל בערבוביה
 אדמה, לא גם ממעל. רק ממעל, עכשו אלה עכשו, גבוהים הללו
 הגדול התל את אחריה ומושכת גחונה על חולפת מתחתנו, היא

 לעינינו אינם וארץ שמים סחרורית. במהירות וקרב ההולך
 שלכבשו התל רק מלפנינו לנו. ומלמעלה מלמטה הללו כעת.

 כמתוך וקנה־תת־מקלע הגוף מלפני ושריון צריכים אנחנו
 גבורים־אבותי. אדמת עם באים אנחנו בברית־האש בינינו.
 הבחורים יביעו מה לראות לאחור, ראשי את מפנה אינני

 את חש אני הנעצרת. נשימתם את חש אני כאלה. ברגעים
 של לבותיהם ודאי, דפקו, כך העתיק. בקצב הדופקים לבותיהם
 על הסתערו עת שנה, מאות וחמש אלפים שלשת לפני אבותיהם,

 הקרב, בסערת ואז, להתקפה. השני ביום שבכאן כנעני מבצר
 הזרים באלה נשמה. כל תחיה לא התורה: צו אחר מלאו

 שלהם, לארצם ולשוב האדמה את לפנות אבו שלא זו׳ לאדמה
הים. באיי או באפריקה

 בחריקה. המכוניות את בלמו הנהגים, וזמקה, שמואל
 אך קדימה, נטו הלוחמים גופי לפתע. נפסקה המהירה הדהירה

 נושאים כשהם זה, אחר בזה הזחלים מעל וקפצו נתאוששו מיד
וארגזי־פעולה. מקלעים רובים, עמם

 נפסק עתה רק התל. על הנמצא האויב כוח מה ידענו לא
 במהירות יחרץ לכיש שגורל ידענו שלנו. החפוי־המסייע

 היה תלול מעלה שבילים. לחפש פנויים היינו לא הפעולה.
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 כשבכל בתל. מטפסים חזית, בשורת עולים. התחלנו לפנינו.
 נאנק המצרי חיים הכביד. הנשק למעוד. אנחנו עלולים רגע

 כוחות מעט אזר שנים׳ ,מספר חיים המאטלר; כובד תחת
 לא ושמואל׳יק ברוך למאטלר. פגזים זבילי שנשאו ידיו בשתי
 שווי־משקלם. את לאבד לא כדי המקלעים, את לשאת איך ידעו

 !למעלה סוף אין התל. במעלה טפסה ועייפה עמוסה מחלקה
 מבט! להגביה מנסים וחרסיו. התל רק ממעל, נראה דבר אין
 מגביה תל־גבורים רק שמים. ולא משטח לא נראה. התל רק

 נושא אני יותר, קל לי ואופסים. הולכים הכוחות קידותיו.
 אני מכולם, ממהר אני כן על ורמונים. תת־מקלע רק עמי

 ואנחנו מטרים כמה עוד הנה, הנה, הבחורים: את לעודד מנסה
 הולכים וגדלים, הולכים והמטרים אחד... מאמץ עוד למעלה!

 הם הנה ויפלו, יכשלו מהבחורים וכמה מעט עוד ורבים.
 חוזר אני מטרים. שלשה שנים אלא לנו נותרו לא עוצרים...
 אני התל. לראש כבד הגעתי מעט. ועוד מעט עוד ומעודד.

 עוד מתאמצים מתעודדים, הם שלמעלה. מהמשטח להם קורא
 רק אבל אונים. אין לארץ ונופלים כמעט לידי. כבר והם מעט

 רגע, בכל לבוא ההתנגשות עלולה שהנה ההכרה׳ אחד. לרגע
המצב. על אותם מעמידה

 אין הרי הו, להתקדם. וממשיכים נשכחים כוחות מאמצים
 אין הקשה העליה לאחר מרחפים! אנחנו הלא כלל! הולכים

 מעט... לנוח הו, בגוף. גדולה לאות רק בהליכה, כלל מרגישים
האש... ותפתח רגע עוד למהר. מוכרחים אבל,

 שומעים איננו מדוע בנוי יורים אין מדוע זהי מה אבל
 לידנו איש. אין לא, אך מארבי לנו מכינים אולי רחשי כל

 שנים רק אבותי. של בתיהם יסודות וחפירות. ונקיקים כוכים
 בתי בחסות האויבים נסתרו אולי נחשפו. כן לפני אחדות

 ערבים של ושיירים מחראות רק בהם, איש אין לא, אבותיי
 עקבות מחפש אני הזה. במקום פה ולרדות לרשת שנתימרו

 לסיגריות: קופסאות שירי לפנינו. כאן שהיו לאלה כלשהן
וישמעאל. אדום ברית מצריות... אנגליות,
פה. אנחנו והנה
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 שלטת בעבר. מבצר עיר סביבתה. פני על מתנשאת לכיש
 מתנשאים המתנשאת, לכיש מרומי ועל רבה. ארץ פני על

 על מתנשאים והם בר־כוכבא. מני ראשונים עברים, לוחמים
ובחרבם. בנפשם ישראל צבאות אלהי שם ונושאים רוחם כנפי

!משוחררת עברית, לכיש
 כי נזכרים אנחנו מיד אך הכבוש. לצהלנו עונים החרסים

 היינו חייבים — קוביבה כבוש לשם מטרה. איננה לכיש
 אבנים גלי מאחורי עמדות תופסים ואנחנו עליה׳ להשתלט

 ומאחוריהם מעלינו, בכחולם מתנשאים חברון הרי הכפר. לעבר
 ובכחול. בלובן נשאות תקוותינו המכחילים־מלבינים. מואב הרי

 אין כך קוביבה, של כבושה לשם אלא לכיש כבוש שאין וכשם
 להר העולים לכובשים דרך סלילת לשם אלא קוביבה של כבושה
 ירושלים, של שחרורה למען אלא חברון הר כבוש ואין חברון׳

 מנהר הארץ גבולות יצב למען אלא הבירה׳ זו של כבושה ואין
 משלבת אחת, מולדת מחרוזת מדבר. עד ומשלגים גהר עד

ולחה. צחיחה פנה כל וכבוש מלחמות בשבילי
 נתכוצו ולבבות נתקדר מזרח לכיש. פני על חלמנו שעות
 מתגעגעת אהובה ככלה לנו נראתה חברון שקיעה. בדמדומי
 בתל פה שיחליפונו חכינו עינים בכליון העברי. הלוחם לבחירה

!מזרחה מזרחה. הלאה, ושאפנו סערה רוחנו הזה.
 של חיל־רגלים מחלקת הגיעה לכיש. בשמי נצתו כוכבים

 לאטנו, ירדנו כמו־חשכה ותוך לכיש את בידם הפקדנו גבעתי.
 לזחלים עלינו זחלינו. לנו חכו למטה עורגים. צוהלים, י־וננים,

 שנותר במשקה מישהו נזכר פתאום מעט. אותנו אחזה וצנח
בגופינו. פשטה וחמימות לשפתים בקבוק הצמדנו מהחג.

יהודים! שמחו, בידינוי! לכיש את ה׳ נתן הלא

 העזרה חנית מקום אל״ף, דרג והדרימה. הלכה החזית
 עד מסומל מקומו את העתיק הקרבית, והאפסנאות הראשונה

 ונשכב לבנו סעדנו עטאללה. חרבת בסביבות קטנה לבקעה
 אבל המחשבות. בראש עולה היה פת׳קה של זכרו עדיין לישון.

 נפשו, בטוהר אלא דם, השותת והמבוקע, המעונה בנופו לא
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 הידים באותן נהנים, ברכת מברך פת׳קה, הנהו, רצונו, באדיר
 כלי־ בהדקי שסחטו הידים אלו מטענים, מנגנונות על שלחצו

סוהר. של בתיל דרך לעצמן שפלסו הזרועות אלה ידיה,
 ושרה, אברהם את בריתו כרת פת׳קה. נפל הר־חברון בשערי

ורחל. ולאה יעקב ורבקה, יצחק

 חדשה: פעולה על נתבשרנו בוקר של מתאחרות בשעות
דומה. את לכבוש

 תחושותי בין התאמה איזו כבסערה. בי פרצה חדור,
 הרואה אדם ששמח כשמחה שאין לי, נדמה !המטה והחלטות

 כר מתגשמים. כשהם הלא־מובעות ושאיפותיו חלומותיו את
השעה. בזו אני הייתי

 חששנו הסלולה. בדרך לבוא רצינו לא לכיש, את עקפנו
 אל״ף, לפלוגה לנו, נועד כולו הכבוש ולמארבים. למוקשים

 לגדל וטובים חרושים היו המדרונות אך וגבהו, הלכו ההרים
 אם אוהביה. של ידיהם הדורשת דשנה אומה ושעורה. חטה בם

לנו. תהיה הזו האדמה כל — דומה את נכבוש
 אחת על פה, להקים יהיה טוב מה הו, !זו אדמה חמדנו מה

 משב־הרוח את ויום לילה לנשום משלנו, עבדי כפר הגבעות,
 היו אלו רון־צפרי־שמים. לקול המחרשה אחר וללכת הנעים

 בהן.. רצינות הרבה אך מתלוצצים, ספק בקול׳ שהובעו חלומות
 והיינו דרומה, הרחק הרחק בכבושינו כשהמשכנו כך, אחר

 הקופץ מבינינו מי נמצא היה מיד כלשהו, במקום נעצרים
:ומזכיר

משק? פה נקים אולי
 נמאסה לא פעם ואף מקומות, בעשרות הדברים חזרו כך
 אותה אהבנו כולה. הזו הארץ את אהבנו כי זו. אמרה עלינו
 אלה. ועציה. מעינותיה על וחולותיה, טרשיה על ובתום, באמת

שלנו. האהבה בטויי היו

חברון. בהר הפשיטה לגדוד שלישי יום
רית־גוברין. ראשון: יום
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לכיש. שני: יום
דומה. שלישי: יום

 לצבא השלישי יום דין את ידעו לא דומה שערביי נראה׳
 ולא ולוי. שמעון בידי שכם טוהרה השלישי ביום הלא ■ישראל.

 להגבלה שלישי וביום ,כי־טוב׳, בו הוכפל השלישי שביום ■עוד׳
התורה. תנה1

 נפלו אשר ולכיש׳ בית־גוברין שמע אליהם הגיע לא האמנם
 זאת, אין היו. קרובים שכנים הלא יתכן, לא ? ישראל צבא בידי

 נהרוס אנחנו כי האמינו ולא ,שלהם׳, חברון הר על ■שסמכו
 תחת שנפל ל,יהוד׳ תמיד וצוחקים משתעשעים היו הלא ־אליו.
 בטחו כה הגוש. בזת מלאים בתיהם עדיין בגוש־עציון. ■חרבם

הכפר. על למלחמה התכוננו שלא :בעצמם,
 חרדו לא עדיין הפשיטה, גדוד זחלי הכפר באופק וכשהופיעו

 כאשר רק לגיונרי. או מצרי לכוח ודאי חשבונו הכפר. ■יושבי
 ישראל. צבא זהותנו: על עמדו — אשנו עליהם :נפתחה

והמנוסה. המבוכה התחילה .אז
 נראה אותם. הדהימה בפתע׳ שהופיעה העברית הפלדה

 כי נזכרו ודאי בו. עשר שהם ואת עציון גוש את מיד ■שזכרו
 עלולים מה הבינו התדהמה, בתוך ופתאום, בזה. מלאי .בתיהם
 ה' כמעשה להומם. בהם היתה תדהמה להם. לגמול .אנחנו

למדבר... לחברון, עבר, לכל נמלטים התחילו סנחריב. במחנה
 אותנו קדמה חלשה רובים אש להתנגד. נסו מעטים רק

 נלחם שאלהים הוא ודאי בודדים. כדורים לכפר. בהתקרבנו
 היינו לא זה, בכפר רצינית ערבית התנגדות היתה אילו כי לנו,

 שעבר וזחל לפעמים צרות הכפר דרכי כי בנקל. אותו כובשים
 חלמו לא הכפר חושבי עוד. להתקדם יכולת מבלי נתקע בהן,

 רחובות את הכינו ולא אי־פעם שיבואו עבריים זחלים על מעולם
רכבנו. למען הכפר

 אל באים שאנחנו ידענו וקטלנית. חזקה היתה אשנו אבל
 ניתנה לא כאן עציון. גוש ואת תרפ״ט את זכרנו חברון. הר

ונתמלאו. נתרוקנו הכדורים שרשרות הפסקת־אש. -פקודת
חברון. בהר אש
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לידינו. נפל הכפר
 היריות את בנו ירו מתוכם שם. מצאנו רובים ארבעה

 הצליחו ואולי מאתנו ונסתרו רובים כמה עוד היו אולי המעטות.
 שנים שם. מצאנו רובים ארבעה יודע. אין — להמלט בעליהם

אחד... בכדור רק הנטען תורכי׳ .ואחד. אנגלי, אחד צרפתיים,
 באותיות ומכתב עברי, חיל של צבאי חגור שם: מצאנו ועוד
עציון. גוש מאנשי לאחד שנשלח עבריות,

מפנינו. כך כל נבהלו כן על

 בית־ נסיון הכפר. סביב הקפית להגנה כוחותינו את הצבנו
 הגיע אך לערב. עד שיחליפונו קוינו היטב. אותנו למד גוברין

שיבואו. לכוחות אין וזכר ערב
 ואין ממעל כוכבים במשלט, לילה המשלטים. לאוירת חזרנו

 בעמדה השומר האפלה. מתוך לועי־אש יפתחו אימתי יודע
 לפני אחדות שעות רק הבלתי־מוכר. היקום את בעיניו בולש

 כה קרוב, כה זאת ובכל לא־מוכר, הכל ועדיין לכאן הגיע כן
 עיניו בקשו ודאי סובב. ומתחיל השומר קם לפתע אליו. צמוד

 נשמע רחש קול כזאת. יעשה לבל עצמו מאמץ והוא להתנמנם
 והרי לגמרו התעורר נעצר, השומר הגבעה. מתחתית מלמטה,

 ממנו המקום את בעיניו לנקוב מנסה לשמוע, אזנו מטה הוא
הקול. בא

? מלילה מה שומר׳
נזכר: ואני

 מה שומר, י מלילה מה שומר :משעיר קורא אלי דומה. משא
 שובו בעיו, — תבעיון אם לילה, וגם בקר אתא :שומר אמר י מליל
 לקראת דדניט. ארחות תלינו בערב, ביער׳ בערב. משא אתיו.
 מפני בי נודד. קדמו בלחמו תימא ארץ יושבי מים, התיו צמא

מלחמה. כבד ומפני דרוכה קשת ומפני נטושה חרב מפני נדדו, חרבות

 כזה? ליום ישעיה נבא לא האם ערב. ומשא דומה משא
 להשיב, רוצה בדומה העברי והשומר ערב. בני מכאן נדדו הנה
 רוחם מטה האם חברון? בהרי משואות הנראו מלילה? מה
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 אשים רק השמים. אפלים ורבה? וריבון קיר־מואב יושבי של
שם. יעשה מה יודע אין בורדים,

 נפתחה לא אש נפלו. באשד רבצו המתים פגרי עבר. הלילה
 סערה רוחנו מנוחה. חסרי היינו להחליפנו. בא לא ואיש עלינו

 בא לא איש אבל הלאה. הלאה, בכבושים להמשיך וחפצנו
להחליפנו.
 עשרות עשרות במערות. לבקר ירדתי בכפר. ישבנו יומים

 ומראן נחצבו הסידית באבן לרוב. שם וכוכים מערות־קברים.
 היו אלה במערות. בהן׳ סובבתי שעות דב־יציעים. כתיאטרון

 השנים. אלפי מחון שלא אותות הזה. המקום עם לקשרי אותות
 זו ואחי. אבותי מיטב דם את לתוכה ורותה ספגה האדמה זו

 בחדרי סובב והוא ביתו את ורכש שחזר וכאדם שלנו. אדמה
 סובבתי כך דרי־הבינים, אותו השחיתו לא אם לראות הבית,

מסתוריהם. לדעת העתיקים הכוכים באלה אני

 ומבואיו, מוצאיו לדעת רוצים בכפר, סובבים שהיינו שעה
 שולים מורדי להם כובעים יהודים, שנים׳ לקראתנו הופיעו

 בידיהם נושאים והם וספק־נקיים ספק־עבודה בגדיהם וקמוטים,
עבים. חבלים פקעות

לעומתנו. זרקו — !״ חברים ״שלום,
עכשיו?" באים מנין וברכה. "שלום

מגל־און" שלכם, "שכנים
 שאלנו — הה?!״ השחרור? לאחד עכשו׳ המרגש ״איך

משחררים. של יהירות ברוב
שקט". מאד. טוב "טוב.
?״ מחפשים אתם ״ומה

צניעות. ברוב אחד ענה — פרות״ כאן שיש ״שמענו
רבים". עדרים כאן, פרות הרבה כן. "הו׳

סקרנות. מלאי בבת־אחת, שניהם שאלו — הן?״ ״היכן
 מאתנו אחד השיב — הגבעות״ בין הכפר, מאחורי ״שם,

ההרים. לעבר בידו והורה

L i
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 מהם אחד פתח לסוף כלשהו. מהססים שהם בהם׳ השגחנו
פיו: את

 ודאי שם י הה הפרות? את להביא אתם רוצים "אולי
לגשת."" מסוכן

 לשם לגשת יכולים אתם כאן, שאנחנו זמן כל !חשש "אל
מלא". בבטחון

אותנו..." מכירים הערבים אבל "כן...
 כולם "הלא — אחת בבת מאתנו כמה התפרצו — ״1? ״מה
האסון?" מה יכירו, אם ואף ברחו!

 אנחנו צרות... ענינים... לנו יהיו יחזרו... אם אבל "אבל...
שכנים..."

:נדהמנו
השתגעתם?.." הערבים? יחזור?! מי יחזרו? "מה?!
שלום..." כשיהיה המלחמה, אחרי "אבל,

 יחזרו!.. הערבים הם. חסרי־אמונה כה כעם. נתמלאנו
 אחות־ של תורות ולעטו שלהם בהרי־חושד אלה להם נסתגרו

 את שיחזירו אלא אחרת, לתאר יכולים הם שאין עד עמים,
 נוציא שאנחנו רוצים הם :הנולות שיא אבל, למקום... הערבים

הפרות..! את להם נביא שאנו האש, מן הערמונים את להם
 נושאי־ כל של בהלך־רוחם משהו נשתנה שכבר דמיתי
 אנשי אלה, וביחוד ופריטי. ושויון דו־לאומיות של האידיאות

 מתותחי רצופים ימים שהופגזו ממש, בחזית שישבו גל־און,
 האויר, מן הרבה התקפות שהותקפו שבבית־גוברין, המצרים

 אלה ודומה, ולכיש בית־גוברין כבוש עם עכשו, זה שנגאלו אלה
 בעצמותיהם. כרקב הללו האידיאות !לא אך עמדתם. שנו ודאי
!מרכושם ליהנות ורוצים — בנס־גרוש־הערבים מאמינים אינם

מהם: נפטרנו
הצאן... ומן הבקר מן לכם ומשכו לכו

:והללו
פרות... ללא ונסתלקו העקום מצפונם סביב חבליהם גללו
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 מאד. משמחות היו ותכפו, שבאו והגיעו, שהלכו הידיעות
חברון. הר בכל עצומה לבהלה גרם דומה כבוש כי סופר,

 הכובש. צבא־ישראל אימת את ספרו מדומה הנמלטים
 לגמרה. כמעט נתרוקנה העיר חברון זה. אחר בזה נעזבו כפרים

 יגן שהוא הודעה. לפרסם נצטרך זו בעיר הצבא שמפקד עד
 לנוע ונשאף בנו רננו הידיעות האחרון. האיש עד חברון על

 נעשה. לא המעשה אבל הראשונה. דוד בירת אל במהירות
 שלשה לכך. היו מוכנים לא ואצלנו בהפתעה בא הר־חברון פנוי
 שנמשיך כדי להחליפנו, שיבוא מי נמצא ולא בכפר רבצנו ימים

 לא חברון יקרה. הזדמנות אבדנו כך מזרחה. במסע־החלוץ
 משנוכחו ושבו, חזרו תושביה האויב. בידי נשארה שלנו, היתה

 כל שחששו הללו, העיר. את לכבוש מוכן אינו ישראל שצבא
 שאנו היו, ובטוחים מורא נתמלאו ישראל, צבא של לנקמתו כך

עציון. גוש דם ואת בתרפ״ט היקרים דם את להם נגמול
אז: נכתב החטיבה של ב׳עלון־שדה׳

חרד. ולבנו צופיה עיננו כאן. הננו
 מדיניים וחשבונות פוליטיים חשבונות על מרננים המחנה בקצוי
 לשמוע רוצה הלב אין מהתנגשות. והמנעות התאפקות המחייבים

!עציון לגוש לחדור אנו רוצים אלה. בחשובים ולהאמין
 הר־ כפרי יחושו הגואל. העברי נשק את ישובינו חורבות יראו

!הנוקמת ישראל חרב את חברון

המערבי. הר־חברון רכס על הוצב וגבולנו נכבשה לא חברון

להר ?לשת בין

 הכוח חברון. אל השלוחה העברית הזרוע גודעה כבהרף־יד
 הפקודה אך לפקודה. מוכן חברון, הר בשערי לחנות המשיך

 ואין להר, פלשת בין לכיש׳ לרגלי בקוביבה, ישבנו באה. לא
:העתידה דרכנו לאן יודעים אנחנו
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להרי או לפלשת
 לשערי עד כמעט והגיעו ההר למרחב פשטו יחידות־ג׳יפים

 יוצאת קטנה יחידה היתה לעתים מזה. ולבאר־שבע מזה חברון
 נצטמצמה בזאת שבויים. לתפוס או בסביבה דרכים למקש

הימים. אותם הגדוד פעילות
 שנמצא אלא השעמום, לתוך במהרה שנשקע היה דומה

מאתנו. זה ,תענוג׳ למנוע שדאג מישהו
 וגוש חברון נקמת אח לנקום מזרחה׳ פקודת־היציאה במקום

זאת׳. ,על :א נתן של לשירו זכינו עציון,
אתם, ואנחנו ובנות, בנים כי
בפעל מי
הסכמה, בטפיחת ומי

 ו״נקם", "הכרח" של במלמול נדחקים
מלחמה. פושעי של לתחומם

 לו, שקדמו המעשים ובעקבות א. נתן של טורו בעקבות
חריפים. ונוחים נתחוללו
 — !״ ? הצבא בשורות כאלה דברים להפיץ מרשים ״איך
 עלולים אלו מעיז ששירים חושב, המטכל "האין — אחד התרתח
 אותנו להביא אלה בדברים האין הצבאי? המורל את להוריד
 מלחמה׳. ,פשע מכנים מלחמתנו מעשי את אם ? המערכה להפסד

 שאצטרך ויריה יריה כל כשלפני לקרב׳ לצאת אני יכול איך
 זה של הריגתו האם היטב: היטב לשקול אהיה חייב לירות

 לאחר אם יודע, ומי אדע? איך לא? או הוא׳ ,פשע־מלחמה׳
 למשפט עוד יעמידוני לא האויב׳ בידי אהרג לא אם הקרב׳

 מופצים ושיריו המשורר, תובע זה את הלא כ׳פושע־מלחמה׳?
!..״ בינינו

ממנו: דאגה׳ ו,להסיר זה של כעסו את לשכך נסה מישהו
 ערבים׳. ,סתם להרוג שלא להקפיד חייבים אנחנו אבל "כן...

 אותנו שהכריחו מפני רק נלחמים, אנחנו מוסרי. עם אנחנו
 מעשים כנגד דעת״הקהל את להזעיק בא והמשורר להלחם.

 מדעת־ הצבא מעשי מושפעים לדעתו כי הצבא. בקרב מסוימים
 להסביר רוצה אך הוא הצבא, את מאשים אינו המשורר הקהל...



'ש א ב ר ע 1 ב סנה 232

 הוא לצבא, שלו הבלתי־מסויגים השבח שבדברי היהודי, לצבור
פשע־מלחמה..." למעשי החילים את מעודד

 ומכופלת. כפולה חמה עוררה המשורר על זו סניגוריה
:קריאות נזרקו מסביב

!״ לערבים תורתו את ״שיטיף
 ,חף־ בין להבחין יוכל אם ונראה להלחם, בעצמו נא "ילך

 נלחם הלא ,חף־מפשע׳? אינו המצרי החיל וכי !ואשם מפשע
 לא נא ינסה כן, אם פקודה... בתוקף צו־גיום, בתוקף אך הוא

בו..." לפגוע
 את באמת הסעירו שהדברים נראה וגברו. הלכו הצעקות

 כי מנסיונם ידעו הם ממש. לוחמים היו הם הבחורים. רוח
 הערבים הנה, ואשמים. מפשע חפים בין במלחמה להבחין אין

 מוכנים היו הזדמנות בכל אך חילים, אינם בהם שהיינו בכפרים
 נפלו יהודים כמה יודע ומי רכושם. את ולשלול יהודים לרצוח

 בדבר הספור את שמענו אחדים ימים לפני רק מידיהם. כבר
 וגרזניהם, שקיהם את שהכינו לגל־און, הסמוכים הכפרים ערביי

 האם המצרים. בידי כבושה לאחר לנקודה לפרוץ כשהתבוננו
 רוגמים היו לא האם 1 וילדיהם 1 מפשע הם חפים אלה ערבים
באבנים? דרך עוברי
 לשלול או הצבא מעשי את להצדיק נסו שנשמעו, הדעות כל
 נשמע שלפתע עד ו׳לא־אשמים׳. ,אשמים׳ שאלת מתוך אותם,
 זה, משפט שהשמיע חיל אותו כנען. עמי חדש: משפט

 נגש הוא כפרטים. אשמים הערבים אם לבחון נסה לא
 העברי העם של יחסו את השוה הוא היסטורית. מבחינה לבעיה

:היום לתקופתנו ההתנחלות בתקופת
 ? ישראל בני היו אכזריים וכי נשמה׳. כל תחיה ,לא :״נאמר

 כסוי על צוו אשר אלה, ? ישראל רבון לפני רחמים היו לא וכי
 אשר אלה ;העץ על נדון של נבלתו להלין שנאסרו אלה !הדם

!כנען השמדת על גם נצטוו אלה — הקן שלוח על נצטוו
? הדברים משתלבים ״כיצד

 אביהם של מימיו עוד רחמנים, הם בריתם מטבע "ישראל׳
 הוא ;אגג על לרחם שאול את שהביז^ הוא זה אנושי רגש יעקב.
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 בתוך לשבת כנענים שישאירו כך, לידי כובשי־כנען את שהביא
הצו. למדות ישראל גבול

 הרואה, שמואל, אותו להרוג. מתאוים היו לא ישראל "בני
 אגג. של אי־הריגתו על הרוגז הוא המוסר, איש הנביא,

 המלחמה, איש שאול, ואילו הרואה! אותו. המשסע א ו ה
!אגג על מרחם הוא — ה ע ר ה רוח ה איש

 שברגש. צו ולא שבהכרח צו היה כנען עמי השמדת "צו
 השמידו לא כי על :תוכיח וההיסטוריה למוקש/ יהיה לא ,למען

 רודים ועמלקים וכנענים ופלשתים מדין היו — כנען עמי את
השופטים. ימי כל בישראל

 לעם. דוחה באה — הכובש דוד בידי הגבולות ״משרחבו
 נחלשה — הכובש דוד משמת הכוח, תוקף משנחלש אבל

 לתקופת־הכוח. נכנעו רק המדינה שבתוך’הגויים כי הממלכה,
 ואף ראשון. בית יסודות נתערערו כך מרדו. — ומשנחלשה

 למנוע מצליחים אינם השני כירבעם וכובש כיאשיהו צדיק
 מועילות ואין בבית, נמצא הנכרי נמנע. בלתי הוא החורבן. את
לנפול. סופו — הבית ושלמה. דוד של הגזית אבני גם

 בעכו, יושבים גויים המשגה. על חוזרים שני בית "בימי
 הירדן בעבר בחורן׳ יזרעאל׳ בעמק בבית־שאן, בעזה,

 לכוחות הגויים אלה חוברים המרד, שעת וכשמגיעה ובירושלים
 גלילות חורבן־בית־שני. להביא אחת יד ועושים הרומאים

 לחוד, הירדן עבר לחוד, יהודה ומנותקים: מפולגים ישראל
 מולדת רצועות הגלילות. נופלים אחד אחד לחוד. הגליל

רעועים. יסודות רצופה, לא מולדת נכרים. מוקפות מנותקות,
 היהודית הרחמנות של המלחמה, עיפות של תוצאתה "זו

 המולדת של טהורה על הצו בא כן על האנושית. הטבעית,
מנכרים.

 הערבים את נעמיד העברית. ההיסטוריה מלקח אנחנו "נלמד
 הערבים של חייהם למען מות. או — פנוי ברירה: בפני

 הברירה בפני שיעמדו כדי דיר־יסין. מעשה נעשה והיהודים
 אלפי מנעו דיר־יסין הרוגי מאתים חללים. ירבו ולא

 נסטד אם לנו, ואוי בארץ. אחרים מקומות על קרבות הרוגי
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 במיטב בנינו ישלמו זו מצוה אי־מלוי על זה. מצו־תורה
 שבעים ישלמו בני־ישמעאל גם בנינו׳ רק ולא דמם.
כך". על ושבע

שוחרר! הגליל
 הגליל משמחה. לרקוד חפצנו אותנו. אחזה עצומה חזץה

 אלא לגבולו! מעבר האויב אחר רודפים כוחותינו בידינו! כולו
 רוב עם להמלט הצליח קאוקג׳י שלמה: היתה לא שהשמחה

 המשיכו חילינו הגבולים. להתרחבות הלב רחב כמה חילו.
 ה,אצבע׳ הלבנונים. שבידי הגליל אדמת לתוך בהתקדמותם

 כל שוחרר לא מדוע אבל, כפלים. נתרחבה שלנו הצפונית
 יכולנו תנופת־כבוש באותה הלא הליטניי עד הצפוני׳ הגליל

 בפנינו! לעמוד מישהו שיעז מבלי הזה, השטח כל על להשתלט
 תחת לקחתם ישראל מצבא בקשו רבים מכפרים שבאו משלחות
מרבנו..! — אנחנו ואילו חסותו!

 בריטים שתחמו הגבול לפי הכל׳ להם החזרנו זמן ולאחר
כולו. נגאל לא הגליל שנה. שלשים לפני וצרפתים

 עירק־ משטרת עדיין נשלם. ולא תם תם. ,יואב ,מבצע
 ,כיס־פלוג׳ה׳ של מערבי מעוז והיא המצרים בידי היתה סואידן
 לא יואב׳ ש,מבצע לנו, וגם למצרים גם היה ברור הנצור.
הדרום. באזור המצרים נשארו עוד כל נשלם,

 ה,כיס׳ אל האש פסקה לא בקרבות, הפוגה שהיתה ואף
 צהרים בוקר׳ ,ברכות׳ החליפו ומכונות־יריה רובים וממנו.
 הספקה מטעני — אויריות דרישות־שלום מסרו מטוסים וערב

 קטנה. לא ברציפות נשמע היה המנועים רעש הפצצה. ומטעני
 היתה השעה אם ידענו: המטוסים. את לזהות נצטרכנו לא אבל

 ל,כים׳, פצצות נושאי עבריים, מטוסים אלה הרי — שעת־יום
 :התפקידים נתחלפו הספקה. נושאי מצריים, מטוסים — ובלילה
 שהם ומשכנעת ברורה הוכחה הלילה... לחסידי הפכו הערבים

התגוננות! של למצב עברו
 שיירות־ גם בלילה. באים היו מצריים מטוסים רק ולא
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 בגלל בכך, הצליחו ולרוב החשכה. בחסות להתגנב נסו הספקה
מושלם. מצור שמנע הכיס, של גדלו

 עירק על לפעולת־התקפה לצאת הפלוגה נצטותה אחד לילה
 עירק היתה שלא ואף ה,כיס׳. של המזרחי מעוזו אל־מנשיה,
 לילה נסיעתנו ארכה הקרבי, מבסיסנו הרבה רחוקה אל־מנשיה

 את. לפנינו שירטה עזה, סופת־אבק נתחוללה לילה אותו תמים.
 ואין עוטי־אבק נסענו, תמים לילה פעמים. ולא פעם לא הדרך
 היה לא אז כי היטב, עטוף נשקנו עטפנו לולא סביבו. רואה
שלבוקר. לקרב עוד כשר

 ונכנסנו ההררי החבל מתוך יצאנו אימתי כלל חשנו לא
 מבלי ורחב, גדול אחד, בנד התערבל האבק פלשת. לשפלת

 עצמנו מצאנו המזרח, משהאיר בבוקר, רק בקרבתנו. מה שנדע
אל־מנשיה. עידק ליד

 הרבה ראינו לא כן פי על אף ושככה. הלכה סופת־האבק
 למחלקות נתפרשנו למטרה. קרובים שאנחנו נודענו רק לפנינו.

 ידידיה במרכז, יחיאל עם — רן בסגולים. מתקדמים והחלונו
 מבלי בזהירות, לאט-נו, התקדמנו מימין. ואנחנו שמאל באגף
 ורטטו סערו לבבות אך התקפתנו. מטרת היכן עדיין שנדע
 מבלי הרטיטות. את הגבירה עוד האטית הנסיעה קרב. כבכל

 בהם. קהינו לא ואנחנו הנסיעה במהירות הנהגים האצו פקודה
 — טוב!.. כך אותנו. סחררה המהירות המתח. בהקלת חשנו

במרץ... מהר, טוב, כך כן, הרגשנו.
 מישורי שטח המעבר. את בפנינו לחסום אמרו ערוצים

 נסינו מעבר. חפשנו שלא עד מהרנו, כך כל בו. וערוצים
קדימה... !לאל תודה הערוצים. את לחצות

 מתרבה. והאור נחלשת הסופה פלשת. מישור ישר. שטח
במלחמה. — פורקן ומבקשים דופקים לבבות

הכפר! והתקרב. הלך באופק. נתבלט כהה משהו
 הגוש לעבר ישר ונדהר הנשק מעל העטיפות את פרקנו

הכהה.
 ארץ. מגמאים הנהגים מכולן. הנשק מוגפים. השריון תריסי

וקרב... הולך כפר מהירות. מרוב מזדעזעים זחלים
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 של שדרה מתבלט. ירק קלוש. אבק סתוי. בוקר יום. אור
 עירק תל תל. גדול: גוש ומאחוריהם הכתים... גדר!.. ירק...

העתיקה. גת אל־מנשיה׳
 לפקודת־ מחכים האנשים איום. בקצב מסתחררות השניות

 שבע לגדר... קרבים אנחנו מעט... עוד מעט... עוד האש...
מאות... שש מאות...
!״ ״אש

 משוכות את מטאטאים הצרורות טם...—ט—ט—ט—ט—ט
 בינינו מולנו. הרחוב, הנה בברור. נראים הכפר בתי הצברים.

עלובה. ותעלה צברים משוכות רק
 של מחלקתו סביב משמאל. מאחורינו. פגזים. התפוצצויות

שם. רן גם יחיאל.
 הנה שרשרות. מרוקנים המקלענים מאחורינו. הפגזים

בקתה. הנה מטר... חמשים עוד הגדר...
לעברה. הוטל רמון — ץ!—א—א—א—ב

 בעמדה... נתקל אם המאטלר. לפגז המרעום את הרכיב חיים
 בפעולה... אחד מקלע רק ברוך. של במקלעו נתקע תרמיל

 שאנחנו דומה עובד. היחיד המקלע טם...—ט—ט—ט—ט—ט
בורחים... ערבים רואים

בכפר... ואנחנו מעט עוד
המחלקה. — זחלים שני

רן? היכן הפלוגה? איפה
 הלב סמיך. עשן תמורי מעברם. עלה עשן בהם. נזכרנו

 עשן.. רמוני אלה נפגעו... לא נחרדנו. לרגע רק נפגעו... :נחרד
נסיגה.

לסגת? עכשו׳ נתחמצנו. נסיגה?..
אחורה? או קדימה מעטות. שניות רק מהססים. אנחנו
אחורה. פקודה: משמעת. צבא.
 אינה היציאה שמטרת ידענו לא הנסיגה. על רוגזים היינו

 ראינו הלא זאת. עם להשלים יכולנו לא אך הטרדה. אלא כבוש
 העמדות את שם, החפירות את ראינו למקום. נתקרבנו איך
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 חפירות לידן. כמעט הגענו ביותר. מבוצרות אינן והן המצריות,
קשר. תעלות ללא גג מחפה עם בודדות
 איננו שאנחנו החליטו והם מתכנים והיו מפקדים היו אבל
 רכוך קדם לא כן על להטרידו. רק הכפר, את לכבוש צריכים
 אחת פלוגה רק כן על הוכן. לא וסיוע להתקפתנו, תותחים

נוצלה. שלא יכולת ראינו מאוכזבים. היינו להתקפה. יצאה
 עשן ענני הטרדה. פעולות בצעו האחרות הגדוד פלוגות גם

 נפלה לא כן פי על ואף פעולת־הטרדה, כל לאחר מתמרים היו
 הוסיפו התעודדו׳ אדרבה׳ לשופרות־ההטרדה. אל־מנשיה עירק
ולהתחפר. להתבצר המשיכו ועדוד, כוח

 ליצב רצו הקרבי, בבסיסנו אנשי־או״ם הופיעו הימים באחד
 מרוכז היה כולו שהגדוד וכיון זה. באזור העבריים הכבושים את

 זחלים נצבו הכפר במבואות כניסתם. את למנוע נצטוינו שם,
 יבוא זה. תפקיד למלא שנהנו לוחמים, ועליהם הדרכים לרוחב

 לעבור... נא ינסה השבדי. או הבלגי, או הזה׳ האמריקאי נא
 ישראל. לצבא בסים כאן בך. "חזור — לו נאמר — ״מיסטר״

 ,נציג והוא׳ בבקשה". לאחוריך, סוב רגלך. תדרוך לא כאן
 ה,חוצפה על אנטישמית בקללה יתפרץ מכעס׳ ירתח האו״ם׳,

 אם אבל אבל, ויחזור... ג׳יפו את יסב ברירה ובאין היהודית׳
 לו: נאמר לזה? לו, נאמר מה יהודי, קצין־קשר אתם יבוא

 ויבקש וירגז, יסמיק והוא לגויים". מעבר שאין פקודה, "קבלנו
שלנו... למפקד שנקרא
 המבוא דרך עברו לא האו״ם אנשי מאתנו. נמנע התענוג אך

בכלל. באו לא אילו היה מוטב מילא, שחסמנו.

מ?צר כרע

 גבעתו. על המבצר עדיין עמד נגבה, בואך הדרך, אם על
 היתד, עוד סואידן בעירק המשטרה בנין של המאיימת דמותו

 שבצפון באר־טוביה מני הדרום מרחבי על ומשקיפה משתקפת
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 מגדל ועד שבמזרח מבית־גוברין שבדרום. והלאה כוכבה עד
 שבתחתיתה, נגבה על עדיין המשטרה של ומוראה ים. שלחוף
 משרכים ישראל חילי עדיין אלי־נגב. דרכים עוברי על מוראה
 מביטים עבריים חילים עדיין הזו. האימה בעטי עקלתונים דרכם

 בבואות עדיין עליה. שנפלו חבריהם מדם האדומות לחומותיה
 ליד ומרוסקי־גוף פשוטי־רגלים והם במסירותם נשקפים היקרים
 בירוק מתנפנף חצי־סהר נפרץ. שלא פתח ליד המבצר, גדרות

 — שן חורקים עבריים וחילים יהירה בשחצנות למבצר מעל
עומדת. התל על והמשטרה

 גבעתיים עלו. ומדרום מצפון נועזים. אליה עלו שבע
 אונים והקריבו ולחמו בחומה עלו שבע יכלו. ולא — ופלמחאים

בידם. עלה ולא — וחיים
 עלו שבע בשמינית. נעלה אנחנו נתבשרנו: אחד שיום עד
 חייבת היא בידינו. המשטרה תהיה בשמינית ונפלו.

לנפול!
 במחנה: השמועה כשעברה לכיש, למרגלות חונים היינו עדיין

 לא אף פרטים, כל היו לא בראשית המשטרה... על עולים
 מוכרחים אנחנו ודאי, כודאות. נתקבלה השמועה אבל אשור.
!לעלות

ההצגות!" בחצר להתכנס הגדוד חילי כל "על
 להסברה נצטרכנו לא כנוס. היה הגדוד וכל השעה ארכה לא

ההתכנסות. מטרת את והבינו חשו הכל מוקדמת.
רב־בטחון. משופם, גבוה, הופיע. הגדוד מפקד

 כך, אמר. — סואידן״ עירק משטרת את נכבוש ״אנחנו
ומובן... פשוט נכבוש. אנחנו בפשטות.
 על ספר האסטרטגי. במערך ומעמדה המשטרה על דבר
 נפרוץ וחצי בטונה חומר. וחצי "טונה ההתקפה. תכנית

חומר־נפץ". וחצי טונה עם משורין אליה נקריב במשטרה.
 רבים. מפיות פרצה שבפליאה תדהמה שריקת וחצי! טונה

וחצי! טונה
 שהבנין ידענו למשטרה. בפריצה הכשלונות שבעת על ידענו

 למשטרת קילוגרם חמשים עשו מה ראינו אבל, כהלכה. מבוצר
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!המערבי הקיר כל את שם מוטטו קילוגרם המשים בית־גוברין.
הוסיף: מיד כי להרהורינו, ראה שהמג״ד נראה
 בית־גוברין. כמשטרת אינה סואידן עירק משטרת "לא...

 עירק משטרת את אך בונה". "סולל בנה בית־גוברין משטרת את
 לגנוב כיצד ידע לא ערבי... היה והוא ערבי. קבלן בנה סואידן

המלט..." את
הדברים. היו כך באמת, אך, לתאור. צחק כולו הגדוד

 רק תשתתף מאתנו השריון. גדוד על־ידי תבוצע "הפעולה
אחת..." זחלים פלוגת

 לחנם פלוגתנו. תהא לא שהפלוגה ידענו שנרמז, רמז לפי
המשטרה. בנין על נסתער לא אנחנו נצא. לא אנחנו ■התלהבנו.

 למה כן, אם נתקוף. לא אנחנו לחניותינו. חזרנו מצוברחים
? פה עוד לנו מה ? כאן אנחנו זה

 על בהסתערות השריון גדוד תמרוני נערכו בבית־גוברין
בטלה. — ואצלנו משטרה.

קנאה. אכזבה. שעמום. בטלה.
לקצינים. מבית־הספר חזר דב׳ שהופיע עד
 נשתנה ומיד בא, דב כי שמענו רק לראותו. הצטרכנו לא

 העצום. השנוי את בלבד שמו בנו הביא מה משום רוחנו. מצב
 ודאות נתמלאנו הפעולה. סדרי כל את ישנה בבואו שהוא חשנו

 מלפני הודאי־לשלילה המשטרה. בפעולת אותנו לשתף שיוכרחו
לודאי־של־חיוב. מיד הפך כן

 חשנו הגדוד. מפקד סביב ונתכנסנו חזרנו הערבים בין
צהלנו! וכמה חדשות. שנשמע

המשטרה! בנין על יסתער הגדוד
 דב יסתער. הגדוד באזנינו. ודאות הפכה בחושינו הודאות

הפעילה. מפקד
 של בטולה אף מופלא. בטחון נתמלאנו !הפעולה מפקד דב
 דב של בטחונו לבותינו. את מרכה לא וחצי׳ ה,טונה ■תכנית

חומר. וחצי מטונה עדיף
 — משורין ותחת קילוגרם. מאתים רק — וחצי׳ ,טונה תחת

 עשרים יניחו. בידים ישאו. בשקיות יתקרבו. בזחלים ידים.
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 המשטרה... בנין אל יתקרבו בחורים עשרה האחד. קילוגרם
בטחון. הפעולה. מפקד דב :אבל
 לשעת ועד מבוקר עצום. ארטילריה רכוז תנתן. סיוע ואש

 את יחסלו יסייעו. טנקים שני ועוד הרף. ללא אש ההסתערות.
לבנין. שנתקרב שעה עלינו ויחפו העמדות

 ההתקפה תהיה זו לפעולה. השם ניתן — שמונה׳ ,מבצע
הבנין. על השמינית
 נצטרך אנחנו הפורצת. אורי של מחלקתו הפורצים. אנחנו

הפרצה... דרך לפרוץ
 יכולתי. ולא — לשכב נסיתי עין. עצמתי לא לילה. זה היה
 לקבל צריך עצמנו, להכין עלינו ועוד נזוז. חצות אחר בשתים

 בתת־מקלעים. נשתמש קרב־מגע. יהיה הקרב וציוד. נשק
וכדורים. צריך׳ מחסניות הרבה

 מחר להעירם. יכולתי לא ישנים. הבחורים את ראיתי
 שהם אסור הבנין. כתלי בין פנים־אל־פנים, להלחם יצטרכו

שיישנו. להעירם. יכול אינני לא, למחר. עייפים יהיו
 המבצע על השמחה להרדם. יכול אינני במילא — ואני
שינה. רצון כל ממני הסירו דבר׳ יחסר לבל והדאגה

 לוחם, נשק ברוך, נשק ידי מלאו הנשק. מכובד ידי כבדו
 טוב כמה רמונים. כדורים׳ מחסניות, סטנים, משחרר. נשק

!הזחל את בהם למלא
ליציאה. להתכונן נצטרכו נעורו. בחצות

 כלל. לישון שכב לא הוא נעור, לא יענק׳לה נעורו. כולם לא
 ישתתף לא שיענק׳לה הוחלט כן על כי להרדם. יכול לא הוא גם

 משקפי־אבק להרכיב אנחנו חייבים הרב האבק בגלל בהתקפה.
הוחלט. כך ישתתף. לא — משקפי־ראיה מרכיב שהוא וכיון

אחרת. החליט יענק׳לה #בל
 משחזר, לקניה. והוגלה נאסר פעולותיו, בראשית הוא בעוד
 דחה בקלט׳ חופשה, לו משהציעו הפשיטה. לגדוד מיד התגייס

 של להפתעתם אמר, — !״ ללחום רוצה ״אני בבוז. ההצעה את
 לא — ,ממש׳ פעולה כשמזדמנת עכשו׳ והנה, בקלט. הפקידים
ישתתף?
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 שאינני חושבים אתם בהתקפה? אשתתף לא אני "מה?!
 מרכיב אני המשקפים את טועים! אתם משקפים? בלי ■רואה
 אינני !..באמת טוב... יותר רואה אני משקפים בלי ככה׳. ,סתם

 צריך אינני כלל. לי מפריעים אינם המשקפים באמת׳ משקר.
 שאתם מה כל בדיוק רואה אינני אם תראו אותי, תבחנו להם...

רואים..."
 נתן לא הוא יענק׳לה. של הפצרותיו בפני לעמוד היה קשה
 ישתתף שלא העובדה עם להשלים היה יכול לא מנוחה.

 עירק־ משטרת את כבש לא יענק׳לה כי שיאמרו, בהתקפה.
 — אבל להשתתף. מוכרח הוא !יתכן לא כזאת לא, סואידן...

אליו. אותו לצרף רוצה איש ואין בלעדיו כבר נקבעו הכתות
 ישתתף לא אם ישקוט לא ומצפונו ירגע לא שיענק׳לה ידעתי
 דתי בחור הוא עז. כי הלוחם רצונו את ראיתי בהתקפה.

 — התנגד לא שאורי ומאחר רציתי. כאלה בחילים ומאמין.
השביעי. ברקיע — ויענק׳לה שלנו. לכתה אוחו צרפתי

 לזה. זה דבוקים זחלים אור. ללא לילה, של בנסיעה יצאנו
 נאסר באלחוט יומה. שבא זו, משטרה מפני אוד להעלות ואין

 הפעולה כי אף מטרתנו. את האויב יבין שמא להתקשר׳
 ידע לא שהאויב מוטב ההפתעה, מן בה יהיה ולא ביום׳ תבוצע

 הזחל מנותקים. עצמנו את מצאנו לפתע מראש. כוחנו את
 עקבות לפי לנסוע בדרך. לגשש הוכרחנו נעלם. שלפנינו
 הנכונה. בדרך היא שנסיעתנו ולודא פעם מדי להעצר השיירה.

 כפר ליד הדרום, בכביש השיירה, את תפסנו הכביש ליד רק
 ואנחנו עדיין, לילה היה אבל נחמד, כפר אותו זכרנו ורבורג.

בחופשה... לא
 היתה אסורה עדיין הזאת, הסביבה על עבר רבות שכבד ואף
 לנסוע היינו חייבים רבים, חדשים כמלפני בכביש. התנועה

 הפרדסים. לתוך ונכנסנו ורבורג כפר את חצינו עקלתונות.
 הפרדסים. לריח נעורו והבחורים לשחרית כבר קרובה השעה

המקום. את הכירו עיניהם, ומשנשאו מנמנומם, נחאוששו במהרה
 עשרת בקרבות שלנו היציאה בסים זה שלנו! שפיר הו,
 שעברו בעלילות בהזכרם הבחורים צוהלים בחדלה הימים.
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 כמה ומרפאה. בית־חולים ששמשה הבקתה הנה כאן. עליהם
 כדי פצעים, באמתלת לכאן באים הבחורים היו ביום פעמים

 מערכת בה שמצאנו הבקתה, הנה האחיות. עם מעט ,לקשקש׳
 רחצנו בה הקטנטונת הבריכה הנה הקרס. צלב ועליהם סכו״ם

 עמדנו בו השדה והגה מאה־וחמש. הגבעה כבוש למחרת
הנה... והנה, הראשון. לקרב צאתנו לפני להתפלל

 את דחקנו הזכרונות. העלאת את סיימה פרדסים בין קרחת
 מלאכותית. מהסואה פטורים שנהיה כדי העצים, לבין הזחלים
 אלינו, שנסתפח צלם לתפלה. נתיצבו והבחורים עלתה השמש

 שמואל׳יק, בקש — רגע״ ״חכה תפלה. בשעת אותנו וצלם עבר
מתפלל... שיראה כדי בשנית, תפילין להניח ומהר

 סמל־ שרגא, הנהו גבעתי. מחטיבת חילים סביבנו נתקבצו
 לראות הנה בא הוא המשטרה. את לתקוף יצא פעמים חבלה.

הזה. הארור המקום את לתקוף הוא גם היוצא אחיו את
 בראש. היוצאת כתה כתה. בראש היוצא לאחיו חרד הוא

 שהוטל כתה המשטרה. לבנין ראשונה להגיע שנועדה כתה
 לו אין שרגא. את מרגיעים אנחנו המטענים. את להניח עליה

 "אנחנו — אומרים אנחנו — בטוחה״ פעולה ״זו לחשוש. מה
 מחייך הוא כמוהו". חיה לא שעוד עצום חפוי־אש מקבלים

 הועיל. ללא חזק. חפוי היה לנו "גם מיואשת: בסלחנות אלינו
ותצליחו". הלואי המשטרה. את לכבוש סכויים אין

 בא הוא גם "החמ״ד — לו מסבירים אנחנו — ״אבל״
 איומה. תהיה האש ביום. שתערך ראשונה התקפה וזו לעזרתנו.

עוד". להתנגד כוח בהם יהיה לא הרכוך לאחר
 כדבריכם... ויהיה הלואי :שאומר כמי בראשו, מנדנד שרגא

 זו. מוסמכת חות־דעת לאחר אף מתערער אינו בטחוננו
 זווזים׳,1ה,ו אלה לבנין, ראשונה שתקרב זו אליעזר, של כתתו

 את בקושי גמרו רובם בגדוד. הצעירים הם אותם, שמכנים כפי
 הצליחו לא שבהם ה,מבוגרים׳ ואף לחייהם השש־עשרה שנת

 בקרב עוד ברית־דמים כרתו הללו השמונה־עשרה. לגיל להגיע
 אליעזר. מפקדם, ובין ביניהם ברית־דמים בית־נבאללה. על
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 לצאת אליעזר סרב לעזבם׳ לא וכדי לאנשיו. מם־כף שבין אחוד.
הסמלים! לקורס

 שלו בווזווזים מסתכל ראש. בניע באחיו מסתכל שרגא
והילדים. האח על מרירות ומחייך

 של כתתו זו החבלנים. עם בראש, יוצאת אחת כתה ועוד
 אחד בחטיבה. המשרתים לאריה, לו׳ אחים שני עוד אריה.

 בקרב עוד, משרת אינו השני זה השריון. בגדוד והשני בגדודנו
ונסתמא. כמעט והוא בעיניו נפצע לוד על

 איטליה אבריו, בכל ואיטליה מאיטליה, אריה של מוצאו
 בארץ מספר שנים שבלה זמקה, עם מתידד הוא כן על בלשונו.

 מגוריו. עיר חיפה, בנמל אריה עובד האזרחיים בחייו ההיא.
 לחוש אתה יכול הגשמיות למעטה מתחת אבל מגושמת, דמותו

 ברגעים המתגלה טוב־לב דחב״גרם, של לב טוב לבו. טוב את
 עמו הבא כך. על מעידה אינה חיצוניותו אבל דוקא. הקשים

 כך לא אבל חבורת־בריונים. ראש לחשבו עלול ראשון, במגע
זה. אריה הוא

 כתה. ומפקד קורס כל עבר לא כתה. על מפקד אריה
 היא החיצוני שלטם לעצמם. קוראים הם ,העליזים ,הקצבים

 הדרדרות מפני עליהם שומר אריה של טוב־לבו אבל הגסות.
 בכפו לגמרי. מובן לא באורח אותם מרסן אריה .,,קצבית
 סביב ערב, בעת והאטי. העמוק בקולו בעדם. עוצר הוא החזקה

 מפקדם: מפי שלמדו ,ה,המנון בשירת ,ה,קצבים פותחים למדורה,
 שירים ועוד .,ה,קצבים מעטה זהו רומנטי. איטלקי דיגים שיר

 הוא פיוטית נפש בעל איטלקית... לשיר למדו כולם שרים. הם
הפלוגתית. באוירה מיוחד גון אריה,

 אבל משימה. לכל נכון הוא חלילה. פחדן, איננו זה ואריה
 לפעולה כתתו את להוציא הוא רשאי אם מסופק, הוא תמיד

 אל הוא פונה אז אותו. מהסים שבו האחריות רגש מסוכנת.
 באיטלקית. ,,ציונית הרצאה לפניו נושא וזמקה זמקה. אל ידידו׳

 יוצא חוא זמקה׳ של עצתו־הרצאתו את משספג אחר־כך,
מלא. בבטחון לפעולה

 סובבים אותם רואה ואני זמקה׳ לפני בא הוא הפעם גם
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 אנשיו עם להסתכן לו מותר אם שואל אריה זה. בצד זה בשדה,
 שלם אינו לבו המשטרה. בנין ליד ראשונים להיות זו. בפעולה

 של פניו מאירות גומר, כשזמקה כך, ואחר מסביר. הוא עמו,
בטחון. ומלא מעודד לאנשיו חוזר והוא אריה

 עבר עמנו שיחד התימני, משה׳ גם נמצא אריה של בכתתו
 יחד הימים, עשרת קרבות את הראשונים, השרות חדשי את

 נצטמצמו הכתות דרכים. נתפלגו כאן הפשיטה. לגדוד חזר עמנו
 באוירה להמצא למשה, לו, קשה אריה. של לכתתו עבר והוא

 ושותק. סובל סובל. והוא הוא, דתי כי לו, נפש ה,קצבית/
 לרדת מוכן הוא ובשקט חומר־הנפץ חבילת את לוקח הוא בשקט

 שנשמתו אני, יודע אבל שותק, הוא הבנין. קיר ליד ולהניחה
 החיצוני. הקפאון מתוך מתעלה היה רחוקות לעתים רק סוערת.

 יהודי של החריפות בכל הרוחני, עשרו בכל מתגלה היה ואז
והאמונה. החידוד בכל תימן,

 איננו פת׳קה אבל כן. לפני זו כתה של מפקדה היה פת׳קה
 יזכור הוא הכתה. על ישמור הוא כן, הפקוד. את קבל ואריה

שהלך. מפקדה את
 לסיור ג׳יפים, בשני יוצאים אנחנו הצהרים לשעת קרוב
 על־ במהירות מתגלגלים הג׳יפים בראש. וישקה דב מוקדם.

 על מבט להעיף מספיק אינני מרחקים. מגמאים הכביש, פני
 אנחנו הפניה. ג׳ולים׳ לנגבה, הכביש המוכרים. המקומות

 מאחור נשאר תחתינו, חורק הגשר גשר־ברזל. על־פני חולפים
ומתרחק.

 המכונית במרומי בשמי. קוראים לידנו. חולפת מכונית
 מספיק אינני דל״ת. בפלוגה שלנו מהמחלקה סגס, את רואה אני

 הג׳יפים רב. מרחק משם רחוקים כבר ואנחנו שלום להחזיר
 ונכנסים יורדים מאה־ושלש־עשרה. הגבעה לשמאל. פונים

 תעלות וסבוכה. ארוכה חפירות רשת מצרית. חפירה לחפירה.
 אלה שידענו. המצריות החפירות אותן אלו אין לרוב. ובונקרים

 מצרי חגור שיירי לקח. שלמדו נראה ובמאמץ. בהקפדה נעשו
 אנגליים־ קובעי־פלדה להן. ומחוצה החפירות בתוך מתגלגלים

 במשלט הללו, בחפירות שלנו חילים יושבים עכשו מצריים.
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 המשטרה. בנין לעומת לועיהן מכונות מכונות־היריה הזה.
!המשטרה

 קולות־ .מעשנת שהיא רואים אנחנו היא. ברורה כמה הו,
 כמה הו, בתוכה. סביבה׳ מתנפצים פגזים באזנינו. עולים נפץ

 עדיין גאותם עדיין. מתנפנף הירוק הדגל אבל פגזים! הרבה
 הנה פניה. את אנחנו בוחנים במשקפת שחקים... מרקיעה

 הנה׳ !מפניהן להזהד שם. מכונות־יריה מאד. קטנים האשנבים,
 חפירת־ נמצאת והבנין, הגדר בין כאן, הדרומית־מערבית, בפנה
 בה. משחיר משהו ברזל. דלת — הבנין במרכז !להזהר הגנה.
 מכאן לא אבל, נפרצה. הששית בהתקפה פרצה. היא שזו דומה
 מטרים כתריסר תעשה הפרצה התכנית. את מסביר דב נכנס.

 ומסביר חוזר והוא המערבי. בקיר הדרומית־המערבית, מהפנה
 רטט הפורצים. דרך ואת החבלנים דרך ואת המשטרה מבנה את

 אחדות, שעות בעוד מצבי את בדעתי מעלה כשאני בי עובר
 בעוד קרב־מגע... — ובפנים לפרוץ, נצטרך ההתפוצצות. לאחר
 לפרטים שוקע עצמי, את להרגיע מנסה אני אחדות!.. שעות

 לפרוזדור לפרוץ צריך ואני אמרתי המסדרון׳ היכן טכניים.
 מטר הפרוזדור? של המעקה גובה ומה השניה? שבקומה
 של המם־כפים דב. מרגיע — פחות״ ״אולי גבוה. ? ושמונים
 מוטל היכן עד שואלים בגדר. הפרצה לרוחב שואלים החבלנים

 אנחנו מסתכלים ארוכה שעה עוד הזחלים. עם להתקרב עליהם
 מוכן יהיה שהמהלך בדמנו, אותה לקלוט רוצים במשטרה,

 מופגזת המשטרה האויר. את מרעידות התפוצצויות מראש.
 יתגברו הצהרים אחר רכה. הפגזה עדיין זו אך הבוקר. מאז

 אש המשטרה תכוסה הפריצה לפני האחרונה ובשעה ההפגזות.
ומכונות־יריה. ומרגמות תותחים הפוגה. ללא

 שטוחים המשטרה, ליד משמאל, מבטינו. את מפנים אנחנו
 להבחין קשה המבצר... לעומת ננסית כמה נגבה. של בתיה

 קשה עשן. של ערפל יצרו הפגזים התפוצצויות שבה. בהריסות
דרור. לך ויקרא מעט עוד נגבתנו! סבלנות, לראותה.
 ארבעה טומיגנים, ארבעה הגיעו בינתים לשפיר. חזרנו
 הטומי את מלטף אני ארבעה. רק יותר. השיגו לא טומיגנים.
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 בטחון כמה הוא׳ טוב כמה אבל מהסטן. שנים פי הכבד הכבד,
 כדורים כבדים. הכדורים אחוז! מאה אותם מנסים אנחנו בו!

 בנרתיק רמונים הכדורים. מכובד למטה נמשכים הכיסים רבים.
 מסביב בכיסים. וכדורים נוסף בנרתיק מחסניות־לטומי שבצד.

 יתלקח. והקרב שעה־שעתים עוד הנשק. בנקוי כולם עסוק־ם
 בהקפדה נשק. נשק׳ רובים. סטנים, טומים, מגלדים, ברנים,
העצלנים. גם מנקים,
 מפליט — יוצאים... כבדה. משקולת מעין בתוכי חש אני
 כן, מתרגש. אני לפתע. יורדת המשקולת את חש ואני מישהו,

 במהירות תלוי הכל יתלקח. והקרב שעה עוד מתרגש. אני
 עומד מי י.. לעמוד !לעמוד מוכרחים ודאי׳ ? הנעמוד ובזריזות.
 ! 1 יעמוד מי רמונים. נשליך צרורות, נמטיר נסתער, !י בהתקפה

נמחץ... נסתער, יעמוד! פתי
 מקפצת, שבי המשקולת אחד. מרגיע — יוצאים״ אין ״עוד

ועולה. חוזרת
 דב את רק מהסיור. באחור חזרנו לאכול. גמרנו לא עדיין

לאוכלי זקוק הוא האין רואים. איננו
 הפקודה דב. של פקודחו רועמת — !..״ הזחלים על ״לעלות

אחרים. מפקדים מפיות ונתגלגלה חזרה
הזחלים..." על "לעלות הזחלים..." על "לעלות
 קצובות לכביש. וירדה מהקרחת עצמה התיקה השיירה

 גבוה עומד בראש, דב האספלט. על־פני השרשרות נתגלגלו
 איננו. חיים ועדיין הכביש על אנחנו בידיו. פקודות ומורה

 יצא והנה המחלקה. של למאטלרן ונתמנה סוף סוף זכה חיים
 קולו. את אנחנו שומעים פתאום אישית. להגנה אקדח. לחפש

 מהנשק... אקדח... השיג ומעייפות. משמחה ונושם רץ הוא
 עשרה... ושמונה מאות תשע אלף משנת מצוין... אוסטרי שטייר
 לו משוך שרוך־הבטחון טוב, עצמו חש חיים ארוכים... כדורים

אקדח! בעל גופו. לאורך גאותנית ברשלנות
 אהלים בחורשה חורשה. — מאה־ושלש־עשרה הגבעה לפני
ומתעכב. עובר זחל כל אנשים. ובפתחה
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 ישנו כאן — משהו יקרה אם ראשונה. עזרה תחנת ״כאן
מנתח..." רופא.

מנתח.. רופא... טובה. לא אוירה משרה הכרחית. הודעה
 לכל מודאגת. בברכה אותנו ומברך שם עומד ה׳שלימזל׳

שפתיכם?! על העצב למה עודדו! לנו׳ חייכו הרוחות!
 מנועיהם הטנקים. שני לנו מחכים מאה־ושלש־עשרה ליד
 ועולים עמנו יחד ממשיכים הם עשן. מעלה והאחד פועלים

למאה־ושלש־עשרה.
 מתקבצים: כולם דב. מפקד — אלי!״ — האנשים "כל

 מנשבת. קלה ערב רוח טנקיסטים. מבססים, מתפרצים, ם, הבלג
 נעשית השמש מתארכים, הצללים הגוף. את מרעידה קלה צנה

 בראש כשהחמה נעילה. לפגי הכפור-ים יום כשל הרגשה קרירה.
 גזר־ לחתימת מצפה מלאה, והנשמה ריקנות בגוף האילנות,

הדין.
 צל עומד. הוא רק לשבח. מכריח דב לארץ. יושבים כולנו

 ונושא מדרון של במורד עומד הוא גופו. מחצית מכסה חורין
דבריו.

לנעילה. מנחה בין אחר־הצהרים. שלש השעה
:מראשית הפעולה תכנית על חוזר דב

 ההתפוצצויות? את אתם שומעים העשן? את אתם "רואים
 המצרים באש. המשטרה את מכסים שלנו והמרגמות התותחים

 המשטרה. על נעלה מעט עוד ראש. להרים יכולים אינם
 התקרב עם העמדות. כל את ויחסלו בראש יסעו הטנקים

 התותחים אש בהפגזה. וימשיכו לצדדים הטנקים יפנו החבלנים,
החבלנים". להתקרבות עד תנתן

ושואל: שלידו הטנקיסט אל פונה דב
העמדות?" כל את לחסל כדי אתה צריך זמן "כמה

 שפתים, נושך רגע־שנים, מתאמץ מצחו, מוריד הטנקיסט
ראשו: ומרים חוזר אחר

העמדות". כל את מחסל אני שעה בחצי שעה. "חצי
לך". נותן אני שעה רבע הרבה. זה "לא.
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 לגמור אוכל לא שעוז ברבע עמדות. הרבה יש אוכל׳ "לא
היטב". הבנין את לנקות רוצה אני הכל.

 כסוחרים רצינות, באיזו המקח. על עומדים הם אחדים רגעים
 יחוסלו רגע בעשרים רגע. עשרים :מתפשרים הם לבסוף ממש.

העמדות. כל
:המשיך ודב המשא־ומתן תם

 לגדר. מתחת מוקשי־בונגלו ויניחו ירדו יתקרבו׳ "החבלנים
 ליד אותם ומניחים נושאי־המטענים יורדים התפוצצותם לאחר

במהירות. וחוזרים הפתיל את מדליקים החבלנים המשטרה. קיר
 פורצים במהירות, הפורצים מתקרבים ההתפוצצות "עם

 אחת כתה הארוך. המסדרון על החולשות עמדות ותופסים לבנין
 ויבססו המשטרה את מיד יקיפו האחרים השניה. לקומה פורצת

הכבוש. את
 להניח הפורצים הזחלים מתקדמים החבלנים, יפגעו "אם

 ומטענים חבלנים שני אליהם יצורפו כך לשם נוסף. חומר־נפץ
שלישי. גל יופיע — יפגעו אלה גם אם נוספים.

 רק קדימה. תמיד נסיגה. אין להכבש. מוכרחה "המשטרה
!״ קדימה

 דב של דבריו הנה... הנה׳ בי. סערה רגשות של מערבולת
 גל ראשון, גל קדימה! נסיגה. אין אכזריים. ואף היו גלויים

 להכבש. חייבת המשטרה — אבל י חי יחזור מי שלישי... שני,
לנפול! חייבת היא בשמינית

הזחלים..." על "לעלות
 כמה ממושקפות. רציניות, לפנים מעל קסדות כולנו. מתוחים

 הדבר נסיגה. אין כאן. אחד לב שרק דומה י כאן דופקים לבבות
ברור.

 ירדנו לפנינו. בשדה מתקדמים טנקים שני בראש. הטנקים
 פנוי ראשי היה לא דגנים. בה צמחו עדיין קטנה. לבקעה
 לא המשטרה אחר. מין־דגן או שעורה או חטה זו אם להבחין
 הלכו הצללים מאד. קרובה נראתה, נגבה אבל עדיין, נראתה
 היה האויר מאד. חורה השמש ארוכים. ארוכים צללים וגברו׳

 המשקפים בין שנמרח החולין, אבק־שרפה. מלא עשן, מלא
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 הפנים. לאורך נזלו שומן וטפות הגוף מחום .נמס התחיל לפנים,
 על עלו זחלים שני שניה. ואחריה התפוצצות נשמעה פתאום

 מאה־ושלש־עשרד" הגבעה סביב מצדי שדד,־מוקשים מוקשים.
 מיד השתלט דב לרגע. רק קלה, מבוכה נשתררה פונה. שטרם

 מתמצא המצב..הוא על להשתלט :דב של סגולתו זו המצב. על
 לעצור! לא הלאה! עליו. שליטה להפתעות אין במקום. מיד
 מבעד אף וברורה גדולה נראית המשטרה, נראית כבר הנה

 המשטרה חומת אל מתנפצים פגזים ברורה. גדר־התיל גם לעשן.
 מתנפנף הידוק והדגל ומענינה משחירה כולה אדמתה. ואל

 מכונות־יריה באזנינו. עלו ארוכים ארוכים צרורות כמקודם.
 הבנין בחומות פגעו הקליעים שלהן. הקרב בזמר פצחו רבות
 צרורות, צרורות, כדורים, אלפי וחדרו. בחלונות פגעו ונתזו.

 עטופה באש. כולה היתד, המשטרה שרשרות. אחד שרשרות
עשן.

 נושאי־ של הזחלים שני עצמם האיצו ובינינו הטנקים בין
 קסדות רק הרבה, ראינו לא וה,קצבים׳. ה,ווזווזים׳ המטענים.

ושריון. פלדה
 הבנין ועל העמדות על באש ופתחו לבנין קרבי הטנקים '

 עברה פתאום אליו. וקרבים הולכים כשהם אש המטירו כולו.
 במוט פגע פגז נפל! כרע הסהר־בירוק הזחלים: בתוך צהלה
והפילו. הדגל

 בטחון רוח עלינו עברה פתאום והלכה. גברה הרגשות סערת׳
 רומם שנפגעה, בד חתיכת לארץ, שכרע סהר זה, מראה עצומה.

:הזחל בתוך צהלנו קטנים כילדים נלהב. נאום מכל יותר רוחנו
!..״ נפל הדגל !..הופל ״הדגל
 רוחשים היו שעדיין פחדים כל ובאלחוט. באויר עברה הרננה
 לא אויב של כלי־נשק שהשמדת דומה חלפו־גזו. בלבותינו

שהופל. הדגל מזה יותר גדול בטחון משרה היתד,
באלחוט: מודיעים ולפתע

 שהם מצרי, שדור נקלט בורחים... החלו שבמשטרה המצרים
 הם דחופה... עזרה מבקשים הם התמוטטות. לפני עומדים

בורחים...



באש נוער סנה 250

מהרי.. מהר׳ קדימה! בורחים! המצרים
 רק ונפסקה. הוסטה התותחים אש לבנין. קרבו הטנקים

 קרבו המטען זחלי במתן־אש. המשיכו ומכונות־היריה הטנקים
.‘מוקשי־בונגלו הניחו החבלנים ועצרו. לגדר־התיל
 נושאי ירדו במהירות נפרצה. הגדר נשמע. חלש קול־נפץ

המשטרה. קיר אל הרסוקה הגדר בעד ומהרו המטענים
!במבצר נוגעים אנשינו !המשטרה בחצר אנשינו

 הולכים גלויים. כאילו המשטרה בחצר האנשים חרדה. רגעי
 להם חרדים אנחנו ומביאים. הולכים חומד־נפץ. שקי ומביאים

 הולכים ומביאים, הולכים כמצווה. מלאכתם את עושים והם
מתפללים. אנחנו יפגעו! לא לו ומביאים.
 בקיר לפרוץ וכדי מהחצר. היתה גבוהה המשטרה רצפת

 את הניחו ועליו לקיר שעון שולחן־עץ הקימו הבנין׳ ביסוד ולא
המטענים. שקיות
 היבנאלי, יוס׳קה, רב. חומר־נפץ שק. גב על שק מניחים הם
 תבוצע שהמלאכה ומשגיח סובב המטענים נושאי של סמלם

 לחזור התגעגע כמה רונן. אותו רואה שאני דומה כהלכתה.
 נקמת לנקום שאף כמה מקניה. חזר מכבר לא זה ולהלחם.

 בבריטים, לנקום היה רוצה אמנם תש״ד. בערב־פסח שנפל אחיו
 והאויבים היום. אויבים הם המצרים גם אבל אחיו. של ברוצחיו

 ובסער אחיו. קול שומע הוא !יוסף בהם, נקום אחיו. את הרגו
לפרצו. המשטרה, לבנין אנשיו עם יורד הוא שוקט

 אליעזר הבנין. על אשם את הם גם ממטירים המקלענים
 הם גם והטנקים והאשנבים. החלונות לתוך מאטלר פגזי יורה

האגפים. בהפגזת ממשיכים
הודלק. החומר
 וזזו געו הזחלים לזחלים. חוזרים האנשים את ראינו
 לרגע פעולתנו. זמן שהגיע ידענו הבנין. מן להתרחק במהירות,

 :שנזדעזענו עד ראשינו את הורדנו הנסיעה. מהירות את בלמנו
 בהדף־ שהרגשנו דומה האויר. את החרידה איומה התפוצצות

 שחור ועשן תחתנו רעדה האדמה בגלגל. רעם כקול האויר.
מפנינו. המשטרה את כסה ועלה, תמר
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•י" ״מהר — הנהג לרחמים צעקתי — !״ ״קדימה
 המשטרה מתוכו. הוקפצנו שכמעט עד הזחל את הדהיר הוא

 הזחל בגדר. הפרצה הנה עשן. מכוסה כך, כל קרובה היתה
 בלם רחמים בחצר־המשטרה. אנחנו !בסדר בעדה. ועבר קפץ
!מהר רדו !מהר מהר, בחריקה. המכונית את

 עם פתוחה. האחורית הדלת היתה רחמים, עצר בטרם עוד
 כך כל בו שנפלו במקום עמדו רגלי אחורה. קפצתי הבלימה

בחורים. הרבה
לאנשים. צעקתי — !!״ מהר !״מהר

 ברוך, מנחם, שמואל׳יק, יענק׳לה, נתן, קפצו. זה אחר בזה
 וזביל המאטלר את במהירות הורידו לאחיו. עזר איש חיים.
ה,ברך. עם קפץ ברוך אחד. פגזים

 מאז שעות שחלפו לי נדמה צעקתי. — מהר!״ ״יותר
 לכתה, ומחכה שעות כאן עומד שאני לי נדמה ההתפוצצות.

במהירות. תלויים חיינו מהזחל. לרדת שתואיל
למטה. כולם

!״ ״אחרי
 תי רא לא נמוג. התחיל העשן הפרצה. לעבר במהירות רצנו

 לעמוד לא הצדה! הפרצה. לידי. שחור לוע רק דבר. סביבי
!לירות עלול האויב הפרצה. מול

 לתוך לפחץ במטרה: דבק הייתי לצדדים. הסתכלתי לא
 האחרים אחד. בורג היינו אנחנו מבפנים. עליו להשתלט הבנין׳
להבטחתנו. כבר ידאגו

 אבל הנצרה, את לשלוף ורציתי מנרתיקו רמון הוצאתי
 הוא לידי. עמד חוליגן אותי. הקדים חוליגן עצמי. בעד עצרתי

 הרמון. את השליך חוליגן הפרצה. בצד עמדנו לפני. הגיע
 מתפוצץ? הרמון אין מדוע ארוכות. ארוכות שניות חכינו

 עמדנו כי השליך, בשמאלו שני. רמון והשליך נזדרז חוליגן
יקרות. ארוכות, שניות עברו שוב לפרצה. ימין מצד

ההתפוצצות. הדהדה — אך״—א—א—א—א—״טר
הכתה. לעבר לאחורי, צעקתי — !״ אחרי !״קדימה
 אבל הראשון. חדר הוא המשטרה. בתוך כבר היה חוליגן



באש בוער סנה 252

 הם? היכן ראשונים. להכנס צריכים הם הלא שלו? הכהה היכן
 לא הזחל! ליד נשתהו עדיין הפרצה, ליד נמצאה לא הכתה

 במהירות ירד לבדו חוליגן רק הנשק. את להוריד הצליחו
בבנין. כבר והוא

 תגיע. חוליגן של שהכתה ולחכות להשתהות עוד יכולתי לא
אתי. הכתה כל לאחורי: הבטתי יקר. הזמן

 מלמטה הריסות גל התכופפתי. נמ״כה. היתה הפרצה
 והקיר שלם במטר כמעט מהחצר גבוהה הרצפה בשפוע. והכניסה

 הכל גופי. את דחקתי המטר. מחצית אולי מאה עבה הוא גם
 הבנין, בתוך אני הפרצה. את עברתי גופי׳ ישדתי לפני. מעונן
המשטרה. בתוך

המשטרה! בתוך
 — צעקתי — ושמואל׳יק" ״ברוך הכתה. כל נכגסי. כולם

מהר!" השניה. לקומה "קפצו
ב■. חזרתי ומיד הפקודה את למלא הספיקו לא

!״ המסדרון בצדי עמדות תפסו !העלו אל ״לא,
וקרבות. הולכות דמויות ראיתי מלפני. עולים התחילו קולות
עמדות!" "תפסו

 כהים משקפים הפרוש. הענן מתוך וקרבו הלכו הדמויות
 נתקרבו הדמויות מעונן. כה הכל חושך׳ ובפנים לעינינו. היו

אלי־חוף. משתברים גלים כשאון עצום. ברחש
 בהסוס. וקרבו הלכו הענן. מתוך בטשטוש נצטיירו הדמויות

 הראשון את ראיתי לידנו. כבד הם הנה וקרבו. הלכו קרבו. אבל
עייפנית. בתנועה ראשו מעל ידיו את מרים שבהם

 לקבל ממי לי אין כאן בי. רק מצבנו תלוי שעכשיו ידעתי
 מנוגדים צוים שני לעשות. מה לדעת מחכים הבחורים פקודה.

 שבויים. להביא שנשתדל הגדוד מפקד הורה אתמיל לנו. היו
שבויים. לקחת שאין דב הודיע היום

לפקודה. מחכים הבחורים עכשו. להחליט עלי
 היו לא שאלה יודע אני חישובים. חשבתי בתת־ההכרה

 פקודה לתת חייב והייתי לפנינו היו המצרים ממש. חישובים
שנתתי: הפקודה את לתת הניעני מה אני יודע אך במקום.
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להרוג!" לא להרוג! "לא
 במצרים, נירה באם הבנין. בתוך היינו אנשים שמונה רק

בהכרח. להתמרד עלולים הם מכניעתם. בהם לחזור הם עלולים

משמאל — הפרצהאידז מי עירק משטרת לפנים: טצודת־יואב,

 מחוץ להוציאם עלינו כאן. .מאתנו רבים והם להם, יש נשק
 שמירה של נמוק זה היה שיעשו. מה בהם יעשו ושם לבנין,

עצמית.
לירות!" "לא

 היו הם הבחורים. בעיני חן מצאה לא שהפקודה ראיתי
 מתח. אחוזי היו וליהרג. להרוג לקרב. בנפשם ומוכנים פורצים

 בו, שהיינו הנפשי במצב זה. מתח לשבור אפשר כזו ובפקודה
 את כוחנו, את הרגשנו בו נשקנו. את להפעיל היינו חייבים
 הכריעו — אבל סיגים. לחיל שיהיו אסור כזה במצב עליונותנו.
ההגיוניים. השקולים עצמית, שמירה של השקולים

 מעושנים חומים, לבושי לידנו. עברו הראשונים השבויים
משהו. לומר רצו ברובם. צעירים שמנמנים, פרצופים ומיוראים.
!..״ ״גום — אל׳הט צעקנו — !״ "יללה
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 הכוון. את להם הורתה הפרצה בעד שחדרה האור קרן
 יריה, קולות נשמעו מבחוץ לצאת. פחד רגע. הסם הראשון
 בו, יורים והיו מעט עוד נתכעסו. החבריה ירי. של צרורות
 נוספת צעקה מכודן. רובה אליו כיון מישהו הפקודה. למרות
לפרצה. מבעד לצאת שיתחילו להם גרמה

 הו, להופיע. התחילו והעשן, האפל מהקצה לפרצה, ממול
 סוף. ללא עצומה. שיירת־אדם זו היתד, !סוף ללא רבים. כמה

 נשענים צולעים. תחבשות. אדומות. רטיות ופצועים. בריאים
 שרצו כזו נוראה, אימה נשקפה בפניהם חבריהם. זרועות על

 לשבויים עשו שהם מה זכרו אולי ותל־אביב. נגבה על להביא
 לרגע בית־עפהי על השניה עדב־ההפוגה בהתקפת שלנו

 פחות בבנין, כאן, ואנחנו כך כל רבים הם חושש. התחלתי
איש... מעשרה
הנשק. בכלי השבויים את הבחורים דחפו להתעודד, כדי

אליהם. צעקו — גום!״ יללה! ״יללה!
 בידיו. הכבד המאטלר את בהחזיקו נחות׳ עצמו חש חיים

 והניפו הכבד המאטלר את לקח משהו. לעשות היה חייב הוא גם
!כאלה כוחות לפתע לו נמצאו איך פלא, כשוט...

הזדרזו!!!" בני־מות! "מהרו,
לקראתי. צעד מכולם, מדושן מכולם, שמן אחד,

 קצין. שזה נדמה אלי. והתקרב ביראה שאל — ״1 ״קומנדור
 משהו. לומר רצה למפקד. וחשבני בידי הטומי את ראה הוא
 בו האיצה רובה מכת זאת. לעשות לו נתנו לא הבחורים אבל

לפרצה. שימהר
 הזמן זו. שבויים לנהירת קץ יבוא לא שלעולם חשבתי

!סוף לאין מלהופיע. פוסקים אינם ושבויים כך כל נתמשך
 לצאת. סרב לצאת. פחד הפתח. ליד נעצר השבויים אחד

 מתדהמתם. שיתאוששו אסור דוחקים. האחרים והשבויים
הדרך. את לפנות מוכרחים
עוד. יפריע לא הוא ראשו. את פלח יריות צרור

מחסלים שבחוץ חשבתי משום־מה היריות. נתגברו מבחוץ



255 מבצר כרע

 אולי אותם.
להתעודד.

 סוף סוף
נשאר האפל

ורציתי ד,בנין בתוך מעטים כך כל שהיינו משום

 הקצה באו. לא יותר לנהר־השבויים. הקץ הגיע
השבויים מלאי עוד. בא לא איש ריק. בחשכתו,

אפס.
•" השניה לקומה עלו — ושמואל׳יק ״ברוך
!״ מימין החדרים את בדקו — וחיים ״נתן

השמאלי!" האגף את נקו - ויענק׳לה ״מנחם
 לדלתות. בעד צרורות ירו דלתות. לפרוץ התחילו הבחורים

 חיל שם שחסלו נדמה ארוך. צרור נשמע השניה מהקומה
 מתים אבל חי. מצרי נמצא לא נבדק, חדר אחר חדר מסתתר.

 העינים המשקפים. את זרקתי העשן. מרוב העינים כאבו לרוב.
 נתבהר הפנים, לאורך נשתפך שהוזולין ואף לכאוב. המשיכו

 נדמה הריסות. מלא ככברה, נקוב היה הבנין לפני. האויר
 הרהיטים, הקירות, חדורה, התקרה בבין. פגעו פגזים שאלפי
 רובים שלם. דבר היה לא וסדקים. ושברים חורים — הרצפה

 הטיח, בלובן מלוכלכים אנגליים רובים הרצפה, על התגלגלו
 הרובים. את להרים טרח לא איש הרצפה. שעל בבוץ מרופשים

 ומצרים. יותר טוב נשק חפשנו ? בכאלה עכשו צורך יש למי
 חדרומית־מערבית. שבפנה לחדר חדרתי היו. לא מצרים אבל
 על הוצאתיה. ההריסות מתוך מכונת־יריה. עמדת היתד, שם

 הגב, על העמסתיה ארוכה. שרשרת־כדורים טעונה חצובתח,
 הרגשתי לא חזץה. מלא לפרצה. בעד ויצאתי שהיא, במות

לשלל. שמחתי כך כל ה,ויקרם/ בכובד
 הבחורים הבנין. לתוך ונכנסתי חזרתי בחח. התעכבתי לא

 אני לחפושים. ונצטרפו נכנסו כתות עוד בחפושים. המשיכו
 כבדות, היו הן בהן. התאהבתי משום־מה ,ויקרסים׳. חפשתי

 הנשק. לערמת אותן הטלתי שמחה באיזו כך. כל נעימות אבל
 על ורובים. מרגמות וטומים, ברנים להוציא התחילו כן אחרי
 המרעומים ערוכים. פגזים היו לידם מאטלרים. כמה נמצאו הגג
 מנעה הפעולה שמהירות אלא לנו... נועדו עליהם. מורכבים היו
זה אין בזחל, כזה פגז ל,חטוף׳ בהם. להשתמש המצרים את
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!בזחל חמרי־נפץ מטען לנו היה ועוד הנעימים... מהדברים
 הבטיח הוא ההצלחה. על גאה הבנין. לתוך ונכנס הגיע דב
 הפקודי אפיו כל עם המצרי. הדגל את להביא לשדה, ל,זקן/
 הוא הסמלים. את אהב הוא לרומנטיקה. נוטה דב היה הקשה,

 הלבן הסהר מנוקבת. ירוקה, בד חתיכת ומצאו. הדגל את חפש
 הרגשת את חש הוא הדגל. את דב קפל בגאוה פגום. היה

בידיו! הדגל לכבוש: הבטוי הנה הכובש.
 מרגע הפעולה, אחר בחרדה עקבו שבסביבה המשלטים מכל ־ .

 והפריצה. ההתפוצצות ההתקדמות, אחר עקבו בחרדה שזזנו.
 העבדים מכל לנהור התחילו אז השבויים. המצרים את שראו עד

 .הדרגות מכל ם,צעוק חילים ומנגבה. מהמשלטים אנשים. אלפי
 דמויות של ים במוקשים. השגיחו לא אדיר. מחזה היה זה

 המבצר את לראות רצו כולם הכבוש. המבצר לכוון נשתפך
 נתקבצו כולם כולם. על אימתו שהטיל המבצר זה מקרוב.
 לתו לחדור רצו שבחוץ. הזחלים סביב השבויים. סביב ונדחקו
הבנין...
 לכך. שמחתי דב. עלי פקד - להכנס!״ לאיש תתן "אל

החפשי. באויר מעט להמצא ורציתי כואבות התחילו עיני
 הפרצה ליד לחוץ. כשהגעתי מערבה׳ כבר ירדה השמש

 נע הקהל צעקתי. - !״ הצדה !״לזוז רבים. אנשים נתקבצו
 לא עכשיו, בידינו המשטרה הרי הפרצה. מן זז ולא במקומו

1 להכנם להם יתנו לא ולמה — חשבו — המצרים בידי
 בטומי נשמעה דריכה של נקישה יורה!" אני - ולא ״לזוז!

 להיות דמו ,יותר נתקרבו אחרים אבל נסוגו. אנשים קצת שלי.
,יחסנים/

 עלי־גפו שלשה. שנים, עגפי־זית׳ דרגות. בעלי הופיעו
זכויותיו. את מנמק אחד וכל שנים. אחד, מצהיבים,
להכנם!" אסור "לזוז!

ונסתלקו. יועילו לא כתפיות שגם ראו
 לבאר מכונסים ישבו השבויים עדיין. נמשכה הנהירה

 העזרה אנשי מפוחדות. עוד ופניהם מורמות ידיהם שבחצר.
שמרו חילים כמה פצעיהם. את וחבשו בפצועים טפלו הראשונה
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 זה. היה מיוחד טפום ד״גליצינר׳. משה לעשות הגדיל עליהם.

 עם עסק לו היה וכאן במחנה. גם שבויים, עם לעבוד חבב

,טריים׳... שבויים
 לאות המצרי. הדגל במקום להגיפו עברי, דגל והביאו הלכו
 כפים מחיאות הערב. לרוח מתנפנף בגאון, הדגל נשא הכבוש.
בהופיעו. אותו קבלו סוערות

.ד״גליצינר׳ עליהם צוה השבויים, ליד נושא־הדגל כשעבר

כפים!" למחוא "שבויים,
 כפים מחאו הם העברית! הפקודה את הבינו והשבויים

ונהנים. מגחכים מסביב והכל העברי... לדגל
 סובבו שלנו הבחורים נפלאה־מופלאה. הרגשה היתה זו
 אחד רק אבדות, כל ללא בוצעה הפעולה כובשים. בחצר. גאים
חברו... של כידון־רובה מפגיעת בברכו, קל פצוע

 הכפר לכוון למשטרה, סביב עמדות תפסו בי״ת פלוגה אנשי
 היה לעומתנו. מכוןן שהיה ,ויקרם' מצאו בחצר סואידן. עירק

 הזו. המכונה את שהכיר האנגלו־סכסית׳ מהקבוצה אחד שם
 והמטיר מעלות ושמונים מאה אותה סובב המכונה, את זה לקח
סואידן. עירק הכפר לעבר אש

 לרוב. נשק מוציאים היו עדיין למשטרה. ונכנסתי חזרתי
 רובים. כדורי מלאים ארגזים וגדלו. הלכו בחוץ הערמות
 שנפגעו חדשים ג׳יפים שם. היו ומכוניות לרוב. תחמושת

 בעבודה הדעת. בישוב עכשו להסתכל יכולתי מההפגזה.
 אין ומשכנעות. מדויקות קליעות התותחנים. שבצעו הנפלאה

 קמה לא כזו, הפגזה לאחר נשברה. המצרים של שרוחם פלא,
בפנים. היינו וכבר להתאושש הספיקו לא רוח. עוד בהם

 גבעתי אנשי עלינו. דחקו כבר ומבחוץ מחשיך התחיל היום
 לחכות. סבלנות להם היתה לא לרשותם. הבנין את לקבל רצו

 רוצים כבר הם שעה וכעבור לבנין חדרנו רבע פחות בארבע
 בדומה, זריזים כה היו ולו !זריזים הם כמה הוי, לתוכו. להכנם

!בחברון כבר היינו הלא שעה, כעבור שם אותנו מחליפים היו לו
 עלינו דחקו גבעתי חילי אבל לאסוף, רב נשק היה עדיין
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 אינו והוא לעזוב, פוקד הוא מהסס. שהוא בדב ראיתי מבחוץ.
ממהר... איננו בעצמו מאיץ.

 לחזור. כדי הזחלים על עלינו להחשיך. התחילו השמים
 נזוק. לא איש מוקש. על עלה זחל עוד התפוצצות. שוב והנה
 וכל האחרונה בשעה כאן הסתובבו אנשים כמה פלא! איזה

!מוקש מתפוצץ היציאה, עם עכשו, רק נתפוצץ. לא מוקש
 נשמעו שלנו הזחל מחוך הזחל. ליד עברה נמוכה דמות
קריאות:

"שלום..."
 —במאוו חייכה ואחר רגע, תהתה ראשה, את הפנתה הדמות

:פנים
יפה..." עבודה ..אתכם הכרתי לא שלום... ״הו׳
לשעבר. שלנו דל״ת פלוגה מפקד זה היה
שאל. — ?״ שלומכם ״מה

"טוב..." המשטרה: בנין לעבר הורו החבריה
 יכול אינו האדם כשגוף מלילות. לילה לילה. היה כך ואחר

 ואינה גדותיה על העוברת חדוה שבלבו. החדור■ כל את להכיל
 דבר. בכל מבע מוצאת וגועשת. עצומה חדוה דבר. מחסרת
מקוטעת. ובשירה בפטפוט
 לכל בידה בקבוק הגדודית הקנטינה מנדבת שמחה מרוב

כובשים! ושמחו שתו כובש.
 העליזים. החילים את לבדר קצין־התרבות מתיגע שעה אותה

 שלישיה שם מחריד והוא לתל־אביב עד אוחו מביאה מכונית
 הוא לחצות קרוב מסביר. הוא — המנצחים״ ״לכבוד מסכנה.

השלישיה. ועמו ג׳יפ גבי על חוזר
 מלה יודע אינו לשיר. צריך שאיננו טוב אקורדיוניסט. אחד
 ,דברים רק יודע הוא מעט. מהסס האקורדיון גם אבל עברית.
 שלנו" שירים "רוצים הסברתו. את מישהו מתרגם ,קלסיים

הטון". את תנו "אבל, - נכנע הוא - ״טוב״ אנחנו. מרטנים -
 היא לשיר. היא גם צריכה שאינה טוב קרינית. שניה

 איש שואלים אנחנו — ? ביכה היא למה ומרצינה. פנים מעיד.
רחמנות! רעהו. את
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 לשיר מתאמץ הוא לעצמו. קורא הוא כך זמר. — שלישי
מסכן! כתימני.

 אבל ברע. עצמי מרגיש אני לידם. עומד אנשים למנין קרוב
 כפים. מוחא המצומצם המנין מהסתלק. בעדי עוצר הנמוס דגש

 מתי .כזו להצלחה זכו לא שעדיין נראה מתעודדת. השלישיה
 רגש שפוקע עד רעד,־. את איש שואלים אנחנו — יגמרו?
הרמז... את הם מבינים אז רק כפים. למחוא ופוסקים הנמוס
כובשים. של חגם את ם׳ ,תרבותניק רואים כך
 מעט. קר להביאם. שכחו שמיכות. בלי להרדם. מנסה אני

 מהקור? להרדם. יבול אינני קר. שחת. ערמת בתוך מתכרבל אני
מהנצחון? מהחדוה?
 מצטרף אני חצות. לאחד שתים השעה בסמוך. נדלקת מדורה
 מבלי אדם מקבלים אין אך להתרועע. להתחמם, לחברותא

למדורה. עצים של מלאי שיביא
 דלק ומביא מקושש מצטרף כל וגדלה. הולכת החבורה

 חם. כך כל וחם, בלבבות צהלה כמים. נשפכים כזבים למדורה.
 על מה? על לפטפט. פ־סקים אינם והפיות חולפית השעית

 משתמטים, ועל ח־לים על טרם־מלחמה, ועל מלחמה על הכל.
 של לבב בחום בשמחה, בנחת, הכל בחורות. ועל משפחה על

 לחרדם היכול איש כאן שאין דומה מתרחב, המעגל מנצחים.
 עכשו עילה. אינה השירה אכל לשיר, מנס־ם זה. בלילה

 כאחד, עצמנו את חשים אני שבאדם. לדיבר מוצא מחפשים
 שמץ לא שונאים... כאן היו ופעם טוב־לב. איזה אחיה, איזו
 כך שיהיה לתמיד, כך, טוב כמה ישראל... כל חברים כעם. של

תמיד...
 עלינו, נסך חדש אור השמש. את אלינו שופך מחויר מזרח

הנצחון. «ור

 של המערכה׳ ב,יומן הארץ. בכל במהירות נפוצה הידיעה
לאמור: נכתב הדרום חזית משה

נפלה. סואידן עירק משטרת
 נפלה כים־הכתור, מעוז ׳,הנגב של ,לטרון סואידן, עירק משטרת
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 במשך לנגב התחבורה את שהטרידה לאחר חילותינו בפני היום
ממושכת. תקופה

 את לחלוטין ששיתקה ומרגמות, תותחים של יסודית הרעשה תוך
 הפשיטה ויחידת השריון חיל התקדם נסיגתו, את ומנעה האויב תגובת

 הרגלים חדירת עם פנימה. וחדר הגדרות את פרץ המשטרה, חומת מול
האויב. נכנע — למשטרה

 האויב בסיסי ושאר פלורה. את האויר חיל הרעיש בשעה בה
התותחנים. חיל ידי על הוטרדו

 מבחינה והן צבאית מבחינה הן קשה. מכה היא המשטרה מפלת
 להתמוטטות לצפות ויש בכיס, שהתבצרו המצרים לחיילות מוסרית,

זו. מפלה עקב האויב בקרב
 ובית־עפה סואידן עירק הכפרים מן המונית בריהה החלה כי נודע
למשטרה. הסמוכים
נחלצה. נגבה

 שבע במספר. השמינית ההתקפה היא זו התקי*ד כי לציין יש
בתוהו. עלו התקפות

 כידינו, נפלו שבויים כחמשים נכרות. — ברכוש האויב אבדות
שלל. נלקח נשק מספר. קצינים ביניהם
 מסוג ראשונה היא זו מוצלחת יום פעולת כי עוד, לציין הראוי מן

בחזיתנו. זה

 וגאה צוארונו זוקף הצוהלת, בחבורה הופיע הגדוד מפקד
להצטלם. ו... חדשות לשמוע סביבו, הצטופפנו שבעתים.
 אחדים שבועות כבר לחופשה. השתוקקנו לבנו בסתר

 למשפחה. לנערה, לאשה, הגעגועים נתעוררו ופתאום כאן אנחנו
 אי־שהם. אותם לפרוק רצינו וחולת. רשמים מלאי אנחנו ועוד

ולהתפאר. לספר
 מציע והוא כולנו. וסביבו הג׳יפ בתוך הגדוד מפקד יושב
 בנו. עוברת בטחון רוח הכיס. את לחסל פלוג׳ה, על שנעלה

 אבל לחופש, לצאת אנחנו רוצים אמנם, שנכבוש. ספק אין
המלאכה. את לגמור כדי יום־יומים עוד כאן לחכות מוכנים

 גבעתי חטיבת נדחתה. הצעתו אבל — הציע הגדוד מפקד
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הכיס. את לחסל הוא ותפקידה שלה׳ היא זו שחזית טוענת
 הכיס. את לחסל — זכותם וזו חזיתם זו תרדוף. צדק צדק
ויבורכו! יכבשו אדרבא׳

 משטרת את לכבוש לנו שהרשו תודה׳ להם מחזיקים אנחנו
סואידן. עירק

מסדר.
הנצחון. לכבוד

 ישקה,. המג״ד, דב׳ פרועים. זקן, מגודלי איש, עשרות כמה
החטיבה. מפקד

 — והעמוק העבה בקולו החטיבה מפקד אמר — ״חילים״
 אותה, שנצחה היא נגבה אבל המשטרה. את כבשתם "אתם

 המשטרד, דגל את נמסור הנצחץ. לכבוד ראויה שהיא חושב אני
לנגבה".

 הקרוע" הירוק׳ הדגל את הוציא הגבוה׳, ,הבלונדיני דב,
ל,זקף. ומסרו

לנגבה. שימסר כדי

מרני“א היל

 המשלטים כל במחזה. לחזות הצופים נקהלו העבדים מכל
 ישבר בני־אדם. מלאו סואידן עירק משטרת פני אל הפונים
 והן שבתפקיד אלה הן המשלטים. אנשי כל — כולם בצפיה

שעה. אותה מכך הפטורים
 התקפת את לראות ובתמיהה לבאות בחרדה והסתכלו ישבו

הנועזת. היום
באש. והמשטרה

 פגד פגוע מדי ממנה. עלו ונפצים תמר עשן הבריקה, אש
פני־ נראו לרגע, העשן ומשנמוג ענן־התפוצצות. הבנין נתכסה
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 כהים פניה רק יסודה, על עומדת שלשום. כתמול והם ■המשטרה
מעט.

 להקרא עתידים הם אין הרבה. חרדים המשלטים אנשי אין
 על קבלו הפשיטה אנשי עליהם. יציאה דאגת אין לפעולה.

לכשלון. חוששים רק המשימה. את עצמם
 למשטרה, מדרום במשלט אחד, במשלט ישנה תכונה אבל
סואידן. עירק לכפר מדרום לכביש, :מדרום

השריון. גדוד אנשי — האנשים
 המשורינים שמונה׳. ממבצע חלקם את לקחת נכונים הם

בורקה. של הזחלים ופלוגת ■שם,
 נפצע הוא, פצוע עדיין הפלוגה. עם נמצא עצמו בורקה
לכן. קודם שבועות שלשה אל־מנשיה עירק על בהתקפה

מוסרת: התצפית
סואידן!" עירק לכפר לברוח מנסים במשטרה "המצרים
:והפקודה
מהמשטרה!" בריחתם את למנוע דרכם! את -"לחסום
 לו אסור פצוע, הוא אך למקום. לצאת רוצה עצמו בורקה

 מאיר — הבלונדיני אהרן יוצא סגנו. בן־יוסף, יוצא ■לצאת.
 ביאלקה. שמואל — אהרן גם ויוצא מחלקה. מפקד לוינגר,
המצרים. של בריחתם דרך את לחסום יוצאת הזחלים פלוגת

 אש הכפר. על אש וממטירים מדרום עומדים המשורינים
 הם שש־ליטראות בהפגזה. משיבים המצרים מכונות־יריה.

אש־מקלעים המצרים. — ליטראות שש יריות. חלופי משיבים.
היהודים. —

 בבטחה מתקדמים הם המשלט. את עזבו בורקה של הזחלים
 להכות דרכם, את לחסום צריך בורחים, המצרים הלא ■ובשמחה.

:בהם...
!קדימה הכפר. הנהו הכפר. אל מתקרבים

טעות: חלה כאן
 שנתקבלה הפקודה אך הנסיגה. דרך את לחסום צריכים היו
הכפר. את לכבוש ::אמרה

לעיניהם. גלוי כולו הכפר גבעה. חלפו הנה, לפניהם. הכפר
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מעט. לחזור להזהר! הראשון. הזחל ליד נפלו פגזים
 גנה הנהג, נפגעים. ישנם הזחל. במנוע פגע פגז מאוחר.
 לוינגר מאיר באש. מתלקח הזחל ברגליו. נפצע שימן־טוב,

 מאוחר. אך הדלקה. את לכבות רוצה הכבוי, במכשיר תופס
 לקפוץ. מספיק אינו הזחל׳ בתוך ומאיר בזחל. פושטת הדלקה

כקרבן. באש. עולה מתלקח, הוא גם בזחל. נשאר מאיר
 קופץ סימן־טוב יתקרבו! שלא האחרים את להזהיר צריך

להזהיר. רוצים קופצים, האחרים גם הפצועות. ברגליו מהזחל
מאוחר.

 הבוער. הזחל ליד הכפר׳ מול והופיע התקרב השני הזחל
 והזחל נפגעים שוב נפגע. זה זחל גם מאוחר. — כאן גם אך

 הזחל. מתוך קופצים קל הפצועים בלהבות. עולה הוא גם הזה
הזחל. עם באש עולים הם לקפוץ. הספיקו שלא גם יש אך

 שקרה. מה להודיע צריך אך נפגע. סמל־הקשר׳ בן־מנחם,
 שיש יודע הוא אך בפצעיו. נאבק הארץ׳ על שוכב סמן־טוב
 במכשיד־הקשר תופס הוא עיי־ה. שיחישו שקרה, מה על להודיע
:וצועק

עזרה ! עזר: שלחו בפגזים. ״נפגענו
 תהליכי־ יודע ואינו קשר אינו הוא אמנם ומתריע. חוזר הוא

 בלשון פשוטה, בלשון־אדם המכשיר לתוך צועק הוא אבל קשר,
לעזרה. ומחכה שנפגע חיל

 קרובים. והמצרים בלהבות. עולים זחלים הרוגים. פצועים,
 שנפגעו. הזחלים את רואים הם ומתקרבים. קרובים המצרים

 הם הזחלים׳ אל קרבים הם הפצועים. את הנפגעים, את רואים
 תגבורת. שתבוא עד לעצור צריך !בעדם לעצור צריך קרבים...

 הם אין נעצרו. המצרים אש. ומשיב במקלע תופס סימן־טוב
 להתעלל ואפשר הזחלים ליד מחכה שלל אמנם, ליהרג. רוצים

כדאי... לא ליהרג אבל, — בפצועים שם
סביב. מתפוצצים פגזים נמשכת. ההפגזה

 התקרבות את למנוע אש, משיב למקלע, חבוק וסימן־טוב
 תוקפים וכאבים פצוע הוא שתבוא. לעזרה מחכה המצרים.

!מוכרחים המצרים. את לעצור מוכרחים אבל, אותו.
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 ויהיה מעט עוד סביב. ומחשיך הולך הכל וקרב. הולך הערב
 גם יכולים בחשכה — אבל להסתלק. אפשר בחשכה לילה.

 !עזרה הרבה. פצועים וישנם שיפגעו. מבלי להתקרב המצרים
סביב. ופצועים באלחוט. סימן־טוב מבקש

 אינם גרין ויחזקאל לוינגר מאיר העזרה. הגיעה מחשיך.
 פצועים ושני נשתהתה העזרה פצועים. הרבה נשרפו. בחיים.

 מת אצ״ל, איש זלוטובסקי, החובש מעמד. מחזיקים אינם
 לבוא. העזרה אחרה מת. לח״י, איש שובלי, סעדיה גם למחרת.

 אבחר ואמנון ביאלקה שמואל את רק הרבה. אבדו פצועים, ועוד
מצאו. לא

 סואידן עירק הכפרים את המצרים פנו בוקר לפנות בארבע
 הללו הכפרים משני נסוגו המשטרה, כבוש לאחר ובית־עפה.

להוציאם. הספיקו שלא תותחים כמה והשאירו
הספיקו. עבריים חילים בגופות להתעלל אבל

 נעלים, ללא בבוקר, רק נמצאו אבהר ואמנון ביאלקה שמואל
 בהד נהגנו ואנחנו הללו! המצרים בגויותיהם. התעללות וסמני

אתמול... רק !שוי־ערך כחילים כבבני־אדם,
#

תש״ט. מרחשון ח׳ אחר־הצהרים, ארבע השעה
 בכל. השמחה ועדיין המשטרה לכבוש שעות וארבע עשרים

 בלי וחדלה .שמחה לכל. טוב־לב לכל. ידידות לב. בכל חדוה
 את להכיל אין ועדיין הכבוש מאז שעות וארבע עשרים הכיל.
הכבוש. אושר

 לבסיס. חוזרים הערב עוד נדחתה. חכים לחסול ההצעה
טעימה. טובה, ארוחה ארוחת־ערב.

:וספר מישהו הגיע
 ואף פצועים יש אתמול. נפגעו השריון גדוד של זחלים שני

ביאלקה... לוינגר, הרוגים:
 חשבתי חורו. פני בפתע. התאבון אבד בגרון. נעמד בלעי

כושל. שאני
איננו! ביאלקה
איננו! ביאלקה אחזתני: תדהמה
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עמיקתא. לבירא רמא שמאיגרא התדהמה
 ופצועים. הרוגים איננו. ביאלקה טעמו. את אבד הנצחון כל

 להעיב כדי דק מחוייב. שאינו מות צדדית, בפעולה נפגעי־חנם.
הנצחון. שמחת

השמחה. מדורות י
 האלה? המדורות מה על שאלתי: בפני עומד ישראל ורבון

כואבים. כואבים. — ורקות לב כאב. רק תשובה. ואין
לכאב? משמחה זה מעבר למה
? הטובים נפלו למה
 את לשאול במוח המאיץ הוא הלב בשאלות? טעם היש
ישותי. על הלב נשתלט מענה. ואין — השאלות

 ההצטרפות ביום רק הרבה. הכרתי לא לוינגר מאיר את
 עוד כך ואחר לח״י. אנשי כל עם לראשונה ראיתיו לצבא

בוטח. עליז, גבוה׳ בלונדיני, מספר: פעמים
 בפשטותם. היו טובים כמה ואבהר. שובלי הצעירים, והם,

 הביטו רבים לח״י. לשורות כבואם — בפשטות לקרב צאתם
 בהם הסתכלתי אני שגם דומה ? חילים אלה גם :בבטול בהם
 אחר, באור נראו עמו ביאלקה. שמואל עם שראיתים עד כך.

 מפקדם, של ומסירותו מפשטותו הושפעו חרות. לוחמי באור
ביאלקה. שמואל

אליעזר. — אהרן — וייס שמואל — ביאלקה שמואל
 ולא שמות לא גופו הוא אבל כנויים. ושני לו שמות שני
כגויים.
אלמוני. חיל — הוא

 מותו אלמונית. מלחמתו אלמוניים. חייו אלמונית. לידתו
אלמוני.

לידתו.
 בשבחה נשמדו עוד, אינם — היודעים היודעים. רבים לא

 מלים דלות, תעודות קטעים, רק לידתו. אלמונית אירופית.
וילדות. לידה קוי משרטטים הם רק מפיו. שנפלטו
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 העיר שבבנדין יהודיה ולאם ראשונה מלחמת־עולם תמה
 — וסבא בודאי. סבא, שם על אמו׳ לו קראה שמואל בן. יולד

 עד ראשון׳ לדור עד סבא׳ שם על סבא אחר. סבא שם על
 את שמואל אם הראתה אך הוא. שכך ודאי הרואה. לשמואל

 כי מידעה בנה? יהיה אלמוני כי האם הידעה לנולד? הנולד
 טהרת ואת חייו סבל את הידעח ? בנה יהיה ובנויים שמות רב

מותו?
 ימים ואביו. שמואל אם מתה — שניה מלחמת־עולם החלה

 והאם האב בנדין. את מפציצים הגרמנים ת״ש. תשרי של
 כבר הוא יודע. אינו ושמואל המטבחים. את מקדימים נהרגים.
 מלחמת־אבזץ־יהדות־אירופה, משתמה כך, אחר רק במולדת.

 היום. את יודע הוא אין תשרי. מימי באחד ההורים. מתו :ידע
קדיש. ואומר לבית־הכנסת הולד והוא

שואל. הוא — אומרים? מתי אומרים? איך
 לעבידת למחתרת, וחוזר הוריו נשמות ומזכיר הולך הוא

המלחמה.
*

חייו.
 פולין. של תקומתה במזל ילדותו בחדר. לומד העיר. בנדין

 מריח החדשה. פולין של מרוחה וסופג ישראל מקורות סופג
 החדשה. בפולין זר עצמו הוא היהודי. דכוי ואת חרותה את
ישראל. ארץ :ארץ ליהודים שיש ושומע לומד הוא

 לנוער החזון נושאת לבית״ר. נתיבו את שמואל שמוצא עד
 מטה ומשפחתו. עצמו לפרנס הוא חייב בינתים בפולין. ישראל

 אינו עדיין הברזל אך לברזל. היא תכונתו ברזל. לשאת גבו
 בפולין, בתים לבנין מוטות־ברזל פשוט. הוא הברזל הברזל.

זרה. מדינה לבנין
 ובבית״ר ? הפשוט בברזל העוסקים את יודע מי הוא. אלמוני

חרות. רוח סופג מצפה. חולם, ממושמע, פשוט, חיל הוא
ישראל. לארץ ויוצא ללחום. רוצה הוא

 ויהודים פורעים ערבים במולדת. יהודים תרצח שנת והשנה
ההבלגה. שנשברת עד — מבליגים ומבליגים. נופלים
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התגמול. בפעולות החל הלאומי הצבאי הארגון
להבלגה. הפקר ישראל דם אין הערבים. חללי רבו

 רוצים• ויהודים — ,סרטיפיקטים׳ ,מכסות/ סגורים. והשערים
 גויים, שבין מהדכוי המסאב, מהעוני שתבוא, מהשואה להמלט

בדם. הטובלת הארץ דלתות על מתדפקים הם
 מאורגנת■ ראשונה. מאורגנת בלתי־לגלית עליה מתחילה

 אתי פורצות עבריות אניות הלאומי. הצבאי הארגון ידי על
 ממלטת: בארץ. העברית האוכלוסיה את ומרבות הבריטי ההסגר
כן. אתרי מספר שנים שתבוא משואה יהודים

 מנהלי־ ההעפלה. תנועת נגד תעמולת־זןעה מתנהלת ובארץ
שכאן. ה,עסקנים׳ מראשי — התעמולה
 הערב־רב, צאצאי צועקים — אלה״ באניות עבדים ״תנאי

החרות. במלחמת לפתוח באים הללו וה,עבדים׳
 לחרות. האלמוני הלוחם שמואל, הוא, גם ה,עבדים׳ בין

תל־אביב. לחופי אותו מביאה ,פריטה׳ האניה

מלחמתו.
 ראשיו! היא עליה רגליו דריכת מלחמתו. מתחילה בארץ
 במלוא: חיל אז. מלא׳ ,גיוס בית״ר. לפלוגת נכנס הוא מלחמתו.

וחייו. רצונו
ירושלימה. עולה הוא מתל־אביב

 ליד־ שבנחלת־יצחק, בית״ר בפלוגת ירושלים. בהרי חוצב

הקסטל.
החרות. במלחמת חייו את חוצב באבן. חוצב הוא
 אליו־ מגיח ערבי פורע ההרים. בין בדרך, הוא אחת פעם

 אין שינים. חורק והוא נמלט. בגס ודקרו. כמעט בידו. וסכין
 תנאי־ הם בית״ר בפלוגת התנאים בגופו. כוח אין בידו. נשק
 ורוטנים. רעבים קבועה. אינה העבודה ואף תקציב אין רעב.

ללחום. רוצים
הלאומי. הצבאי לארגון נצטרף לברזל. חוזר הוא מהאבן
 ממש, ברזל בברזל. הוא עוסק שוב יאיר. עם — וכמובן

חרות. המביא ברזל
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 מוקמים. מחנות־צבא בארץ. ומתבססים משתקעים הבריטים
 לחם שתתן בית״ר פלוגת גם ואין פלוג. ללחם. רעב ושמואל

 לבל אחר, במקום לחמו לחפש ועליו הוא ,שטרניסט׳ עוני.
 הרבה אחר כך, אחר לבריטים. בתים הוא בונה ברעב. ימות

 לגור עצמו הוא נכנם ישראל, לצבא הוא כשמצטרף שנים,
 מואס והוא לבריטי, הם הבתים בינתים אבל אלה. בבתים

זו. בעבודה
בברזל. הוא מתעסק זמן הרבה לא
 מי יש ונאסר. המשטרה על־ידי מתגלה אלמוני׳ שהוא אף
אלמוני... שטרניסט ימצא שלא ■שדואג

 מתמוטטים. נשברים, יש בלטרון. כך אחר במעצר. במזרע,
 מנהרה. בונים מחליטים. — ■י״ לברוח ״צריך שמואל. לא אך

 ירי־ — שמואל !דבר אין נסיון. אין לבריחה. ראשונה מנהרה
העובדים. מראשי והוא בידיו. מעש לו. זהב

 בקנה־ ראשונה בדיחה במנהרה. הבורחים עשרים עם ויוצא
בברזל. בברזל. הוא עוסק שוב גדול. מדה

 .,,תקציב אין לאכול. מה אין ושוב ממש. במחתרת עכשו
 כך כל סבל, הרבה כך כל מתרופפת. בריאותו צריך. ולעשות

עבר. הרבה
 מחתרות, בונה למחתרת. ,מומחה׳ אהרן ,מחתרת׳. בונים
 ובונה מכללה גמר לא בלטרון. במנהרה התמחה בונקרים.

מחתרות...
 דבר את להוציא צריו להסתפק. איו במחתרת אך

 עכשו — ושמואל זאת. את לעשות צריך המחתרת.
העושים. מראשי — אהרן כבר ■הוא

ומאלף. משלש מכפיל, ומדפים׳ לוחץ
 במכונת בסטנסיל, מודעות־אבל. — כרוזים — ,החזית׳

:הכפלה.
 אין אך אויבים. בגופי לירות ממש. להלחם רוצה אהרן
 להוצאת ביתיהדפום את מקימים להם. זהב שידי רבים מומחים
 היה לא מימיו ,המעש׳. לעובדי ראשון — ואהרן ,המעש׳.

 ? "צריך — אבל למקצוע־הדפוס. רבה חבתו ואין :מדפים
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 אינו בנקל. מתרגלות וידי־זהב אהרן. אומר היה כך — ד הנני
הכל. מכפרות ידי־זהב אבל בעברית, כל־צרכו שולט

 לצבא' מצטרף שהוא עד האחרון, היום עד בדפוס. והוא
לישראל. הגנה

 מעשה־ידי כי יודע ,המעש׳ מקוראי מי במלחמתו. אלמוני
הואי אהרן

 מצטברות. ושנים רודפים ירחים מתגלגלים. ושבועות ימים
 שבה הסכנה על מלחמה ממש, למלחמה לצאת רוצה אהרן אך

עוצם־ההרגשות. ועל
 מקבל מכתבים. וכותב בעברית ידיעותיו את מאמץ הוא

 שנים שלש ומתאכזב. כמעט בדפוס. לעבוד ונשאר — הבטחות
 בלאו חלשה ובריאותו ממש. מחתרת בתנאי ,המעש', בדפוס

 עוד הוא רוצה בעול, מושך והוא ורבות הולכות השנים הכי.
באויבים. להרוג לצאת
 בעמל, חייו בצער, לידתו מהי. פרטית שמחה אהרן ידע לא

 והוא לב. מכל טוב לבו — שמחה ידע שלא ואף בסבל. מלחמתו
תאב. לשמחה

 שמחה. — בבריטים מכות במחתרת. ועצבונות שמחות יש
ידע. לא פרטית שמחה אבל עצב. — חבר נופל

 נלחם הרבה ישראל. לצבא מצטרף הוא שעתו: שבאה עד
 אהה. אומד להלחם, הוא מוכרח עכשו לבקשתו. שנעתרו עד

 זחלים בפלוגת ממש. לוחם הוא עכשו אותו. לעצור עוד ואץ
 לוחם, הוא אבל בבריטים. ממש להלחם אחר אמנם, קרבית.

באויבים. הרג שלא השנים כל את למצות שבא כמי בהתלהבות,
קצינים. לקורס מועמד סמלים. קורס עובר

מותו.
 בארץ ומטר טל מבקשים בו יום היה, מרחשון ז׳ יום אותו
לבניה. יבול תתן והארץ בברכה השמים שיענו ישראל,

 לכפר המצרים דרכי לחסום היוצאים עם אהרן יצא יום אותו
בגופתו. התעללו מצרים וחילים נפל, שם סואידן. עירק
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 קבוץ יוצאי־תימן. עם יוצא־פולין נפל. חניכיו־חבריו עם ;
נאמן. גלויות

ולבכות. לספוד קרוב לא מת. אלמוני
 הגיעה כן לפני מעטים שבועות בארץ. לו בת־דור רק

 אותה" לבקר אסע "בחופש עדיין. אותה ראה לא הוא לעתלית.
אמר.

האלמוני. הלוחם אותה. ראה ולא
ויתקדש. יתגדל

חסל שלא כים

 ׳ אחת. קרב תקופת סיים כאילו סואידן עירק משטרת כבוש
 הקרב תקופת עד — לבסיס וחזרנו כבושים ־דינומאח הנחנו
 לא אך ה,כיס'׳ את ולשחרר להמשיך רצינו אמנם הבאה.

 להמשך להתכונן כדי כוח. להחליף כד־ לבסיס חזרנו לנו. ניתן
 הפוגה, היתה אמנם עלינו. ובאים הקרבים לקרבות המלחמה,

 ידענו הקרובה. לתקופה לא אף סוף־פסוק, זה שאין ידענו אך
במלחמה. להמשיך ונשוב רבים ימים ינקפו לא כי

 מהדרום שובנו עם קצרה. חופשה להשיג הצלחנו בקושי
 הספקנו לא ממש. הפתעה היתה זו הכן. מצב על במחנה הוכרז
:נשמעה והפקודה המטען את לפרק

!הכן מצב
 בך במבואות הצהלה מיריות חמים היו כלי־הנשק עדיין

 מקום, בקרבת מחסומים ליד השומרים החי״ם, אנשי עדיין שמן,
 והנה לרוחה, שנשמו שבועות כמה זה מאתנו. מפוחדים היו

חזרנו...
הכן!.. מצב

!״ י אומרת זאת "מה :ורגש סעד הגדוד כל
:הדבר את הסביר אלינו, הגיע שלא עלון־שדה,
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לבסיס השיבה עם
 מכוניות־משא אהלים. יריעות מקפלים לבסיסנו. אנו חוזרים

 כבר השק״ם אף המחנה. ומצטמצם חיזר הנה לעיפה. עמוסות כבדות
 ואנו השלט את יוריד הצבאי השוטר יבוא לבסוף רכושו. את אורז

חוזרים...
 התחלנו כבר הדרום. נוף משלטים. שבילים, כפרים, מאחורינו

 אנו צועדים והנה עליו לחמנו כבר אליו. התרגלנו כבר אותו. לאהוב
העתיד. לקראת
י זה עתיד בקרבו צופן מה
 לא לנוף, הצמדות לא ופשיטה. שריון חטיבת גורל גורלנו׳ זה

 לבסיס, וחזרה עצמה, רבות פשיטות מהממות, מכות — במשלט האחזות
מתלקחות. מערכות לקראת חדשים, מבצעים לקראת

הסתיימה. טרם המלחמה אך הוכה, המצרי האויב ידענו,
 אל מופנים נשקו וכלי מחופר, האויב, מבוצר בג׳נין, בתול־כרם,

 עירקים. יושבים בג׳נין אם בשלוה ישן אינו העמק העברי. הישוב לב
 שודדים יסתננו בלילות מאיימים. גבולותיו על — העברי השרון

יומם. מעבודת היגעים מנוחת את ויחרידו
!הארץ במרכז המבוצר האויב יוכרע עד לנו שלום אין

 על ירושלים את נעלה ולא נשמח איך אך המצרים, את נצחנו
שמחתנו. ראש

 חדשות. מזימות התנפלויות, הפגזות, על יסופר יום־יום
חפשית! עברית בירושלים אנו ורוצים

 של התפתחותה את המחניק המתמיד האיום יוסר כי אנו רוצים
העיר.

השלטון. מרכז גם יהיה הארץ של שלבה אנו רוצים
 גופנו, את נרחץ מלוכלכים. יגעים, עייפים, חזרנו כאן. כולנו הנה

מוכנים. שוב והננו — הנשק כלי ,את נבריק המכוניות, את ננקה
אנחנו. תמיד לפקודה

 העירקים. על ולא הלגיון על עלינו לא נדחה. זה גם אך
לחופשה. יצאנו

הפצועים. את לבקר הצבאי׳ לבית־החולים מהרתי
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 אותי. לעכב רצה השומר לבית־החולים. התגנבתי בשקט
 בעדי. לעצור יכול לא אבל אמר. — היום״ בקורים יום "לא
 אין ממחשבתי. הפצועים את להשכיח כאילו׳ נסיתי׳ כה עד

 לחופשה, משיצאתי עכשו, אך בקרב. מועילות כאלו מחשבות
 ,׳אני בעדי. לעצור היה יכול לא שהשומר ומובן הנה. אצתי

 רגלי בהונות על ונכנסתי. אליו צעקתי — לבקר״ מוכרח
 מטתו את לי הורה מישהו ארוך. ארוך לבן, ביתן לחדר. נכנסתי

 שכוב אותי. ראה שלא לי היה נדמה אליו. נגשתי אחי. של
 מתכוץ גופו וכל מעולתים פניו ביסוריו. ומתפתל במטה היה

י ממכאובים.
 הנצחונות שמחת כל הקשוחים. עצבי כל הופשרו לפתע
 הייתי שם שלפני. שבמטה המכאובים אל נתפוצצה והכבושים

ובשרי. דמי אחי׳ התענה וכאן — מולדת אדמת כובשי בין
 חוטא. של הרגשה הרגשת־עול. מעין בשרי׳ את דקר משהו

 שהוא שעה אותה לו. שקרה במה אשם עצמי ראיתי כאילו
נצחונות. בשמחת צוהל אני הייתי כאלה, ביסורים מתענה

 יכולתי. ולא לעצרן נסיתי מעיני. זולגות התחילו דמעות
 שהרגיש נראה המעוותות. פניו את אחי אלי הפנה פתאום

שיבהל. לו גרמו דמעותי בי.
בעיניו. במורא שאלני — ?״ קרה ״מה
עדיין. דומע השבתי, — בסדר...״ הכל כלום, ״לא

י!"לאבא לירחמיאל? לבנימין? למי? קרה? מה "הגד,
לך..." שכואב מכען זה !..כלום קרה לא באמת ״לא,

 קרה שלא בפניו להשבע הוכרחתי אותו. הרגעתי בקושי
דבר.

 בשניו. שפתיו את נשך ליסוריו. וחזר מהבהלה נרגע הוא
 פצועים כאן נמצאים מעשינו. על שמע הוא לקורותי. שאלני

בשלום. שיצאתי שמח כמה הו׳ שלנו. מהגדוד
:פגיעתו קורות על ספר בו׳ משהפצרתי

 יצא הגדוד להתקפה. אנחנו גם יצאנו הקרבות התחדש "עם
 סוף. ללא ארוכה, ארוכה שורה אנשים. הרבה כך כל בלילה.

 יצאנו חפירה... וכלי ותחמושת כדורים עליהם. רב משא כולם
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 לעירק ממזרח מגדל, גוברין בית כביש ליד משלטים לכבוש
 ההערכות. לעמדת שהגענו עד הלכנו רבות שעות אל״מנשיה.

 במשלטים• שכבנו רצופים ימים בהם. וחתבססנו משלטים תפסנו
 בלילה רק המצרית. האש מהמג בהן, היום כל קבורים ההם.

 את ולהעמיק לחפירות מחוץ אויר מעט לנשום לצאת יכולנו
 יצאתי שאני אלא לידי. זה, במשלט נפגעו הרבה שוחותינו.

 המערכה, בהמשך נפצעתי, כך אחר רק ההם... מהמשלטים שלם
ל,כים׳. שמדרום ,משלט־שבע׳ את לכבוש כשיצאנו
 המצרים. שבידי המשלט לעבר להתקדם התחלנו לילה. "היה

 נופלים שהפגזים ראינו פתאום ברכוך. פתחו שלנו המרגמות
 הלא חפירות, כל לנו היו לא כי לקרקע, נצמדנו בקרבתנו.

 ומשהו לידי חזקה התפוצצות שמעתי לפתע להתקפה. יצאנו
 בפטיש בה הרביצו כאילו ברגל, חזק כאב חשתי אותי. הדף
 רגלי. את אבדתי שמא חששתי בפגז. שנפגעתי הבינותי כבד.

 !להתרחק !לזוז :אחת היתה שעה אותה בי שעברה המחשבה
 רגלי ועל ידי על זחלתי להתרחק. המופגז. מהמקום להתרחק

 שקרה משוכנע הייתי שנפגעה. הרגל את לבדוק פחדתי האחת.
 כך, אחר רק זאת. לעצמי לאשר רציתי ולא איום משהו לי

 כי להרגיש כשהתחלתי המופגז, מהמקום הרבה כשהתרחקתי
 אבל קימת. הרגל — והנה בזהירות. ברגל, מששתי עיפתי,

 מכל נזל דם ברסיסים. פגוע היה גופי כל להניעה. יכולתי לא
 אחת, תחבושת רק לי היתר, אבל עצמי, לחבוש התחלתי גופי.

 למקום להגיע הלאה, המשכתי ברירה באין רבים. והפצעים
 לדעת בלי בשדה׳ זחלתי שעות להתרחק! להתרחק, כלשהו,

 לצעוק התחלתי בשדה. נוסע ג׳יפ של קולו שמעתי פתאום לאן.
 לכוכבה. אותי לקחו שלנו. ג׳יפ זה היה ויקחוני. שיבואו כדי
 שמונה־עשר מחריד. היה המראה רבים. פצועים שכבו שם

נהרג". ואחד אז נפצעו איש
 היו פצעיו רוב שפתיו. נושך כשהוא למקוטעין, ספר הוא

 פעולת אף והשתיק רגלו בעקב גדול אחד רסיס רק שטחיים.
שם. היה תקוע עדיין העצב.

הכדור עליז. במצב־רוח מצאתיו סמוך. בביתן שכב משה׳לה
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 שפצעו היה נדמה בגבם. היתה נתונה והרגל הירך. בעצם פגע
 הרגל ולקצור העצם לרסוק גרמה הפגיעה כי שנתברר עד קל,

 רצינית, בקלות הכל קבל משה׳לה אבל סנטימטרים. בכמה
 ומששאלתי בלתי־אפשרי. היה לא שהדבר הברורה בידיעה

 הפשיטה, לגדוד שנצטרף על הוא מצטער אם אגב, כבדרך אותו,
 לגדוד... מתגעגע שהוא לי, לחש ואחר !לא :בפסקנות השיב

 העצם כי הנער, ידע לא לחזור... כדי מהר, להבריא רוצה ושהוא
ולהלחם... לחזור רצה הוא אבל נתרסקה.

 בחופשה. בבסיס, והלאה, מהחזית היינו עשרה ימים רק
 הכיס. את חסל לא גבעתי דבר. נשתנה לא עצמה ובחזית

ולהתבסס. להתחפר ממשיכים והמצרים
 קוראים שוב הכיס. את לחסל פקודת־יציאה. קבלנו שוב

הננו! לנו.

 ,רעה ,עין מפגיעת להשמר וכדי יצאנו. אחר־צהרים בשעת
 היו ריקות עדיין ולוד רמלה נושבת. לא ארץ בדרכי יצאנו

 מרחבים מסביב הפרעה. ללא במהירות. נסענו מתושבים.
 השיירה נעה שוב סתו. ראשית של מרחבים נאים, מזהירים,
 חדש, הגבורה. כביש החדש, הכביש והנה כולו. הגדוד ,הארוכה

 משקשקות שרשרות עפר. של בורמה דרך עוד לא מבריק. רחב׳
 נוגעים אינם כאילו ומרחפים, חולפים ג׳יפים הדרך. שחור ■על

 ומשיגים עוברים חולפים־טסים. הם וזעירים קטנים בכביש. כלל
משחקים. חתולים כגורי ומתעכבים, וחוזרים השיירה את

 טפות עלינו. מרחפת כבדה עננה והולכים. מתקדרים השמים
 הנשק את ומחביאים הבחורים מזדרזים ומרטיבות. נושרות
 מתכרבל האדם אך יחליד. לבל ירטב, לבל למחסה. מתחת

שמים. ביד גורלו ומוסר במעילו
 מהענן גם נמלטים כך הר־טוב. לעבר פונים דרכים בפרשת

 ושרידי המושבה בתי את רואים המשתלטת בחשכה המגשים.
 המשטרה אור. ללא בחשכה, טובעים למלט בית־החרושת

 רכבת. תחנת פני על וחולפים פסי־מסלה חוצים הדרך. אם על
 כבר. לא זה ונכבשה וחזרה המצרים בידי כבר היתה טוב .הר
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 ידוע. היסטורי אזור פני על עוברים אנחנו שלנו. היא עתה
 שמשון חי כאן לפלשת. לדרום, עד דרך־המלך כאן היתד, בעבד
 מימין כאן בית־שמש עזה. ועד ואשתאול צרעה מני לחם, וכאן

 עציון גוש אל נועזים למד־הא יצאו מכאן משמאל. ובית־נטיף
 הלמד' וימותו עליהם עטו שבסביבה הכפרים יושבי הגיעו. ולא
 שמשון מסורת רבים. אויבים נגד נפשם על בעמדם אחד, עד הא

לדורות. חותמה כאן טבעה
 עלה ושמאלה, ימינה מתפתלת, והדרך התקדמנו בחשכה

 הכביש. לצד נראו אורות והנוף. המקום היה מוזר כה וירוד.
 גבעונים ישראליים׳. ,אזרחים ערבי. כפר נפתחים. חלונות
 תקפנו מעשי שמעם אחד ישראל עם שהשלימו חדשים

 מזהיר מרובע־אותיות ושלט זה. הוא זכריה כפר ונצחונותינו.
באזרחים. פגיעה מפני

 ייר־ת דרך בחשכה. ונעלמת בחשכה מופיעה בית־גוברין
תחנה. עיצרים. לכיש לרגלי בה. ואנחנו ללכיש

 כי נכר הוראות. משמיע דב המטבח. על מתנפלים רעבים.
אין... לא... אסור... לקצינים. מבית־ספר חזר

 משמעת אמונים, בוקר, התעמלות חמור: משטר מבטיח דב
 ברור לנו זה. בכל עצמו הוא ויעמוד ולואי יומיומי... גלוח מים,
באלה. לעמוד נוכל שלא

 הגדוד לשינה. עצמם מכינים מדרונם. מסקלים הבחורים
 עטופים סובבים, השומרים רק שקי־השינה. לתוך נכנס כולו

 רוצים בשעוניהם. חסרי־סבלנות מבטים מעיפים בסגיניהם,
תנומה. לחטוף הם גם

טף. טיף, טיף, טיף,
 מנקש־ להתעלם מנסה אני מבחוץ. בשק־השנה מנקש משהו

 לכל או, כלל, יורד גשם שאין עצמי להשלות רוצה הגשם,
מרפה: אינו הגשם אך רציני. אינו הפחות,

טיף־טף... טיף־טף, טיף־טף׳
 רגע עוד ותוכף. הולך וגובר, הולך הוא חדל. אינו הגשם

 נקש־הגשם. את סובלים אינם העצבים אך להתעקש. אני מנסה
 תחת ולשכב להתעקש מנסים כמוני. עשרות עשרות מסביב
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 אבל שק־השנה. בעד יחדור לא שהגשם עצמם משלים הגשם׳
 לפתח־ מבעד מציצים ראשים וגובר. הולך בנקש מנקש הגשם

 כן! לזחל: נצמדת העין ממטר. מחסה מחפשים שק־השנה,
 אז... אז... תזוז, המכונית אם אבל׳ .הגשם. ירד לא תחתיו אל
להסתכן! מוכרחים ברירה- אין אך

 אנשים כמה אך, לגשם, יחידי מקלט המכונית היונה למעשה
 ולהצטמצם להדחק מתחילים למכונית? מתחת לשכב יכולים

 המכונית. בשולי יורד והגשם מסוקלת. בלתי האדמה במשכב.
 לא זה כל הגשם. האבנים, הדוחק, עין. לעצום עוד אי־אפשר

מנוח. נתן
 החיור הבוקר באור וחזק. הולך והגשם וקרב הולך הבוקר

 לעבור מוכרחים קוביבה. מקום. בקרבת הכפר לפנינו מתגלה
ונרטב. הולך הכל החפצים. ועל הנשק על חבל הבתים. לאהד

 עצמנו להעביר ממהרים אנחנו סוחף. למטר הפך הגשם
 סוף סוף אבל עצמותינו. עור עד ונרטבים לכפר חפצינו על

 עבי־כתלים ערביים בתים בכפר, היו בתים ה,נחלה׳. אל הגענו
 הם טובים אבל יתר. מנקיון נהנים הם אין אשנבים. וחסרי

 מטות... גם והרי הארץ, על שקים כמה בהם. חם כי למעננו,
 בענן הקשת שנראתה עד הגשם נמשך ארוכות שעות עוד

ומיבשת. מחממת לשמש מקומם פנו ועננים
 הגענו לסיור. והמם־כפים המם־ממים יצאנו, יום באותו עוד
 שבמחצבה, זו ממערב, אל־מנשיה לעירק ביותר הקרובה לעמדה

 — התל ומימין לפנינו היה הכפר מהמטרה. ומחצה כקילומטר
 ה יה שקשה כאגוז ההל היה ודאה עץ. התל על העתיקה. גת

 נתון יהיה הוא מיד. מלבנו הסירו זו דאגה אבל אותו. לפצח
 ואת הכפר רחובות את היטב ראינו במשקפות מתמדת. באש

 חפירות וקו גדד־תיל הקיף לכפר סביב סביב שלפניו. העמדות
 שעדיין נכר חפירות. של רצופה שרשרה היתה לא עדיין אחר■ו.

 במעגל היו רבות פרצות כהלכה. להתבצר המצרים הספיקו לא
 היריד, אשנבי הקרקע. מן בולטות היו העמדות הבצורים.

 למנוע מחסומים נראו הכפר, במבוא הכביש, על בברור. נראו
 המקום זו. בדרך לבוא בחשבון בא זה אין רכב. כלי כניסת
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 שבמשוכת המפולש המבוי דרך מהצד׳ לבוא צריך היטב. מוגן
 הרבה שם אין לפרוץ. יהיה שוב משם כן, משמאל. הצברים
 לתוך לחדור נוכל משם מושלמות. לא החפירות ואף עמדות
הכפר.

 הכרנו כך על נוסף הדעת. את ומניחה ברורה היתה התצפית
 שבועות לפני התקפת־ההטרדה בעת מדרום׳ הכפר מבואות את

 המצרים הספיקו הללו השבועות שבמשך נראה׳ אבל מספר.
 לאחר. אסור טובה, השעה עדיין ויותר. יותר ולהתבצר להתחפר

ההצלחה. לנו מובטחת כעת, עליהם נעלה אם
 של עצומה הרעשה תקדם להתקפה התכנית. את הסביר דב

 סואידן. עירק משטרת על שנתכה זו מעין ומרגמות, תותחים
 וכל מכונות־יריה. עשרות של באשן הכפר יכוסה לכך נוסף

 רכוך תפקיד יוטל הטנקים על האוירית. להרעשה נוסף — זה
 לכפר. התקרבותנו את להבטיח כדי וחסולן, מקרוב העמדות
 לאפשר כדי לסתמד, נצטרך האנטי־טנקית, לתעלה משנגיע

 צריכה האנטי־טנקית לתעלה מעל המעבר פעולת כל מעבר.
 לתוך לפרוץ עלינו מוטל ואז מועטות. שניות תוך להעשות

 אחת מחלקה בדרכנו. שיעמוד מי כל ולהשמיד בסערה הכפר
 אחדות, דקות כעבור דרומה. והשניה צפונה הכפר מתוך תפרוץ

 מחטיבת רגלים חיל למקום יובא הכפר, על ההשתלטות עם
 שתןתר. התנגדות כל ולחסל במקום להתבסס יהיה ועליו גבעתי

פלוג׳ה. לעבר אשו את המסייע הנשק יעתיק ההסתערות בזמן
 כולנו, בלבות היתה וההרגשה הכבוש. תכנית היתה זאת

 שלי, ראשונה מלחמה פעילת היותה לא זו ודאי. הוא שהכבוש
 שחשתי כפי מחלט כה בטחון פעם אף חשתי לא משום־מה אבל
 שנצליח. ספק מכל למעלה בעיני נראה הדבר זו. פעולה לפני
 גם בידינו. שהיו החזקים הנתונים זו להרגשה שגרמו יתכן

 בסערה. תקיפה של עצומה רוח־מלחמה וגם — כוה־אש עדיפות
 בו. היה בטחוננו שעיקר ודומה בנו׳ תלוי היו האחרון הגורם
בה. ובטחנו רוחנו את ידענו

 חזר זה רקע לחטיבתנו. האפיני הרקע והתבלט חזר כאן
 כמעט היתד, שזו ודומה החשיבה. מבצעי ביתר גם והתבלט
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 — דיוק ליתר או למלחמת־יום, שעברה היחידה החטיבה
התקפות־יום.

 הלילה. בשעות התקפותינו של רובן רוב בוצעו כה עד
 לאור נשקנו אפסות את לגלות לא כדי הכרחית שהיתה עובדה
 דבר והיה קם בחטיבתנו אבל האפתעה. על הסתמכנו היום.
 מפני לחשוש לו היה שלא חזק, לכוח־אש הגענו מעיקרו. שונה

 כלי־ למלחמת טוב הלילה שאין לדעת, זאת ועוד הופעת־יום.
 הרכב כלי של מעלתם ועיקר למהירות, טוב אינו הלילה רכב.
 שעיקר דומה בגדודנו. ביותר התבלט והדבר במהירות. הוא

 אף לפעמים התקיפה־בסערה. שיטת מתוך נבעו הצלחותיו
 כוחות. יחסי לכל בנגוד שבספרים. צבאיות תורות לכל בנגוד

 הצטיין ובזה רב. תעוזה בכוח רק לבצוע נתן שהדבר מובן אבל
 מפקדי־ מעט לא שאר־רוח.. מעין בגדוד היתה התעוזה הגדוד.

 על לנו צחקו עליהן, ושמעו בפעולותיו הגדוד את שראו צבא,
 נראה אך אומרים. היו — בלתי־צבאית״ דרך ״זו זו. תכונה
 מהרבה יותר גדולות הצלחות הביאה זו ,בלתי־צבאית׳ שדרך

צבאיות׳. ,דרכים
 המצרי. הצבא לתכונות ומנוגדת הפוכה היתד, זו תכונה

 בהם חסרה רבה. בהשהיה בהסוס, באטיות, מתקיפים היו הללו
 בצדקת האמינה להם וחסרה שבהעזה. וההסרכנות ההעזה

 נשקם את ולכון להתאושש לחילינו שהות נתנו הם המלחמה.
האטית. למטרה

 גדוד־פשיטה זה היה לכאורה י הגדוד של כוחו התבטא במה
 של לאמתו אך לישראל. בצכא־הגנה אחי־ים פשיטה כגדודי

 הג׳יפים פלוגות הוו זה בגדוד במהותו. שונה זה גדוד היה דבר,
 למשל. במרגמות, מסייעות, פלוגות של תפקיד והמשורינים

 המחץ כוח את הוו זחלים על המוסע חיל־הרגלים פלוגות ואילו
. הנדוד. של

 שניתן חיל־רגלים, להיות צריכים אנחנו היינו לכאורה,
 קרוב למרחק עד — הזחלים שריון בחסות — להתקרב לו

 אך חיל־רגלים. כדין עליו, להסתער — ואחר האויב, לעמדות
 של מקומם את מלאו הזחלים פלוגות כך. היינו לא אנחנו
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 אשי אך בלבד, מקלעים אש בעלי קלים טנקים טנקים.
 האויב, שורות לבין בסערה הפורצים ,טנקים׳ ומהירה. קטלנית

 מתוכם לזנק הסגולה זה, עם ויחד במסעם. וממשיכים משמידים
 להפתעה, ותודות הסגורים. כבטנקים שלא הצורך׳ בשעת
בראשיתה. התנגדות כל מחסלים ההתקדמות, למהירות תודות
 ותמרונים. לאמונים הוקדש כך שלאחר והיום המחרת יום כל
 נסינו בה. להשתמש ונצטרך שיתכן כידונים׳ התקפת על חזרנו
 מפקד־י גבעה. על ולהסתער טנקית אנטי תעלה על מעבר ליצור

 למרץ בשביעות־רצון וחייך בתמרונים נכח עצמו החטיבה
 היר אלו האנטי־טנקית. לתעלה מעל תמרון־חמעבר ולהצלחת

 חשבנו באהבה. שקבלנום מאמץ, של רגילים בלתי יומים
לכבשה. אל־מנשיח עירק על עולים אנחנו שהנה ברצינות,

 נכבשה. לא והיא אל־מנשיה עירק על עלינו לא אנחנו אבל
 שעלתה נראה המבצע. את לבטל פתאום החלט משום־מה
 בדם, לחסוך רצו קרב. ללא ה,כיס׳ נצורי יכנעו שמא המחשבה,

 אחרי שנפלו הדתית, הפלוגה אנשי של בדמם עלה זה ,חסכון׳ אך
הכפר. את לכבוש מאוחר בנסיון כך

 רצינו הכיס. חסול על דמנו את לשפוך מוכנים היינו ואנחנו
 אבדות. במעוט ובבטחון, בהצלחה זאת שנעשה ובטחנו לכבוש
 שיכלו׳ רבות, יחידות־צבא אליו שכבל זמן יקר. זמן של וברוח

אחרים. יעילים לתפקידים להתפנות

 מבסיס נהגים קבוצת אלינו הגיעה השבוע בראשית עיד
 שנשלחו׳ להם משנודע הגיעו, לאן מששמעו התחבורה.
חורו: ופניהם רוח־בהלה אחזתם ל,קומנדו׳,

 לתנות אחד התחיל — לנהוג...״ למדתי שבועים לפני ״רק
כשרונותיו. את

 שני. להסביר נסה — קילומטרז׳...״ ,לעשות הספקתי ״לא
למבוכתם. ונהנו צחקו סביבם, עמדו הבחורים
 ספר — ראשונים...״ אצלנו נהרגים הנהגים אתם, ״יודעים

אגב. כבדרך מישהו
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 הנהג את משאירים קרב, בשעת המכונה "כשמתקלקלת
שני. ,מתח׳ — עליה...״ לשמור

 רצו שלא כיון לנהגים, היו הם ויראה. פחד נתמלאו הנהגים
 ב,קומנדו׳, להיות יצטרכו עכשו עכשו... והנה, לקרב. לצאת

•להרג...
 דבריהם, את ושמע הטפוסים את משראה דב. לפני הופיעו

 — אמר — צריך!״ אינני ״כאלה הרוחות׳. ,לכל אותם שלח
!״ מתראות לנקות לשלוח יש ״כאלה
 — אמר — גבור״ אינני ״אמנם הסתלק. לא מהם אחד רק
 כאן". להיות יכול אני גם אהרים, חילים כאן נמצאים אם "אבל
עמנו. היה והוא

 מסקין ,הבימה׳. משחקני שנים אצלנו הופיעו אחד יום
 להתבדר, רצה הגדוד הגדוד. לטעם מדי רציניים היו ופינקל.
 הבא החולב טוביה של צערו על לשמוע ולא ולשמוח לצחוק
מהכומר. בתו את לתבוע

 מרצה־ מפי הרצאה בענין ספג הזה שהגדוד היה מפליא ומה
 הסולפה. ועל הפנצילין על הרפואי, המדע התפתחות על אודחת
 מצאו להתבדר, שרצו הללו, האנשים כיצד מוזר, היה הדבר
 כאן שהאנשים נכון, הדבר שאין נראה מדעית. בהרצאה ענין
 ומוזר, הרצינות. את בהם להכניס כיצד לדעת יש רציניים. אינם

 בהרצאתה האורחת שהצליחה כשם הצליחו׳ לא שהשחקנים
המדעית.

 מעגלי־ סביבן ומצופפים מדורות. מדליקים היינו בלילות
 מצטרפים והאחרים המנונם את שרים היו ,הקצבים׳ אדם.

 ואת הפנים את ומחממות מאדימות שלהבות־האש אליהם.
 שיספר סעדיה, לפני ומתחננים מבקשים הכל שהיו עד הלבבות

 עליו הטובה הבדיחה כיד מספר היה הוא לקומנדו... עבר איך
 פותחים היו שנתלהטו הלבבות ונהנים. צוחקים סביב והכל

 נושבת "הרוח לשיר שהגיעו עד חילים, שירי עם׳ בשירי בזמר׳
השיר שורות את ומלוה אקדחו את שולף דב היה כאן קרירה".
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:יריות בזוג
קרירה... נושבת הרוח

טראך! טראך!
למדורה... הקסם נוסיף

טראך! טראך!
 מתפרצים היינו או־אז עקר. היה הכדורים שאחד גם׳ קרה
 ומכין העקר את מוציא בסלחנות, מחייך ודב ל,חרבון׳ בצחוק
הבאה... ליריד, אקדחו

 ההתישבותי הגרעין בפלוגה להתגבש התחיל הימים באותם
 עדיין ויותר. יותר ונתממשו הלכו הרבות המחשבות לח״י. של

 בפלוגה מרוכזים אנשי־לח״י אבל החוק, פי על אסורים היו לח״י
החטיבה. מפקדי לאהדת וזכה ונתגבש הלך הגרעין ובגדוד.

 האנשים. שבאופי הסערה מתוך נבעה זו שאיפה של ראשיתה
 היו, רבים ולא מהצבא. להשתחרר שסופם בהכרה, היו הכל

 עדיין. בית בנו לא רבים רבים לקבלה. מוכן להם מחכה שבית
 ויצטרכו אזרחיים לחיים יצאו עתה ולחמו. במחתרת היו שנים

 שמא שחששו חלילה, בטלנים, היו לא והללו לפח־לחמם. לדאוג
 לחיי דוקא להכנס הם חייבים מדוע אבל, פרנסה. ימצאו לא

 אל לצאת יכולים שהם שעה במערבולתה׳ להתמסמס עיר׳
 הם זו, אדמה אהבו הם והלא י ולעבדה אדמת־המולדת מרחבי
 לעדרהי יצאו לא מדוע לשחרורה. לוחמים הם עליה, לחמו

 כאלה 1 מתפירת־ארנק־גברת יפה חריש־אדמת־מולדת אין וכי
 הגרעין את לגבש הפלוגה אנשי את שהניעו הגורמים היו

 אם הזו. ההתישבות את ,להגדיר׳ נסו לא עדיין ההתישבותי.
 לא חשוב. היה לא הדבר מושב. או קבוצה או קבוץ זה יהא
 אורח־ רק אידיאה. היתה לא ההתישבות משא־נפש. זה היה

יותר. מושך יותר, מוסרי יותר, נאה חיים
 יותר. מסובכת הבעיה היתה הדתית, הכתה בפני בפנינו,

 אנחנו גם אבל מטרה. — ההתישבות שאין ברור היה לנו
 הריה על בטבעיותה, שהיא, כמות למולדת לאדמה, נתגעגענו
 להיות חייבת התישבות אבל וגניה. ושדותיה ועציה ואדמתה
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 להתישבות לצאת היה. לא וזה חיים. אורח מבחינת מגובשת
 דת חלול ועל ושבת כשרות על שעה ושעה יום יום לריב כדי

 לגיהנום יהפכו כאלה חיים להסכים. יכולנו לא לזה ישראל,
 לצאת אנחנו גם רצינו זאת בכל אבל להתפוצץ. וסופם

 באורח־חיים אחיד גוף לארגן נסינו חקלאית. להתישבות
 מעטים. היינו יצא: לא ודבר קלושות תקוות היו ובחברה,

טוב. רצון שקע כך
 דבר השתנה שלא הבינו ולא שנוי־ערכין. בזה, שראו היו
 הקימו ולא תותחים קנו לא שלח״י כשם בתנאים. אלא ברעיון,
 ישובים. הקימו ולא קרקעות קנו לא כך — להם עמדות

 ואלה אנשים. והרבה גדולים סכומים נדרשו אלה לתפקידים
 ופצצות, אקדחים לקנות אלא הספיקו לא האמצעים להם. היו לא

 אנשים ואף מלחמה. מלקוח כבוש, כתוצאת באו ובחלקם
אחרים. לתפקידים שיור נותר ולא מעטים היו

 את חסלנו שלא על השמים עלינו נתכעסו שבוע סוף באותו
 לאחר עד שבת מערב זלעפות. משר עלינו והמטיר! הכיס

ואומרת: יוצאת קול בת אז ששמענו דומה השבת.
 כדי הגשם, בעד עצרתי לכם. חכיתי ימים שבוע "בני,
 בעד יותר לעכב יכולה איני בני־צען. את ותנצחו שתכבשו

 איני ומטר. לטל ומתפללים עלי דוחקים בכפרים אחיכם הגשם.
המועד". את שאחרתם בני, לכם׳ וי עוד. מחכה

 בחדרנו כנוסיט ישבנו השבת כל ברכה. גשמי היו אלה
 אבל ההדר־הכוך, לתוך נדחקנו בקושי לכיש. למרגלות הקט
 ארוכות. בשיחות ופתחנו נתלכדה האוירה וחם. בו טוב היה

 שוחחנו לא מה על וממושכים. ארוכים לויכוחים הפכו השיחות
 זה אהבה... כן, אהבה... ועל התישבות על !הכל י שבת אותה

ומיגע: ארוך וכוח היה
י אהבה אין או אהבה יש

לחיוב: להכריע נוטות והדעות
אהבה! יש
בעוז: מתעקש אחד רק
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וזיוף... האהבה שקר אהבה! אין
ויונתן?.. דוד ורחל?.. ויעקב השירים?.. שיר
להתעקש. האחד מוסיף — !אהבה אין
 מיד: מותקף היה לחדרנו יום אותו שנכנס כל
אהבה?.. אין או אהבה יש
שהוכרע: עד

 יאהב! אל — רוצה ושאינו יאהב; — לאהוב הרוצה
יאהב! אל לו, מוחלים

 בוססים מחוסל. לא והכיס לכיש. את עזבנו השבת צאת עם
בפיות. תהלת־כובשים ללא מטר־שמים וסופגים בבוץ

הבא. הקרב עד — לבסיס שוב
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אסיה

 מפני ופחד וחרד כנשים מצרץם ?היה ההוא ביום

 וה?תה עליו. מניף הוא אשר צבאות, יד־ה׳ תנופת

 אתה יזכיר אשר כל לתנא. למ?ר?ם ?הודה אךמת

יפחד. — אליו

י״ז—ט״ז י״ט, ישעיה

אסף י3עק3

 ממבצע־ עלינו מאז שבוע אפילו חלף לא לנגב. ירידה עוד
 — לדרום לא הפעם לנגב. ולרדת לחזור שנצטוינו עד ,חסול'

המערבי. החולות לנגב ממש. לנגב אלא
שכנאי. אסף אסף׳ בעקבי
 כתת עם הלך לכן קודם אחת שנה היה. פלמח של מם־כף
 נהרג הגיע. ולא הלך למשנהו. בנגב הישובים מאחד פלמחאים

 מרים המם־כף, אסף נהרגו. ששה שרעות. הכפר ערביי בידי
 נשחטו עבריים. נערים ארבעה ועוד מתל־אביב הנערה — שחור

 מפני פחדו כי — מפורק מפורק. סטן כשברשותם באכזריות
בארץ. שלטו שעדיין הבריטים,

 מפחד בכפר. בתים פוצצו חבלנים. — אחרים באו בעקבותיו
שרעות. תושבי ברחו היהודים נקמת
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 לארץ פלשו המצרים המצב. את שנתה צבאות־עדב פלישת
המצרים. על סומכים לכפר, חזרו והערבים גדול .יבחיל

 החלו המצרים הערבים. של בטחונם את ערער ,מבצע־יואב׳
 כוחות תפסו בתקפה ההפוגה בעוד חוף־עזה. רצועת את מבצרים
 תל־ תל־פרעה, ביניהן ל,רצועה/ ממזרח רבות עמדות מצריים

 היה שבכונתם יתכן ושועות. חרבת־מעון שיך־נורען, ג׳מע,
 שהיא היו מתימרים שעדיין באר־שבע׳ לעבד באופנסיבה לפתוח

,ברשותם...
 את ועודדה חזרה הללו הנקודות על המצרים השתלטות

 לנגב המים בצנור החבלה מעשי רבו זה עם ויחד שועות. ערביי
העבריים. הישובים בדרכי נטמנו רבים :ומוקשים

 מצרי איום כל לסכל אסף, בעקבי ללכת הגדוד נקרא עכשיו
 בצנור־המים מעשי־חבלה השנות ולמנוע הנגב ישובי מעל

 מראשם מחשבת־אופנסיבה כל להסיר — לכל ומעל •ובדרכים.
המצרי. הצבא מפקדי של

 שבועות לפני רק הקרבות שסעדו מקום הדרום, את חלפנו
עכשיו. כאן שקט הכל :אחדים.

 כאן. סערו קרבות כמה ברור־חיל. חוליקת, כוכבה, הצומת.
 מתקרבים שבת, ליל של מהיר במסע כולן את חולפים אנחנו
 כביש הכביש. שוב והנה לעזה. — הכביש בחול. דרך •לעזה.

ממש. לנגב לנגב, הגענו באר־שבע.
 מצטלל הנוף ומשונה. שונה נוף נודעת. לא חדשה, ארץ
 בתוך חודרת הארוכה השיירה פלאיות. דמויות תוך אל באפלה

האפלה. את חותכות הנהגים ועיני הצונן הליל
 אדמת־ הנגב. פנים אל ונסוב פנינו ואנחנו קצו אל בא הלילה

 מישור מוזר. מישור לפנינו. ונשתרעה פשטה חורלרה מישור
 חזיתיו שלא מופלא נוף ים. וללא תוחמים הרים ללא אופק, עד

 צהבהבת־כהה. קרקע על ומפזזות עולות שמש קרני עדיין.
 מצנפת לסגין. מבעד החודרת חריפה קרה עמו מביא הבוקר
 אין קולות־יקום לאזנים, מעבר עד הפנים על מופשלת הצמר

 רוח־בוקר לא־תחושות. ותחושה לא־מראות מראות רק •מסביב,
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 מימינים ם ר לשבר משתברת קלות, הדוהרים הגופים את הותכת
 שחפצו עינים, הבוקר. אויר את חוחך הלוחם וגוף ומשמאילים

 שמש כך. כל משובבת בפליאה נפקחו להעצם, כבר לא זה
 קמעה, הרטובית העינים באלו ומשהברת נגוהותיה מתיזה מזרח

 עיניך נושא אתה מלטף־צנת־בוקר. ורוטבות הרוטטות העינים
 על עיניך מפנה ואתה המזרח טמיר כה יכול. ואינך מזרחה
 מישור. — אבל קלים, גבנונים מישור, המערב: אל ימינה, כרהך

 אל מבטך ומישיר חדוה מתמלא אתה דבר, רואה ומשאינו
 תלמים רק סוף. ללא מישור שמלפנים. האין־סופי המישור

 רחבי־ יתומים ועצים גדלי־פרא ועשבים רטובי־טל־לילה קטנים
 בזהותך בהתפלאות, קורא אתה — אלה! צאלים הלא צמרת.

 תואמים כמה צל. נוחני צאלים מגדיר־צמחים. ללא השם את
כמישור. צמרת שוטחי זו, בערבה ערירים לנוף. הם

 הר שנים: אלא עברי, לוחם במולדתך, ידעת לא כה עד
 אל מהעמק ראשך מרים בעמק. ואחה ההר על האויבים ועמק.

 אל תשוקה מרוב להחניקו ויאמר בצוארך כאב יתקף עד ההר
 פנית, אשר כל אל ומטה. מעלה והר. עמק ידעת: אלה רק ההר.
 ידעת לא מעבר. תהומות־הים ואת מזה מרום־ההר את אך דאית
 ללא מישור לפניך והנה מישור. חיי של מישור. של טעמו

 לנוח ורגלים, ידים בפשוק להשתרע טוב פה תהום. וללא הר
הר. מעלה עד תהום מני בצעדך

 צבא איש כל תקח לו מחשבות־ילד: יאפפיך, ודמיונות
 ים־המלח מני גדולה, אחת שורה זה, בצד זה והלכתם בישראל

 במישור מקום והיה — אחיו בצד איש הולכים הגדול, הים ועד
 לוחמים, אלפי הגדול. במישור אחת, חזית שורת לכולכם...

 יעצור מה !...המדאה יהיה נאדר מה זה... בצד זה יחד, יחד
בעדנו?.. יעצור מי בעדנו?
 על אחת, גבעונת בשפולי קופאים ם!מצטנפ מם־צדים שני

 לחכות. פה ישבו תמ־ם לילה מבוהלים. קצת נראים הדרך, אם
 חיוך־של־סליחה ושולחים הזחלים מתוך מתעוררים לוחמים

המצטנפים. השנים לאלה
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 אזהרה. בלשון המם־צדים משמיעים — הלילה״ יריות ״נורו
חיוך: גב על חיוך מוסיפים ואנחנו

כאן!"" יירו לא מעט עוד דבר! "אין
 עלו כאן גלגל־מכונית. שארית הדרך׳ ליד קרעי־צמיגים

הנהגים... ,דחילקום׳ מוקשים!.. על
 והנה סופר. כך המים... בצנורות מחבלים מוקשים... מניחים

אלה! מעשים נפסיק אנחנו הדבר. נכון אמת
 נוסעים ואנחנו תלול מורד לפנינו. עצמו משטח עצום ערוץ

 קירותיו אבנים, חלוקי קרקעו לרוחב. מטרים מאות ונוסעים. בו
 ומעיין, מפתך את פורש אתה במחי־יד. קרועים כאילו זקופים,

 שנק... שריעה, שללה, :רחב־הידים הנחל לזה שם מה לדעת
 כתוב: גם הנה כן, באמת? שמו מה אבל, לו! שמות כמה הו׳

 בארות שערים. מאה :עולים קדומים זכרונות גרר... גרר... נחל
שטנה... עשק.. יצחק...

 צמרת רחב עץ של צלו תחת אברהם אבינו יושב :ובדמיון
מלאכים... שלשה והנה חמה והשמש

 השחור־ הנה ,פרימוס׳. עברי, מטוס משמים... יורד משהו
צאלים... התעופה: שדה הלבן.

 וחמימה. רכה שמש טמירים בקרים כאותם שבת, בוקר
 משכנותיך יעקב, אהליך טובו מה בים. כאי עברי, ישוב

!..ישראל

 בים־ טובלים שהם דומה רעננים. עצים חרשות נראו מרחוק
 וקרבים מדרימים ואנחנו הקרח. הנוף בזה מוזרים כה רקיע.

 ים־הרקיע הולך והולכים קרבים שאנחנו וככל אליהם.
 עצים העצים, של בקרבתם אנחנו הנה ונגוז. הולך ומתמסמס,

 בו עוברות שהמכוניות עד מסביב, רב וחול ודקים. צעירים
במאמץ.

 מחסה שמצאו היו המישור. ברחבי פלוגותיו פזר הגדוד
 אל באו כי שנודע בלי נבלעו החרשות, בתוך העצים, בין

קרבן•
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 חולית, קרקע לפלוגה. קרקע כברת וברר דב ירד
בה. מעטות ושקערוריות

 הזחלים את הסוו נחנה. "כאן — אמר — בגבולות״ ״אנחנו
 משטח יצא בל איש מכאן. הרחק לא נמצא האויב והתחפרו.

!״ המחנה
 השמש חמוד. שבת יום היה הם. גם התעוררו מאחדי־קום

 הדרך. מטרדת בגוף נתפשטה וליאות הברואים, כל את לטפה
 בשמש להתחמם ל׳51אדמת־היר על לשכב להנפש, היינו רוצים

 מוכרחים מקום". בקרבת "האויב — אבל עינים... ולעצום
להתחפר.
 מתחפרת. פלוגה נשפכו. אדמה גושי לחפירה. הורמו אתים
 !לא — אבל בגוף... ולאות היום שבת יום הססנו. לרגע

!להתחפר נפש. פקוח
 ונסתמנו באדמה תקעום החפירה, כלי את הבחורים לקחו

 של קולו עולה הצד ומן האתים את נועצים הללו החפירות.
אחד:

השבת... ליום שיד מזמור
 בנצב תופס שרווליו, מפשיל תפלתו, את מסיים וכשהוא

 לצדדין. ועורמה אדמה הכף מלא ומוציא ברגלו לוחץ האת,
להתפלל: ונגש חברו קם

חי... כל נשמת
 ושוב המעלות׳ תשיר פורקן׳ ,יקום השני. אחר אחד כך

להתחפר! לעבודה.

לפעולה. יצאנו בבוקר למחרת
 בבוקר, עוד כבר. זה בידינו הכפר היה לשועוח, כשהגענו

 נראה משם. הערביים הכוחות נמלטו הסיירים, משהופיעו
הנה. שבא הכוח שמע אליהם שהגיע

 לא הזה במישור נסענו. בלא־דרך בחול. שקעו המכוניות
 וראשון־ בת־ים בין החוף, לחולות המקום דמה דרך. חפשנו
 ירוקה עלתה והנה לשועו׳ת בהגיענו הופתענו, מה אבל לציון.
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 במראה היה נובטת! והחלה שם צמחה שעורה בשדות!
בנגב!.. דגן ולהרגין. להפתיע

 אנחנו שגם ודאי יבולים׳ כאן להעלות מסוגלים הערבים אם
 להכפיל נוכל החדישים הטכניקה שבאמצעי אלא עוד, ולא נוכל.

 של אדמתה את משהשוינו נכר׳ והדבר ולשלש. היבול את
 אלא מהשניה, אחת רחוקות היו לא הן גבולות. של לזו שועות

 הליס אחוז שבה שועות, משל חול יותר מכילה גבולות שאדמת
 יפה. חורש בגבולות לגדל הצליחו כן פי על ואף יותר. גבוה

 כאן רק החורן, מלבד הזו. האדמה את נפרה שאנו ספק אין
 כבוש לאחר ואף דגן. לגדול גדולים מישור שטחי נמצאים

זה. מישור לנצל נצטרך החורן
 אחד, נבט והוצאנו ירדנו הנובטת. מהשעורה הוקסמנו

סתם... עשב ולא היא שעורה אמנם אם לראות

 שרוחן היא תל־פרעה, את לכבוש נצטותה בי״ת פלוגה
 בכל נתקלו לא הם גרר. מנחל הרחק לא המתנשא תל העתיקה.

 הרגישו נוסעיה נתפסה. מצרית מכונית־טנדר רק התנגדות.
 והמכינית ברגל. וימלטו רכבם את נטשו המתקדמים, בכוחות

חילינו. בידי נפלה בה אשר כל על

 המערבי. לנגב שיך־נורען כן לדרום, עירק־סואידן כמשטרת
 — בודד לבן בית הגבעה ועל רבה. ארץ על השולטת גבעה
 החלו יואב׳ ב,מבצע המצרים כשלון לאחר שיך־נורען. של קברו
עזה׳. רצועת ל,הרחבת בסיס ולהפכו המקום את לבצר

 פתחה שיך־נורען גבעת לעבר התקדמנו שאנחנו שעה
 מתפוצצים הפגזים את ראינו בהרעשתה. עברית תותחים סוללת

 פגיעה. כל למראה צעקנו — הנה!.,״ ״הנה, לבנין. סביב
 הבנין כי דמינו בגבעה. פגעו כולן ומדויקות. טובות פגיעות

 ,קםו הקבר בנין חזר העשן, משנמוג אך מהפגיעות, יהרס
לתחיה׳."
 הגבעה היתה עדיין נדמו. עתה זה התותחים לגבעה. קרבנו

 רתחו דמים במצב־של־דהירה. אנחנו ועשנם. פגזים אבק מעלה
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 פגז שלח ה,מצרי׳ חיים וקרב. הלך הקבר בנין עלו. ומזגים
 לרגלי היינו !״, טובה ״פגיעה כסהו. שחור ענן בבנין. מאטל״ר
 המצרים? והיכן לידינו. השיך קבר בסערה. אותה שטפנו הגבעה.

 קברות... בית קברים. הרבה ועוד שיך קבר רק מצרים. ראינו לא
 הו, כלל. נעימה הרגשה זו אין הקברים. תלי על קפצו הזחלים

 ומאדם. ממצרי ריקות הן אך צבא, חפירות החפירות׳ הנה כן.
 נרתיק רק לא, — משקפת ולידה בחפירה מתוחה מטת־שדה
 ,בונקר׳. והנה המצרי... המפקד ודאי, שכב, זו מטה על למשקפת.

שם. אינם מצרים רק מלמעלה. מקורה מחפה, עמדת

וישנם. ישנם עברים וחילים
 להביא ורץ עזרי קפץ כבשים. עדר לאטו התנהל הקבר ליד

 שיות צאן, עשרות כמה רק רועה, כל שם היה לא העדר. את
 מימיו ? העדר את יוביל כיצד יעשה. מה עזרי ידע לא תועות.

 אבל וחליל, מקל לרועה שיש שמע בנעוריו רועה. היה לא
 קטן אחד, בטלה עינו עזרי שם רובה. אלא היה לא לעזרי
 כתפו, על רובהו את תלה טלוא. ובלבן, בשחור נקוד וצעיר,

 והעדר מתקדם הוא מתקדם. והחל ידיו לתוך הטלה את נטל
אחריו...

 עוד. יעשה מה ידע ולא עמד המכוניות, אל עזרי משהגיע
 דעת בלי תוהים כעדרו: כעזרי עמו, ותהה העדר גם ■עמד
 הטלה את עזרי שנטל עד עצה. יעוץ אשר איש ואין יעשו. מה

מה יגעו: הכבשים יתר עמדו שלו. הכתה למכונית והכניסו
עלינו? יהא מה מה...

 אחד ומשך ירד שלנו. שמואל׳יק של רחמיו עליהם קפצו
 הפלדה לבין לזחל, אלינו והכניסו וצח, צעיר הוא גם הכבשים׳

 נשען שמואל׳יק ישב מתגבר. והקור לערוב נוטה היום והנשק.
מה :הזמן כל גועה והכבש בחומו. להתחמם הקטן הכבש אל

 נתרגזו במכונית... גלליו והטיל הכבש שהתמרד עד מה...
התוהה. לעדרו חזרה הכבש את וישלחו הבחורים
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 לכבוש _ להמשיך נצטוינו ואנחנו שעת־הערביים קרבה
 מערב מצפון מה׳ במרחק ערבי, כפר הוא גם מעון׳ חרבת את

 נראתה ממרחק לכפר. והתקרבנו ערוצים חצינו לשיך־נורען.
 דחליל אלא זה שאין ראינו משקרבנו רק תותח, של דמותו
 רק מיושביו. ריק היה הכפר מורא... להטיל תותח, בדמות

 אצלו נמצא אקדח לחפוש. להתנגד שנסה שם, היה אחד ערבי
 שהוכרע עד וקלל, הבדואי קלל היהודים. את ומקלל עומד והוא

לארץ.
 ,גולני׳ חילי משהופיעו חרבת־מעון, את עזבנו חשכה עם

שיך־נורען. ובמשלט בכפר והתבססו
 להכנס משהוצרך נתקלקל. לגבולות, זחלנו חזר בקושי

 כשראו בבוקר, למחרת אך במקום. להשאר עלינו נגזר לסדנה,
 מלבד הפלוגה, אנשי כל על יוצאים, הזחלים את הבחורים

 בעלי־הזחלים לפני מתחננים התחילו מזלה, שנשתבש הכתה
 הבחורים יכלו לא ליציאה... אותם שיצרפו עמם, יקחום כי

 ישארו והם לקרב יוצאת שהפלוגה העובדה, עם להשלים
.׳.. בבסיס

 "ודאי׳ _ אחד זחל אצל חיים שואל - ״1 מקלען ״צריכים
 ומיד אותו. שיקחו העיקר משקר. הוא — !״ מומחה מקלען. אני
 תנועות כמה עושה באויר׳ מלאת־כדורים שרשרת מניף הוא

 לשאול אליו באים ,מומחה/ שהוא וכיון מקלען. שהוא ומשכנע
מקולקל... מקלע בדבר עצה

 האם יש? מה ראשונה. ממדרגה כצלף עצמו הציג נתן
 דורך והוא להם! להראות יכול הוא לירות?! יודע הוא אין
באויר. כדור להרביץ ואומר בבריח מקיש הרובה, את מיד

כצלף. מתקבל ונתן — בסדר...״ ״מספיק...
 זקוקים אין האם אל״ף/ סוג ,לוחםכ עצמו את מציג יצחק

 הכל כידוע. מקלען׳ — ושמואל׳יק שזקוקים! ודאי לכזה?
אותו. מכירים

 אמנם מקלען. בו שחסר זחל ברוך גם מוצא דבר של בסופו
 עצמו את ומציג ברוך כשבא אבל ,ברף, וגם ,בזה׳ גם שם יש
 את שוכח אינו וברוך אותו. לצרף מסכימים ה׳מגלד/ עם
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 זקוק הוא אין אם הסמל, גרשון׳ את ושואל שלו, המם־כף
למם־כף...

 למם־כף..." זקוק שאני "ודאי — גרשון אומר — כן.״״ ״או,
לי. וקורא במרוצה ברוך בא ומיד

 ואם אצא אם לי חשוב זה אין כאילו פנים, העמדתי כה עד
 עוד. התאפקתי לא ההצעה, בפני משהועמדה אבל אצא. לא

 השיירה את להשיג במהירות ורצתי וברמונים בסטן תפסתי
 את שכחתי חפזה שמרוב לי, הוברר בדרך רק לזוז. שהתחילה

המצרים... אצל נשיג מילא, הפלדה... קובע
 חיוך אלינו. חייכו ,גולני׳ אנשי התעכבנו, שיך־נורען ליד

 פלוגת שהופיעה עד לזוז הספקנו לא ללוחמים. לוחם של
 על הג׳יפ׳ בראש יושב אחד, ערבי ג׳יפ כל ובראש הג׳יפים
 הנהלליים עצרו המשונה. למראה חייכנו שבויים. המנוע...

 הערבי את אחד כל ערבייהם, את מהללים והתחילו והויתקיניים
שלו...

 תל. מתנשא מרחוק חרבת־מעון. שיך־נורען. עפר. דרכי
 העתיקה, גרר שכנה כאן תל־ג׳מע, מתקדמים: אנחנו אליו

 ובצעו הסיירים אותנו הקדימו כאן גם החוקרים. משערים כך
 וברחו. התל את נטשו המצרים, אותם משראו הכבוש: את

 את ראינו משקרבנו, הפחדוי ברחו? למה ברחו... פשוט
 חשש ללא קומה, זקופי מהלכים התל, של בראשו הסיירים
התפוצציויות. לרעם האויר נזדעזע לפתע כלשהו.

 בשטח נתפזרו הזחלים ולרגליו. התל על נתפוצצו פגזים
 עמודי לנפול. הוסיפו הפגזים אך מרוכזת. מטרה לשמש לא כדי
 אותנו!.. להפגיז שיוכלו כדי נסוגו! כן על סביב. עלו ענן

 שקרה כמו התקפת־נגד. מפני חששנו עמדות, לתפוס נצטוינו
 איש בדרך־נס ורק ההפגזה נמשכה ארוכה שעה !בבית־גוברין

אסון. כל אירע ולא נזוק לא
 שהכוחות ידיעה נתקבלה התל, ליד שוהים אנחנו עוד

 נצטוה הכוח מחצית קשה. ומופגזים מותקפים בשיך־נורען
 בדרכם לגבולות. חזרו והאחרים התל, להגנת במקום, להשאר

נפגעו. זחלים ושני מוקשים שדה על החוזרים עלו
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 נשארנו, זחלים חמשה הנשארים. עם ונשארתי גורלי נפל
 מי עד, עד... במקום להחזיק הוטל ועלינו שמיר. של בפקודו
 שנתפתיתי הרגע את מקלל התחלתי שיחליפו... עד יודעי

 אל — לצאת עליך פוקדים אין אם לאילי. זחל אל להסתפח
 לצאת, יצרי השיאני והנה ומפורסם. ידוע צבאי כלל זהו תצא.

 הלילה... במשך כאן השאר לך עכשיו הרוחות! לכל דוקא...
אוכל!.. ללא שמיכה׳ ללא פלדה׳ קובע ללא

 שלשים בלבד, זחלים חמשה למדי. גרועה היתה ההרגשה
 האויר ערבים, שעת כבר והשעה מודע. ולא זר מקום איש,
 עמדות מכינים לתל, סביב מתחפרים הבחורים ומצטנן. הולך

 לחפש.. התחלתי עקת־המצב. את להשכיח נסיתי הלילה. לקראת
 אדומים ומגוונים. צבעוניים כאן! רבים כה והם חרסים.
 לידי היה התל עתיקות. של שרידי־שרידים ושחורים. וירוקים
 שנית? כאן אהיה מתי יודע מי הכל. ותכסה מעט עוד וחשכה
 חרסים. גלי וחרסים. חרסים בכל. חרסים התל. בשפולי טפסתי

 הוא, משונה מה והתל לחדסים. בית־חרושת כאן שהיה דומה
 כה מפרצים. כעין התל, את בקעו חריצים התלים. ככל לא

 בעקולים גרר נחל התפתל הצפוני מצדו ופראי. ומסתורי מוזר
 מצריות. עמדות־מרגמות התל, על היו חפירות הרבה רבים.

 כאן להתבצר חשבו שהמצרים נראה בשקי־חול. מוגנות
 חזרו ולא הפגיזו׳ רק קרב? ללא נסוגו מה שום על ברצינות.

 התעלומות לכל נוספת חידה זו תהא פתרון. ידעתי לא ? ותקפו
הזה. התל בשכבות הטמונות
 כאן הוכיח הבנימיני, ה,פלח׳ הוא, ההגנה. את ארגן שמיר

 גדול. שטח על להגן היה צריך כוח במעט ואחריות. פקודי כושר
 אותו שעבד מאתנו, אחד היה שלא נדמה קלה. לא והבעיה

ומפקד. מעיר בעמדות, סובב ליאות ללא כמוהו. לילה
 וממרחק אפל׳ לילה ובחרדה. ברעדה חכינו, תמים לילה

 בקרבתנו... רכבת ושריקתה. רכבת שקשוק קול באזנינו עלה
מהחוף... רחוקים אנחנו שאין משמע,

 ורצית עיסת ואם הפתעה. מחשש הלילה׳ כל העינים בלשו
 לתור מחכה ואתה קר... היה, אי־אפשר עין, לעצום לישון,
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 הלילה... כל שלם, לילה ככה, להרדם. שתוכל בלי הבא השמירה
 של המסיעת הפלוגה להחליפנו׳ באו הלילה של בסופו רק
 קשה, שם שהמצב משמע ,גולני׳י אנשי לא ולמה הגדוד.

בשיך־נורען...
 הזחלים חמשת רוחה. באנחת חשבנו — !״ גרר לך, ״שלום

 פנינו. על וזהר אור בקע ממזרח גרר. נחל במורדות התפתלו
 כמוהו, ראיתי לא שעדיין ישר מישור וחלקה, ישרה בדרך נסענו

בו. נשתברו השמש שקרני עד ישר׳ כה
 על עלו חמורים... גמלים, הדרך. לצדי מוטלים פגרים רק

מוקשים.
כהלכה... לישון לנוח, נוכל מרחוק... גבולות הנה

ב^דוד פשיטה

 חרבת־ בשיך־נורען, העמדות מאבדן נתיאשו לא המצרים
 החליטו הנה תל־ג׳מע, את גם נטשו כי ואף ותל־פרעה. מעון

 לא הקומנדו גדוד כנגד הללו. המשלטים כל את ולכבוש לחזור
 אך כבושו. בעת תל־ג׳מע על בהפגזה הסתפקו לעמוד, העיזו

 מפגיזים היו והתותחים מתל־ג׳מע נסוגו שכוחותיהם בשעה בה
וחרבת־מעון. בשיך־נורען כוחותינו על בהתקפה פתחו אותו׳

 משלט שיך־נורען. את שתפסו הכוחות על נתכה עצמת־האש
 מלחמה פעולות לכל צומת האזור, לכל תצפית עמדת שמש זה

שם.
 אנשי הגבעה. שעל הקטן השטח את זעזעו התפוצצויות

 והתכוננו בחפירות עמדותיהם את לתפוס מהדו ,גולני׳
 בדיקנות. מטווחת עליהם, נתכה איומה אש המצרית, להסתערות

 בתוך אף נתפוצצו פגזים הרבה. הועילו לא החפירות מעט
 קרבו ואמבולנסים עבודה. עמוסות היו החובשים ידי החפירות.

נפש. בחרוף הנפגעים׳ את להוציא ובאו
 רבים. מצרים טנקים במקום הופיעו הצהרים■ לשעות קרוב
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 החליטו ,גולני׳ אנשי גם אבל המשלט. את לכבוש החליטו הללו
 ההרעשות למקהלת נצטרפו הטנקים לסגת. ולא במשלט להחזיק

למשלט. והולכים קרבים כשהם תותחים׳ אש הם גם והמטירו
 ,גולני׳ אנשי לא אבל ורב. הלך במשלט הנפגעים מספר

 איתנה עמידה בגליל. מפוארים מפעלים מאחריהם יסוגו.
 מראה במשלט. יחזיקו מחיר בכל יפוגו. לא הם לא׳ בסג׳רה.
 הולכים טנקים עשרות עשרות!.. מאיים. הקרבים הטנקים
 הטנקים מועט... והנשק רבים. קרבנות כבר ובמשלט וקרבים

 נעצרו! באחד. פוגע מאטל״ד פגז לעצרם! צריך קרבים...
 מתוך בדם מבוססים והם, להתקדם... ממשיכים הם לא, אך

 מביטים גם והם אש... טנקים... :לפניהם מציצים הם החפירות...
הנם.. את מבקשים לשמים, למעלה,
!והיה קם והנם

 שש־ליטראות, בן ממונע נגד־טנקי תותח סופח אלינו
 בעלי לוחמים אנשיו, על התותח השריון. מגדוד לנו הושאל
גבורה. מסורת

 לתקן בתקוה בשדה, האנשים נשארו במנוע, קלקול בגלל
בכבושיו. לגדוד ולהצטרף הקלקול את

 התחילה הצות. אנשי משחשבו יותר רציני היה הקלקול אך
 באמצע, והם מקולקלת׳ עדיין והמכונית שיך־נורען הפגזת

מנותקים.
 אל בשדה מתקדמים כלי־רכב הצות אנשי רואים לפתע

 עשרה... טנקים!.. מצרי! רכב ויורים... מתקדמים שיך־נורען.
 לעשות צריך שיך־נורען... על מסתערים המצרים שנים־עשר...

משהו...
 הטנקים... של בצדם הוא והנה הצות, מפקד גדעון׳ הסגן ראה

 אינם .לצדד־הם, מסתכלים ואינם שיך־נורען על מסתערים הם
מטר... אלף הטרח?.. להסתכל! יכולים

!״ ״אש
 ונעצר. נפגע אחד טנק טובה. פגיעה ישיר. בכנון ירה התותח

 עוד. ימשיך לא זה הנפגע. בטנק פגע שני פגז — !״ ״אש
 פגזים: שני לירות היה נוהג אחר־כך, גדעון שהסביר כפי
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להמלט. מנסה שהצות לאחר להשמיד׳ כדי ושני לעצור כדי אחד
!״ ״אש
!״ ״אש
 מצרים טנקים פגז. אחר פגז פגזיו. התותח פלט זה אחר בזה
 שני לטנק, פגזים שני באש. בוערים החלו בהתקדמותם׳ נעצרו
לטנק. פגזים

-------------שלשה שנים׳ אחד,
 לראות, נוכחו לפתע ההפתעה. מעוצם נדהמו המצרים

 ונתאבכו עלו תמורי־עשן עוד... מתקדמים אינם שמחציתם
הנגב. בשמי

 ולא נעצר הלה בשרשרת. רביעי, בטנק פגע פגז "אש!"
 חבל בעצמו. עצר אבל אחד, פגז עוד לשלח גדעון רצה יסף.

נוסף... בו^פגז ישלח לזוז׳ הטנק ינסה אם יראה: להשמידו.
 את ראו הם בעינים. הנם את ראו הם השמחה. דבתה במשלט

 לשלוח ממשיכים התותחים רק פסקו. והנה קרבים הטנקים
 טנקים!.. חמשה נפגעו! הטנקים אבל׳ מסביב... ופצועים פגזים,
חדשים. אמריקאים טנקים

 ורשאי יפה. מאמץ זה היה התותח. שליד לאנשיו חייך גדעון
 מעשיו. בזכות אלא קבל לא הסגן דרגת את להתגאות. היה

 הלא בעדו. הפריעה לא ללח״י שיכותו ואפילו הצטינות. כאות
 מעשה המופלאים, הגבורה ממעשי אחד באמת היה המעשה
 עירק־אל־מנשיה, על ההתקפה בשעת בעתונות. בזמנו שפורסם
 שלא למרות אך בו. שנסע הטנק נפגע יואב׳, ,מבצע בראשית

 המקולקל הטנק את הפך הטנק. את נטש לא להתקדם, היה יכול
 שנפגעו. הטנקים אל להתקרב המצרים בעד ומנע חפוי לעמדת

 וירה ומכונת־היריה התותח את שרת הלילה עד הבוקר מן
 עוד היתה כשלא נסוג. כשהחשיך, בערב׳ רק לאות. ללא

הטנקים. את להציל אפשרות
 ותל־פרעה חרבת־מעון וגם בידינו, נשאר שיך־נורען משלט
 את לכבוש החליטו הם נואש. אמרו לא המצרים אך ותל־ג׳מע.
מה!..׳ ,ויהי — שיך־נורען

מה... ויהי



באש בוער סנה 298

 רבים כוחות־רגלים מרכזים שהמצרים מסרה׳ אוירית תצפית
 מיתה המטרה לחנות־יונה, ממזרח קילומטרים חמשה בעבסן׳
 קילומטרים שמונה הנמצאת שיך־נורען׳ את לכבוש ברורה:
לעבסן. ממזרח

 שהמצרים עד נחכה אם חלפה. לא שהסכנה היה, ברור
 ננצח, אם ואף קשה. קרב יתפתח — שיך־נורען את יתקפו
 שיתקפו לפני אותם, ולתקוף להעיז עלינו אבדותינו. ירבו

 כוחות מערך תוך אל לפרוץ כדי רבה להעזה נצטרכנו אותנו.
 ורגלים. טנקים ורכב, תותחים ושם לפעולה. המוכנים מצריים.

 — נכשל אם לשם. עד נגיע בקושי חולית. אדמת כולה והדרך
כולו. הגדוד אבוד

 ואת הגדוד את ידע הוא אבל מעט. לא חרד החטיבה מפקד
יכזיבו. לא הללו רוח־אנשיו.

ומפקד. נועז אל״ף. פלוגה מפקד דב, שם והיה
אותם! נדרוס אומר: ודב
 המצרים, על ויצא כולו הגדוד את מפקד־הפלוגה, דב, לקח
אותם. לדרוס

 מתל־ הזחלים חמשת הגיעו עתה זה רק שעת־בוקר. היתה
 הדרך על עמדו הזחלים בתכונה. שקועה היתה גבולות ג׳מע.

ליציאה. מוכנים בתוכם, והבחורים
?״ לאן ? יוצאים ״שוב — התכונה על תמהנו — ?״ זאת ״מה

דב. עלינו נצטעק — !״ ״הזדרזו
 היה ליל־גרר להעצם. חשבו העינים זוהר, היה הבוקר
פנינו. ועל מאחורינו
 !״ המצרים עם לגמור ״צריך — וצעק דב הוסיף — !״ ״מהרו
 קולו רעש במרחק־מה שינה. חסרי ועיפים׳ רעבים היינו

למחבת... מתחת פרימוס של
 אחריהם והעלו שקשקו שרשרות בטרטור. נדלקו מנועים

 וקפצנו זיתים וקומץ גמלוניות לחם פרוסות חטפנו אבק. עמוד
הזחל. לתוך

לנהג. צעקנו — ספיד!״ — ציון בן ״הי,



299 בגדוד פשיטה

 למחלף* ידו שלח דושת־ד,בנזין על ברגלו הנהג לחץ
 את להשיג כדי החולי, בשביל דהרה שהמכונית עד המהלכים,

שהרחיקה. השיירה
 תותח גם כולו. הגדוד כולה, השיירה חכתה גבולות מאחורי

שם. היה שש־ליטראות
דב. פקד — !״ ״קדימה
 בדרך. נתיבם חרצו המכוניות גלגלי הנגבי. בחול חתרנו

 החזיקו בקושי לחרוץ. העמיקה מכונית כל וטבענו. כמעט
בהגה. הנהגים

 מערבה. שדהרו הג׳יפים, שורות מאחורי נתאבכו האגפים
האופק. לתוך הג׳יפים שהעמיקו ככל ונתארך הלך מסך־האבק

 החולי. המרחב מאחורי נתעלמו שבגבולות האקליפטוסים
שוע^ת. חמר. בקתות לפנינו, נצטיירו בתים

 ובקתות* משוכות־צברים כפרי־נגבי. רחוב בשועות. עצרנו
 הבתים אך שיך־נורען, את לראות הזחל על עלינו חמר.

 והתפוצצויות משם. עולים נראו עשן תמרות דק הסתירוה.
שיך־נורען. את המצרים מפגיזים עדיין לרוב.

 נשמרים ובקתות, צברים של בחסותם דרכים, בצדי עברנו
 שקדים. בכרם ועצרנו חזרנו לסוף אויב. תצפית לעין מהגלות

 קרניה שפעה חמודה שמש ודלים. ערומים בשלכח, היו הללו
 לשרע נסינו מאליהן. נעצמו העינים ורעבים, עיפים ואנחנו
:דב אלינו נצטעק שמיד אלא החמימה. החול קרקע על גופינו

 להתחפר!" להפצצה?! מחכים אתם כאן? שוכבים אתם "מה
 רוצה ואינה כושלת האת ועיפות. מחולשה רוטטות הידים

השינה... מתוקה מה הו, לנוח... לישון... החיל. באדמת להנעץ

הזחלים!" על "לעלות
 לפני נתעמקה החפירה שישנתי... דומה העירני. דב של קולו

 שישנתי ודאי עיפות... כן, חסרת־צורה. רחבה, בלתי־גמורה.
 דב של קולו אבל שעות... כמה כך לישון יכולתי לו הו, מעט.

החלומיים. הרהורי מכל טרדני
!״ הזחלים על ״לעלות



באש בוער סנה 300

סביבו: הגדוד את כנס דב
 לעלות מתכוננים לעבסן. מחוץ בשדה, נערכים "המצרים

 מתחפרים. כשהם ודאיתים ב,פרימוס׳ סיירתי שיך־נורען. על
 צריכים אנחנו ההתקפה. לקראת ויתפרסו מעט שעוד נראה

 במהירות חזית. בשורת עליהם נעלה ולהשמידם. אותם להקדים
 נעלה אנחנו הזמן. כל ה,פרימוס׳ עם בקשר נעמוד ובהפתעה.

 מהזחלים! יורד אינו איש הסתערות! תוך ונשמידם עליהם
מיד. ונחזור בסערה אותם נשטוף

קדימה!" "נשמידם!
 על זקוף דב מאחורינו. שפתחה חי״ת, בצורת התקדמנו

החי״ת. במרכז הזחל מרומי
 ומשורינים זחלים ביחד. רכב־שריון הרבה כך כל הוד. מחזה
 הוד־שלפני־תקיעת־ ,נוראים ימים של הוד עצום. מרחב וסביבנו

 יבחר רגלנו... תחת ולאומים תחתנו, עמים "ידבר תקפני. שופר
יעקב..." גאון את נחלתנו, את לנו

 גאון המרחב. בזה שנתממשה העצמה בי. גאה רגש איזה
!יחד יחד, רוח. בעוז כזאת, בבטחה מתקדם שריון יעקב.
 שודד־הבנקים, זה כולו. הגדוד על מפקד בתוך. באמצע׳ דב

 נושא דב העז. הלוחמים גדוד את מנהג מפיל־חתיתו־על־גויים,
מעכב. מאיץ׳ הרכב, את מכון ידו,

 מנופף אלינו, מחייך שהטייס דומה פרימוס. מלמעלה. טרטור
לעברנו. ידו

 הופכות קטנות צברים משוכות ומלואה, ארץ רחב, מישור
 ושמאלה, ימינה עיני נושא אני בדרך. מעצור אין רכבנו, מדרס

מצדינו... מאחרינו, מתמר אבק ומתעודד. מביט ואחורה. קדימה
פוקד: דב

!!!״״ל־הת־פ־רש
 דומה ארוכה. ארוכה אחת שורה כולה. נפתחה החי״ת

 מקלעים, תותחים, צריחים, האופק. עד מגיע השמאלי שהאגף
אנטנות... קסדות,

סוערים. ולבבות שריון
!״ הגבעה מאחורי ״המצרים
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 ממשורין זחל, אל מזחל באויר, באלחוט, עוברת הידיעה
משורין. אל

 מגבירים אנחנו הגבעה... מאחורי המצרים אחת... גבעה עוד
 מהר"• כוחם. במלוא בגבעה, מטפסים הזחלים המהירות. את

 ביריות פותח מישהו מהר! המצרים... את להפתיע מהר!..
 ודאי סבלנותי. עמדה ולא מצרים לראות דמה ללא־פקודה.

המצרים. בנו הרגישו
לוחמים! מהרו,

 שריפת־צמג. ריח עולה פתאום למהר. רוצה הנהג, בן־ציון,
ונעצרת. צעדים כמה זזה המכונית

נעצרה. מקולקלת... והמכונית הקרב לפני אחדים רגעים

!להשמידם !עליהם !קדימה עצר. לא הגדוד
 עבר. מכל נהפוצצו המסתערים. הזחלים בין נפלו פגזים

 מאחורי כבר ההתפוצצויות מדי. מאוחר המצרים. בנו הרגישו
הטווח. את הקדימה ההסתערות הגדוד.

 לחפירות. מעל הזחלים והנה בודדות. האויר. את פלחו ידיות
 המכוניות... גלגלי תחת מצרים חילים בשר... גופים, ולמטה

נדרסים...
 מצרים... עבר. מכל דמויות. הרבה ורצות. קמות דמויות

 — באמצע הזחלים מאחור. מלפנים׳ רצים. רק מתנגדים, אינם
 רצים. בורחים, רק לוחמים, אינם אבל סביב. סביב ומצרים

 מבע. ללא מסורבלים, כוח. ללא וממשיכים קמים כושלים,
מבועתים. פרצופים

 הנמלטים, את להשיג קדימה. במהירות דוהרים ה,ווזווזים׳
 דוהרים שבשומרון, בנימינה בני ה,פלחים/ להרוג... להשמיד׳

 בתוך נבלעות שרשרות נקצרים, נדרסים׳ רצים, מצרים אתם.
 משלשל ה,פלחים/ אהד חמו, סביב. נופלות וגויות המקלעים

 מבולבלים המהלכים המצרים לראשי מעל הזחל, מתוך דמונים
 קוצר היה בידו... חרב יש לו :אש בו מציתה הנקמה סביב.
 ערבים. בידי שנרצח באחיו נזכר הוא מסע. כדי תוך יד׳ בהנף
הנקמה. הנה
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השמידו! דרסו! הרגו!
נופלות. דמויות מסביב. אש

 המכונית, נעצרת פתאום הכפר. לתוך העמיקו ה׳ווזווזים׳
 נסוגים, בורחים, מסביב... ומצרים הקרב!.. בתוך מתקלקלת,
נקצרים...

 מישהו ההפתעה. בעוצם נשברו מתנגדים. אינם המצרים
אחר מטאטא. היה כאילו נושאו מיותם, מקלע עמו גורר עוד

נסוגים מצרים — וחל מתור צלום — קרב בשעת

 נושאים אינם אחרים הוא. מה דעת בבלי סוחבו רובה׳ גורר
 כוחם בשארית ובורחים... הכושלות, רגליהם מלבד דבר,

בורחים...
 רובהו מרים הוא להתנגד. מנסה סודני׳ סרג׳נט אחד, רק
 עולה הזחל מחטיא. — בו יורה מישהו זמקה. של בזחל לירות

 לא. אבל, הכבד. לשריון מתחת שנדרס נדמה לרגע הסודני. על
 צרור מאחור... לזחל ומכון רובהו את מרים מאחור׳ מופיע הוא

יחידי... מתנגד לארץ. משכיבו כדורים
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 ומסתער עולה זחל עשרה... שלשה... ,ברנקיירס׳. מופיעים
 זחל נוגח לתעלה. ונופל הצדה נוטה אחד ,ברנקרייר׳ עליהם.

 נמחץ בזחל, להתנגש מנסה אחד עוד והופכו. ב׳ברנקרייר׳
 וב׳ברנקריירס׳. הרגלים בחיל צרורות ממטירים הבחורים ונעצר.
שריון... מול שריון שריון. קרבות

 אותם. משיגה האש לסגת. מנסים נפגעו שלא ,ברנקריירם׳
 אינם ימלט... רגלים קל ברגליהם... ובורחים קופצים •יושביהם
 גבר !המצרים על הישראלי השריון גבר ברכבם. עוד בוטחים

הרוח! עז
 מישהו הם. גם ונמלטים בורחים הללו גוררו. ג׳ים תותח. הנה

 מחנם, ללב נכנסנו מתחמקים. הם אך אחריהם׳ לדלוק מנסה
התותחים... הערכות למקום

 מנסה הוא בעלים... ללא עומד ,ברנקרייר׳ יורד. זמקה
התחמם. המנוע אי־אפשר. להניעו.

 לרוב. מצדים מצמיחה האדמה לירות, ממשיכים הבחורים
!..הרוג !בהם הרוג מתחממים. המקלעים קני

*

 הקרב, לפני מעטות שניות עכשיו, דוקא איום: רגש היה זה
 מנופים, משחרר בכפתורים, לוחץ נרגש. הנהג הזחל. מתקלקל

 כמונו לגמרי, סבלנות חסר גרשון הועיל. ללא — בודק יורד,
 גרשון נגש החרון. מעוצם נתפקע מעט שעוד נראה כולנו.

הועיל. ללא — סוגר פותח, לוחץ, הנהג, למושב
 לבל לעשות, אפשר מה לעשות?.. מה יאוש. של הרגשה
 באשמתו. חש הוא ונרגש׳ מבולבל בן־ציון׳ הנהג׳ הרוחות?!

עצמו. על כועס מאדימות. פניו
 חוסר־ישותנו ויריות. התפוצצויות נשמעות הגבעה מאחורי

!..משהו לעשות מגע. מחפשות העינים הידים, בתוכנו. :משוע
 בקרב?! נשתתף לא יהיה? מה מתגברות. היריות
 נוספה. פעם מנסה הוא זאת בכל והתיאש. מעט עוד בן־ציון

זז! הזחל ו... מרים לוחץ׳
קדימה!.. זזה!!! המכונית

להתלהבות. מיד הופך רגע שלפני חוסר־הישות
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מהר!!! מהר!
 אחד זחל רק מפגיזים. המצרים לפנינו. מתפוצצים פגזים

!קדימה _ להתעכב לא מלפנים. האחרים שלנו. — מאחור
משוכד, העברים. משני מלפנינו, גבוהה צברים משוכת

 מופגזת... — והדרך דרך. — ובאמצע לעקוף. נספיק לא ארוכה.
תעצור!!! אל בן־ציון! קדימה,
הצברים. משוכת ליד הדרך, ליד בקתה

!״ "רמונים
 פגזים מלפנינו. עשן מאחורינו. הרמתים התפוצצויות

מהר!.. מהר, מטווחת. הדרך לידנו. מתפוצצים
 עוצר. אינו בן*ציון אך הזחל. את כסה עשן ונפגענו. כמעט

מהר... מהר,
הגבעה. לראש הגענו מאחרינו. ההתפוצצויות

 מלוא שורות... שורות הרבה, כך כל החילים?! אלה מי
חילים... העין

מצרים!!!
 כך כל לזחל. מעל חולף זוהר כדור מעלינו. שורקות יריות

הרבה... כך כל מצרים... הרבה
-----------הבזה את חובק ש. אברהם

-----------בברן לופת ג׳ק
-----------המגלד את מכין ברוך

------------הטוח הטוח?
 לא מטר... חמש־מאות אנחנו. רחוקים עדיין לירות! לא
עדיין. לירות
קדימה. אברהם לשמאל. ברוך לימין. מכון ג׳ק

לשמאל. ה,בזה׳ את מסיט אברהם לפנים. שלנו הזחלים
 אנחנו ובקתות. צברים משוכות בקתות. — מה במרחק

 הולכים באופק. בצלליות הדמויות שורות. שורות בכפר...
____רצים נופלים, הולכים, בשורה. עשרים עשרה, כוח. בחוסר

 מטר... מאתים הם׳ הנה קרוב... בטוח המצרים
 הבזה. — ט־ט־ט־ט־ט־ט־ט־ט־ט־טם...

המגלד. - טררררר... טררררר,
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הברן. — טררר... טדר, טרר,
 הזחל תירס. בשדה כהלל דוללה שלפנינו המצרים שורת

!יורים מקלעים שלשה :איום רעש מלא
ט־ט־ט־ט־ט־ט־ט־טם...

 לכל אבל׳ לעשרות. נופלים מצרים סביב. נתזת אדמה
כולם?! את שיכלה מכשיר אי הרוחות!

 להתרחק.. לברוח, ללכת, רק ליריות. לב שמים אינם המצרים
 הלאה, הבתים, לבין להתחמק מצליחים רבים כורעים, נופלים,
להמלט..! ימה... מערבה... הלאה,
 ומכונת־יריה מקלעים שני מספיק. אינו שהנשק חש, אני

מקלעים... תריסר חצי עוד לנו היה לו מספיקים. אינם אחת
 — אבל גמור. טמטום מבע. ללא סביבנו מהלכות נמושות

אבק... נתמלא פועל... אינו הסטן
 הרבה. כך כל ירינו הנפגעים. את לספור מנסה אני

 אלפי מעצור. כל ללא במקלעים. נבלעו שרשרות אחר שרשרות
מצרים.. מאה מאה. אולי רבות. עשרות הרגנו כדורים.

 אץ הגדודי׳ החובש עזרא׳ הנה שרשרות. ממלאים בזחל
 מספיקים אנחנו אין תחמושת... ממלא הוא במקצועו, עבודה לו

מטרות... הרבה כך כל המתרוקנות. השרשרות את למלא
--------תחמושת נשק׳ מצריים׳ פגרים סביב סביב
מדם... חרבו מונע וארור רמיה ה׳ מלאכת עושה ארור

לה. שזכינו גדולה שעה זו
אש!!! אש!
שלנו. בלבבות אש באויב, אש חמים. המגלדים קני

 הבוסתנים... לתוך הבתים, בין מתחמקים נהרגו שלא מצרים
להשמידם! אחריהם... לרדוף

 עוצרים. אנחנו הכפר. במרכז הבחורים הנה שלנו, הרכב הנה
? ולרדוף להמשיך
 מאמץ. מרוב רע, במצב מכוניות כמה דב. פוקד — ״לא״

לבסיס. לנו ארוכה דרך עוד
 בתוך מתפוצצים פגזים מצרי. חצי־משורין לדחוף מנסה דב
 עצמם את להציל והחליטו התאוששו המצרים בקרבתנו... הכפר,
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 למציאותם לב שים בלי אותנו, מפגיזים הם גמורה. מתבוסה
בכפר. רבים מצרים של

!״ ״לחזור
 המלאכה, את להשלים רוצים אנחנו זו. פקודה למלא קשה

 ה׳ נתן כי ראו׳ עזה. עד חנות־יונה, עד המצרים, אחר לרדוף
בידינו!.. אותם

 קל. נפצע מישהו הזחלים. אחד ליד מתרסק פגז לחזור.
!יחידים פצועים שני אלה בחוץ. וידו בזחל ישב בידו, נפצע שני

 אותה ראה תותח. עם מכונית אחר לרדוף רוצה מישהו
לחזור! מרשה. אינו דב אך עתה. זה מתחמקת
 דרסנו פתאום. מתרומם הזחל מצריים. הרוגים מלא השדה

 רובים, מאטל״רים, מקלעים, סביב. לרוב נשק מצרי...
------------תחמושת
דב. צועק — !״ דבר לקחת ״לא

 משטרת כבוש אחרי והזכירה. חזר דב הפקודה. את זכרנו
נשק... בגנבת אל״ף פלוגה את האשימו עירק־סואידן

 אתה הלא בהם. נוגע אינו ואיש סביב מתגלגלים הרובים
 שיחזרו הנשק׳ שישאר גנב... אתה שודד׳ אתה לח״י, איש

ויקחוהו... המצרים
 בידי ויפול שיחזור הנשק על הוא דואב בלב. מרירות

להפיכה... בנסיון בגנבה, יאשימונו נקח, אם — אבל המצרים.
 כזה. נשק לנו חסר כה נגד־טנקי. רובה נראה אחת בחפירה

 רגע מהסס דב הגנה. לצרכי לקחתו רשות דב מאת מבקש אני
 רק נמצאים במחסנית הרובה. את ומביא קופץ ברוך ומתיר.
 הספיקו תרמיל. נפלט הבריח פתיחת עם כדורים. ארבעה

 את לחלוץ בלי ונטשוהו אחד כדור רק בו לירות המצרים
הסתערותנו. אותם הפתיעה כה התרמיל...

 על מתנשא מתמיד׳ יותר גאה דב׳ עצרנו. הדרך במחצית
סביבו. האנשים את אוסף הזחל, מרומי

 על מוסר מטיף הוא הנצחון. התלהבות את לצנן הוא רוצה
יותר. רב הנצחון היה אלה לולא וחוסר־משמעת. פזיזות

צהלת כעת. נקלט אינו המוסר נשמעים. אינם דבריו אבל



מהפשיטה בחזרה

המנצחים שיירת על פוקד זחל, על־נבי רב,
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 זאת צריך מי 1 לאכול 1 לישון ושמחים. צוחקים הכל נצחון.
 ארוחת־ אכלנו לא שעדיין דומה לפתע. בכך נזכרים אנחנו
 ישנו... ולא אכלנו לא אתמול וגם ערבית כבר והשעה צהרים

 ארוחות־ מכל טובים היבשים! הפכסמים עכשיו טעימים כמה
מלך...

 הזחלים את ומצלם. הזחלים בין מסובב עמנו, שיצא הצלם,
 הפשיטה בשעת גם הזחלים. על מפקד שהוא שעה דב, ואת

!ממש הקרב מתוך תמונות מעצמו. שבע־רצון הוא צלם. עצמה
 של בהקף כוח היה מרוכז במקום הפעולה. את מסכם דב
 ה׳ברנקריירס׳ מעשרות לבד לפחות. חיל־רגלים, גדוד

 כל המצריים. ההרוגים סכום לערוך מנסים אנחנו והתותחים.
 הוא זהיר, דב אך !מאות — ביחד אומדנתו. את מוסר אחד

 אלא נהרגו, לא מהמצרים שרבים בהניחו מהחשבון, מפחית
 מעריך הוא מעט, מגזימים שהאנשים ברוד, כן בלבד. נפצעו

 שהמספר ספק׳ אין לי הרוגים. למאתים מאה בין המספר את
 באש הנופלים המצרים את ספרתי הקרב בשעת יותר. גדול

 פצועים, גם ביניהם שישנם יתכן למאה. מתקרב מספרם הזחל.
חמשים. על בודאי עולה ההרוגים מספר אבל

 מחזה זה היה וחרבת־מעון בשיך־נורען המשלטים ליושבי
 נגאלו כי וידעו הנצחון את וראו שמעו הם משמחה. ממוגג־לב
י אלה של אשרם יתנה מי נוספות. מהתקפות

דברו: את מפקד־החטיבה נשא גדודי במסדר
 ובשם ישראל צבא בשם ישראל, עם בשם לכם מודה אני !חילים
!והנהדר הנועז המבצע על לכם מודה אני החטיבה.

 שאין הוכחתם אתכם. שמעריכים להערכה ראויים שאתם הוכחתם
שוא. התפארות התפארותכם

 הגדולים. הגבורה ממבצעי כאהד העברית להיסטוריה יכנס זה מבצע
 להבא. גם התעוזה במסורת ימשיך הפשיטה שגדוד בטוח אני

הללו. המלים ממעט הלבבות נתמלאו
לחיליו. מודה אלוף

אמר. תודה...
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 במזרן צורך אין בנגב... חם הלא הנגב. של טיבו ידענו לא
 יכולנו ובקושי קרה שפעו הלילות היה. כך לא אבל חשבנו.
 בית־החולים ואהל מעטים ימים אלא חלפו לא עין. לעצום
 לשכב אלונקה לפחות, היתד" שם עוד. מקום לאין עד נתמלא

 בנופלים הפליה כל היתה לא שירצו. ככל ושמיכות עליה
 פרץ כי שנדמה עד החולים, רבו כחלשים. כבריאים :למשכב

במחנה. נגף
 עד הכרנום שלא בעננים, השמים נתקדרו הימים באחד

 עופרת. שמי העופרת. כעין עכורים, רק מדי, כהים לא כה.
 הגשם התחיל עלינו. לנפול כאומרים וכבדים, ושותקים אלמים
 בצנעה. ומפזזים עדינים טל, רסיסי טל, אם כי גשם, לא יורד.
 לא־ תחושות גרם רק אדם, הטריד שלא גשם בנגב... גשם

 ממש, לגשם נתגעגענו נתוק. הרגשת משמימה, קדרות בעימות,
 כוחות של גשם סוחף, זועף, גשם וגלילי, וכרמלי שדוני גשם

 ם מתגעגע החלונו אז או הזו. המדכדכת כחולשה ולא איתנים
הביתה.

 שם היה עמו. ונשתוחח דב אצל אורי הלך לאורי. קרא דב
 וח,ר שגמר עד אורי שוחח עמם. נשתוחח הוא וגם ישקה גם

למחלקה.
:להם ואמר רבי־טוראיו שלשת את אורי כנם

לרפיח..." הלילה "יוצאים
תמהים. שאלנו — ?״ י ״לאן

לרפיח". יוצאת המחלקה "לרפיח.
 ומובן: ברור רפיח. :והדגיש חזר אורי לטעות. מקום היה לא
 סיני. וחצי־האי ישראל ארץ בין הבינלאומי הגבול על רפיח,

 ,השבת מימי מפורסמים דכוז מחנות בריטיים. צבא מחנות שם
השחורה׳.
לרפיח! יוצאים עלה. המתח
אורי. הוסיף — ברגל״ ״נצא
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 לנו: רכב הלא ברגל. ללכת אהבנו לא נצטננה. ההתלהבות
ן ברגל נלד ולמה — וזחלים ג׳יפים

 _ ״אחת _ ואמן- אורי המשיך — קבוצות"׳ בשתי ״נצא ,
 את באש ותרתק מוקשים תטמון המצרי, הצבא מחנות לשטח

 אל־ עוג׳ה צומת־הדרכים אל תצא השניה הקבוצה המחנה•
 הגדר את תחצה איסמעיליה. — רפיח אל־עריש, - חפיר

הכביש". על מארב ותשים
 שמחלקתנו וכיון ברכב. כזו לפעולה לצאת שאין היה, ברור

 ועלתה. חזרה ההתרגשות ברגל. ואפילו נצא! לצאת, נבחרה
 להיות סיבי... אדמת על בדרוך אולי הגבול... אל לרפיח, נגיע

 יאמינו לא - חייבו היכן ונספר לתל־אביב וכשנחזור בסיני!..
 יחשבוד וכולם וסיני רפיח על לספר יהיה משעשע כמה !..לנו

מכזב...

 אותנו. לוו מבטים אלו וראה׳ במהרה. נפוצה הידיעה
 ישמרם בדרך? יקרה מה יודע מי ורחמנות. קנאה של תערובת

!אלהים
 סואידן עירק משטרת כבכבוש טומיגנים, מספר קבלנו

מאד! רצינית שהפעולה נראה
 ואורי לצומת; היוצאת החוליה על הפקוד את קבל חוליגן

המחנות. בין למקש ההולכים בראש
 הופיעו. וישקה דב איש. עשרים יציאה. מפקד בערב

 הופיע נבדק. הנשק הפעולה. תכנית על חזרנו מתוחה. אוירה
 יבריקו. לבל פנינו את ומרח עבד עמו. מי־קקאו וספל בוקי

 לפנים. נעם לא הקריר הקקאו מגע שבידיו. ברעדה חשתי
ומתבקע. הולד פני עור כי חשתי ומשהתיבש,

 מצרים. לגבול עכשיו יוצאים אתם "זכרו, דברים: נשא דב
 זוכים אתם מצרים. אדמת על העולות הראשונות הסנוניות אתם

\" והצליחו לכו הראשונות. בכבוד
 עלינו והסיירים. החבלנים נצטרפו הג׳יאמסי. הגיע החשיך.

מערבה. נוסעים ואנחנו נשבה קרה רוח החפצים. את והעמסנו
שעה. ואולי נסענו. שעה חצי

"לרדת..."
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 כבדוד עוד לנסוע עליהם הלאה, המשיכה חולית־הצומת
 ומעבר כפולות גדרות־תיל לתיל. והגענו ירדנו אנחנו דרך.

 — הסיירים אחד לאט — חברה!״ ״זהירות, ביניהן. מתפתל
ממוקשים!" "הזהרו

הנקודה. לתוך והגענו במעבר, מתפתלים אחריו, הלכנו
׳ נירים.

הנקודה? היכן הבתים? היכן
 רק שם, היה לא כלום לצריפים. לבתים, סימן כל היה לא
קטנה. נמוכה, גבעה

הסייר. אמר — ״אחרי״
 שם היה לידה. נצב מישהו לגבעה. הגענו אחריו. הלכנו

 המקלט את הבליח מנורה אור לתוכו. ירדנו מקלט. של פתח
 על תלויה גדולה מפה וספסלים. שם עמדו שולחנות המוזר.
חבית־מים. שניה בפנה הפנות. באחת ספרים הנגב. מפת :הקיר

 נתעכבה לידנו, חלפה קצרים ומכנסים בסנור נערה
 אנשי כל של כשערם פרוע שערה רועש. פרימוס אל והמשיכה

נירים.
 היו הסבירו. — הרבה...״ מתרחצים לא שאנחנו מכיון ״זה,
 "לא׳ שאלו. — משהו?״ אתם רוצים ״אולי וטובים. חביבים

 את בגלוי הביעו הבחורים ממהרים..." אנחנו צורך. אין תודה.
 עכשו? המצב נשתנה כמה אתם "היודעים לבואנו: שמחתם
!״ אנשים הרבה כך כל כאן היו לא מעולם

 הספקנו לא עדיין המקלט. מתוך ויצאנו עצמנו את ערכנו
לצאת. צריך פנאי. היה לא שאינם. הבתים אודות לשאול

 גדרי־ בין התפתלנו שוב מהצנה. נזדעזע הגוף בחח. קריר
למרחב. ויצאנו התיל

 לא מעט. להתחמם כדי בלכתנו, מהרנו מכוכב. לילה היה
 אש. הועלתה בנירים מזיעים. והתחלנו ארוכה שעה עברה

 יכולנו ההבהוב לולא לחזור. שנדע כדי לסמן, אש, של הבהוב
 שמשל וידענו הבהב האור אבל לכוכב־שמים. האור את לדמות
הוא. נירים

 אדמה על דרכנו ואפלה. חרישית לפנינו נשתטתה האדמה
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 רק ערפית. בשורה בינינו, דבר ללא כלשהו. מוצקה חולית,
 מציץ הכוון. את לבחון כדי העוצר וסייר מנצנצים כוכבים
לילך. וממשיך כוכב־הציר את רואה בשמים,

 כאן מעבדים חרוש! שדה רגלינו. מתחת נתרככה האדמה
 ממרחק והלכה. קשתה ההליכה סיני! סף על כאן, האדמה, את

 :דרוכים כלי־נשקנו למקום׳ קרבנו בזהירות כהה. גוש האפיל
זבל... ערמת

 יוסי כונן לנוח. שעצרנו עד מהלכים היינו משעה למעלה
 קשר. אין אך דב, עם חוליגן, עם להתקשר האלחוט׳ מכשיר את
 זה "לפעמים וחוזר. דופק במכשיר׳ יוסי דופק עונים. אין

 סבלנות, מלא הוא הועיל. לא — הפעם אך אומר. הוא — מועיל״
תשובה. אין לשדר. וממשיך מעטים רגעים ממתין הוא יוסי.

 ברירה. אין אבל, מהמכשיר. תועלת כל תהא שלא אורי נוכח
 נכנסה קשרות נרגן. אינו רוטן, אינו ויוסי לשאתו. מוכרחים

 את לשאת כוחו רב דבר, אין מקשר. היה במחתרת גם לדמו.
 קפאה ברגלו, אחת אצבע לו חסרה אמנם הדרך. כל המכשיר

 אך ובוכנולד, אושוינצים בין אי־שם באירופה, השמד בימי
 לצבא. הצטרפותו בשעת כך על ספר לא הוא לו. מפריע זה אין
 מאלה. גרועים דברים זוכר הוא לקשר. ויהי להלחם רצה הוא

 אושוינצים, ממשרפות נצל כיצד לתומו, מספר הוא לפעמים
 רק נשרפו. כולם אחיו. אמו, אביו, אז. היה חמש־עשרה בן

 ופולין. גרמניה במחנות עבד חדשים לו. נותרה אחת אחות
 בקר של לפת מעט ללקט בלכתם יהודים נהרגים איך ראה

י אלה כל כנגד אלחוט מכשיר לשאת מהו וכי נפשם. להשיב
 כמה אך אחד, שבריר רק שוקולד. טבלת מוציא מישהו

הוא! טעים
למטרה. קדימה׳ הלאה,
 של אורה חולי. ומישור חרושים שדות סוף. ללא הדרך

 תותחים מאחורינו. עולה עמום קול להבהב. ממשיך נירים
הרביצו! התותחים! נגנו׳ שלנו. לועס. פוצחים
 הפגז. דרכך׳ צלח ארוכה. ארוכה שריקה מעלינו. חולף פגז

 מה בדרכנו. אותנו מלוה השריקה אחד. ועוד אחד, ועוד
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 שם שלש... שתים, אחת, התפוצצויות. נשמעות הקול! נעים
בהרעשה. החלו תותחינו רפיח. מחנות
 הם. ונעימים טובים כמה אלה. בקולות כלשהי אימה אין

 הדרך, להם אצה לא כאילו כזאת, בבטחה באויר מנסרים
לפגזים.

 מתקדמים. ואנחנו מרעידה התפוצצות מבריקים, שמים
שותק. האלחוט הפסיקו? למה ונחלשה. הלכה ההפגזה

מדי. מוקדם הפסיקו
 גג. חסרי בתים. קרבנו: בזהירות במרחק. אפלים גושים

 החניה את ערכנו המחנות. בשטח אנחנו עזוב. מחנה־צבא
למטרה. ונגיע מעט עוד האחרונה.

 מפחיד, הוא אותו. חצינו בחרדה !ממש כביש כביש... הנה
ברכב. כאן לנוע עלול הוא קרוב. שהאויב משמע מהשיש.

הסייר. לוחש — המחנה״ נמצא הגבעה ״מאחורי
 במעלה אט צועדים שהוא. קול להעלות לא מתאמצים אנחנו

עצרנו. צלו. מטיל והעץ עלה ירח בראשה. ענף עץ הגבעה.
 עלה מקרוב אי הקפית. בהגנה לעץ, סביב לארץ נשתטחנו

 נתגלה. שמא חששות, בנו הטיל ירח אור תפלה־ערבית. סלסול
 המקום. זה "כן, :ולחש חזר מיד הגבעה. את ועבר הסייר קם

לידנו״._ הדרך
 הסייר. אחרי ויצאו המוקשים את עמם לקחו החבלנים, קמו

 דרך היתד. הדרך המוקשים. את והטמינו באדמה גומות חפרו
 המוקשים שלשת את טמנו עמנו. היו מוקשים ושלשה עפר

 ולהפחידם. המצרים את להטעות באדמה, גומות וחפרו והמשיכו
 שכן יחשבו מאומה, ימצאו ולא הגומות, במקום יחפשו אם

האחרות... בגומות גם הדבר
 קר היה ורועדים... רחש לכל מאזינים שכבנו. ארוכה שעה

 יסורים. שכיבת מקור. נקשו השנים ,בטלדרס׳. רק ועלינו
 פני על להתבלט אסור לקום. ואין וצוננת. קרה היא גם והאדמה

השטח.
 המוקשים. את לטמון כלו החבלנים חצות. אחר כבר השעה

 דו־אינטשית מרגמה באש המחנה את להטריד צריכים היינו עוד
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 את יחדשו והתותחים מעט עוד פנאי. היה לא אבל ובמקלעים.
בנו. יפגעו עוד הפגזתם.

 את חדשו התותחים הנפץ. קולות ועלו חזרו משהתרחקנו
 את האיר ירח במוסיקת־קסמים. באויר שרקו פגזים הרעשתם.

ונסתר: הבהב מרחוק. הבהב ואור החול מישור
נירים.
 האור אך מגיעים. אנחנו הנה הנה, האור. לעומת הלכנו

 דומה רגע האור. הוא מתעה כה ומתרחק. הולך קרב, אינו
ככוכבי־השמים. מרחיק ומשנהו קרוב להיות

 — הכל ועל ופרוסות־לחם־ברבה. כוסות־תה לנו חכו בנירים
 לנו. חכו ועדיין חצות לאחר הרבה כבר היתה השעה ידידות.

 מקלעים ושני רובים במעט הנקודה. של עמידתה על ספרו
 המקלעים ואחד ורגלים. טנקים הסתערות מול מעמד החזיקה

 לאחר המצרים, נסוגו למה ידעו לא היום עד לא, מקולקל.
 סביב הטנקים עקבות נשארו היום עד למשק. כבר שפרצו
 כאן. היה אות כי זאת אין הנגב. בסופות נמחו ולא לנקודה

 בעמידתה נחמתם אך שנפלו. חבריה מטובי שבעה על וספרו
 על מונים כמה שרבו המצרים של באבדותיהם הנקודה, של

 חייהם כל והנה נהרס. — לקרקע מעל שהיה כל אבדותיהם.
 איך המציאו, והמצאות האדמה. של בתוכה חייהם כל במקלטים.

מים... ודליי מראות בעזרת למקלטים. השמש קרני את להכניס
 חפירות, חופרים אמצאות, ממציאים כיום: חייהם הם כך

 אפשרות. אין מעבדים. אינם האדמה את ומשפרים. מתקנים
קרובים. המצרים

מישהו. שואל — ?״ כן אם תשארו, ״ולמה
אליו". נקשרנו בדמנו המקום. את "אהבנו

 ארוכה היתה דרכה שבה. לא השניה והחוליה השעה ארכה
וחזור. הלוך הדרך׳ קילומטר שלשים משלנו.
 כל והקפיא לעצמות עד חדר הקור עין. לעצום יכולנו לא

עיפים. השנית. החוליה חזרה בוקר לפנות רק אבר.
 דרכה. ועברו פרצה פתחו הגבול. לגדר עד הגיעו ספרו:

 שעתים שעתים. ארבו הדרכים צומת ליד במעצור. נתקלו לא
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 כלב ואף ועצבניים, דרוכים חכו, שעתים מקור. וקפאו שכבו
עבר. לא

 מאטלרן, והוא המצרי, חיים חיים. שני גם היו החוליה עם
 נושא — שנים׳ ,מספר תפקיד עכשו ממלא שלנו, מהכתר, וחיים
המאטלר. פגזי

 — מקור נוקשות ושיניהם המארב בעמדת החיים שני שכבו
 חיים לחש מהקור, הדעת את להסיח כדי קור. רק אין. וציד

המצרי: לחיים נושא־הפגזים
 הצליח אך נקשו, שניו בממממצרים..." נננהיה מעט "עועוד

המלים. את לבטא
 בקהיר, ביתו את זכר המצרי. חיים של בנפשו המלים נגעו

 בפשטות, ואז, אותם... ראה לא שנים זה אחותו. את אמו, את
מחשבותיו: את הביע

 הבביתה. ננננכנם למממצרים׳ כככשנבוא יודע׳ "אאאאתה
ורבה..." לללחם לך אתתתן אני

 הקור. מרוב יכול לא אך לצחוק׳ נושא־הפגזים חיים רצה
 במצרים. הבקור על חלומו את לו לטוות ממשיך המצרי וחיים

כך... על מדברים כולם במצרים... נהיה שבקרוב ברור, זה הרי ;
 דואגים היו שם היום. באור בבוקר, לגבולות. חזרנו עייפים

 לאל, השבח עמנו. היה לא וקשר לחזור נתאחרנו מאד. לנו
!בריאים כולם

 של מחלקתו כי השמועה, בתל־אביב נפוצה יום באותו עוד
קרה לא לאל, תודה אך נהרגו... כולם מפעולה, חזרה לא אורי ן

 שנים רק כך. לאחר גם אלא זו, בפעולה רק לא אסון. כל לנו
יצחק הוא ויוסי, אל־חפיר בעוג׳ה שנהרג בני, עוד: אינם י

 ומקץ בשלום. עבר הקרבות כל את והמקשר. הקשר בלושטיין,
 ערביים מסתננים לנוה־יאיר. מעמרה בלכתו נהרג׳ אחת שנה

על שלם ויוסי הושלמה לא המלאכה סביבה. באותה בו פגעו <
הנקוב. בראשו כך

 מתצפית המשוער. מן למעלה הצליחה המוקשים הנחת
 המוקשים אחד על עלתה מצרית מכונית כי ראו שבנירים

 לאחר אחדים ימים אלונקות. גבי על משם נשאו גופות וחמש
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 במכונית גם ונתרסקה. מוקש על שניה מצרית מכונית עלתה כך
מצריים. נפגעים כמה היו זו

 להתרחץ, מעטנו יותר: נגביים ונעשינו הלכנו ליום מיום
 הנגב, כאנשי כמונו בלבוש. הדרנו לא להתגלח, פסקנו

 אניני־דעת, גם היו כך, היו כולם לא הישוב. ממנהגי מתחמקים
 הם גם שנאלצו עד המגולחות בפניהם מגוחכים נראו הם אך

 דב, בעיני חן הדבר מצא לא כי ואף מהרגליהם. מעט לזנוח
 מעיר היה ואם המקום. ממנהג למנענו דבר לעשות יכל לא

 לבזבז "חבל מים..." "אין נענה: היה אי־גלוח, על אי־פעם
מים..."
 :להתגלח הפלוגה אנשי את לשכנע דב הצליח אחת פעם רק
 פעם זו היתה — אבל הפשיטה. לאחר מסדר־הגדוד, לכבוד
 נתגעגעו כך... על הצטערו שרבים להאמר, האמת ונתנה יחידה.

 החלקות פניהם מששו ובדאבה ממש, כ׳חיות־הנגב׳ להראות
 ויגדל... זקנם יצמח עד לחכות יצטרכו זמן כמה עצמם ושאלו

 רב. רושם עשו לא הזקן׳ גדול אסור בדבר המטכל, פקודות גם
 לא להצדיע אף הלא בגדודי כאלה לדברים לב ישים מי וכי

אצלנו! הצדיעו
 פעולות, פסקו הנה בנגב. עוד נשהה זמן כמה ידענו לא

 נשארים למה כן, אם להטריד. ולא לכבוש לא עוד יוצאים אין
 —״נשארים ברורה. תשובה היתה ולא 1 חליים בסכנת פה אנחנו

!״ ודי
 ולנערה. לאשה הביתה, נתגעגעו רבים בכך. די היה לא אך
 כאלה ונמצאו בחזית. אנחנו לנסוע׳ אסור ניתנה. לא ורשות

 רק — אמנם רשות. ללא ונסעו געגועיהם בפני עוד עמדו שלא
דשות. ללא אך נסעו, ליום־יומים

 מחר היום. לסדר עליהן לעבור ואסור עברות, היו אלו
 נסעה איננה, הפלוגה כל — ומחרתים ויסעו. אחרים יקומו
 למשפט? להגישם והפך. בדבר הפך דב בתל־אביב... לבקר

 נעשתה העברה הלא דין־שדה. דין־מחוזי, — דבר של פרושו
 בפלוגה. רוח־רעה שתעלה סופו כך, יעשה אם אך בשדה.
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 ביסוד המונחים והדעות׳ האחוה את תרופף לדיךגדודי הזדקקות
 הדין, אימת את מטיל אתה אם הפלוגה. של ועצמתה תקפה
 לרגון׳ יתחילו וההעזה. ההתנדבות רוח את להרוס סופך

 נטול־ כשמשון אנחנו הרי או־אז לפחוד. גם כך ואחר להתחמק,
 מפני בפחד מותנה לפלוגה קשרנו יהא אם מחלפות־ראשו.

הרוח. בעוז למחוץ נצא עוד לא פלוגה. פלוגתנו אין — העונש
 העברינים את לדון נסה יעשה. מה ויגע. באהלו דב ישב

 רע עליו: הטינה והרי — לקנסם פלוגה, כמפקד בסמכותו
 להרחיב נסה דרך. זו אין — אמר — לא למפקד. טינה האיש...
 בזה גם אך ושנים. מפקד עוד הדינים לחבר צדף הדין. סמכות

הפלוגה. על שנוא וזה מלמעלה. דין כאן להועיל, אין
יוסי... את יוסי ידון המחשבה: שעלתה עד

 אמר והוא סביב סביב כולם ישבו הפלוגה. את דב כנס
:דבריו

 זכאים עצמם ראו פלוגה אנשי יעשו. שלא מעשים "נעשו
 להם? אעשה מה בחבריהם. התחשבות ללא כרצונם, לעשות

 על מוחל אני אך לענוש, בסמכותי מעשיהם. פגעו בכם הלא
כחברים". אתם, אותם דונו הסמכות.
 דב. של דבריו נראים ולעזכלים. ללבבות הדברים נכנסו

 על הוא שמוחל עוד, מה אותם. לדון צריכים אנחנו אמת,
כמפקד! לדון סמכותו
 היתה החברות רוח הלא האנשים. של ברוחם הדברים היו

 אנשי־מחתרת היום, הננו אנשי־צבא אמנם ברוח־הפלוגה.
 עלינו נתחבבו לא אלה אך ובפקודה, בצו מורגלים לשעבר,

 היינו לא לבחור... — אבל הכרחי. רע זה היה שנאהבם. כדי עד
 בגנונים היינו רגילים לא מעט, נתחייכנו זה. בכגון מורגלים

בוחרים?" איך אלו. מעין
 שלשה שנבחרו עד במבוכה, לזה זה הבחורים נתחייכו

דיינים.
 נטישת לאחד. אחד פשעיהם. ונמנו העברינים הואשמו

הלאה. וכן אחריות חוסר מפקדים, הונאת רשות. ללא המחנה
 חלשה לב. מרוע לא אבל, ;חטאו אכן, הנאשמים. הצטדקו
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 בבואם. הביאו לו רפואה וחולה. זקן אבא שם הבית. על דעתם
 הקרובים... בימים להתקפה מתכונן הגדוד שאין ,ידעו׳ ועוד:

 עונש מה אבל האנשים. אשמים באשמתם. הדיינים הכירו
 :וסכמו דנו חול. לגבעת מעבר אל להם נצטדדו ? יענשו

מחנה... מעצר
 לא העברינים. נגף פסק מעצר... דין. — אבל דין־חסד.

לתל־אביב. עוד נסעו

 נמצאו השריון בגדוד גם ונתגבש. הלך ההתישבותי׳ ,הגרעין
 להתארגנות העזרה כל הוגשה החטיבה מטעם לגרעין. מצטרפים

 מעט. לא עודד אף צדוק, החטיבתי, התרבות קצין הגרעין.
ההתישבות. בשבילי לתהות נגשו מעתה

 זה אנשי־אדמה. הגרעין אנשי בין היו לא מעטים, מלבד
 לעצמם, נהפנו לא בלחימה. — אחת בעבודה עסקו שנים

 את לעבוד הם רוצים הדברים. נשתנו עתה אך עצמם. לפרנסת
? הדברים נראים איך 1 זאת עושים איך האדמה.
 נסורה קבוצים. בקרבתנו הראשון: המגע נתאפשר והנה

ארחם. ונראה אליהם
 רק כלום. ולא מעבודת־אדמה שם ראו לא אך לנירים. סרו

 מצמיחה שאינה באדמה מאהבים והם בני־נוער עשרות כמה
לעומק. חפירות מלבד דבר עדיין

ובאהבה. בבטחה אומרים הם — תצמיח!״ ״היא
 הנה בנירים׳ אדמה עבודת כל הגרעין אנשי למדו לא ואם

 מה הבינו, ולא ראו מהי. אהבת־אדמה ראו עקשנות. כאן ראו
 הללו, מוזר. הדבר היה האלה? החולות את לאהוב הביאם
 ריאליזם אנשי הם, הצעיר׳ .השומר אנשי — נירים אנשי

 דו־לאומי». מדינה ברורה: פוליטית הברה בעלי מחשבתי,
 החולות לאהבת זו, לאומית־אדמתית ל׳מסתיקה׳ הם נתפסו איך

 הנצוץ והרגש. הוחש רק הובן, לא הדבר האלה? הצחיחים
 בכך. שיודו בלא כאן פעל העלומים, מרץ הלאומי, העברי
 תפלה מורשת ולחרות׳ לגאולה האבות, לארץ היחס מורשת
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 מורשה אותה הלא בנפשם. יסודית בשכבה מונחים היו ותקוה
ולנו! להם

 ישראל. חרות לוחמי את להכיר למדו נירים אנשי וגם
 ללמוד הרצון את העצומה, נכונותם את עוז־הרוח, את הכירו
שנאה. בלי הכל ולדעת

 מהשממה פרי להוציא כיצד הגרעין אנשי למדו בגבולות
 — מים!״ כאן היו אילו "אה, עץ. כאן מצמיחים כיצד הזו,
 וחמשים מאה רק מספיקים. הגשמים "אין — אומרים הם

 והס בצללים!" עשיר האזור אבל לשנה. גשם מילימטרים
 באד חפרו והגשם. הטל לאסוף מרוצפים משטחים מראים

 על בהתפעלות מראים והם מלוחים. מימיה אבל, בגבולות.
 מים בלא המעטות בשנים לעשות הספיקו מה שלהם. החורשות

 רכבכם כל את הללו. מהחורשות נהנים אתם כמה "ראו, כמעט.
!״. בהן תסתירו

 השונה הנכון, באור לח״י אנשי את להכיר לומדים הם גם
 גבולות מאנשי אחד אף ונמצא הרשמיים. המשטמה מדברי

 מצטרף והוא וברוחה, בה התאהב לפלוגה. להצטרף המבקש
עמנו. לן,לחם כדי אלינו

 בקורים. מחזירים וגבולות נירים אנשי מתהדקים. היחסים
 הנקודה. עמידת על מספר נירים, מוכתר המתולתל, חיימ׳קה

 הקפה ספלי הצליחו..." לא "הם הנגבית. בפשטות מדבר הוא
 עצים מוסיף מישהו מתגברת, המדורה אש ליד, מיד עוברים

 המטפל שמחה, על מתרגז מישהו מתרחב. המעגל מתגבר, והחום
באש.

:בו כדורים שנים־עשר שלו. ה,קנדי׳ את מוציא דב
למדורה..." הקסם "נוסיף
טראך!.. טראך!

 ושנאה משתפך זמר ליד. מיד עוברים ספלים מתלקחת. האש
מתחממים: ולבבות נוצצים כוכבים מתרחקת...
— נדעה לא השב הונפה, החרב

------------נכבוש לנו זו ארץ עד
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!!!יוצאים
בצלצלי־קסמים. הנגב מרחבי רעמו

!..יוצאים
 אנחנו אין באפס־מעשה?! בנגב חדשים נרבץ כי אמר מי
 ישותנו. כל את מלאה חדוה !רוצים אנחנו לכבוש בכך. רוצים

אנחנו! יוצאים
 הנה :במפה מעין אני ? לאן אך שנדרים. הוא ודאי ? לאן

 נדרים אנחנו אבל, המפה. למסגרת מחוץ היא עסלוג׳. רביבים,
לאן? — אך שנדרים! ודאי ממנה.

 מבצע על שמועות והגיד בא מישהו מהכוחות. מקצת ראינו
 להט־מלחמה נתמלאנו נחוחות־בשורה. נתמלא האויר גדול.

המבצע. פרטי לידע וסקרנות
 כאילו זאת אמר עקבה... ואמר: בנפשו עוז מישהו הרהיב

 במאןיים נקרה זו מחשבה להזיותיו. ילעגו פן חשש בצחוק,
עקבה? באמת אולי אולי... שלנו. הכמוסים

 הצבא בסיס אל־חפיר. עוג׳ה השם: את והעלה אחר בא
 הזכרון. מנשכחות השם את העליתי הארץ. בדרום המצרי
 מחנה־רכוז שם היה שנים׳ עשור לפני ה,מאורעות׳, בשנות

 מקומה? ידע מי בלב־המדבר. אי־שם הערביים. למנהיגים
 דרומית ומפה ממנה. דרומית היא אותה. מוצא אינני — במפה
לה. נצטרכתי לא לעיני, באה ולא כמעט

עוג׳ה..? אילת..?
? מהן מי

קדימה! עשר. ואולי בבוקר׳ שעות תשע
 שקשקו שרשרות גלגלים. ונסתובבו המנועים הופעלו

 ככל ואבק רכב המכוניות. בין נפרשו ומסכי־אבק בחריקתן
 אחרים נתעטפו משקפי־אבק, שחבש מי חבש עינך. שתראה
עננת־האבק. מפני להנצל ובשמיכות, במעילים בכפיות,
 כמה והלכנו. שנסענו ככל ויותר, יותר מדברי הפך הנוף
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 בשור. נחל גדת על המתמשכת צאלים, עצי ?בוצת הרנינה
 לרוח, מתנועעים וחולות־ישימון צחיח־מדבר :המראה מוזר מה

 צל צל. שופעים צמרת׳ רחבי כפולה׳ עצים שדרת — ופתע
במדבר.
 ותנשב מערבית רוח באה מפזזות. לדיונות והיו החולות רבו

 מתחלקים ויורדים, מתנשאים הם הנה גלים. גלים הדיונות את
 שיחי־ את ראה !הנוסע עינים׳ פקח גבעונות. במורדי וגולשים

 עמידתם שור החולות. במעמקי שרשיהם המכים הקטנים, הבר
 כמה ודאית שרשיהם אל התבונן החול, וסערות הרוחות בפני

 מוד שרשיו. משורגים ומה שיח־הבר דל כה הם. משורגים
 — דומה סביבם. אדמה השרשים קבצו איך וראית בעיניך
 ולא שבעולם רוח כל תב«א הנה למרחק. ולא לעומק שרשם

 אדמה מעט בשרשיהם ילפתו בחמת־אהבה מעמקם. תעקרם
 עמוקים שיח־הבר, מושבך, איתן בחורב־הישימון. למזון

כאן. השליט אתה כן על — שדשיך
 סביב פרי. להצמיח טובה אדמה זרת וראית תשור ופתע

 של קטן אי — ובאמצע חול־נד־לרוח של תלי־תלים סביב
 האדמה את מאות שנות כסו מדתו, זרת רק ופוריה. חומה אדמה

 תוכל עוד הנגב, אדמת בלבד ישימון לא כי ידעתי, אז הטובה.
ליושביה. לחם לתת

 המרחבים הנם הנה שנדרים. ככל ומתפעמים נוסעים היינו
 המדבר עלה כאן. יעלה לא דל־דגן גם והשוממים. הגדולים

 העברי. הלוחם לאדנות לכבוש, המרחבים קורצים האדמה. על
 ולטוס אחת בכניפה המרחבים אלו כל לחבוק אדיר רצון מתאפף
 וחורן. ובשן ועמון מואב מרחבי אל וקדמה, דרומה הלאה,

 ודלים, ריקים הם הן תוכנו. תוך אל המרחבים משתאפים
שתוכל! ככל קח וקח! הלוחם, זרועך, הושט ושוממים. עזובים

 גבעות, מקפצים אנחנו ומרחבים. אויר חוצה הדוהר השריון
 או־אז דרומה... הלאה, הלאה׳ ומפליגים ארץ־חולות גומאים
 בזה האדמה את עברנו הנה רבה. כי ביכלתנו חשים אנחנו

 אנחנו שלה! אנחנו הרי שלנו. היא והרי — העברי השריון
שלנו! שלנו׳ הכל בעצמתנו. חשים
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 השומעים העולה? ההד את לוחמים, אתם, השומעים שלנו!!!
העונה? בת־קול אתם

 שלנו... והווה הולד הכל מלבי. ספקות שפסו דומה,
מהי? אדנות הידעתם

 ומצליפה חולפת קרירה נגבית רוח העולה. וחמה בוקר שעת
 מנשבת ודוהר. השריון במרומי זקוף־קומה עומד ואתה בפניך,

 השריון את חש אתה נהנה. ואתה — בבשרך וחותכת הרוח
 גופך. לתוך לידיך, צנה מעביר כשהוא הקופא־לבוקר, הברוך,

 מרפה! אינך מרפה. ואינך הפלדה בדפנות ידיך חובק אתה
 הדם. בחום נתמזג קור־פלדה ובדם. בבשר השריון נשתלב כי

 לפניך טסה היא הו! והנפש? משורין. גוף האדנות: כזוהי
 המרחבים אל והפורים, השוממים המרחבים אל הרחק, הרחק

 בנפשך להשיג מנסה ואתה ומזה. מזה נהרות שפת הנושקים
קדמה... קדימה... נמשך אתה משיגה, ואינך המדאה הנפש את

 נגביות דרכי־חול השיירה. עוצרת דרכים פרשת על
 באר־שבע; שלטים: שחור על מלבינות אותיות מצטלבות.

 גדול. שלט — פרשת־הדרכים של במרכזה צאלים. חלוצה,-
המושבות... ככר וגדל־אותיות: רחב־מדות

 מה עירך. בתל־אביב נזכר אתה פנים. כל על מתפשט חיוך
 מזכרת והציב לביתו מישהו נתגעגע האם הנה. להעתיקה מגוחך

כילדים. נהנים ואנחנו הזו. המהתלה יפה אבל, זו? געגועים
 וככל כלי־רכב. למעבר קשות דרכי־הנגב, משובשות

 הדרך קשה כן המושבות׳, ,ככר עד מגבולות הדרך שקשתה
לחלוצה. המושבות׳ מ,ככר

חלוצה. פנינו: מועדות אליה
 ההנדסה חיל לחלוצה: הדרך מתקיני החלוצים׳ הם, הנה

 ובמשאם, ברכבם באו אלה, חלוצי־צבא הקדימונו ישראל. לצבא
 שטיחים ממש כן, שטיחים. ו... ברזל רשתות עצים, רציפי שטחו
 ארוכים שטיחים ורכבו. צבא־ישראל לפני לפנינו, שטחו

 המשורינת. המלכות בהדר השטיחים, על עליהם, עברנו ארוכים.
 רבים עוד מקלקלים. אנחנו אשר ומתקנים עובדים עוד והם

 בהצלחה. מעשיהם כל לא עדיין כאן. יעברו אשר הגייסות רבים
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 לומדים הם והרי צבא. חלוצי של מסורת ונשתכחה דומה
ומתקנים. מתקינים מראשית.
:נסיעה כדי תוך להתודע, מנסים

 חלוצי עיני השאלות. נשאלות — בחודים?״ שלומכם, "מה
 והג׳יפים. השריון שעל הלוחמים אל קמעה מורמות ההנדסה

 יחד החולפים השואלים אל תוהות סקרניות ועינים משיב חיוך
נוסעת. המכונית כי — הארץ כברת עם

 ״— הוא וכזה כזה ? אחי את ״הראיתם :לשאול מנסה ברוך
רגע "--------לחלוצים חלוץ הרחק. אחיך ״הלך נענה: וסופו
הידוע. על למשיב תודתו והחזיר לתשובה ברוך

 ורשת תיל של ותלי־תלים אהלים ומשמאל. מימין מחנות
 ג׳יאמסי הם. ההנדסה לאנשי ומכשירים. וכלים וכלונסאות

 בפתחי־ עומדים בחורים קדימה. הלאה, להובילו משאו טוען
 של כוחו על ובשמחה בתמיהה בגו מסתכלים ובצדיהן׳ מחנות

 מבריחים אינם האבק תמורי ואף לפניהם. המתגלה ישראל צבא
מעמדת־ראייתם. אותם

 חליצה. :שפלה גבעה על מצהיבים צריפים מבנים, גם והנה
 יתד אחת, יתד במדבר, יתד עוד. ולא גבעה על צריפים רק

 להקים היתדות שאר את תוקעים והם ישראל חילי באו ראשונה.
הנגביים. במרחבים ישראל משכן אהל

 ומחנות חלוצה את מאחורינו השארנו מתעכבים. אנו אין
 עיירה. — שנים אחד, בתים. לפנינו נראו מעט עוד חיל־ההנדסה.

 הרבה והרבה מעטים בתים עיירה. שהיתר, מה יותר: נכון
 חנויות שם... היו חנויות לבתים. בינות רחוב כמין חרבות.

 לפנה עד כעין־הרחוב. בצדי הבתים שוכבים והרוסים למדבר...
 את העץ צריפי נצחו כאן המלחמה. פעולות הגיעו זו נדחת

 במרומי העץ וצריפי שוכבים תלם על האבן בתי כי בתי־האבן.
הגבעה.

 כל וחרבות. בתים בפתחי מזהירים שלטים — ,מוקשים!׳
 והיא לרגלים מתחת סביב, מצהיבה אדמה ירחק. נפשו שומר

 בנין, אבני רק חלוקי־אבן, לא וגדולות, קטנות אבנים׳ מנומרת
רבים מה — וחרסים שהתנשאו. ובנינים שהיו בתים שרידי
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 שברי שתחפוץ. ככל וחפון ידך הושט חרסים. הארץ א1מל !הם
 סגנונות חרסים. להרים מנסה אני לרוב. מינים לרוב, כדים

 במהלך חש שאני דומה מגענות. תבניות שונים, צבעים שונים,
 הם חרסים. לתקוף מומחה אינני החרסים. בין ההיסטוריה

 בתקופות. חש אני אבל, — למביני־אלם אלא יספרו לא אלמים,
 הגבולות? מרחיב ינאי משל לא האם :ורחבות חן מלא חרם הנה
 ירבעם־ מימי לא האם — מתפתלים בקוים המשוך הארוך, וזה

 חורבן איזה על — צוארו הכופף הקודר, וזה הוא? רחבעם
-------הוא? מי משל וזה, יספר?

 ביצנטיים, עניים, ישראליים, כנעניים, חרס. אחר חרס וכך,
 לא... מחודשים? ישראליים חרסים היהיו ועכשיו? — ערביים

 מעתה !הנשבר חרס עוד לא !חרסים עוד יהיו לא עכשיו !לא
 רוח כל תבוא שאפילו כפלדה. ומוצקים גמישים להיות עלינו

 כוח ואוגרת לאחור מעט נמתחת רק כופפתה, אינה שבעולם,
עצמה. ביתר לההביט
 צו לפי ממנה, לשתות ואין מכוסה פתחה הדרך. על באר
 מתקרב משתפך. חול מלפנינו במורד. מימין, רחב אפיק הרופא.

 כמה יודע מי הישוב. על ומשתלט הולך המדבר הבתים. אל
 פוריה אדמה כמה העדרנו? שנות באלפים המדבר כסה ישובים
המדבר? לחולות מתחת נטמנה

עוצרים. כולנו עוצר, דב לפלוגותיו. מתפלג הגדוד
 להתחפר". — האהלים את להקים — הזחלים את ״להסוות

כרגיל.
 אתים יתדות. על פטישים הלמות הכלים. על כולה הפלוגה

 חופר מישהו לחפירה. וטובה חולית אדמה באדמה. מעמיקות
 אבני עוד והנה מלבנית. אבן־בנין באבן. נתקל מצלצלת. ואתו
 כמה לחול. מתחת הכל — וחרסים לחול. מתחת נטמנו בנין,

! ? כאן נטמנה היסטוריה
 נמתחות ירוקות־כהות יריעות ושיחים, חול — העין מלוא

 קרני־אור, משברות רשתות־הסואה מתחתן. נפרש וצל
מחנה. פני כך לדוח. מתבטנות

 האת. למגע רוטטת היד החולשה. בתכלית עצמי חש אני
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 להשתמטות. פתח לפתוח לא כדי לחפור, מנסה אני זאת בכל
 ולא לשכב טוב כמה ונעימה, חמימה כך כל השמש אבל,

 השמש תחת הזהוב, החול על כך לשכב רק דבר, לעשות
 הבריאות. בקו אינני יודע: אני בבשרי. חולף קור הזורחת.

 רק ברופא, פגשתי שלא באשרי בכך. חשתי בגבולות עוד
 מעלות ושמונה "שלשים חומי: את מדדתי שם. היה החובש

 התגברתי !למבצע יוצאים :הידיעה עברה והנה שתים״. פסיק
 ויצאתי. ישראל צבאות באלהי מבטחי תליתי ויצאתי. עצמי על

טוב... כך כל הרך, החול מצע על החמה, בשמש כאן, אבל
 העיירה. חרבות ליד כאן׳ השריון גדוד גם :ויספר המגיד בא

 סב-ב לסייר ואצא ההתחפרות. מלאכת שלמה אחר־הצהרים
 הטנקים, הנם: הנה השריון. גדוד חנית אל ודרכי לחרבות,

 עדיין עצמו בורקה בורקה. של הזחלים פלוגת ואף המשורינים
 פלוגתו סביב. סביב ודוהר בג׳יפ יושב הוא מקלו. על נשען

 אני בתמיהה מקום. בכל ובודקה התקפה בתרגילי מתאמנת
 היה יכול לא אנשיו. עם שוב והוא הבריא לא עדיין בו. מסתכל

 מבית־החולים. והתחמק בלעדיו הפלוגה יציאת עם להשלים
 על הוא חוזר כן פי על ואף מצבו והורע — זאת עשה אחת פעם

 מה, ? בסדר המקלעים כל "האם :נח הוא אין כאן ואף מעשהו.
 וקבל גש מיד! זה את לסדר בסדרי אינו פלוני של קפיץ־הסדן

הציוד..." את שנית בדוק !ושרשרות כדורים אלפי כך־וכך
 אותו רק וחדשים... לתיקים לח״י: אנשי כולם, הנם הנה

 כלשהו, הכפוף גבו את עוד רואה איני אהרן. את :רואה אינני
 ומהם עמו שהלכו מהם נעריו. ולא הוא לא שלו. הסבל תום את

 אנשי מקומם. את ממלאים אחרים עכשיו בבית־החולים. שעדיין
 ימצא היכן שהלכו. כאלה לא אבל כן. טובים, בחורים גח״ל.

כאהרן? עוד
 אני אל״ף? פלוגה היכן הפלוגה. למחנה שב אני מחשיך.

 לטפטף. מתחיל גשם החניה. מקום את מוצא אינני בשטח. סובב
 וגדולות. חמימות טפות טפות׳ טל׳ לא !ממש טפות ממש, גשם

? אל״ף פלוגה היכן אך נגבי. וגשם חושך
באהל. מקום, בקרבת מנצנץ אור
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?״ אל״ף פלוגה משכן "התדעו :באהל אני
ידענו."" לא 1 אל״ף ״פלוגה

מעט. מתעקש אני — ״1 זאת בכל ״אולי
כאן". ירוקים אנחנו חבר. "מצטערים,

 יודע האם מטפטף. וגשם וחושך חולות במרחב. אובד אני
 מוצא. אינני הצפון את גם רגלי? אותי מובילות להיכן אני

 האור. נקודות לעומת מהלך אני הכוכבים. את מסתירים עננים
וערב. שתי

מבקש..." אני אל״ף פלוגה "את
יודעים". אנחנו אין כאן. "לא
 רק מי. ישיבני אולי מרחבית, בצעקה לפרוץ חושב אני
דרכו: את מצלב אני מהלך. אחד בעדי. עוצרת הבושה

אל״ף?" לפלוגה הדרך היכן "חבר׳
בי״ת..." פלוגה את מחפש אני ? אל״ף ״פלוגה

 בי״ת.." וגם אל״ף גם ונחפש בוא לצרה. אנחנו אחים כן, "אם
. וחפשנו״. ״בוא

 בי״ת. ואת אל״ף את שמצאנו עד סובבנו ארוכות שעות
 קולנוע סרט לראות הלכו הלילה, בזה היו תועים הרבה עוד

 למצע אפרקדן נפלתי דרכם. ואבדו לחזור רצו הגשם. ותקף
חסר־אונים. חולה, עייף, שבאהל.

 והודיע למפקדיו אורי קרא הפרטים. את שמעתי למחרת
 אמר. — לאנשים״ עדיין זאת לספר ״אין המבצע. פרטי על

 כי נוכחתי מכן לאחר אבל נספר". "לא — הבטחנו — ״טוב״
 דמיתי לאישי! לא אף לספר לא בהבטחתי. נמהר הייתי

 סער לא מעולם גדותיו, על המה לבי משא. מרוב שאתפוצץ
 עדיין כזה משא אבל עברתי, רבות הלב. זה והכביד, כך כל
 זהב מטבעות של שק שכמו על שהטילו כמי חשתי חשתי. לא

 בלבו מבקש והוא הכבד הזהב תחת כורע והוא לביתו להובילו
 להשאיר וחושש זה׳ במשא לו לעזור שיבואו וילדיו זוגתו את
יגנבוהו. שמא השק, את



327 לחורב דרך

 לרגע אורי. אמד כך — אל־עריש" — המבצע ״מטרת
והמתפרצת. הגואה בסערת־הלב חשתי נאלמנו.

 כבושה, לאחר מיד אל־חפיר. עוג׳ה את יכבוש השריון "גדוד
 אותה. ומחסלים אבו־־עגילה את חולפים קדימה. הגדוד פורץ

 אל־עריש את להעצר. מבלי לאל־עריש במהירות ממשיכים
נראה..." — כך ואחר בסערה, כובשים
 מסתערים, נוסעים, "דוהרים, במהירות: דבריו אמר אורי

כובשים..."
 אבל כאלה, מבצעים לבצע ביכלתנו פקפקתי לא לרגע אף
 ירושלים עדיין רחוק. חלום היה זה ממין מסע תדהמה. בי היתה
 אנחנו כבר מצרים, נחל על מסתערים אנחנו וכבר בידנו אינה

סיני! למדבר פורצים
 שממת מצרים עד מכאן לישוב. הדרום גבול מצרים! נחל
 המיושב. הנגב גבול זהו מדבר. אינו מצרים נחל אבל, מדבר.

המקום. ליד עצמי רואה שאני דומה, פה... אנחנו והנה
 ז לצון אורי לו חומד רק אולי הדברים. את לודא מנסה אני

ברצינות: מדבר אורי לא! אבל, בחלומות? הוא משתעשע אולי
 הכוח רוב הדרומית. המצרית החטיבה מרוכזת "בעוג׳ה

 מחנה נמצא באל־עריש עזה. וברצועת ברפיח מרוכז המצרי
 וטירונים... תבוסה שנחלו חילים חונים שם מצרי. התארגנות

כמו־כלום..." אותם נסדר אנחנו כוח׳ אינם אלה
 מוסר מתרגש, איננו סערת־הלב. את כבר עבר שאורי נראה

 הרומנטיקן, אורי, הוא אורי לא. — אבל נתוח־הכוחות. את
:ה,שודד׳

 שם הכללית. המצרית החזית מפקדת נמצאת "באל־עריש
 לירות כסף, הרבה ובה קופת־ברזל קופה. גם בודאי נמצאת
 דגל... מתנוסס המטה על בריטיות... גם ואולי טובות... מצריות

 הקופה... את ונפתח למטה מיד נכנם אל־עריש, את כשנכבוש
מכשירים..." תכינו

 זאת בכל דבריו!.. את מחייב ההגיון שלו. תכנית כבר זוהי
? כסף של קופה עכשיו מענינת מי את :צוחקים אנחנו

 הלב מן מתפרצת גדותיה, על עולה לסיני שבחדירה הודאות
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 שבגוף. אבר כל ומסעירה בדם מתמזגת לעורקים, ונכנסת
 ועל נהר ועל כבוש, על ולספר לשיר שירה, לומר רוצה הפה

 הדם זורם בן־ישראל. כל לחבק רוצות הידים גבורים. תהלת
 !קדימה :הגוף את מקפיצים מתמתחים׳ ושרירים ברגלים
!קדימה

אלם. עלי נגזר — אבל
 ואתפרץ. מעט עוד שבי, בחדןה חשים הם אנשי. אל חש אני

 — המשיח של צעדיו את שומע אני סוד. לשמור עוד יכול אינני
נצור! ופי

 קודחים' שמים מתחתי, בוערת האדמה רוגע. אינני היום כל
מתפלץ. ואני כמעט בתוכי. שורף־קורע וגופי מעל קוראים

 כבר יכלתי האנשים. בין נפוצה הידיעה הפורקן. בא בערב
הכל. על נפרשה חגיגיות להתבטא.
 מתגלגלים השמות עגילה. אבו — אל־עריש — עוג׳ה
 ויש עלץ והוא השמות את ששמע מי יש המדבריים. במרחבים

 ואל' תל־א־ריש בין מה וכי בעיניהם. השמות שחדשים רבים,
 ומסביר, עומד ואתה לא. ותו ערביים ישובים שמות ערישי

 מצרים... של בקרבתה — השניה ואלו תל־אביב, ליד שהאחת
 שאנחנו מסביר כשאתה בני־אדם, בלשון אליו מדבר ומשאתה
 ואתה המדינה, קום מלפני מצרי ממשל לשטח לחדור עומדים

 — ולהכניעו המצרי הצבא את לשבור שתפקידנו ומוסיף, עומד
 חש והוא מתלהטים ופניו הדברים עצמת את תופס הוא אז רק

בלבו. ומסתער הולך הוא וגם לבך בסערת

 ישראל ממשלת במהירות. לדפוק התחיל המאורעות גלגל
 מאחר המצרים, כנגד פעולות־המלחמה חדוש על הודיעה

 משא־ בדבר הבטחון מועצת פקודות אחר מלאו לא שהמצרים
 הכבוש באזור רבות נקודות הפציצו ישראלים מטוסים ומתן.

 החולשים משלטים מספר וכבשה תקפה גולני חטיבת המצרי.
מסלת־הברזל. על וכן רפיח עזה כביש על

עיף. ,מבצע שכונה הגדול, מסע־המלחמה החל כך
חורב. בדרך לצאת עמדנו למחרת
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 שפורקו חלקי־מקלע ועליהן הרצפה על פורשו שמיכות
 כלי־ את מנקים כולם — האהלים וליד האהלים בתוך לנקוי.
 מוציאים שמן׳ מעט מביאים מודרני: חרבות צחצוח נשקם.
 ואחר צבתית. ואף מברג נוטלים מבית־גנזים, סמרטוטים חבילת

 המכשירים, של פעולתם תחת הנשק חלקי את מעבירים
 בכל ומשוך וחזור במשחלת משוך היטב. וממרקים משפשפים

 עובר סליליו. יבריקו איד לראות אור מול אל קנה מרימים כוח.
:לחות־דעת ליד, מיד הקנה

רע!" "לא
שמן". מעט עוד לתת "צריך
מספר". פעמים עוד משחלת להעביר "רצוי

 בשעה המומחים. של בדיקתם הנשק עובר כך הלאה. וכך
 תערך, לא נשק בדיקת הלב. כלנת במלוא הנשק את מנקים כזו

 משומן האם החצוניים. החלקים את מנקים אין כן על חלילה.
 שרשרות את ובודקים דיו? המתוח — והקפיץ הסדן?

הכדורים.
קרבית: כוננות של מראה עוד והנה
 — הארץ על לידו. ועוזר־מתנדב הפלוגתי האפסנאי עומד

 בידיו החמה. בימי האבטיחים מוכרי דוגמת מזון. מצרכי ערמת
 עפרון רבים. בה וחשבונות ארוכה מגלת־ניר האפסנאי נושא

 מסתכל כזו בשעה חשובים. ומחשב חלוקים מחלק והוא בימינו
 מתפעל הוא ת״בחשדנות. בהתפעלות באפסנאי איש־הקרב

 קופסאות שלשים הוא מחלק איך שלו. המתמטי החשוב לכושר
 למספר סרדינים וששים בשר וחמשים סוכריות וארבעים אפונה
 שמא באפסנאי, בו, הוא חושד שמיד אלא ? אנשים של קצוב
חלקך... את יקפח

 אל־חפיר. עוג׳ה לעבר לנוע לזוז, הצטרכנו הששי יום בצהרי
 לחמשה במנות־ברזל צוידנו עמנו. יהיה לא שמטבח לנו, נאמר
 ימים חמשה זמן. הרבה יארך לא שה׳עסק׳ משמע, ימים.

וחוזרים...
 שומע אני ליציאה, מוכנים לזחלים, עלו שהבחורים ושעה,

:לחופש לתל־אביב, יסעו דרך באיזו שונות- תכניות מאחור
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 רעזה רפיח דרך מאל־עריש ישר, ונסע — ימים כמה ״עוד
בקצור". לתל־אביב,

 לא מזמן כבר ברכבת. לנסוע חשק לי יש יודעים, "אתם
תל־אביב". עד ממש לנסוע נוכל ברכבת. נסעתי

 וכבר המצרים. עם אחרון קרב זה שיהיה לגו, היה ברור
 תל־אביב בין החוף בכביש הנסיעות את בדמיוננו לנו תארנו

ואל־עריש.
 צרה כל "על נוסף, מזון למלאי האנשים דאגו כן פי על אף

 שיתקלקל" "חבל לחם. ככרות הרבה היו במטבח תבוא..." שלא
 דבר בצל וגם הזחל. בתוך ומחביאים לוקחים ובגנבה אומרים.

 נגמור ימים חמשה בעוד אמנם, צנון... וגם לתאבון, הוא טוב
בטוח". — שבטוח ״מה — אבל העסק, כל את

 בשורה, סדורים עמדו הזחלים לצהרים. קרובה היתה השעה
 של בתוכם הבחורים והכתות. המחלקות לפי זה, מאחורי זה

 את להקדים ביזע עבדו הטבחים ארוזות. וחבילותיהם הזחלים
 למועד, ארוחה להכין הצליחו לא כן פי על אף הצהרים. ארוחת
 הלפתן. נתקרר ולא הבשר נתרכך לא החפזון בגלל ואולי

 נתחי־בשר חטפנו דחקה, והשעה ארוזים כלינו שהיו ומכיון
 מסביב המנועים. לרעש ואכלנום פרוסת־לחם על נתרככו שלא

 על ותרו רבים אבל החם. מהלפתן לשתות אנשים נצטופפו
 מי המלוחים, המים של טעמם בו עמד עדיין כי הזה, הלפתן
חלוצה.

 במשרוקיתו שורק דב׳ מופיע פתאם בזחלים. טרטרו המנועים
שעות. וארבע לעשרים נדחתה שהיציאה ומודיע,
 למפרש היינו דומים כולם. על ירדה וספקנות קדרות רוח
נשמתו. והוצאה רוחו שנטלה
 את ששבשו עזים, גשמים של בעטים הדחיה, את נמק דב

נסתיימה. שלא הדרך התקנת בגלל וכן בודיות. המעברים
 ואת הארוזות חבילותינו את אחרינו שרכנו בעגמימות

 בנו ונתפשטה הלכה קדרות לאהלים. ונחזור הממורט נשקנו
 ההצלחות המערבי. הנגב בחזית המצב על הידיעות בוא עם

 שנכבשו המשלטים את תקף האויב מתערערות. החלו הראשונות
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 כוח שם מרכז שהוא ברור׳ מהם. שנים ולכבוש לחזור והצליח
 אבל, טובה. פעולת־הטעיה אחרת. חזית כל לו מאין חזק,

1 לבדם מעמד גולני אנשי היחזיקו
 אנחנו לצאת סבלנות. וחוסר וחרדה דאגה של ליל־שבת

!רוצים
 ובטרם הפלוגה. את וכנס דב חזר יצאנו. בצהרים׳ בשבת,

אמר: יצאנו
!״בחורים
 הצבא את להשמיד שמטרתו למבצע, עכשו יוצאים "אנחנו

 קשה, תהיה המשימה אל־עריש. לעבר לפרוץ תפקידנו המצרי.
 בכושר ספק מטיל אינני להתמדתנו. סבלנו, לכח לכחותינו׳ מבחן

 ערוך. לאין קשה המשימה תהיה הפעם אבל שלנו, המלחמתי
 בפני יהיה המבחן עיקר תקלה. ללא הדרך את לעבור עלינו

 המנצחים. אנחנו — אתנו וכוחנו הדרך את נעבור אם הנהגים.
 קדימה!" רק קדימה! תמיד: וכמו התאמצות. נדרשת מכולם

 החול על מתגלגלות השרשרות מתגבר. מנועים טרטור
 ומברכים בידיהם מנפנפים הטבחים חלוצה. של הנגבי־מדברי

בקול.
רבי־אושר: חיוכים מחייכים ואנחנו

!״ ברפיח בעזה, בקרוב, ״להתראות
 מתרחקת. חלוצה מתרחקים. והטבחים נפנופי־ידים עוד
 ומגוונת ארוכה ארוכה, ארוכה שיירה לשיירה. מצטרפים אנחנו

 מימיה. הזאת האדמה ראתה לא שעדיין עצום, כוח־אש ומצוידת.
 אבק — מלפנינו הרחק הרחק אבק. תמורי — שאסתכל אל־אן

מתנשא.
 כאילי מקווקות, אדמה למדי, נוחה הדרך של ראשיתה

 במורד מתוחות ברזל רשתות ערוץ. גם והנה אי־מתי. נחרשה
 עזרה־ מכונית רשת. פרושה הערוץ בקרקעית גם ובמעלה.
 גס ועוברת. מתאמצת הגדה, במעלה מטפסת נראית ראשונה

 שרידים אבנים, חומת — עצמו בערוץ בשיירה. עמנו כאלה
 הסכר. את ולבדוק מעט להתעכב הייתי רוצה בודאי. סכר, של

הנגב. לנו אץ כי פנאי׳ אין אבל,
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 חרושת־הגלגלים. הדרך של בצדה תקוע מחודד־קצה שלט
 נעוץ מוט אל במסמרים דבוק משחר, עץ על לבנות אותיות
ב. ר ו ח :באדמה

 הר־ לרגלי עמדתי כאילו קדושה. ברטט לרגע נתעטפתי
 מדבר בדרך מוט על המלבינות האותיות ארבעת באלו האלהים.
 חבויות־עתיקות נימים וטמירים. כמוסים מאדים נתקפלו
 מתרוממים מדבר מרחבי וראיתי כמעט פלאית. במנגינה התנגנו
 לזה נקסמתי שפת־שמים. נושקים מהורהר, מתגבה׳ באופק
 גם בו, הסתכלתי הרבה ועוד לחורב דרך המורה הבודד, המוט

המתנשא. האבק מאחורי נראה, בלתי מאחור׳ כשנשאר
 מתכן מישהו סיד. סלעי לבנים, סלעים נחשפים הדרך בצדי

 החומר לבני־סיליקט. של תעשיה לבית־חרושת... תכניות כבר
 אפשר מים וסיד... חול עצומות: בכמויות כאן נמצא הגלמי
 באדמת נפט אין האם ? ודלק הערוצים. בתוך בסכרים לאצור
הנגב?

 האדמה הזה. במדבר מוזר בודד. בית־אבן — הדרך באמצע
רחובות? זו האין וגללי־צאן. מדורות עקבות לידו. משחירה
 ממערב, מימין, עוצרים. כן אחרי מועט זמן שכן. נראה

 בקעה. — באמצע נמוכה. גבעה — משמאל הרים. רכס מתנשא
חניה.

 מוזר קרקע. חלקת תוחמת אבנים גדר לגבעה. עולה הפלוגה
אדם. בידי שנעשה נכר כאן. הגדר

 מתגלגלים חרסים שחורה. אדמה קשה, האדמה מתחפרים.
 שמעמיקים ככל ואדומים־חומים. ירוקים־כהים בגונים הגבעה על

 לשעבר ישוב. קבור כאן נוספים. חרסים מתגלים לחפור,
 החפירה, קשה כי ואף הזה. המקום עד רחובות התפשטה
עתיקות... נגלה אולי לחפור, וממריצים החרסים מעודדים
 — אחד...״ ושמך אחד ״אתה עברה. שבת של מנחה שעת

 ואץ אור מעלים ואין — טוב״ ״שבוע מחשיך. מישהו. מפזם
 שוכבים, והבחורים לגבעה סביב סיבבים זקיפים מבדילים.
 נזכר אני מוזרה. מדברית רוח נושבת׳ קרירה רוח מנמנמים.

 קלה רוח מצדה. פסגת על לילה באותו הרגשתי כך :הזו ברוח
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 הרחק הרחק ומביאתך מעלתך מוחך׳ לתוך המנשבת וצוננת,
 אבי־ אביך, אלא הוא אין והנה חברך את אתה רואה לעבר.
 עברית דובר והוא בידו חרב נושא זקן־קדומים, מגודל אביך,
לבו בתום מקנא אתה משלך. רבה בקנאות לוחם והוא כמוך,

הדרד סקולאביאד בודי השריון שיירת

 יכול. ואינך — אליו לקרב מנסה אתה שביניכם. בקרבה וחש
ממך... גבוה אחת במעלה תמיד הוא כי

לי. נלחש — ״קום!..״ צנה. אחוז ואני נתעוררתי
 לילה הוא. גם מלחש הקול, נשמע — הזחלים...״ על ״עלו

 הוא חש ואולי פקודתו. את רועם איננו דב להרעיש. ואין
 לזחלים, הדרך את אנחנו מגששים בחשכה המקום? בקדושת
כולה. לשיירה הדרך את הזחלים מגששים בחשכה

 המטרה. לעבר הלאה זזה והשיירה מתחדשים הטרטורים
חורב. ליל

 המעבר מכונית. אחר מכונית זחל, אחר זחל התקדמנו. לאטנו
 רשת־ מתחתנו טובעני. חול ממש, מדברי חול בתוך וקשה, הלך

 מצדי זו. אחר בזו לאטן, והתקדמו נשפו המכוניות ואדנים. ברזל
 לפנינו ששטחו אלה ההנדסה, חיל אנשי דמויות: נראו הדרך

 תוכל שהכבודה כדי הדרך, רופדה קילומטרים לאורך הדרך. את
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 אף ועל וחולית. ארוכה הדרך קץ. הגיע לזה גם אבל לעבור.
 לאורך רשתות לשטוח חיל־ההנדסה אנשי הספיקו לא רצונם,
 מועילה אינה רשת־ברזל טובענית. גבעת־חול הנה בולה. הדרך
 צרים עליהם. נוסעות והמכוניות כפסים שטוחים אדני־עץ עוד.

 חיל־ אנשי עולים אור. להעלות ואין חשוך והלילה האדנים
 הדרך בצדי דרכה. את ומכונים המכונית מדרגת על ההנדסה

 אצלנו השיירה. לעבר צועק הוא — ״ברוך!״ מישהו. עומד
 היא ומחממת פשוטה ברוך. של אחיו מבוקשו. את מוצא הוא

 לומר מלים מוצאים הם אין לרגע זה. בליל־חורב האחים פגישת
 דרך התנית כדי תוך המכונית... את להעביר צריך לאחיו. איש

ביניהם. מלים הם מחליפים
 במעבר. לסייע טרקטורים באו והאדנים׳ הרשתות ומשפסקו

 הקשה. הדרך את מעבירים מכונית, אחר מכונית אליהם מחברים
 נמלים. עבודת וחוזרים. הולכים הם טרקטורים. חמשה ארבעה׳

אחרת. ברירה אין
 בגדותיו, הסלעים שם על הלבן, הערוץ — אביד לודי הגענו

 חול. של משטח על עוד נוסעים אין בלילה. אף המבהיקים
 בולטים משוננים סלעים ישרה. לא מוצקת, אדמה אדרבה׳

 פעם מדי לחלקיה. המכונית את לפרק חושבים האדמה׳ מתוך
 של גורלו ונגזר דומה משונן. בסלע נתקלה המכונית׳ מזדעזעת

 בקושי ממשיך. הוא לאל, תודה אך, עוד. יתקדם לא הזחל,
 בחריקה חשים אנחנו מכוניותיהם. הגאי על הנהגים משתלטים
 משטח־חצץ. על נוסעים ולשרשרות. לגלגלים מתחת ממושכת

 כן, המכונית. את ומרעידים המשוננים הסלעים חוזרים ושוב
 לעוג׳ה שלמים שנגיע לואי הדרך. בקשי היטב חשים אנחנו

אל־חפיר.
חגיה. מפזזות. קרנים עולה, שמש מאיר׳ מזרח בוקר,

!״ ״להתחפר
לעבוד. מתעצלים הבחורים הלילה. מטרדות עייפים
דב. מזהיר — מעוג׳ה״ רחוקים ״איננו

 מלמעלה. הבא ברעש מתמלא האויר נשמע. כבד רעש
 את מגלה מישהו וקרב. הולך וחזק. הולד הרעש !אוירונים
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 שלנו! אוירונים עוג׳ה... לעבר טסים מצפון׳ באים האוירונים.
 טיסת גבוה, גבוה אותם רואים השמימה. משקיפים אנחנו

 במשא מרגישים המטען, כובד את שומעים כבדים. מפציצים של
הגדול. הפצצות

 נשמע. קלוש זמזום רק דרומה. ומתרחקים׳ הולכים המטוסים
שחור. עשן תמורי ואחריהן חזקות. התפוצצויות

!הופצצה עוג׳ה
בלבבות. וחם

והדם האש בברית

 הזחלים הטלטולים. חדלו האיום. למסע הקץ בא סוף סוף
 משורין אביד. ודי של האחרון בחלקו אנחנו הרך. בחול טובעים

 לדחוף מנסה למשוך, מנסה לחלצו׳ בא שני משורין בחול. נתקע
 אותם, להוציא מנסה זערור ג׳יפ שוקע. הוא גם תועלת. ללא —

 לעזרה. זקוקים איננו הזחלים, פלוגת אנחנו, הצלחה. ללא
 אנחנו הם! מוצקים כמה שוקעים. אינם עמם, כוחם זחלינו
 אשלים־ שיחי מעברינו. חול בשכבת מתנשאים גדות־נחל בגיא.

 ליחת־חיים יונקים קבוצות׳ קבוצות מתגודדים משתרגים־פרא
 וטיך מי־גשמים של מעוקבים מטרים מיליוני ספוגת האדמה מן

 של מזוטו כלשהו. זיז ליד סלע, ליד פזורים עצים גזעי סחף.
נחל.

 על כתמיד, ער דב׳ המיגע. המסע לקץ הגענו עצר. הגדוד
 זחל־ מתוך קופץ צמוקים. פניו מעט. חיור קשי־הדרך, אף

 שלשת ושמיר׳ אורי יחיאל, את מכנס הוראות. מוסר הפקוד,
המחלקות. מפקדי

 האנשים. את "הורידו — מסביר הוא — הכביש״ ליד ״אנחנו
 כאן נחכה דרכנו. להמשך הלאה, נצא היום עוד יאכלו. ינוחו,

 כוח!" להחליף — בינתים עוג׳ה. את השריון גדוד יכבוש עד
 את למסור למחלקותיהם, לחזור רוצים המם־ממים שלשת
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 את להסוות — ראשית ״אבל, :אותם עוצר דב אך ההוראות,
!״ להתחפר !הזחלים

 נשמע והקול בת־שעתה לחניה מגיעים :הדבר חוזר תמיד
:דב של והתקיף החד קולו מ>ד,

״1 להתחפר !הזחלים את ״להסוות
 לשבת אפילו זוכים איננו לשוא. ותמיד הטרדה אותה תמיד

 מלאכת את גומרים וכשאך קורה. אינו דבר שום בחפירות. בהן,
הפקודה: נשמעת החפירה׳

!״ אלי המם־ממים !הזחלים על ״לעלות
 ומיד, החפירה. את לגמור אף מספיקים אנו אין לפעמים

 הזחלים על לעלות אנחנו חייבים שוב עצמותינו, חלצנו טרם
במסעותינו. ולהמשיך
 כלי־ "אין להשתמט: מתחילים הבחורים. על הדבר נמאס
נגש"... אני "כן, בזחל", נשאר מקלען׳ "אני חפירה",
 מצוה, כהלכה. יעשה שהכל דואג ומקפיד. אומר שדב אלא

בחניה. לא במסע, לא נח. הוא אין לעולם צועק. מעיר, מיעץ,
 את שומע או מתקרב, דב את רואה משהוא העצלן, ואף

 בידו את הוא תופס מיד השכנה, החפירה מעבר בלבד קולו
מתחפר. כאילו עצמו ועושה

 בחורים כמה הוראותיהם. את מיסרים חוזרים. המם־ממים
 לנוח, שוכבים עייפים. זו. מעבודה מתחמקים רובם מתחפרים.

בדרכנו. נמשיך טרם קלה תנומה לחטוף
 גם כוחותיו. את אוגר הוא מתרוצץ. איננו דב גם הפעם

 הגוף בגוף, מתפשטת העיפות מהרה. עד מתרשלים המתחפרים
 זה הרי חול׳ זה אין לא, הרך. החול על להשתטח ומבקש לאה
 נוסכת רכה, מולדת אדמת וחמר. וחול ליס מולדת: של גרף

 שינה לישון שקשה אלא מנחרים. הבחורים מתוקה. תנומה
 ושוב ונרדמים וחוזרים נעורים ישרים. של רוגעת שינה ממש,

 חולמות. נשמות הוזות, עינים האדמה. במצע דבק הגוף נעורים.
 הגדול, הישימון מול אל סיני, סף על במדבר, בגיא, אי־שם
 קילומטרים רחוק, לא פולש. זר, אויב הנושבת. הארץ בקצה

 בעינים, הוא חי עוד הבריטי. האמתי, האויב נמצא מכאן ספורים
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 עומד, הוא הסף על כאן. איננו הוא והנה הקלגם. הבריטי.
 מתדפקים הקל, הנצחון תאבי הטפשים, צמאי־הטרף, ושלוחיו

מחצב־האומה. קירות על הרברבניים ובמדיהם השכור בזינם
 עד כה הקרובה ספנו׳ שעל זו והקדושה׳ היקרה בסיני שם,

 באדוניו־מסיתיו. בוטח הוא המצרי. האויב בטוח שם מגע, כדי
 נחלאות, לו לכבוש וילך אדוניו ביד העבד הפקיד ביתו את

 כה ולמה לרבו? העבד קנין האין אחרים. על אדון יהא למען
 — עבד שקנה מה הן !אני אדון :לאמור העבד, של לבו יפתה
 ואם ישפכו. הזר האדון למען — דמי־בניו שפך כל רבו. קנה
הוא. לבריטי השכר. יהיה לו לא — יהיה שכר

 בברור: יודע הריני חלום. זה אין הממש. בעיני הוזה אני
 מצרים נחל אל נעבור, קדש־ברנע את נוסעים. אנחנו סיני אל

 שעמדו הן רגלינו לא האם היכן? עד יודע מי ואולי, נגיע.
 יהיה ישראל צבאות אלהי נסע. חורב אל ? חורב לרגלי אי־אז

 הראויים שאלה, ונעמק נבוא הר־האלהים אל ורכבו. חיליו עם
 הר־ בדרך נגיע להר־בית־אלהים אף ואולי לאבותינו? אנחנו

האלהים?
 וגלעד לנו שכם בטרם ישראל! רבוץ של דרכיו ידע מי
 מגלולי הר־המור יטוהר בטרם ועיר־ראשית־המלוכה, וחורן
 דרך תשיאנו כבר — שם ישראל צבא רגל תדרוך בטרם זרים,

 ואיננו באש הבוער הסנה אל חורב, אל ישראל צבא מלחמת
אוכל.

 להשביענו ירד שמים מן מן לא היום. עמנו שלו לא
 צריכים. הם לאכול ישראל חילי ואף הכבוש. בדרך במדבר,

 קופסת־בשר, מעם מכסה יקרעו בדקר החילים־הנערים, קמים
 בנטף ולועסים. יושבים יבשה־פריכה. ופת־חיל ירוקה אפונה

 המדבר. באבק שנתחספם וחיך שנתיבשו שפתים ירטיבו מים
ישתום. ובמשורה כאן המים יקרים

 לבנו אין הפלוגה, מני אחת כתה לאלהים, אחת כתה אנו,
 לוחשת־מבטחת מולדת אדמת בהקיץ. אפפונו חלומות לאוכל.

 לעסי־ אף במרתפי־המחתרת. חלמנו עליהם גדולים ימים
 אל האדר הזיות מעם להנתק קל לא תאבון. גרו לא האוכלים
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 וחום. דם המזרים גוף׳ המשביע האוכל אל החולין, גשמיות
 חיי באילן ענף־אמיר אלא אינן הזיות־אדר שאף אלא,

 ובדחילו יומה. מנת את חלקה, את דורשת והקיבה המציאות.
 אינם דברי־הבל קופסת־הבשר. ואל פת־חיל אל מסובים הרינו

 ברגעים חשים אנו כרגיל. נשמע אינו הצחוק כמנהג, נפלטים
 טוחנות שניים הלסתות, מתנועעות וחולמים. רציניים הנאדרים.
לגמע־מים. ויורדת עולה פיקה לועסות,

 נקרא, דב תכונה. אוכל. של בחולין אנחנו שקועים עדיין
 נתנת המם־ממים. מתכנסים שוב קצר. זמן לאחר וחוזר הולך

לתזוזה! להתכונן ההוראה:
 את בולעים אנו בחפזון יציאת־מצרים. כבימי מוזר. רגש

 ועוד פרם עוד הליכה אגב חוטפים בגרון. שנתקע פרם־הבשר
 פת־חיל חפיסת המחזיק גם יש לחים. אפונה גרגרי קומץ
 באה. הגדולה השעה כי מרגישים אנו וטוחן. במהירות ולועס

 אברים מתנגשים בגוף מהיר. בקצב ומתרחבת מתכוצת הקיבה
 מתקשר השכל זורם. הדם ולב. ומעים קיבה של געש באברים.

!רגשות סער מרגיש. שהלב את בהגיון לתפוס רוצה הלב, אל
 מקומותינו. את ותופסים עולים אנו הזחל. אל כונס הכל

 סדר מכניסים אחרים אוכל. של בלע עוד לחטוף מנסה יש
 לגישה — תחמושת ארגזי לתאים. — חפצי־שינה בערבוביה.

 מקלעיהם. את מנקים ושמואל׳יק ברוך הנשק. את בודקים קלה.
 הוא — בסדר!״ ״הכל ושוב: שוב המנוע את בודק רחמים
 את מנקה שלי. האנטי־טנקי הרובה את מגלה אני מודיע.

 הכל הכדורים. מחסניות את בודק עליו. שעלה האבק מעט
זזים. ואנו למקומו עולה אורי מוכנים. !בסדר

 שנים. ואולי קילומטר אולי מטרים. מאות כמה נוסעים
 מתקדמים. אבל לאט, מתקדמים. הרך, בחול טובעים הזחלים

 והנה, והולך. מתרחב ורחב, הולך הגיא משתפלים. הגיא גדות
 סלולה. דרך ראינו שלא ימים זה הלב. רחב !הכביש — ממול
 מול מסחררת בדהרה במהירות, להפליג חלומנו. היה — כביש

 פנינים. כמחרוזת קסמים באור נוצץ האספלט שחור נושבת. רוח
בשירה. גואים ומתרחבים. מתעודדים הלבבות צוהלות. פנים כל
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 מעורב שחור־מלוכלך כעורה. בולטת חלקה הכביש לפני
 גללים סביבה באר. נמוך, בטון מבנה — במרכז בצהוב־עכור.

 על מעידים מעודדים. סביבה, והגללים הבאר מראה לרוב.
 לדלות רוצים היינו סביב. השממה על מנחמים ישוב. מקום

 שחזקה אלא הנגב, אדמת מקור את לטעום אלה, ממי־מדבר
הרעלה. סכנת מים. לשתות אין הצבאי: הרופא פקודת עלינו

 בטוב. עצמם מרגישים אינם המעים ומרגיז. חריף ריח
 והגבעה עבדים מימי עוד מוכר, גועלי ריח נודף הכביש מכוון

 ריח עבסן׳ ופרברי סואידן ?יירק משטרף מימי מאה־וחמש,
 אשר המיוחד הבנזין מסוג הנודף ריח שנפגע, מצרי רכב של

 שאתי הבחורים והדם. שדה־הקרב ריח תערובת בצרוף להם
 על בק־ל מודיעים היטב, שהכירוהו זה׳ רע ריח שידעו בזחל,

 על מודיעים הם הקרובה. בסביבה מצרי רכב של מציאותו
 מצרית. מכונית מתגלית ואכן, דבר. ראו שלא אף בבטחון, כך

 מפגיעת כולו מחורחר הכביש. בצד בחול, תקוע צולע טנדר
 נפגע אחד גלגל עכביש. כקורי זגוגיותיו כדורים. צרורות
 אינם אנשים עליו. כורעת כולה והמכונית ממנו נדחס והאויר
 ליד שעמדו חילים, מפי בקרבתה. ולא במכונית לא נראים.
 רפיח. לעבר מעוג׳ה בנסעה נפגעה שהמכונית נודע, המקום,

 אביד. ודי מתוך ישראל חילי ראשוני לפתע, הגיחו, שעה אותה
 נטתה כוחותינו, למראה השריון. מגדוד הבחורים אלה היו

 לעוג׳ה חזרה הקצרה, בדרך להמלט ונסתה הכביש מן המכונית
 קפצו המצרים נוסעיה חילינו. מכדורי שנפגעה אלא אל־חפיר.
בדרך. שנפגעו הוא, ודאי עוג׳ה. לכוון וברחו מהמכונית
 היריות עוג׳ה. של מקומה את שערנו יריות הדי לשמע

 מה עדיין. נטוש עוג׳ה על הקרב כדורים. אלפי ועצמו. תכפו
 עתידים התכנית לפי חברו. את איש שואל תפקידנו? יהיה
 עם מיד אל־עריש. עד ומשם אבו־עגילה לעבר להתקדם אנו

 האויב יספיק טרם במהירות, להתקדם נצטרך עוג׳ה של כבושה
 ולמה בעצומו עדיין עוג׳ה על הקרב הן ? זה מה אך להתאושש.

 כנראה כאן. הפלוגה רק סביבנו. מסתכלים אנחנו קראונו?
 לתפקיד נוסף לגדודנו הועד מתחלה מיוחד. תפקיד עלינו יוטל
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 לא השריון גדוד אם תפקיד: עוד — אל־עריש — העיקרי
 היינו זו. משימה לבצע אנחנו נצטרך עוג׳ה, את לכבוש יצליח

 מדוע הבינונו׳ לא זאת בכל אך עוג׳ה. של לכבושה עתודה
שלנו? הפלוגה רק נקראה

 המטה, קציני בחבורת מצטופף דב בכביש. מתרוצצים ג׳יפים
 את לכבוש מתקשה השריון גדוד המבצע. פקודת לו נמסרת
 נשא תל על נתרכזו היטב. ומזוינים מבוצרים המצרים עוג׳ה.
 שראו מודיעים להם. שש־ליטראות תותחי גם שמתחתיו. ובכפר
 פלוגה לשלוח הגדוד על והוטל לדב, נמסר כך בורחים. מצרים

 רק נאמר. אחת, פלוגה הבורחים. המצרים אחרי לרדוף אחת
 שלנו, הפלוגה את בחר הגדוד שמפקד היה, מובן אחת. פלוגה
 טרם הפעולה. מטרת את להבין מתקשה דב בגדוד. החזקה
 המצרים. עמדות היכן יודע אינו המקום, במפת לעיין הספיק

 לעשות? עליו מה ברורות. אינן השריון גדוד של העמדות אף
 כמנהגו, דב, ? יברחו לא ואם ? היכן עד ? המצרים אחר לרדוף

 בעצמו. בוטח במפקדיו, בוטח דב כאלה. שאלות שואל אינו
 ללמוד אפשר תמיד לא הקרב. תנאי את ויודע מכיר הוא
 גם מצב. בכל להתמצא חייב מפקד כן. לפני התפקיד את

 לפעול נוהג דב אין מוקדמת, תכנית לפי המבוצעות בפעולות
התכנית. לפרטי בהתאם בדיוק
 עליה הפלוגה. תפקיד את להם מוסר למם־ממים. קורא דב
 זה את רק בהם. ולזנב לברוח המנסים המצרים אחר לרדוף

 — מפה תכנית, במקום. יראה יודע. אינו יותר להם. מוסר הוא
 בהתאם הוראות נקבל אלחוט. יש להזדרז. צריך לכך. פנאי אין

לצורך.
 קולות הבחורים. את מלהיבה המצרים אחר לרדוף הפקודה

 פעולה כלפני מתרוממת הרוח הזחלים. מתוך נשמעים זמרה
 מטעמים ועוד קצינים ציוד הנשק׳ שלל על החושבים יש בטוחה.
 החזית לכל המצרי הבסיס היא עוג׳ה כי המצרים. ממחסני

הדרומית.
 יוצאים גימ״ל, מחלקה שמיר, של במחלקתו הזחלים שני
 קשרים שני נוסעים אתו בזחל־הפקוד. דב נוסע אחריהם בראש.
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 ורב־סמלים ונשק קצין־תרבות מהמקלענים. לבד וצלם,
 זחליו, שני עם יחיאל, מהו. קרב לראות רוצים הם׳ גם מצטרפים

 זחלים שלשה אורי. של מחלקתו אנחנו, אחריהם אחריו.
 סגן־מפקד רן, וכמאסף, ביותר. המלאה המחלקה למחלקה.
האחרון. הזחל הפלוגה,

 בתחלתה. מהירה אינה הנסיעה בראש. זחליו עם עובר שמיר
 מישור !עוג׳ה התל. על חרבות מימין. לפנינו, מתגלה נשא תל

 קילומטרים. שני אולי — המרחק התל. לבין בינינו משתרע חלק
 גבעות גבעות, עוד — לתל ממזרח גבעות. רכס — לתל מעבר

 הפלוגה עצמתם. במלוא נשמעים מתקרבים, היריות הדי חול.
 טוענים המקלעים, עטיפות את מסירים הזחלים. על נצבת כולה

 במטחוי או ביד הרובה החגור. קשרי את בודקים שרשרות,
 ומשמנים חוזרים המקלענים כולם. טעונים כלי־הנשק תפיסה.

במקלעים. לבטוח הפעולה, את לבטח רוצים סדן־המקלע. את
 קצובים בטחון מרחקי מהירה. לא בהתקדמות ממשיכים

 עוברים מחייכות. פנים למחלקה. מחלקה בין לזחל. זחל בין
 משורינים מתנועעים והתל, הכביש בין בשדה׳ ושנים. קילומטר

 יריות. רעמי נשמעים לכביש. קרובים שלנו. משורינים חומים,
 אחד. במקום תקועים הם אין מתותחיהם. יורים המשורינים

 תותח מפגיעות נזהרים יורים. ושוב נעצרים נוסעים, יורים,
 המשורינים. בקרבת בשדה׳ מתפוצצים פגזים שש־הליטראות.

 השריון. אשנבי את אנו מגיפים הפגזים התפוצצויות למראה
 הנעשה אחר עוקבים ראשיהם ורק הזחל לפנים יורדים הבחורים

סביב.
 משורין, על רכוב הצעיר אחי שמי: את אני שומע לפתע

 ידידות רגשי עכשו להרגיש נעים כה ומברכני. ידו מנופף
 הפגזים לשלומו. מעט חרד הלב אבל ברכת־אח. — עוד ומה

 אני לנו, שנכונה הסכנה על חושב אינני בקרבתו. מתנפצים
 שנה, שמונה־עשרה לו מלאו טרם הוא, צעיר כה לו. חושש
 נתגייס לצבא הצטרפו לפני שנה חצי רק בעל־נסיון. אינו ועדיין
 ראיתיו תמיד במערכה. יעמוד לא שמא חושש, ואני ללח״י.

עצמו הוא צריך והנה ולא־בוטח. חלוש להגנה, הזקוק כילד
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 כדורים הרבה. להרהר פנאי אין אך ולכבוש. לתקוף להגן,
 פגיעתם את רואה אני הזחל. לתוך ראשים מרכינים שורקים

 במטחוי אנו לפגיעתם. מתרומם עפר הזחל, בקרבת הכדורים של
 הנסיעה מהירות המטרה. שקרובה זאת, אין מעוג׳ה. מקלעים

 שלט דרכים. צומת דהרה. הופכת הנסיעה והולכת. גוברת
 אנחנו ממנו — שלישי כוון ולעסלוג׳. לעוג׳ה כוונים מורה
 בוער. משורין — הצומת ליד לרפיח. הדרך על מורה — באים

....צ :המספר חום. משורין :להאמין באי־רצון מסתכלים אנו
 עלול שלנו שמשורין העובדה, עם להשלים קשה שלנו. משורין
 נפגעו. שלא טוב מה הכביש. ליד רובץ צות־המשודין להפגע.

 הנסיעה מהירות בגלל ברורות. לא מלים לעברנו צועקים הם
 הבוער המשורין מראה עמומות. הברות אלא תופסים אנו אין

 השמחה במקום באה דרוכה ורצינות השמחה את קצת מעיב
 לצו־האש. ומחכים סביבותיהם בוחנים המקלענים והשירה.

 משמיעים המפקדים העינים. לנגד עדיין נראית אינה מטרה
 על המעמידות פקודות וקצרות. קצובות אחרונות. הוראות
 ללחוץ מוכנה ההדק, על והאצבע נפתחת נצרה אחרונה. כוננות

 ש.—א ש.—א אותיות: שתי מרחפות בחלל־ההכרה ולהצליף.
קרב. אוירת איומה. המתיחות !י זו הברה תשמע אימתי ש.—א

 לעבר חדה פניה הזחלים פונים המהירות את להאיט בלי
 מסחררת. במהירות דוהרים ואנו חורקות השרשרות עוג׳ה.

 אין ושמאל. ימין לנטות אין הכביש. עברי משני תיל גדרי
!קדימה לנסיגה. דרך

 לכביש. ומזה מזה בשדה מתפוצצים פגזים וקרב. הולך התל
 הזחלים. בין הזחלים. ליד בכביש. פוגעים מטוחים. המצרים

 לעמודי־ מעבר נעלם זחל אחר זחל פגיעה. לכל סתטר עשן
 הפגזים להרהר. פנאי אין מהרהר. אני — נפגעו!״ "ודאי עשן.

 מתדפקים רסיסים מאחוריו. מלפניו׳ הזחל, מצדי מתפוצצים
 ולחשוב. להוסיף מנסה אני — הסוף״ ״הנה מבחוץ. בדפנות

 מתפוצצים. מתפוצצים הפגזים כך. לי נדמה רק כלל, חושב איני
 !״, ״ימינה בחזקה. בהגה מחזיק מתוח, הנהג מחנק. חום, עשן,

 צר חרך רק וממושמע. צייתן הנהג "ימינה!". "שמאלה!",
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 הוא הכל. מערפל העשן לפניו. דבר רואה ואינו כמעט לפניו.
 מוכרחים הראש. את להוציא מוכרח אני לפקודות? מציית
 חולף — מהגיהנום!" שלמים נצא "ולואי הנעשה. את לראות
 מחסום. !לא !הסוף אזנים. מחרשת התפוצצות במוחי. הרהור

 לידנו. הכפר חד. עקוף הצדה. מוסט הוא דבר׳ אין י נעבור איך
 התפוצצויות עלינו. רוכב ממש לכפר׳ מעל מימיננו, בדיוק התל

 פגזים. של ים מאחור. מלפנים, משמאל, מימין, מתגברות.
 הזחל בעקבות הכפר! הנה אש. של אמבטיה מערבולת־אדים.

הכפר. לעבר ימינה, אנחנו פונים שלפנינו
 חרדה. הרהור חולף — י" ״שלנו בוערת. מכונית הכביש ליד

 קומה בני בתים חומת־גדר, הכפר. לתוך פונים אנו 1 יודע מי
 בין חצר מעין ברור. בלתי מבנה על מים דוד קומותים. אחת׳

 — הכפר בחזית סביב. גדור כולו הכפר הכפר. ובתי הכביש
 את במקצה מסתירה חומת־הגדר קומת־אדם. בגובה אבן גדר
 דמויות, מתקרבות הבוער הזחל מכוון עוצרים. מלפנינו. התל

 נמוכים, מצרים. שאלה לי נדמה חילים. כושלים. רצים,
 יספיקו שלא חש אני לעברנו. במהירות קרבים הם שמנמנים.

 על ללחוץ רוצה אקדחי, את שולף אני כלשהו. כלי־נשק לכון
 לחיצות לחיצות. שתי תופי לאקדח מספיק. אינני ההדק.
 של אלפי חלק אוטומטי. מכלי יותר זמן דורשות הן קשות.
 הספקתי עוד יריה. ונפלטה כמעט הכריע. זה אבל, שניה.

 שלנו, בחורים מדפוק. פסק הלב "חברה!" צעקה: לשמוע
 לזחלים. אותם מעלים אנו בהם. ויריתי כמעט !אויה פצועים.
 פצוע באש. עולה מהם אחד נפגעו, שלנו זחלים שני רואים:

 קשה. נפצע הנהג רק התקלקל, לא שלהם הזחל כי צועק, אחד
 אביש? פצועים. עוד מביאים צועק. הוא — בסדר״ ״הזחל

 מידיו, עולות להבות אדם־להבה. ומילל. באש בוער כולו
 אבנים רק כאן. קשה אדמה גופו. מכל משערותיו, מרגליו,

 ב? מטפל רן בחול. אותו לגלגל אי־אפשר ומקשה־אדמה.
 בשמיכות. במעיל, בו לחבוט מנסים גופו, מעל בגדיו את קורעים
 "אני חרדות. ומילל צועק מתנגד, כאילו הוא האש. את לבבית
 פצועים. ועוד פצוע, עוד והנה צועק. הוא — לחיות!״ רוצה



יש א ב בוער סנה 344

 הצליחו שמיר של הזחלים שני נפגעו. זחלים שני חמור. המצב
 זחלים. חמשה דק כאן נותרו הכביש. עם הלאה והמשיכו לעבור

 אלונקות, פורשים הפצועים, אה מכניסים אנחנו אלה בחמשה
 אתנו. הוא גם הגדודי החובש בהם. מטפלים החובשים שמיכות.

 מקלעים. זחל בכל שלמים, לוחמים זחל בכל פצועים, זחל בכל
 צולף מישהו שרשרות. ממלאים אש. משיבים המקלענים

לעברם. לירות מצוה אני התל. על נראות דמויות ברובהו.
!״ אש מאות. שלש — "הטוח
 לעבר יורה שמואל׳יק צרודות. צרורות ויורה. יורה ברוך

ברוך: את שומע אני לפתע השני.
!״ בקנה תרמיל !נעצר ״המקלע

 התל. לכוון שמואל׳יק, של השני, המקלע אש את מפנה אני
 ברוך אצל מברר אני בינתים המצרי. הכוח עיקר מרוכז שם
מתבלבל: אינו ברוך לעשות. בדעתו מה

!״ הפטיש את ״תן — צועק הוא — \״ ״חיים
 מה נדהם: חיים ופגזים. יריות ושורקות. חולפות יריות

 1 עכשו אותו יחפש והיכן י הקרב באמצע פטיש ! 1 מבלבל הוא
 מתחיל ברוך כדורים. שרשרות ממלאים בפצוע, מטפלים כאן

:להתרגז
 טנק בקרבת המכונית, דופן ליד הוא הפטיש! את "תן
מהר!" הבנזין.

 לו מבלבלים לירות, במקום גובר. באי־רצון מחפש חיים
 מוצא הוא הבחור!" "השתגע פטיש. אחר בחפוש מוחו את
 בפטיש מרביץ בבטחון. מפרק ברוך לברוך. ומגישו הפטיש את
צועק. הוא — !״ ״בסדר נפלט. התרמיל והד. הך

!״ אששש — וחמשים מאות שלש התל. ראש על ״הבית
 מאטלר פגזי התפוצצויות. נשמעות הבוער הזחל מכוון

 חפירות. של רשת היתה לכפר בכניסה בזחל. פוגעים נוספים
 מפגיעתם. נפגעו הזחלים שני מצריים. למאטלרנים עמדות

 המצריים. המאטלרנים לעבר הגלוי היחידי הוא הבוער הזחל
!נפגע כבר הזחל הן טפשים, פגזיהם. את עליו מבזבזים הם

 מציץ המצב. את ובוחן מפה פורש מהזחל. יורד דב
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 על ומצוה אלינו מתקרב בהחלטיות, אחר, התל. אל במשקפת
 הזחל אל חוזר עצמו הוא התל. אל מחלקתו עם לעלות אורי
עמנו. לעלות ומתכונן שלו

 המחלקה. זחלי את מכנס אורי המצב. את בוחנים אנחנו
 צדי משני חנויות התל. למרגלות עד ישר מוליכה סמטה

 הבתים. ליד חונים — מכונית חדש׳ אופנוע ג׳יפים, הסמטה.
 מתכוננים אנחנו שנה. מאה מלפני ישן סגנון אבן׳ בנויים הבתים
 מאד, חד השפוע זאת. נבצע איך יודעים איננו כי אם לעלות,

נצליח. אם וספק
 זחל־הפקוד. על עולה דב ללא־הרף. לעברנו נצלפים כדורים

 פקודה למסור רוצה מקומו. את תופס הוא כתמיד. בוטח זקוף,
 פרץ. אדום דם זרם בצוארו. פגע כדור נדם. — לפתע לנהגו.

 אדום נוזל נתכסתה ההסלאה רשת אקדחו. על מעילו׳ על גלש
 דב ונפל. התכופף גופו הגה. הוציא לא דב דם־אדם. דביק.

איננו! דב איננו. דב מת.

 ידע הוא רק נהרג. איננו. הפלוגה מפקד איומה. תהיה
 הוא מתאושש. סגנו׳ רן, י עתה נעשה מה המקום. על כלשהו

 המצב. את מוסר הגדוד. למטה מאלחט הוא הפקוד. את נוטל
נפגע. שלא מה את להציל לסגת! הפקודה: נתנת

 לא זאת? עושים איך לא! לסגת. — אל״ף פלוגה לסגת!
 פקודה. !ולסגת — פצועים הרוגים, נסיגה. של פרושה מה ידענו

נסיגה. על מצוה לפקודה. נשמע אחריות, חדור אך כואב, רן,
 הלהבות ליד מסתובב בועז :מחריד מחזה הבוער הזחל ליד
 ? בלהבות מחפש הוא מה מחריד. מראה !איום אותן. ומגשש

 תופסו הוא אותו. מקדים הנשק, משה, אותו. להביא קופץ ברוך
 משקוראים רק מידיו. להמלט מנסה מזדעזע. בועז בכתפיו.

 רואה הוא אין לתפסו. באים מצרים כי חשב נרגע. בשמו׳ לו
 מכניסים פצוע. עיור, אנשיו. את מחפש, הוא חבריו את דבר.
 לפתע אך לבכות. רוצה הוא אותו. אוכלים כאבים לזחל. אותו
 להם וקשה תוהים בזחל הבחורים לשיר! ומתחיל מתגבר הוא

 דבר, רואה אינו בועז בפתע. הזו השירה של מובנה את לתפוס
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 הוא — טוב״ יהיה ״חברה׳ חבריו. את לעודד הוא רוצה ושר.
דבר". "אין — לנחם מנסה

 והוא בו פגע אחד כדור נפגע. זמקה, של מכתתו בני׳ גם
 קפד ויחיד אחד כדור הגה. להוציא הספיק לא הוא גם נפל.
נפל. וכאן הבריטים בידי למיתה נדון !בני חייו. את

 הוא גם כנראה. יחיאל, מת. הבוער. הזחל ליד שרועה גופה
הגאה! התמיר, נפל.

 ©פנים בשטח. מתמרנים הזחלים לנסיגה. מתכוננים אנו
 פולטים המקלעים פוסקת, אינה האש באנו. ממנו לכוון חרטומם

 ממלא זמקה סוף. ללא אש "אשד. "אשד, הרף. ללא אשם
 הנהגים מטובי נהג. וגם כתה מפקד גם תפקידים: שני עכשו

 מין לכון מנסים מצרים הוא רואה לחרך־הנהג מבעד בפלוגה.
 יהושפט ,ויקדם/ שזהו לו נדמה ברורה. לא משונה, מכונה

 עמדה זו היתה אותם. מחסל ארוך צרור שלו. ה,ברן׳ את מכון
 הזחלים פורצים אחד אחד נתחסלו. אהד בצרור מאטלרנים. של

 רבים מאטלרנים עוד בינינו. מעופפים פגזים הנסיגה. לכוון
 שלנו בזחל הקדמית הכנף את משפשף אחד פגז עדיין. חיים

 צריבה מרגיש אני ומתפוצץ. בקיר פוגע הלאה, וממשיך
 אנחנו מידי. נשמט האנטי־טנקי הרובה וזעזוע. בידי פתאומית

 שוב האיומה. הדרך שוב האחרון. — שלנו הזחל נסוגים.
 — הכביש את משבצים מכתשים איומה. דהירה ושוב פגזים

 מפגיעת רחקנו !לאל תודה המחסום. שוב הפגזים. של פגיעתם
 הדרך באמצע הדרך. צדי משני גדרות־התיל המאטלרנים.

 צועק אני — ?״ ״היכן פצוע. הוא כי הנהג׳ רחמים, לי מודיע
הזחל. את מדהיר הוא בעוד אליו,

 בהסוס רחמים משיב — נורא״ זה אין אך שברגל, לי ״נדמה
קל.

 אני לפגיעה. סמן כל אין בדלת. בודק לעברו. מציץ אני
בירכיו. נפגע אדום. המושב דם. נוטף מירכיו ברגליו: מביט

 נהג אין מלבדו חרד. שואלו, אני — להמשיך?״ ״התוכל
בזחל.

מתאמצת. בגאוה משיב הוא — !״ שצריך מקום לכל !״בטח
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 בזחל' כאן! קרו נסים אלו בזהלים. מסתכל אני הסבוב.
 לכביש. ומושלכים בוערים החפצים מאחור. המטען נפגע הפקוד
 האחת רגלו כי לו שנדמה מודיע, רחמים עוצרים. אנחנו

 להמשיך יוכל הוא אך האחת. ברגלו רק עובד הוא משותקת.
 הזחל. דפנות את לבחון מנסה אני ברירה. אין מקום. לכל

 האנטי־ ברובה נתקלות שעיני עד להפגע? היה יכול מהיכן
 היתר" וזו בו. פגע כדור אהה, מרוסקת! הכונת שלי. טנקי
 נתבו הרסיסים כן׳ והנה׳ בידי. שחשתי הצריבה סבת ודאי,
 אורי ברור. הכל !זה זהו !הנהג רחמים של לרגליו וחדרו

 אחדים מילימטרים במרחק היתד, הפגיעה צןארו. את ממשש
 בהערצה: ברחמים מביט אני נסי־נסים. ראשו. נמצא בו מהמקום

 בבטחון עצבנות. בלי נהג. איך ועוד לנהוג! וממשיך פצוע,
מלא.

 מחכים. היציאה, לפני חנינו בו המקום ליד הכביש, על
 הביאו ואף שלמים. כולם שלו. הזחלים שני עם מופיע שמיר

 להם האירה ההצלחה אחר. מצרי ועוד וסמל קצין שבויים!
 מיד חוסלה קלה התנגדות לכפר. לחדור הצליחו הם פניה.

 לתגבורת מחכים שהמצרים נודע מפיו לידיהם. נפל והקצין
מרפיח.

 נשען הזחל, של הפתח דרגת על עומד רן, לנסוע. המשכנו
 לפשוט בנסותו נכוו מורמות, ידיו כפות הדפנות. על במרפקיו
 תמיד, השקטים רן, של פניו הבוערים. בגדיו את מאבישי
 שדב יודע הוא עליהם. נסוכה מסותרת אימה מעין מתוחים.

 דב?" "והיכן תוהים: אנו זאת. את מגלה הוא אין אך איננו.
 גא. זקוף, בראש, מתנשא תמיד דב, ומתפלאים. שואלים כולם

 חייב רן פצוע..." "דב לא־קולו: בקול מלחש רן הואי" "היכן
 דב הבחורים. על לרעה האמת תשפיע שמא חושש לשקר!

 כך, על עדיין יודעים איננו אנו אך !איום משקר. ורן — איננו
 יורד־ רן מעט. נעצרים פצוע. שדב לרן, לו, מאמינים אנו

 פצועים ממשיכים. ושוב הנפגעים. ומי מי לדעת רוצה מברר.
 אין רבים, פצועים האסוף. לתחנת בהקדם להביאם יש רבים,

 ממשיך אבישי הנפגעים. רבים ונפגעים. פצועים בו שאין זחל
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 — חברו לאבנר, הוא שואל בכאביו התפתלו כדי ותוך לצעוק
 גונח אזולאי עמנואל איננו, יודע. איש אין אבנר?!" "היכן

 של קולו דומם. יחיאל שברים. שברים מרוסק, כולו במכאוביו.
 הפקודה את שוב לשמוע מתגעגעים ואנחנו עוד. נשמע לא בני

לפנים: הבלתי־אהודה
הזחלים!" את להסוות "להתחפר!

!מנשוא איום להתחפר... דב הולך כעת
 המכוניות. את מזרזים הנהגים האסוף. תחנת הודי׳ פתח הנה
 הרפואית. העזרה אל למהר האחת, ברגלו מאמץ מוסיף רחמים

 את מורידים עוצרים, אנו אלונקות. אמבולנסים׳ הבאר׳ הנה
 השרות לבסיס להעבירם מתחילים הפצועים. ואת ההרוגים
 חבישה, במקום. טפולם מקבלים קלים, שפצעיהם אלה הרפואי.

! ? היום נשפך דם כמה אדום. הכל רטיה.
 והנה השריון. גדוד של המשורינים — האסוף תחנת ליד

 שנינו כאחד. זאת חשים אנו מלבותינו. יורדת כבדה אבן !אחי
 לי לספר מתחיל והוא בפינו. דיבר אין לרגע שלמים. יצאנו
לספר. מספיק הוא שאין אלא משהו,

 הדרומית, בגדה אשר החול על נשפכו גשם טפות כעין
 ?.. גזים ואולי ? בנגב גשם ? זה מה :תוהה אני לרגע מימיני.

 נשמע. יריות מטר קול שקרה. מה לעצמי להבהיר מספיק אינני
 פגזים. התפוצצויות לאחריהן ומיד צרורות־של־ירי. צרורות,

 ראיתי בו המשורין בצריח פגע פגז לרפיח. הכביש מכוון מצפון,
 הארץ, על בסדר מהלך הוא הנה !לא אך אחי. את עכשו רק

 של ממחלקתו גרשון, של בזחל פוגע אחר פגז המשורין. ליד
 שרשיו, עד הצבר מזכרון־יעקב׳ הנהג יגאל, של ידו שמיד.
 אה ורואה בידו מסתכל יגאל נרטשת. ישרה, פגיעה נפגעת
 לוקח הבריאה בידו אחיזה. לו מאין בראיון, משתלשל שעונו

 גרשון גם הרצועה... את לפתוח בלי השעון את ומסיר הוא
נפגעה. כתה עוד ועוד. ומאיר שלנו, רב־הסמלים וגד׳ נפגע.

 פצועים, אפסנאות. עזרה־ראשונה, וכאן: תוכפות. היריות
 במהירות ונסוגים שיכולים מה כל נושאים אמבולנסים. הרוגים׳

 לכלי־ הפצועים ואת ההרוגים את טוענים במהירות הודי. לתוך
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 אנשי אלה כלי־הרכב. על עולים שלידם הבריאים גם הרכב.
 גם מחסה! לתפוס כאן. לעשות מה להם אין במילא שרוהים,

 הם שבהפתעה. הבהלה בבהלה, נתקפים שרותים אנשי שאינם
 כמו בדיוק בהם. מנקר מורא רק לחשוב. מבלי לרוץ, מתהילים
המצרים. זאת שעושים

 כעת תלוי הכל המצב. על לשלוט לפקוד, קשה כזה במצב
 במחלקות. בכתות, הקטנות. ביחידות תלוי הכל עצמם. באנשים

 יחידות. רק יחידים, רק פלוגה. מפקד ואין גדוד מפקד אין עכשו
 למעשינו בהתאם בידינו. עכשו ההחלטה עצמו. בפני זחל כל

 להציל ? לברוח המערכה. וגורל האנשים גורל הגורל. כאן יחרץ
 — כך נעשה אמנם אם !כזאת נעשה אם לנו אבוי ? הנפש את

 וכל תרחק. הגאולה מר. ליאוש תהיה תקות־חורב החזון. ואבד
 גורל המערכה, גורל רק ולא לשוא. יהיו דמינו וכל עמלנו
 לאן תנצל. לא הנפש גם בה. שתלו התקוות גורל הזו, החזית

 עמום־ ברכב כל׳ וללא מים ללא הגדול, המדבר אל נברח?
 נפשותינו את גם לא! ?החול מדבר את שנית לעבור הלאות

 להחזיק כאן, להשאר בפנינו: אחת רק ברור: כן, אם נציל. לא
 נשק !מה ויהי — מכאן לסגת לא מחיר. בכל הגיא של בפתחו

 האיתנה. רוחנו — הכל ועל ימים. לחמשה צידה ואף אתנו
 במחיר חברינו, של דמם במחיר מחיר. בבל !תהיה לנו עוג׳ה

 נשלם אנחנו לשלמו. נצטרך אם שלנו, דמנו במחיר דב, של דמו
 הארץ■ שלנו !לבוא מוכרח הוא !יבוא והנצחון הנצחון, בעד

שלנו! חורב. עד סיני, עד כולה,
 צריך מסתור. וללא מחסה ללא פתוח, השטח כאן — אבל
 גם אוספים אנחנו הגלוי. מהשטח לצאת צריך עמדות, לתפוס

 הלכו הגיא גדות הגיא. לתוך בנסיעה וממשיכים לזחל פצועים
 ישנם כאן שגם אלא עוצרים, ואנחנו מעט עוד במקצת. וגבהו
בחזרה... — הלאה להמשיך הדורשים כאלה

 — ממנו״ שבאנו לכוון הגיא, לתוך לסגת פקד הגדוד ״מפקד
 ושמעתי הגיא לתוך במכונית נוסע אותו דאיתי "אני אחד. טוען

שני. אומר — לפקודה...״ להשמע עלינו דבריו... את אני גם
 גורלנו מיד. להחליט עלי האיומות. המחשבות מנקרות שוב
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 את רואה אני אתי. אשר ולאנשים לזחל אחראי אני בידינו.
אולי... פניהם: על ונשפך ההולך ההסוס

 מי יסוגו פה! נשארים "אנחנו — צועק אני — ״לאד
!״ נלחם אנחנו כאן. נשאר אנחנו שיסוגו.
 כך זמקה, אומר כך אורי, אומר כך כך. אומר אני רק לא

הללו. הלוחמים ישל לבותיהם אומרים
 העזרה־ בסיס אל ושולחו מההגה רחמים את מתיק אני בכוח

 קשה... פצוע אני "אין אותנו. לעזוב רוצה אינו הוא הראשונה.
רחמים. טוען — לנהוג...״ עוד יכול אני

 ולא שכמעט היחידה המחלקה המחלקה. את מארגן אורי
 מורידים הצפונית. הודי גדת על עמדות תופסים אנחנו נפגעה.

 מתחפרים. אנחנו מעלינו. שורקים הכדורים במהירות. תחמושת
דב... של פקודה ללא

 הוא נפגע. ולא היה, יחיאל עם אלינו. מצטרף שבתאי
 רגליו, חמוץ־בגדים. כמיותם. איומות. ישותק צנוע אלינו נדחק

 חברים. לוחמים׳ דם טרי. דם בדם. מגואלות לארכובותיו, עד
 לידנו, הוא החמוצים. בבגדיו השותקות, בפניו בו, האימה דמות

 האחד בלבו׳ הוא ישא מה ושותק. — איומה בכבדות מתחפר
 ואין שואלים אנחנו אין י בו הפגיעה דמות רק כלל נפגע שלא

שבקרבת־הזמן. חושים קהות עכשו. תוהים אנחנו
 עליונה שכבה להתחפר. כדי באתיהם תופסים הבחורים

 לים באדמת נתקלים שמיד אלא נפוץ־רגיל. חול מאד. קלה
 מצליחה אינה האת גומי. בתוך מתחפרים כי דומה וקשה. נקיה

 מתחפרים. בשקט במכוש. בטוריה׳ צורך יש כלום. ולא לפעול
מתחפרים. אך — סנטימטר אחר סנטימטר
 תפקיד עליהם הפורצים. מגדוד הופיעו, הפלמח אנשי
 מקלעים, רובים, ארוכה. ישרה, שורה צועדים, הם הנה החסימה.
 העמוק. בחול טובעות רגליהם הגדה, במעלה עולים תחמושת.

 בחור ממשיכים. נעצרים. הם אין אך לעברם. צולפות יריות
 עוצרים. אינם נהרג. אליו: מתכופף חברו נפגע. כורע,

 עברו !לאל תודה גוררו. חברו נפצע. מתנודד, שני ממשיכים.
החסימה. לעמדת הגיעו הגלוי׳ השטח את
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 משיבים הם. גם עמדותיהם תופסים טנקיים האנטי התותחנים
 הכביש על עדיין היה השריון׳ מגדוד אחד, משורין עזה. אש
 שהופיע באויב, נתקל חזרה בדרכו הודי. יפתח עיג׳ה בין

 ויצא האחד המשורין הלך וזחלים. משורינים של גדולה בשיירה
 גם נצטרפו מהרה עד התותחים. והופעלו המצרית השיירה בגד

לקרב. שלנו תותחים
 השריון שיירת מכוון מתמר עשן נראה מתחפרים אנו עוד

 עוד !המוכר הריח באפנו. עולה נפגע מצרי רכב ריח המצרית.
 ומתפשטת. הולכת האפלה נפגע. מצרי משורין עוד עשן. עמוד

 פוסקות. אינן היריות מקום. בקרבת נשמעות ערביות צעקות
 מלחמת פרצה כאילו נדמה מאד. חריף המצרי הרכב של ריחו
גזים.

 סבלנו לא הפלוגה, אבדות מלבד הקרב. נפסק חשכה עם
 ארבעה — מהמצרים פצועים. וכמה הרוגים כשני הרבה.

 המשורינים יתר להם. הרוגים הרבה במקום. נפגעו משורינים
הלילה. בחשכת נסוגו

 הבנזין ריח המצרי. מהרכב העולות הלהבות נראות בלילה
 אנו מחנק. ומתמלא מתערפל האויר ומתפשט. הולך המצרי
 מתכנסת. הפלוגה הזחלים. ליד ומתרכזים עמדותינו את עוזבים
 למחצית קרוב :הנפש סיכום את עושים כלשהו. להתארגן עלינו

 ושמיר, יחיאל של המחלקות, משתי פעולה. מכלל יצאה הפלוגה
וחצי... מחלקה — אל״ף פלוגה אחת, מחלקה עכשיו נעשית

 שלנו הכתה חנוכה. של ראשון לילה כסלו. לכ״ה אור לילה.
 ראשון נר ומדליקים היטב היטב מאפילים הזחל. אל מתאספת

 בצנעה, ניסא, פרסום ללא הפעם מדליקים אנו חנוכה. של
!הזה לזמן וקיימנו שהחיינו :מברך והמדליק רוחנו. למען

!זמן לכל הזה, לזמן אמן, שהחיינו. אמן,
:ושרים

!לשבח נאה לך — ישועתי צור מעוז
— נזבח תודה ושם — תפלתי בית תכון
המנבח. מצר מטבח, תכין לעת

!המזבח חנוכת — מזמור בשיר אגמור אז,
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תש״ט. כסלו כ״ה לחנוכה, ראשון

 שנה. ומדיד קר לילה לילה. בא כך אחר ראשון. נר הדלקנו
 שעברו הימים אל תהיתי כאחד. והיום הלילה תוך אל תהיתי

שיבואו. הימים ואל
 אני יודע אבל סביב׳ חשוך הכל ליל־מסה. מלילות. לילה

 לתקלה מסה הלילה. הוא ליל־מסה הלילות. ככל לילה זה שאין
 בשולחן־ערוך עליה נכתב שלא מסה הלוחם. לאופי מסה ולחזון,

כאחד. ולגוף לנפש מסה כל־כך, כוללת מסה התנהגות. של
 הרחמנים. את ולא הרחמים את הרחמים. את שונא התחלתי

 השפלה כמה :עצמם הרחמים אבל טובה, וכלנתם טובים הללו
 הרחמים. מבטי את לשאת יכולים אנו אין אנחנו. גאים בהם!

 מסכנים... במנוד־ראש: הרחמנים מסתכלים טוב־רצונם כל עם
נפש... עלובי

 נושא אנחנו לוחמים, אנחנו, זה. יחס לשאת תהום עד קשה
 ע. ר ה את עושים והם הטובים, כולם, הם הנה לרחמים...

ומרעים. — להטיב רוצים
 ואף בקרה. להתכסות שמיכות אבדנו וגם כן. — היינו מוכים
 ואף זו. מתת־רחמים לקבל מכאיב — לשמיכות אנחנו שצריכים

 — ואולי אולי. להעליב? לא כדי אנחנו... לוקחים כן פי על
נפש. מדכדוך

 עם ולקחוהו לי היה מעיל אבדו. לא ששמיכותי אשרי׳
 מיותרת שמיכה גם בשמיכה. להתעטף אפשר דבר, אין הפצועים.

 ובאוכל. בבגדים לנו, באשר מתחלקים אנחנו החבר. קחהו לי.
 למי מצרכי־מזון. ערמת גדולה. אחת ערמה כולנו מערמים הנה

עכשיו? תאבין
 שלודי. הדרומית גדת־החול על ועלתה אחת כתה הלכה

 ליד הודי׳ בתוך למטה׳ אנחנו הגלוי. בשטה מקור׳ ירעדו הללו
 כל קר מדוע מקור. ורועד סובב זקיף האשלים. בין הזחלים,

הלילה? בך
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 יכול. אינני — עין לעצים מנסה לשק־השנה, מתכנס אני
 להרדם? יכול אינני מדוע שר־השינה. ובין ביני חוצץ משהו

 משותק. שאני לי נדמה אבר, להניע מעיז אינני בקור. חש אני
 קולות מלבד נשמע, אינו הגה אף דוממות. הגוף תחושות
 תהיה שנבטא, מלה שכל דומה, הלב. כבד מתחלפים. שומרים

 מעלף או לשקו מתכנס אחד כל והכאב. ההרגשה לעוצם קטנה
העולם... מזה להסתר פניו, על שמיכתו

 מתחנן אני בחמת־זעם. מנקרות והמחשבות ארוך הלילה
 שרעפי. אחר הולך אני על־כדחי הועיל. ללא — שר־השינה בפני

 מהם, עצמי להסיט מנסה אני מחדש. חולפים מאורעות־הקרב
 ואיני — מנסה הגדולה. הלהבה ואת הרב הדם את לראות לא

אלו. ישראל חרות לוחמי הלוחמים, כל הדמויות, הן הנה יכול.
 אז. גרנק יעקב — מילדות. הלוחם המחתרת׳ גבור דב,

 ולא גורן. יעקב והיה כמעט :הנה עכשיו. גם דב. — כך ואחר
 עדייו- הוא חי כאילו הקט, סנטרו זוקף דב, אותו דב, רק היה.

 להשמיע פיו פוער לפניו... הישר לפניו, התכולות עיניו שולח
חי- הוא אין הלא יוצא... אינו והקול פתוח הפה פקודה.

 בו, נזכר אני ממש. צמרמורת הקפוא. בגופי הולפת רעדה
 אותיות משתי יותר דב את הלם מה וכי החי! ב ד החי, בדב

 אבריו, בכל היתד, החיות וברור. חד קצר, חי. אלה: עבריות
 להיות שלא עלול שהוא לחשוב, ניתן לא פעם אף בנשמתו.

 בדמיץ. כזאת להעלות אי־אפשר !יתכן לא 1 חי ולא — דב עוד...
 נותקה והנח בזה. זה קשורים זה, אחר זה רדפו שניהם חי. — דב
חי... אינו דב

 ללא הלוחם המרץ׳ מלא דב, בגוף... צמרמורת חולפת שוב
 ? השתתף קרבות בכמה חי. יוצא ותמיד מקום, לכל הרץ לאות.

 אינו שדב ודאי, הדבר היה וחי. נפצע יצא. תמיד ספור. ללא
להרג... עלול

 חיוכו גבוה. גבוה מתמרת דמותו קסלר. צבי — ויחיאל
 עוד והוא רועמות פקודותיו חדה. כסכין מצטלצל קולו רציני.
 גופתו הארוך... גופו הנה במוקש... שנפגעה רגלו את נושא
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 בדם בוססות רגליו דק שרועה! היא אין לא, לארץ... שרועה
ועולה... ועולה בעננים מתערפל גבוה... גבוה וראשו

 לוחמים למשפחת אח פרחי. :המלבלב השם בעל הכהן. ובני,
 עם והמסירות. הסבל סמל עצמו והוא ומסירות. רבת־סבל
 אחד הבריטים. בשבי נפל הרכבת של לבתי־המלאכה הפורצים

 לוחמי הזהירו וכאשר למות. שנדונו הלוחמים משמונה־עשר
 ואיימו ,פסק־הדין׳ בצוע מפני הבריטי השלטון את ישראל חדות

 תום עם עולם. למאסר דינם הוחלף — במרחץ־דמים־בריטיים
 — הלוחמים בשורות הוא שוב חפשי. בני היה הבריטי השלטון

הכדור פגע נפל. המקלע וליד מקלען׳ הוא לקרבות. יוצא לוחם.
 בחרון היוקדות עיניו כבו עול, לכל המשוע קולו נדם ואיננו. —

ובקנאה.
 עוד מתקדר הלילה מהירים. כווצים כווצים הלב מתכוץ

יותר
 היחזיקו הצעירים. הפצועים, גורל על למחשבה נחרד אני
 המתנדב זה פיקו, אפילו פצועים. הרבה כך וכל ? היחיו י מעמד

 כדי קבוצו את ועזב לח״י בפלוגת שהתאהב זה מגבולות,
 תעודת־חיל אף — והוא בפניו. נכנה נפגע. הוא גם — להלחם

ישראל... לצבא ,נצטרף׳ שבוע לפני דק לו, אין
י קצו יבוא מתי סוף. ללא מתמשך הלילה

 ופצועים הרוגים אימה. בתהלוכת הדמויות סובבות הלילה כל
ישן. אינני ואני ובריאים.
אורי. לי אומר — ״קום״

עין. עצמתי לא עדיין הלילה. של בסופו זה היה
שלמעלה". הכתה את תחליף הגדה. שעל לעמדה "עלה

 הנשק תלול. והמעלה טובעני החול ועליתי. אנשי את לקחתי
 הרגלים את מכסה חול בחול. טובעות והרגלים הכתף על מכביד
 ונתעיפו. במאמץ נתמתחו הרגלים שרירי הנעלים. לתוך וחודר

 לא שכוחנו דומה הגדה. בראש אנחנו מסתכלים באפם־אונים
 הגוף. בחולשת חשים אנחנו עכשיו רק לשם. להגיע יספיק

אבל דבר. אכלנו ולא כמעט שעות וארבע עשרים שזה נזכרים,
!בחורים התאמצו לעלות. צריך —
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 למעלה, שבעמדה הכתה, הגבעה. בראש צנחנו כוח חסרי
קפאו. כמעט לעצמותיהם, חדר הקור לבואנו. שמחה
 — התעקשנו בידינו. עלה ולא — להתחפר נסינו ירדו. הם

הבור. את ומלא מסביב החול נשתפך שחפרנו ככל הצלחנו. ולא

 לחמם כדי — נסינו זאת בכל להתחפר. אפשרות כל היתה לא
הגוף. את

 היו רחוקות רפיח. מכוון מתקרבות מכוניות נראו בבוקר
 במכוניות אותן ציינה התצפית קילומטרים. כשנים־שלשה מאתנו
 מפגיזות והחלו לפעולה מיד נכנסו המרגמות מצריות. שריון

 שהשיירה כיון מדויקות, היו שהקליעות נראה השיירה. את
 גדת־ בצלע שחסו המרגמות, שם. ונתקעה בחולות התפזרה

 ונפלו נתפרקו אדמה גושי ביריותיהם. האויד את זעזעו ד,ודי,
הזעזועים. מעצמת

 המנסות מצריות, יחידות־חיל־רגלים נראו מעמדת־התצפית
מהכביש, הרחק לעבור מנסים עוג׳ה. לעבר החול בדרך להגיע
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 לסייעה. אל־חפיר, לעוג׳ה להגיע שרוצים נראה ארוכה. בדרך
אליהם. לצאת נצטוינו

 עם בקרב להסתכן לא ונצטוינו יצאנו׳ זחלים שלשה רק
 ועבדנו חזרנו שוב חיל־הרגלים. אל רק ותותחים. משודינים

 אמש נפגע כאן הבאר... והנה הכביש׳ הנה הנה׳ הידועה. בדרך
 ראינו לכביש. לו, היה קסם עוד לא ויגאל... גרשון של זחלם

 והמשכנו מהכביש ירדנו אתמול. של הרבים הדמים את בו
 מתפוצצים החלו פגזים החולות. לתוך מעמיקים מערבה,

 החול אבל להתקדם, נסינו בודדים. וכדורים פגזים בקרבתנו,
 מן נתעלם חיל־הרגלים גם ויותר. יותר קשה והנסיעה טובעני

שנסוג. נראה העין.
 חזרנו לחזור. נצטוינו לפנינו, מטרה עוד היתה שלא כיון
 למקום. קרבנו בזהירות אש. הבהבה באמצעו לכביש. ועלינו

 לארץ שפוך היה שמן בער. הלילה כל באש. בער מצרי משורין
 נושא זחל ועוד שנפגע אחד מצרי משורין עוד שם והיה סביבו.

 דממו מפוחמים מצרים אש. למאכולת היה הוא שגם להביור,
 לא וחריכה. שריפה ריח התפשט, בנזין ריח המשורינים. בתוך
 רביעי, ממשורין הוצאו מצרים. — גויות שרעו משם הרחק

 מרנין מחזה מצוינת. עמדת־תותח ושמש אתמול עוד שנלקח
המצרים... על אש יורק מצרי סהר לראות היה

 הכביש יכולנו. ולא הודי לתוך המשורינים את לגרור נסינו
השמן. משרפת חם היה

 של פלוגתו בבוקר, חודשה אל־חפיר עוג׳ה על ההתקפה
 נצטרפו הראל יחידות גם ויותר. יותר אליה וקרבה הלכה בורקה

 לפני־הצהרים שעות בל מגדודנו. בי״ת פלוגה וכן להתקפה
אבדות. היו שוב הקרב. סער

 מרץ־ ומלא חביב צעיר השריון, בגדוד סמל־הספורט עמי,
 על מאדו בכל למלחמה מתמסר ישראל, חרות לוחם עלומים,

 הוא גם קרובים. מצד וזרות לעג אף על משפחה, מכשולי אף
נפל.

 בא רחוקה מארץ מח״ל, איש אחד. קרבן עוד נתן גדודנו
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 בקש הקומנדו גדוד שמע את ובשמעו עמו׳ מלחמת את להלחם
 ישראל. למלחמת נלהבת חבורה עוד ואתו אליו. להצטרף
 נופלים אינם טובים׳ לוחמים והם באו. אנגלוסכסיות מארצות

בי״ת. שבפלוגה מה,צברים׳
 אתמול התקפת עוד. מעמד עוג׳ה החזיקה לא כן פי על אף
 הטילה הפלוגה של פריצת־הדמים הלוחמת. רוחם את ערערה

 ההתקפה — והיום העזרה. שיירת כשלון כך ואחר אימה. בהם
עליהם. וסוגרת ההולכת החזקה,

 יחד. גם והתל הכפר כוחותינו. לפני עוג׳ה נכנעה בצהרים
בידינו. אל־חפיר עוג׳ה

 מצרית. בחפירה מצאוהו אבנר. של גויתו את הביאו מעוג׳ה
בגויתו. היו התעללות סמני

 וראשון כולם על חביב וחן. חיים מלא צעיר, חרות לוחם
 וכבר שבע־עשרה לו מלאו טרם צעיר! כך כל פעולה. לכל

 הלב הקומנדו. ובגדוד במחתרת מאחוריו. עשיר עבר־פעולות
 :עדיין נשמע הרוגש קולו איננו. אבנר כי להאמין רוצה אינו
תשכחני!.." "אל

אבנר! — טרגנו נסים נשכחך, לא
 נשם מעטות שעות אברים. רסוק מת. אזולאי עמנואל גם
 הוא אף מת. הוא גם מעמד׳ החזיק לא אבד׳ דם הרבה עדיין.

 את נראה עוד לא מת! וכבר שבע־עשרה בן מהצעירים.
תעלוליו...

 לאורך יחדיו לסובב שמחים והרינו לבקרני בא אחי, בנימין,
 אנחנו רוצים אני. וכמוהו ומספר. מספר הוא ולרחבו. הודי

 הוא אחים. בשיחת כך, וטוב המשקעים. את עצמנו מעל לפרוק
 נשרפו. גופו על שהיו בגדיו עוג׳ה. משלל מצרי, סרבל לבוש

 לאשרם אתמול. עוג׳ה, על ההתקפה בשעת במשורינם פגע פגז
 החומצה רק מכשיר־האלחוט. מצבר דרך שחדר פגז־קלע זה היה

 על מספר והוא דבר. קרה לא לגוף ואילו הבגדים, על נתזה
 הכפר, לעבר דוהרים אותנו כשראה ראותו. מנקודת עוג׳ה קרב
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 בשעה אלי שחייך חיוך ואותו אבודה. שהפלוגה משוכנע היה
 ולא דאגתו את להראות לא כדי מאונם, היה — לידו שעברתי
 המשורינים התקפת בעת כך, ואחר מורך! חלילה, בי, להכניס

 גם בו. שישב במשורין פגז פגע שוב הודי, בפתח המצריים
 לא זה — ״אבל בכתפו. פגע אחד רסיס רק בחסד׳ יצא הפעם
הרסיס". את הוציאו "כבר — אומר הוא — כלום״

 שיירת־ התנהלה ומעוג׳ה מערבה ירדה השמש ורד. הלך היום
 עברים חילים שנים־שלשה מצריים. שבויים גדולה. רגלים
 מפרצופים פרצופים לשבויים, שונות דרגות אותם. מלוים
 רשות שוביהם: מאת להם אחת בקשה רק מבוהל. עדר שונים,
 של דמותו זו בהן... ההליכה להם קשה נעליהם. את להסיר

פרוק! צבא
 מדמון, נצרה לשלוף מנסה מישהו סביבם. מתקהלים אנחנו

 מצליחים בקושי אבנר. של המחוללת גופתו את לנקום רוצה
 חילים שבויים, שאלה רק חרון. מלאים כולנו עליו. להשתלט
 אפשר לנקום כך. לעשות שלא מצוה הקר החשבון שנכנעו.

בשבויים. לא קרב. כדי תוך

תש״ט. כסלו כ״ו לחנוכה, שני

 נתקבצה כולה הפלוגה הזמר. גבה — ישועתי״ צור ״מעוז
מעודד. חגיגי, בקול הנרות שני את הדליק חיים שלנו. הזחל אל

 את "הדליקו — רן לנו אמר — הרוחות״ את לעודד ״צריך
בצבור". ההנוכה נרות

 !הנצחון את נחוג היא. בידינו עוג׳ה הלא רן. של דבריו ישרו
 אין אם יודע מי המדבר. באויר המכבים תהלת הדהדה ושוב

 של בדרומה בהיסטוריה ראשונים נר־חנוכה מדליקי אנחנו
 אנחנו היינו זו שבשנה לנו, ברור פנים׳ כל על ישראל. ארץ

 במחשבה היה ישראל. במדינת ביותר הדרומיים מדליקי־חנוכה
 ושליחות. סמל זו בעובדה ראינו סתם, מגאנה יותר קצת זו

רן. של להצעתו ברצון נעתרנו כן על
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בפלוגה. פיות עשרות דובבו — ״אמן!״
 לידם, ושמש כמעט מואפלים הזחל, בתוך הבהבו נרות שני

הוא. גם מאיר

 חטיבת־הנגב כוחות זו. אחר בזו והגיעו תכפו הבשורות
 אל־ עוג׳ה כביש טוהר ובזה אל־חפיר. לעוג׳ה הם גם הגיעו
 עוד חטיבת־הנגב בידי נפלה עסלוג׳ ביר באר־שבע.—חפיר

 וביר־תמילה. המשרפה משלטי גם ועמה הקודם בלילה
 כל חטיבת־הנגב אנשי חסלו ונשנות חוזרות בהסתערויות

 בדרך להמלט ונסו המשלטים כל את נטשו המצרים התנגדות.
 בבקעה נתקעה מכוניות ארבעים של שיירה למצרים. המדבר
 את עליהם וסגרו שהלכו חטיבת־הנגב, כוחות ידי על והוקפה

 אל וברחו המכוניות את המצרים נטשו לסוף המצור. מעגל
 ביניהן מכוניות, עשרות לשמו: ראוי היה השלל המדבר.

נגד־טנקים. ותותחים משורינים
 סיני. לעבר המיוחל המסע החל עוג׳ה של כבושה לאחר

 יצאו במקומנו בעוג׳ה. המכה בגלל יצאנו. לא אנחנו אבל
כנפינו. קוצצו השריון. וגדוד חטיבת־הנגב חילי

 חיים בין פרפר יומים החיים. בתקות אבישי החזיק יומים
 רוצה "אני אותו. שנצחו עד המצוקים, עם נאבק יומים למות.

 צעיר, כך כל והוא והאחיות. הרופאים לפני התחנן — לחיות״
 שאל בעוג׳ה, כלפיד, בער שאבישי ובשעה בגדוד. הצעיר
 עכשיו איננו. אזולאי וגם איננו ואבנר לאבנר. לרעו, לחברו,

 שלישית כולה, השלישיה הלכה איננו. אבישי גם אבישי. גם מת
 השלשה, אלה עוג׳ה. קטלה ביותר הצעירים את הווזווזים.

 קשורים נערים שלישית ולחיים. לקרב אחים נאמנים, רעים
קשר־דם־ואחןה.

 ואל מבטן — בישראל ושמו במחתרת, לו קראו — אבישי
זלוצ׳בסקי. יוסף — קבר

 כולם בן־ציון. אבנר׳ אבישי׳ במחתרת: היו חברים שלשה
 נפגשו שפתיהם. על חלב־אם עוד ורכים, צעירים נערים
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 אחר באלו. אלו נפשותיהם נקשרו בה. נקשרה ונפשם במחתרת
 עתוני את מהפיס והיה למחתרת בן־ציון ירד דרכיהם. נפרדו כך

 אבנר הלך ותמים. צעיר כך כל והוא המרתף, במחנק ,המעש׳
 יהיה לא אבנר אשר פעולה אין החטיבה. בפעולות גבור ויהי
 צעירי עם בנשק להתאמן בשרון, אשר לרעננה הלך אבישי בה.

 חמשה בריטיים. קלגסים שהקיפום עד ישראל. הרות לוחמי
 לא ואבישי כאדמה. ורעננים צעירים אז, נהרגו אילנות־נבטים

 חבריו, שלושת עם לדין־בריטי. והובא לשבי נתפס שם, נפל
 ישב לא אך מאסר. שנות לחמש־עשרה נדון בשבי, הנופלים

 חזרו אז יצאו. הבריטים — במולדת דבר נתרחש זמן. הרבה
 ישראל. בצבא הפשיטה שבגדוד לח״י בפלוגת ונפגשו השלשה

 הקרבות שחודשו עד בידידותם, השלשה השתעו שבועות ששה
 נתפוררה לא שנפל, ואף נבלט. על בקרב נפל ובן־ציון

 אין ולעמנואל אזולאי. עמנואל בא בן־ציון במקום השלישיה:
 לשורות נתגיס ישראל לצבא הצטרפותו בערב רק — כנוי

ישראל. חרות לוחמי
 ובקרב בחיים הרעים מנגינת הנערים. שלשת חיי תמו בעוג׳ה

נדמה.
 בחיים אחוה הזו, לאחות־השלשה ישיר אשר המשורר אי

י גדולות תקוות של בפתחן סיני, סף על ובמות,
 אשר משורר הרעים, חיי שירת את יחיה אשר משורר אי
הרעים? על גבורים שירת ישיר

ארבעה. ועל שלשה על

 לאבו־ לא לסיני, לא אבל לזוז. התעתדנו הצהרים אחר
 קצרה למנוחה לעסלוג׳, לעבור נצטוינו לאל־עריש. לא עגילה,

ולהתארגנות.
 מטוס כשהופיע הכביש, אל מזדחלים הזחלים׳ על היינו כבר
רועש. בזמזום מעלינו המטוסים הגו מטוס, עוד ואחריו ממעל,

מישהו. צועק — !״ .,שלנו
שני. מזהיר — שלנו!״ לא שלנו׳ ״לא
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 תשובה. אין האלחוט. דרך זהותם את לברר מנסים אנחנו
בסמנים. להבחין קשה ושעת־הערב המהירות בגלל

יורה. אחד מקלע
אליו. צועקים — ״הפסק״

 לירות אויב! "מטוסי הקול: בוקע האלחוט מכשיר מתוך
!״ בהם

 ומנסים הזחלים על נצבים המקלענים בשטח. פזורים הזחלים
 מישהו באויר. מהדהדים יריות טרטורי האוירונים. את לצוד
 מה מרחק חולפים הם בברור. הנראים זוהרים, כדורים שולח

 משתדל נזהר, האוירון אך בו. פוגע אינו אחד אף מהאוירון.
 חוגים חג הודי. לתוך מעמיק הוא שלנו, האש לשטח להכנם לא

 לזחלים ועולים חוזרים אנחנו שנסתלק. נדמה לרגע באויר.
 מנסה באויר׳ חוגים וחג חוזר האוירון אך בנסיעה. וממשיכים

 הודי כלפי צולל המטוס ללא־הרף. מטרטדים המקלענים לצלול.
ועולה. וחוזר

הודי. מתוך מתמר שחור עשן כבדה. התפוצצות נשמעת
ונעלם. מסתלק האוירון

נהרגו. שנים בסדנה. פגעה פצצה
 כולם כן, ליפשיץ. מרנץ. ההרוגים: לרשימת שנים עוד
הרוגים... עוד, אותם יכירו לא אותם... מכירים

 מדורות התל. הסבוב, עוג׳ה, הנה לכביש. עולה הגדוד
 בדרך מזרחה, נוסעים ואנחנו לילה פלמחאים. להן סביב דולקות,

לעסלוג׳. המשוחררת

תש״ט. כסלו כ״ז לחנוכה, שלישי

 כבר היתה השעה בעסלוג׳. הדלקנו נרות, שלשה שלישי, נר
 שעדיין זכרו אבל ותאבי־שינה, עייפים הבחורים חצות. לאחר

 השהיות. בלי ומדליק. מברך מישהו הנרות. את הדליקו לא
 שנדחתה. שנתעכבה, הדלקה היא כך מתנגן. בלתי קצר, הזמר

 הדלקה. להחסיר לא מצוה החובה רק ,במועדו׳. שמחת בה אין
קפיצות. ללא השמיני, הנר הדלקת את להשלים חייבים
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 בעסלוג׳, בחצות׳ רק הדלקנו השלישי הנר שאת פי על ואף
 הוד לעסלוג׳. עוג׳ה בין בדרך, כן, לפני עוד בנו נדלק הוא הנה

 דרך לצדי נתעגלו הרים הלבבות. את מחדש הצית המראה
 מתאמצת הכביש, מעל ונפלה בחשכה תעתה מכונית מתפתלת,

 חריף ואויר נתפשטה צנה הגבוהה. בסוללה ולעלות לחזור
מזרחה. היינו נוסעים שאנו אף הפנים, מול אל נשב

 מצרים. וגופות גדד־תיל הדרך. שפולי את מאיר בודד פנס
 ובית־ שקט — והיום הקרב. כאן נטש תמול רק חללי־קרב.

 הפולשים את מרדפים קדימה, אצים משחררים לפולשים. קברות
 מתפלשים פולשים :בחלקת־שפתים מתגלגלות המלים מאתמול.

 אנחנו הרי כך. כל נעלה המרגש אין כן פי על אף בעפר...
 כוח :מלחמה של דרכה זו אמנם, העורף... אל מזרחה, נוסעים
 אנחנו אבל יוצא. ושוב מתארגן ונח, חוזר — מתעייף נלחם,

 מסנן ומישהו סיני... לעבר המסתערים בראש לצאת התכוננו
שלנו. הארור מזל־עוג׳ה חשבון על טהורה ערבית קללה

 ציר על כולן סובבות המחשבות אין זו דאבת־לב למרות אך
 והדרך במחשבת־כלל. גם חושבים אנחנו עדיין מרכז־העצמיות.

 מצרים. גופות מלבד פגע, וללא שלם בה הכל לפנינו. מתפלאת
 הכל נטשו שהמצרים ההתקדמות׳ היתה ומפתיעה עזה כה

 ואנחנו שלם נשאר הכל חובל. לא אחד גשר אף ונמלטו. כשהיה
לעורף. הבטוחה המצרית בדרך חוזרים

 צבאי שלט השלטים. על כאן חתומים הבריטים עקבות עדיין
 — לאמור ל׳סואז־זוף. עד ד״מיילם׳ מספר את מונה בריטי

 בריטיים. בממדים האימפריה, של צפור־נפשה עד מכאן המרחק
 — מהם קטנים שלטים, עוד תלויים השלטים אלו של ובצדם

 אותיות זה. בצד זה המודרני. צבא־פרעה שלטי — עבדים כדין
לאיסמעיליה. ואלה ל׳סואז־זון׳ אלה זרות.

 מחו לא הבריטיים. המשעבדים את מצרים פולשים החליפו
 קטן, ושלט גדול שלט זה, בצד זה קודמיהם. עקבות את אלה
 והנה העבדים. כאן, הם שברשותו האדון, מיהו תמיד לזכור כדי

 שלישי, יתוסף מעט ועוד כאן שלטיהם רק אינם, אלה שנים
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 ישאירו ואולי סיני... :מורה המערבי וחצו אותיות׳ מרובע שלט
רב?.. ו ח הקטנים: השחורים שלטי־הצבא את לזכרון

 חייב אחד שלט רק שלטים. שלשה כאן שיהיו אסור לא!
 לכל בית־נכאת עוד תהיה לא זו ארץ הזו. האדמה על להתנוסס

 מפכת־חיים, לארץ להפכה אנחנו חייבים לנו. לא אף העמים.
 למראה להיות בה, נטמין לא העבר את ועתיד. אדנות חיי

 את נהפוך התלים, לכל מתחת אותו נחשוף אנחנו מזדקנים.
 הערים למרגלות כדומן שרידיהם ונערם הזרים הכובשים שכבות

 יאדיר למען הישראלית, השכבה שתיות על שיתנוססו החדשות,
אדנות. של ורב־הוד מפואר לעתיד מעבר העם

 נתן היריעות, את וגרר יצחק משך פטישו, את ברוך הוציא
 גם וחיים לעזרה ידיו שמואל׳יק הושיט היתדות, את ומצא חטט
 ונמוך, קטן עברי אהל בעסלוג/ נתקע אהל והנה — מצטרף הוא
 אנחנו ואין חושך סביב ישראל. בצבא אחת כתה של אהל

 ישראל אדמת שהאדמה אנחנו יודעים אבל אנחנו. היכן יודעים
 ואנחנו שמיכות נפרשות ישראל. חילי למשכב טובה והיא

מאד. הארץ טובה כי — החלום למרומי צוללים
 לסכנת ונתון לכביש קרוב המקום אהלינו. העתקנו בוקר עם

 גבעה קטנה. לבקעה שהגענו עד מעט, הדרמנו הפצצות.
 לנוח, צווינו עתה נגד־מטוסית. תצפית ושם לידה מתנשאת

 לסקל נגשנו הפלוגה׳ אחלי שהגיעו כינן ולהתארגן. לחזור כדי
 קטנות אבנים ואבנית. סלעית כולה והאדמה למשכן׳ כברת־ארץ

 ארוכה שעה עמלנו חומות־מקווקוות. ומפוצלות׳ חדות וגדולות,
האהל. את להקים ראויה חלקה שנסתקלה עד

 בחלב. קפה לשפות ונגשנו האהל התקנת מלאכת שלמה
 בנזין. ומתחתיו פך־מים עליהן הנחנו המקום, מאבני לקטנו

 החלו האבנים מופלא: במחזה חזינו הבנזין, את משהדלקנו
 לאור חום־המדורה. בהשפעת האש׳ למגע ומתפרקות מתבקעות

 מחצבים בחובה נושאת הנגב שאדמת בטחון, נתמלאנו הפליאה
 והאבנים הארץ. של לפריחתה שיעזרו שונים חמרי־גלם רבים,
אלו. באבנים אף מתרחש שמשהו חיה, דוגמה אלא אינן הללו
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 והלהיבו עודדו המתקדמים, מכוחותינו שהגיעו הידיעות
 נמצאו המצרים סיני. לתוך והעמיקו הלכו כוחותינו אותנו.

 הוא גם אך להתנגד, נסו אחד במשלט רק מנוסה. בתהליך
 מזהיר. בקרב־לילה אותו ומחץ שהסתער הפלמח, בידי הוכרע

 הוזיל בידי נפל המחנה אבו־עגילה. כבוש היה ההשגים שיא
 שנטשו עד המצרים נדהמו כך כל כמעט. קרב ללא המתקדם

רבים. מקדימים במשלטים המוגן זה׳ בסים אף
 סיני תפול הנה הנה׳ הבשורות. לשמע בלבבות חג היה
 לא כי להכנע, יוכרח הוא וימוגר. יכותר המצרי והצבא בידינו

 את מסיימים ואנחנו — אחד מאמץ עוד לארצו. לנום עוד יוכל
אחד... מאמץ עוד המערכה.

תש״ט. כסלו כ״ח לחנוכה׳ רביעי

 על שמע אותו. ולסובבים לגדוד הלאה׳ גם הגיע חנוכה שמע
 ה׳קנדל־ את לראות ובקש מדרום־אפריקה הצבאי הצלם כך

 נוהגים כשהם בנגב׳ עבריים חילים לצלם רצה פייארינג׳.
 ׳פיקטשר׳ להיות צריך זה החשמונאים. מסורת אבות, במסורת

אמר. יפה,
 מיד — מצלמים :מלת־הקסם את הפלוגה אנשי ששמעו כיון
צלום.------ול הנר להדלקת וחכו למדורה סביב כולם נדחקו

 האש עלתה המצרים, מעמדות קרשים ואכלה המדורה בערה
 המדורה. סביב כולם נתכנסו קדם, בימי אדם וכמנהג ונתפשטה,
החום. מפני מעגל והרחיבו מדורות־אש השתלהבו

 הודלקו הנסים. ועל הנר הדלקת מצות על וברך יצחק עמד
 אורים ארבעה אך היורים, אורות חנוכה. במעלות נרות ארבעה
 החנוכה, במעלות ויגיעו יעלו יגיעו׳ שמונה ואל אחד שיסודם

 שכל אלי לב מן חודרים והם נפש. למעמקי וחודר חיור ואורם
 קטנים, נרות של טיבם כך המעש. לזרוע השנים אותם ומקשרים

חיורים.
 אחר מגרונות. נשתפך חנוכה זמר לברכות. פיות נתאמנו

 הפנים אדמו זמרי־מדורה. כדין בזה׳ זה זמירות־עם נשתלבו
כמעט. נצטעקה והשירה
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בדרך."" לנופלים נשבענו בו "היום
הנושבת: לרוח שהגענו עד

"--------קרירה נושבת ״הרוח
השיר. לקצב מפצח טראך־טראך ואין

:בלב והקינה בעליו. באין ה,קנדי׳ נאלם
גבוריפי! נפלו איך

 שמח כמה משפחה. או בבית, לו אשה אשד החיל, אשרי
 יושבים הרחוק. בדרום כזאת, בעת תשורת־חנוכה לקבל הוא

 של לכזביו משמימים והם שהוכו, מכה אחר המתארגנים׳ חילים
 הפעם זו הלבן׳ ,השד אימי את המשמיע למשל, יהושפט, אחד׳

 אחר העשתי־עשרה. בפעם גם וצוחקים וחוזרים העשירית׳
 לפניהם ומתחנן טבח עומד שם המטבח, אל בעצלתים נגררים
 וכשאתה !האוכל רב כמה ארוחת־הצהרים... את לאכול שיבואו

 בפיך. בלעך נעצר — האוכל רב כה מדוע הדבר, סבת על עומד
 להשכיח מנסה אתה .— — — הפלוגה לכל נועד האוכל
 :שבאוכל ההכרח את הצורך, את במוחך להחדיר מנסה עצמך.

לקרב... ותכנס תחזור מחר
 למכתב זכית שמך, את שומע אתה כזו, אוירה במין ולפתע,

 אתה משקה... בקבוק ממתקים׳ שי־חנוכה, לחבילת מהבית...
 ואחר, ככלב־זוכה־בעצם. חבילתך עם מתיחד לפנה, ופונה שמח

 התרגשות־הזכרון משחולפת הדברים׳ פשטות על עומד משאתה
 מתוך ומטשטשות הולכות יקיריך של כשבבואותיהם הראשונה,
 מביט אתה לתל־אביב, ושבות ומתרחקות הולכות החבילה,

 ידידיך את ומחפש רץ אתה או־אז יחידי. עצמך ורואה סביבך
בשמחתך. עמך לחלוק
 מלים. גם יצורפו החבילה זאת אל אם תשמח׳ כפלים אך

 וכסופים שופעת אהבה לך, ומלי־חרדה כתב־ידי־אהובים.
נוטפים.
אי לו נערה אשר האהוב׳ ישמח שבעתים — השמחות ומכל

 מהן נמוג ולבו במלים, לו מנשקת והיא בכפר, או בעיר ; שם
 גם כדומם המאושר וישב קסמים. חלומות במרומי מתכנף והוא
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 כחולם ויהלך בעדנה המגלה ויגולל יקום אחד שעתים. וגם שעה
 ויגולל ישוב שוב פתאום, כהזכרו ואחר, פניו. על יזרח וחיוך

 טעמים בעיניו. המלים חדשות כאילו לקרוא שוב ויחל המגלה
ויגיל... ירחב ולבו ימצא חדשים

 גדוד לבותינו. את לשמח המשיכו מסיני המגיעות הידיעות
 אל־ לקרבת עד והגיע המתקדמים בראש וצעד המשיך השריון
 אוירוני־ שלשה נמצאו מקום, שבקרבת בשדה־התעופה עריש.
 לעודף. וגררוהו מצאו ממש ,ספיטפייר׳ וגם להטעיה. דחליל

 מארץ ערביים קומוניסטים של מעצר מחנה נתגלה באבו־עגילה
 הושבו תחתם העורף. לבסיסי והועברו שוחררו הם ישראל.

 הם אין הצלחה. שכרון אחוזי שהמתקדמים ספרו, שומריהם.
 מצרים חילים מתגלים מקום בכל כלשהי, בהתנגדות נתקלים
 תועים שרבים מספרים, לכניעה. ידיהם המרימים בורחים,
 כוחותינו בהגיע היו מרנינים מחזות בצמא. לגווע וסופם במדבר

שעליו. הגדול הבלגי הגשר על רגליהם בדרוך מצרים, לנחל
 אל־ עירק מחזית בלתי־משמחות ידיעות הגיעו מאידך,

 לדרום, ירדה קצר זמן לפני שרק חטיבה׳ פלוג׳ה.—מנשיה
 ונכשלה. — אל־מנשיה עירק את התקיפה גבעתי, את בהחליפה

נפלו. אנשיה ומרבית — שם היתה דתית פלוגה
 חשנו נקיפת־מצפון. ואף בלב. מרירות הכניסה הידיעה

 הכיס על ההתקפה את בצענו אילו להמנע׳ היה עלול שהכשלון
 לתקוף החליטו זה ותחת אז. לתקוף הססו לא אילו בזמנו.
 נמצא לא ובמקום היטב להתבצר הספיק האויב כאשר עכשו,

גדול. כוח־אש לרכז אפשרות היתה ולא חזק כוח־מחץ

תש״ט. כסלו כ״ח לחנוכה, חמשי

 יהודי אחד, צלם עוד עמנו נמצא מדרום־אפריקה לצלם נוסף
 נוסף לשון׳ ,מאמע קצת מדבר והוא שבאמריקה. מברוקלין

 מדבר שהיה הגליצינר, משה נתחבר אליו שלו. ל׳אינגליש׳
 "לאז ממנו מבקש והוא ,אינגליש׳, ומעט לשון׳ ,מאמע הרבה
..״ ד־קצבים אוף פיקטשר א־גוד מאכן
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 לו ונתחשק פייארינג׳ ד״קנדל על הוא גם הברוקליני שמע
 ומיד זו לבקשה גם נעתרנו הנר. הדלקת מחזה את להסריט
 להדלקת מוכן היה הכל מדורה. והודלקה מקוששי״עצים נמצאו

הנר.
 סלסל החמשי. הנר הדלקת על וברך קולו את חיים הרים

 בגלל בקולנוע... אותו שישמעו וקינה הגדול כשרונו כיד בברכה
 פניו על חיים האהיל כאגמון. הנרות נתכופפו הקרובה המדורה

 על להגן לעזרתו, שנים הופיעו ומיד לגמרי, ישתלהב שלא כדי

המדורה... מפני הנרות
 צוהלים וכולם ושמאל. ימין עדשתה המצלמה סובבה

דמותם. להנצחת ושמחים

 וזועפות. חמורות בפנים אותנו קבל בעסלוג׳ שהזדרח היום
 המקום את עוזבים אנחנו הנה :בשמועות הדברים של תחלתם

 לאזור שנעלה חשבנו מאתמול, השמועות של בעטין היום... עוד
 את מפנים אחרות: שמועות לבוא התחילו כך אחר פלוג׳ה.
 רק להן. להאמין רצינו לא לשמועות, להאמין יכולנו לא סיני...
 ועכשו — מהירה והתקדמות כבושים על התבשרנו אתמול
 וספרו, השמועות את אשרו ממערב, שבאו מכוניות אך פנוי...

 בא שהדבר ספרו, סיני. אדמת את לפנת נצטוו כוחותינו כי
אמריקאית. התערבות מחמת

 שם בלו לא אמנם מרוגזים. היו לחזור, שהחלו החילים,
 שעות כל אותם פוקדים היו מצריים אוירונים ;בסיני בנעימים,

 הכאיבם זאת בכל מחסה. כל ללא הגדול, במשטח והם — היום
 •מצרים נחל את עברו !אל״עריש ליד כבר היו הלא צו״הפנוי.

 אלינו נשקף עסלוג׳ של מגדלה הכביש. על היינו בצהרים
 בקרבות נהרסו בתיה זו. לעיירה יחידי שריד מקום. בקרבת
 זה רק העבריים. החבלנים למפולת היו רובם במקום. שנטשו
 גבהו סביב הוא... ,קדוש ,מקום כן על כי נשאר, המגדל

 מאחוריהם הציצו ובונקרים מצריים מחנות־צבא של גדרי־תיל
 סביב, נתגוללו מצריים וגרוטאות ציוד שיירי אלם. בתמהון
 דמ!יות גם נצבו ואי״שם כאן. הפולשים של לשהותם כעדות
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 ונזכרנו חזרנו כסא... בתי התרבותי: הבריטי לשלטון מזכרת
 לא בהם, שהיינו הערביים הכפרים שבכל כיון זו, בסוגיה

כאלה. למבנים זכר נמצא
 וסביבנו ותלי־טרשים חול גבעות בין ומטפסים עולים היינו

 ולפתע, מרחקים. לקצה עד נודדים חולות חולות, — פראי הוד
 עד מכוסים צעירים, אקלפטוסים שתילי אחת, גבעת־חול על

 מנסים החול, מתוך מבצבצים קצות־עלים ועוד בחול, מחציתם
 טרשים. שוב — החול גבעות ואחרי בעקשנות. מעמד להחזיק
 לא אף כלשהו, לחריש סמן ואין לרוב ואבנים בולטים סלעים

 גדורה. זערערה, חלקה — יבש קטן, ערוץ ליד ולפתע, ירק.
 מעליה מתנשא עץ !ירוקה והיא — מדתה ארבע על אמות ארבע

 היה כן לעובר־מדבר׳ כנוה בישימון! ערוגות בה, וערוגות
 וחלף שנשא הירק לריח נחירים נתרחבו לתאות־עינינו. המקום

 כביש על משתפלים חולות טרשים, אדמת ושוב — במהירות
שחורו. ומלבינים
 לבן ודגל מעברים תיל בתוך. והכביש מעל מתנשא משלט

 ומנגד. מעל פעורי־לועות בונקרים מזדקרים שוב בשדה. נצב
 והדרך למשסה. היו או לשבי הלכו במשלט. עוד מצרים ואין

ישראל. לצבא עדיין ונגבית חפשית
 מציגות אדמה שכבות מתפתל. הגבעה, בתוך חצוב הכביש

 זמן של אדמה דרגות דרגות טופוגרפיה. כבשעור לראוה עצמן
 גונים ואדום־חורין. סיד שכבה. על שכבה מתנשאת גובה. ושל

 התת־ הגיאוגרפיה בחתוכי הדרך עוברת כך כהים־מלבינים.
 הארצית הגיאוגרפיה אל ישראלי רכב ומגמיאה קרקעית

:הישראלית
באר־שבע.

 בחמת־ נצלית גבעה׳ על כטרשים בשניה, ראינוה ממרחק
 ראינוה כן לפני ימים עשור העמוקה. שנתה את נמה צהרים,

 אל ומקבלת לצל מתחננת ושוממה, דלת־ירק והיא לראשונה
 אז דרומיותה. מזיו להתפעם הבאים חילים המשוחרר תוכה

 פרוצות וחנויות עברי צבא רק עוד, היו לא ושוקים בעיר סובבנו
 היינו ועוד שחלף. חסר־טעם לעבר־בינים שרידים בכל. וזבל
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 עמדות המהיר. לכבושה משתוממים העיר, בצורי ליד עומדים
 כן פי על ואף — טנקים מפני להגן וחפירות חזקות תותחים

 בעיר, סובבנו וכאשר ושוחררה. ישראל צבא בידי העיר נפלה
 עזובים ברחובותיה, עדיין סובבים גמלים היו לראשונה,
מכונית. לרעש בבהלה ובורחים לחרחור נברכים מאדוניהם׳
 אף על למשא־נפש־עירית. כנושא בעינינו היתד, עכשו
 המצטלבים ורחובותיה בתיה על עיר, באר־שבע היתה שוממותה
 המדבר. מן מדרום, אליה באנו הפעם כלוח־שחמט. במשבצות

 מושגי באן נתערבבו איך עד בצפון... כעיר לנו נראתה והעיר
 >לצפון רב מהלך — נגבה ;צפון — באר־שבע :הגיאוגרפיה

!..ארץ בקצוי — חיפה ;רחוק צפון — תל־אביב

תש״ט. כסלו כ״ט לחנוכה, ששי שבת,

 עוד השבת. מפני החנוכה נרות ששת את להדליק הזדרזנו
 נמצא השגרה, מן להוציא וכדי לשגרת־הדלקה. ונכנסנו מעט

מעשה. לעשות שהחליט קצין־תרבות, אצלנו
 השעה ועשה. החליט נזכר, בחנוכה. קצין־התרבות נזכר

 חנוכה ונרות מדורה הועלתה השבת. בתוך שעתים כבר היתה
 כי ובמלכות, בשם זו הדלקה על ברכו אם אדע לא הודלקו.

 עם לאזנינו הגיע ושמעה ראינוה מרחוק רק בה, נכחתי לא
סביבה. החוגגים הדי

 בלילי־שבת וכמנהגנו קבלת־שבת אחר כבר היינו זמן אותו
 הבנה למצוא נסינו היום. קדושת את לחוש בצותא, נתאספנו

בשבת. להדלקת־חנוכה וטעם
 מנוחה. בשעת אלא שמחים אינם שהללו לנמק, אחד נסה

 להדלקה. ממנה טובה שעה אין למנוחה, נועדה ששבת וכיון
 גם להתפנות ואפשר מהחזית אנחנו רחוקים עכשו ועוד:

 בשעת רק אלה אצל נעשית שהדלקה הוא, סמל ואולי לסמלים.
שלוה.

 :לאמור זכות, צד גם בדברים היה אבל קשה. קטרוג זה היה
 זאת עושים הם היא. ולא נר־חנוכה. בהדלקת ה נ נ כ להם יש
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 להנתק אי־רצונם ומתוך אחר חוסר־מעשה מתוך שגרה׳ מתוך
הדברים. את אחר הסביר כך — הישראלית ההיסטוריה מכל

קושיה: מישהו העלה שיחה׳ כדי תוך לפתע׳
היום?" מה אתם "היודעים

חנוכה". שבת "ודאי,
?״ מזה ״ולבד

מצאו. לא ותשובה — מצחים נתקמטו
לנוצרים!" ראש־השנה ליל־סילבסטר׳ "הלילה
 הנר הדלקת ובין התאריך בין קשר על לרמוז אתה "רוצה

מישהו. שאל — קצין־התרבות?״ של
 הלכותיה לפי הם חיים — אבל נוצרים. הם אין וכן. "לא

 ומשהגיעו תאריכיה. לפי חיים שהם כשם הנוצרית, אירופה של
 חג אולי לחוג, צריך ואם לחוג. שעת נזכרו בינואר, לראשון

 העברי בלוח החמה־והירח, בלוח פשפשו ליהודים. ם ג הוא
היום..." חנוכה כי וגלו — הכולל

 הדלקת־נר־חנוכה מעשה את להסביר נוספת סברה זו היתה
בשבת.
ידענו. לא — לאמתה הסבה היתה מה

תש״ט. טבת א׳ לחנוכה, שביעי

בעדה. מחלוקת נפלה
 רבי- בפכים החנוכה מנורת את "נדליק והציע: מישהו בא

 שיראו בשלהבות, נדליק ניסא. בפרסום ההדלקה מצות שלהבת.
 בנזין. — ודלק לנו, פכים — השמורים קופסאות למרחוק. עד

 רבת־ מנורת־חנוכה לנו והרי פכים׳ שבעה בנזין, הפכים נמלא
המחנה". בכל האור יראה או־אז אור.

 — טענו — ״אבל״ אחד. אפילו התנגד לא ההדלקה לעצם
 הותרנו לא עדיין מצלה. ידי יוצאים אנחנו אין כזו "בהדלקה

בבנזין". להדליק
ולשוללים. למחייבים העדה נחלקה

 יוצאים אין בחשמל. הדלקת־חנוכה כדין — בבנזין הדלקה ״דין
חובה". ידי
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למהדרין". כשר שמן. כדין — בנזין ״דין
 הכף: שהוכרעה עד והוכחות. ראיות מחפשים היו ועוד
 שעת "משום — והשוללים !התר משום — המחייבים להתיר.
הדחק":
במחנה. נרות עוד נמצאו לא

חש״ט כסלו כ״ה אל־חפיר, עוג׳ה מצריים חילים כניעת

 השמים הוארו למרומים. ונתאבכו הבנזין שלהבות עלו
 בבעור לראות נתקבצו עברים ומכל לפידי־האש שבעת למראה

ממש. פרסום־ניסא החנוכיה.

תש״ט. טבת ב׳ לחנוכה, שמיני

 עתה זה רק בצנעה. שוב הדלקנו אחרונים נרות שמונה
 — ושובל למשמר־הנגב. מצפון פלוג׳ה, דרך על משובל, חזרנו
 סביב חומה כמצודה. ומראה מצפון. מצודה הנגב, לישובי מצודה
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 ראשונה מקלחת — מזה יותר היתה לנו אך בתוך. ומגדל לה
עצמה. משיבת מיוחלת, התרעננות ימי־חורב׳ מאז

 וכלילה יצועיהם. על כבר היו רבים למחנה. חזרנו באחור
 מפני — אז ההדלקה. את הצנענו הראשון, כנר הראשון׳
 בנד היום, רעה! עין־אויב מחשש זהירות, מתוך המכאוב,
 לא נזהרים. היינו לא כבר וקהה. המכאוב הלך השמיני■
אנחנו. הפסקת־אש ימי בתוך הלא לכך. הוצרכנו

 קולות־ הרעימו במערב הלילה. הדי אלינו שהגיעו נראה אך
הלילה. שמי את בלשו וזרקורים עזים נפץ

נתחדשה. המערכה
 מטוסים שמענו הקרבות. במערבולת ונתערבל חזר המערב

 ותותחים האירו זרקורים עזה׳ לעבר טסים והם ממעל חגים
 מטעני־הנפץ להתפוצצויות שקדמו שלהבות נראו אחר הרעימו.

 בדרום, הרחק עד אלא עזה, רק ולא באש. היתה עזה העבריים.
האשים. הלכו ורפיח, חנות־יונה עד

למערכה. ולהכנם לחזור תורנו שהגיע ידענו

הים מול בסיני׳

הסופה. במזל עמדו המחודשים הקרבות
 נשבה קלה רוח לילה. באותו עוד נראו הראשונים סמניה
 וחוזרים באויר סובבים לפתע, מתרוממים היו וענני־אבק

 מרימה קומץ־אבק, מכרבלת הרוח היתה עתים ארצה. ונופלים
 סובב מתמר, האבק היה סובבת, וכרקדנית על, אל אותו

שמים. כלפי הישר ועולה במהירות
 האוכל עדיין ממש, סופה זו היתה לא עדיין הרוח אף על

ממבטן. כך כל הופרעו לא והעינים מגרגרי־אבק נקי
 באור הנגב לנו נתגלה החנוכה, חג של מוצאיו לילה, באותו

 הנגבי, המישור באזור בחשכה היינו נוסעים משידענוהו. אחר
 עלינו מערבה. ופנינו — וגבולות גרר בין שפלת־עזה, באזור
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 חורף ראשית ימי הימים למעבר. נוחה כבושה, נגבית דרך על
 אהבנו לא ממש. ככבישים פניהם והשחירו נתקשו הנגב ודרכי

 מאד וברזלי כבד היה רכבנו הללו. הכבושות הדרכים את
 קרבים. על אימה מטילות ותנודות תלתלים, מדורגת והאדמה

 בלתי־ ,חולית בדרך נסענו מהנסיעה. נהנינו הזה הלילה אך
רבים. מים על כמחליקים — והנסיעה ולא־כבושה. טובענית

 ואנחנו חצות והגיעה מעט עוד שלש. ואף שעה נסענו כך
 רב־ כמו הדרך, צדי על סוככים ענפים עצים נוסעים, עדיין

 שבנסיעה, ולתענוג העצים לריח מתפעלים היינו הנגב. הוא ירק
מדי. רב אנחנו מעריבים כי חשנו שלא עד

 לפנינו. אחדים קילומטרים ממולנו, אורות הבהיקו לפתע
 נעים רכב, של פנסי־חשמל, ארבעה שלשה נידים, אורות והם

 משמעותם על עמדנו מיד אך נשתוממנו, לרגע לצפון. מדרום
מצריים... האורות: של

ב,מעריב׳... הארכנו לאמור:
 להגיע אנחנו עלולים עוד בסיירים. ואחזה כמעט בהלה

 היינו לו עושים׳ היינו טוב לא אם יודע, אני ואין לעזה...
יודע... מי מערבה. ממשיכים

 את שנית חרשנו מעלות. ושמונים מאה סבבנו במהירות
 ודי, בתוך וחצינו תפניות פנינו מעט ועוד הדרך, חולות

בקתות. בין עצמנו את שמצאנו עד בגדותיו, לטפס מתאמצים
 חלקתה, בתוך בקתה בקתה בשטח, פזורות בקתות־חמר

צברים. תחומה
עצרה. השיירה

רן. אמר — נחנה״ ״פה
 ריקה לבקתה. נכנסנו ולאורה בנזין פכית מישהו הדליק

 פגשנו לא זמן מזה לכלוך. ומכל רהיט מכל ריקה לגמרה. היתד,
כמוה. נקיה ערבית בקתה

בבקתה. הראשונים אמרו — נישן!״ ״כאן
האיסטניסים. השיבו — בררר...״ ״פרעושים...

 הרדם בתרדמה. לשקוע והחלטנו שמיכותינו את שטחנו
לקרב! תצא מחר כי — וישן
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הזחלים!" על "לעלות בבוקר:
כרגיל.
 כגריסים גרגרי־חול וחזקה. הלכה הסופה לגבולות. חזרנו

 את להקים הבחורים נסו מהם. מפלט היה ולא באוכל, נתערבו
 מבעד אף חודר החול הועיל. ללא — הזחל גבי על כסוי־האהל

 על הוערם תחמושת ארגז יסורים. — ארוחה כל לסדקים.
 סביבו, אנחנו יושבים הזחל. במרכז שולחן, והרי — משנהו

 מקום שימצא כדי אברים עוד לקפל ומבקשים רגלים מקפלים
 כי אחרת. ברירה כל היתה לא ,שולחך.ה סביב הכתה לכל

כלל. לאכול היה אי־אפשר לזחל מחוץ
 בזחל, דחוקים כולנו מאד. נעימות היו אלה שעות אבל

 רחמים. עוד זה אין והנהג. הכתה אנשי ששת איש. שבעה
 שמואל. בא במקומו בבית־החולים. ושוכב בעוג׳ה נפצע זה

 בזחל לנהוג נתקנא ומזמן בפלוגה. לכלי־הרכב היה אחראי
שלנו.

 מתעצבנים לא לנסוע. טוב אתכם צועקים, אין "אצלכם
הוסיף: כך ואחר אמר. — בכלל״

 רואה כאן אבל דתיים. בין להמצא טוב שלא לי היה "נדמה
 מחברו, גונב איש אין מצוינים׳ היחסים מזה. ההפך את אני
יחד". ואוכלים שרים ותמיד חבריים. ממושמעים, צועקים, אין

 שראה כמו בכנות׳ זה וכל מהתשבחות. ועוד אמר. כך
וחשב.

 בחיוך. נתן לו אמר — להתפלל״ צריך אתה אצלנו ״אבל
 בשבילי..." תתפללו ודאי "אתם — שמואל השיב — ״מילא״
 עמנו להמצא התענג להפרה, רצה ולא לו קסמה האוירה

 בו. התאכזבנו לא אנחנו וגם ובאוכל. בשמחה אתנו ולחלוק
ובבטחון. באמונה לקרב הובילנו הוא

 היינו בלילות גדל. הוא גם והקור וכבדה הלכה הסופה
 להתפשט שחדלתי סופי הקור. מחמת הרבה פעמים מתעוררים

 נוסף ללילה. לבוש הוספתי אלא שחדלתי, רק ולא לשינה.
 מעל זה וכל ואפודת־צמר. סרבלים גם לבשנו לבגדי־החורף
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 אלה, גם הספיקו לא בלילה אבל ללבני־קיץ. מעל ללבני־חורף,
 לתוך עמו ולהכנם העבה בסגין להתעטף אלא ברירה היתה לא

 לקפוא המשיכו הרגלים הועיל. לא זה ואף שק־השינה...
 בשמיכה, רגליו את עטף ,פטנט׳: ברוך שהמציא עד בלילות.

 שק־ לתוך עצמו דחק וכך סביב... סביב תינוק, שמחתלים כדרך
השינה...

 על נשאר הוא אבל עומד. היה הגדול האהל כאשר — זה כל
לבאר־שבע. עזה בין הכביש׳
 זה. של חסרונו על הרבה הצטער לא למשל, שברוך׳ אלא

 הגדול. מהאהל יותר מחמם הסיירים שאהל טוען, היה הוא
החום... ירבה — אנשים יותר לתוכו שידחקו וככל

 לאל־ המסע בימי מנסיונו אחר, ,פטנט׳ היה אחי, לבנימין׳
 חום־ את סופגת האדמה בה... וישן — חפירה היה חופר :עריש
סביבו... המצומצם בשטח מתפשט החום שוכב, וכשאדם היום,

 מחפש אורח. הופיע בגבולות, לשהותנו השני היום במחצית
 בימים כבר הדתי. השרות קצין דוקא. הדתית, הכתה אותנו,
 שוחט, רב׳ לנו שלחו הדתי: לשרות הברקנו לעוג׳ה שקדמו

 בתה, על אם קהה, בסכין וצאן בהמות טובחים כאן בדינים. בקי
 נהרגים אחר־כך קשב. ואין קול ואין ומתליעות. חולות בהמות
 דין־ יודע אף ואין לויה, לערוך רב ואין — בעוג׳ה חברים
 ואין — שלמה חזית רב. ואין — בחזית שלמה חטיבה קבורה.

 בחוץ־לארץ. בישיבה פעם למד קצין־אפסנאות׳ אחד, רק רב.
 הלכות־קבורה. קצת דינים, מעט זוכר הוא מפ״ם. חבר — והיום
 מה ואנחנו הדתית. היהדות ולכל לנו מוסר, לנו ומטיף בא והוא

 לא עדיין נפשנו את אבל ברור. זה טרפה? נאכל לא נגיד?
 דיניו לפי בנו? ינהגו דין מה מאתנו? מי יפגע ואם הצלנו.

? ממפ״ם קצין־האפסנאות של
 לקול שנזעק דמינו הדתי. השרות קצין הופיע סוף סוף

 ואמנם דמינו. כך שהברקנו. הדחופים למברקים קריאתנו׳
משהו... הביא ריקות, בידים חלילה, בא, הוא אין והנה ראינו

 בזיון וכדי הדתית... החזית של לבחירות, תעמולה חומר
 לשם זה. אלא אחר, דבר כאן לנו חסר היה שלא דומה !וקצף
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 מה נראה הביא, כבר אם מילא׳ לנגב! לבוא עצמו הטריח כך
באידיש... כתובים רובם — והנה הללו... ב׳פמפלטים׳ יש

 עוד. כעסנו לא לבחירות התעמולה חומר הבאת עצם על לא,
 חומר המפיצים מקציני־התרבות הדתי השרות אנשי גרועים מה

? ומפ״ם מפא״י של תעמולה
? מאחרים גדועים׳ להיות ,לא לנו מספיק האם אבל׳

 לעשות יכולנו לא הדתי. לשרות חריפה מחאה לכתוב רצינו
 שנית זזנו לילה באותו עוד עשינו. לא זה שגם אלא אחר. דבר

בי״ת. חורב למעמד סיני, לעבר

 באו רפיח מכוון להתפוצצויות. והבריק רעם זה לילה גם
 התקפות בשר החזית׳ ,יומן הלילה. את שהחרידו הברקים,

 נשברו מצדיות התקפות־נגד משלטים. שני וכבוש רפיח בחזית
 עכשו משוריני־שרמן. ושני טנקים חמשה אחריהם בהשאירם

 המצרים כוחות את ננתק כבושה׳ עם רפיח. על הקרב החל
 שהקרב ספק, אין להכנע. וסופם במצרים מבסיסם עזה ברצועת

 עוד בה אין התקפת־מצח. משמעה זו התקפה קשה. יהיה
 שרוחם אף כוחם׳ בכל ילחמו שהמצרים וברור, מההפתעה.

 רצון מתוך נבעה זו מחודשת שמערכה נראה, מכבר. זה ירודה
 הגדולות, המעצמות עם להסתכסך בלי המצרים כוחות את לחסל
יפה. בעין לסיני כניסתנו את רואות שאינן
 ושלשה משלנו חמשה לצאת. ראויים נמצאו זחלים שמונה רק

 בפקודו פלוגה ועשאום הזחלים שמונת את צרפו בי״ת. מפלוגה
 ואילו מנחם. הסגן בא בי״ת פלוגה זחלי של כמפקדם רן. של

 עד אורי? או שמיר יצא? מי המחלוקת: נטשה אצלנו
 היתה לא היום עד מאד. נרגז אורי שמיר. של לזכותו שהוחלט

 לא אבל, לצאת! מוכרח הוא בה. השתתף לא שהוא פעולה
 אורי את ראיתי לא עוד שמעולם דומה פקודה. דבר. הועיל
 אדם. עם לדבר חפץ ולא באהלו נסתגר עכשו. כמו בכעסו
לה. דומה שאין פגיעה זו היתה לגביו

 עם לצאת הוטל ועלי הדתית הכתה זחל נפסל המזל, לרוע
 היה בני, של חסרונו אף על המחלקה. של האחרים הזחלים שני
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 כן לא מלא. ומצות בקרבות להמשיך מוכן השחור׳ ,הלגיון
 חולים. שנים ועוד בידו, פצוע היה חוליגן ירוחם. של בזחל
 מי את — אבל הדתית. מהכתה אנשים שני לצרף הייתי צריך

לוקחים?! אין מי ואת לוקחים
 יצחק, ישאר. — וילדה בבית לו אשה מיד. פסלתי חיים את
 הפלתי שלשה. עוד נשארו עכשו ישאר. — אשד, לשאת עומד
 !ברוך דוקא נשאר. ברוך ברוך. על הגורל נפל ביניהם. גורל
הדין. את עליו קבל וברוך חפציהם את ונתן שמואל׳יק ארזו

ה,חברה׳! עם להיות מכולם. יותר שמח יענק׳לה
 אולי אחרינו: ארוכה שעה חיים רץ — בחצות — כשזזנו

משהו? לכם חסר
משה׳לה... יצחק, ברוך, חיים, שחסר. ודאי כן,

 לו אשד, שיעלה... נבקשו אולי כברת־דרך. עוד רץ וחיים
!חבריו עם לצאת רוצה והוא — וילדה בבית

!לחורב — קדימה

 הרבה כלי־הנשק את לעטוף הוכרחנו האבק סופת מפני
 חול שכבת נפרשה האנשים פני על יתקלקלו. שלא עטיפות
 משקפי־ את להסיר מנסה כשהוא בהגה, החזיק שמואל לבנבן.
 אור בלי נסענו שלפניו. הסמיך בחושך מה לראות האבק,
 מסע זה היה קץ. ללא חול בשטחי עוברת דרך. לא — והדרך
 כל נסע אז אל־חפיר. לעוג׳ה כמסע שלא אף רב, שריון גדול.

הרכב. מיטב רק — וכאן הרכב,
 מתפתלים גבוהות. עפר גבשושיות מלאה והדרך אפל הלילה

 היה פעם לא להזדנב. לא משתדלים הגבשושיות, בין הזחלים
 מתוכו. אותנו להריק כאומר ומשתפע׳ גבשושית על עולה הזחל

 יהפך... שלא הזחל, את בגופנו לתמוך מנסים היינו בבלי־דעת
 דבר, קרה לא אך — שעתנו הגיעה שהנה חשבנו, פעם לא

 לבד טון, שמונה — כבדה היתד, המכונה מעים. טלטול מלבד
 של מצבם היה קשה להתהפך. אבתה שלא — !והאנשים הציוד

 שבזחל האנשים לחיי אחריות עליהם, היחד■ האחריות הנהגים.
ולשלומם.
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 לברכה. היו הגבשושיות על בעלותו הזחל שתנודות יתכן
 עלולים התנודות ולולא ממנו. קרה והפלדה קר, היה הלילה
 בחורים שנמצאו אחי, כך אחר לי וספר מקור. להשתגע היינו
הקור! מחמת ממש׳ שבכו

 גדר־תיל רפיח.—אל־חפיר עוג׳ה לכביש הגענו בוקר לפנות
 הפרצה את עברנו פרצה. — ובגדר לכביש. ממזרח משוכה
בסיני. אנחנו לגדר. שמעבר הכביש על עמדו וזחלינו

 שפוכים חול תלי קטנה. לבקעה ונכנסנו מהכביש ירדנו
הכביש. — ממזרח לבד עברים, משלשה הקיפוה מעליה,

 היינו עדיין התחפרות. כדי תוך עלתה השמש להתחפר!
 ומפריע סביב משתפך החול הקור. מחמת בסגינים עטופים

 במרכזה. צמחי־בר בבקעה. אנחנו לחשב: נסיתי למלאכה.
 שאינו עפר שרשיהם וסביב ולמעלה. מטר של בגובה מתנשאים

!להתחפר צריך לידם — נשפך
 לחפור. והמשכתי הסגין את זרקתי באברים. פשה החום

 האת את זרקתי כאחד. ורך קשה במשהו, האת ננעצה לפתע
 את ראיתי באצבעותי. חופר והתחלתי החפירה לשפת מעל

בול־עץ... האת: בעד שעצר העצם
 התחלתי במדבר? לבול־עץ מה בעיני: מוזר הדבר היה

 בידי. מתפורר החל בול־העץ בזהירות. אך בקדחתנות׳ חופר
 :והנה בעיון, בו הסתכלתי נשבר. — ותפסתיו סביבו משנקיתי

 כך כל פריכה והיא סנטימטרים כחמשה עוביה גפן! זמורת
למגע. ומתפוררת

 צמחה במדבר, החולי, בשטח כאן, בשבילי. תגלית זו היתד,
 וכך, כן. לפני שנים מאות הרבה ודאי מתי. יודע מי גפן!

 — קרקעה מעל הוסר שהחול בבקעה, התחפרות בשעת במקרה,
מצאתיה.

 חפירת־מלחמה כדי תוך לא־מעט. לעודד כדי במציאה היה
 אבותי, ימי עם ונתקשרתי חזרתי תקופות־קדם. עם בקשר באתי

קדש־ברנע. בואך לנגב׳ עד והיוגבים הכורמים
 האספלט על החליקו הזחלים לרפיח. המוליך לכביש עלינו
 — לועות פעורת קטנה גבעה התנשאה מימין המשחיר.
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 עליו התגלגלו עכשו בידינו. שנכבש מצרי משלט בונקרים.
 פלמח, אנשי בערוד. נתקבלנו בכביש משעברנו שלנו. בחורים
:שקרה מה שמענו מפיהם לבואנו. ששמחו

 צומת על החולש המשלט את פלמח יחידת תקפה "בלילה
בהסתערות, נכבש המשלט אל־עריש.—רפיח—עוג׳ה הדרכים

 זחלים הופיעו בוקר לפנות בחורים. ארבעה שנפלו לאחר
 בטחו במשלט שנתבססו הכובשים מדרום. למשלט ומשורינים

 שם, ידעו ואכן, מדרום. באו כי לכוחותינו, שיך הזה שהרכב
 אלא זה שאין להם נתברר באחור למקום. לבוא צריכים שאנחנו

 כלי־הנשק וכל תקפה בכל אז סערה החול סופת מצרי. רכב
 שנהרגו ולאחר המאטלרים. לבד פעולה, מכלל יצאו שבמשלט

לסגת" אלא ברירה עוד בפניהם נשארה לא בחורים, שני עוד
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?״ ״נכון — שאלו — המשלט״ את לכבוש הולכים ״אתם
 כדי הנה. באנו כך שלשם ספק אין להם. השבנו — ״נכון״

ולכבוש. להלחם
 לגדוד עתודה תפקידנו: את הבינונו רן של הסברתו מתוך
 עכשו מסופחים אנחנו אליו — עצמו השריון גדוד גם השריון.

הגזרה. על הפקוד שבידיה ל,הראל/ עתודה מהוה —
 בעוז נשבה הסופה למטה. הלך ורן הכביש על מעט עצרנו

 צפון, לכוון אש תותחים ירקו משמאלנו מעורפל. כולו והאויר
המצרים. בידי ונכבש שחזר המשלט אל

:התכנית את והסביר רן חזר קלה שעה לאחר
 התותחים ולכבשו. המשלט את לתקוף יוצאים "אנחנו

 בשעת אותו ויפגיזו הכביש מצד יתקרבו הטנקים אותו. מרככים
 ירד למשלט, משנתקרב מדרום־מערב. אליו נבוא שנתקרב.

 — פרוצה תהיה כשהגדר התיל. גדר את לחתוך כתתו עם אריה
 שמיר :גלים בשלשה נתקדם אותו. ונכבוש המשלט על נעלה

 ואני. זמקה — אחריהם מימין. ואברהם משמאלו אריה באמצע,
בי״ת". פלוגה של הזחלים שני — אחרינו

 שם שימצאו סכויים "אין :והוסיף הפעולה סדר על חזר רן
חזקה". אש — העיקר נגד־טנקיים. תותחים

 לרדת הוא צריך האמנם תפקידו. בדבר ושאל חזר אריה
 לחתוך מספרים זוגות שני תקבל "כן. — הגדר? את ולחתוך

תיל".
מעצורים! יהיו שלא מרגיזה. הסופה רק ברורה. התכנית

 ;מקד׳ רן, כך אחר אריה, אחרי אני אחריו, אריה זז. שמיר
 של שלישי זחל וצבי. מנחם — בי״ת. פלוגה של הזחלים ושני

יצא. ולא נתקלקל בי״ת פלוגה
 על ודהרנו חזרנו שוב בכביש. בקע הזחל. נתקפץ לרגע

 שאיננו. ודב — הזו ה,מחורבנת׳ הסופה רק ההם׳ כבימים הכביש
 בי״ת. פלוגה של השנים ועוד כאן, מהפלוגה זחלים חמשה רק

בינינו. תאום אין עדיין
 כדורים וגם הרבה התפוצצויות אש. ופלטו פצפצי תותהים

 שלהם ומכונות־ידיה שם עמדו משורינים מלמעלה. זוהרים
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 מוגפים, המשורינים תריסי המשלט. לעבד צרורות משלחות
התריסים. את אנחנו גם הגפנו

 פלטו תותחיהם הטנקים. שני את ראינו הכביש בהמשך
פגזים.

 כבר ויותר. יותר ונתערפל הלך האויר שככה. לא הסופה
 שמיר עכורה. כנעילה כלל. בשמש חשנו ולא אחר־הצהרים

 — אני לשמאלו, ועבד ירד אריה הכביש. מעל וירד שמאלה פנה
 הסתכלתי זחלים. שלשה חזית: בשורת התקדמנו מימינו.
זחלים. שני עוד — ואחריהם זחלים. שני :לאחורי
 המרחקים על שמרנו לא־חדה. בתפנית ימינה פנינו שוב
 פגזים מתפוצצים לפנינו מטרים מאות מטר. חמשים בינינו:

 ? ממהר שמיר אין למה הרוחות, לכל אבל׳ הערפל. בתוך שלנו
 הטנקים רק פסקה. — והנה שתפסק. להפגזה שחכה נראה

 לא אך מהירות. ביתד מתקדמים התחלנו להפגיז. המשיכו
 נדמה כן, והנה, דבר. ראינו לא עדיין בעבר. ההיא במהירות
 גדר־ רואה מישהו בערפל. כהה־מלבין גוש משהו. שרואים

 — ואולי מאות. ארבע ואולי מטר. מאות שלש — המרחק תיל.
כזה? בערפל ידע מי מאתים.

המקלעים!" עטיפות את "להסיר
 טווח לידו. רק עליו, נופלים אינם הפגזים המשלט. הנהו

גרוע.
 דומה אליהם. קרבים אנחנו במשלט. נפערים שחורים לועים
הלואי... וטובה. הולכת שהראות
 מתקדמים. אנחנו עדיין. פקודה כל אין לאלחוט. קשוב יוסי

 !במשלט כלל פוגעים הם אין חלשות, הטנקים תותחי פגיעות
 !וטובה הולכת הראות הלא ? רואים אינם האם י להם קרה מה
רואים... אינם זאת בכל !..הארור הערפל הערפל, אה,

הזחל: מתוך צועק מישהו
!..״ בורחים מצרים !״מצרים

 את מכסה הערפל בטוח. אינני כך. רואה אני שגם דומה
שלפני. השטח
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 הפגיעות שלו. מברן׳ יודה ירוחם פקודה. בלי נתכת אש
המשחירים. הבונקרים לועי ליד נראות

 פוגעים במקלע. מרביץ שמואל׳יק פוקד. אני — "אש!"
!בעמדות

 מטר. ממאה פחות המרחק הגדר. את לחתוך צריך עכשו
 אין זה למה אך ? בקרב לעצור לעצור... צריך ונגיע. מעט עוד

? לעזאזל שם, מתעכב הוא מה 1 יורד אריה
מהמשלט. עדיין דחוק הוא משמאל. נוסע אריה אך

במשלט. מבריק משהו
 ברק ושוב במשלט ברק שוב הזחלים. בין עולה עשן

ההדק. מן מרפים אינם המקלענים הזחלים. בין והתפוצצויות
 רואה: אני שמיר. לכוון ומראה מאחורי לי קורא מישהו

לאחוריהם... נוסעים ואריה שמיר
 של פרושה מה נסיון־עבר. של חטוף זכרון בי, נפער משהו

 אך משהו, לשמוע מנסה אני ההשתגעו? זו? בסיעה־אחורנית
שותק. יוסי של מכשירו
 הפגזים מתפוצצים אמנם להתרחש. העומד באסון חש אני
 נסיגה של פרושה מה אבל פעם. לא כזאת קרה כבר סביב.

זו? משונה
 לא כדי בשטח... "לתמרן קולו: משמיע האלחוט מכשיר

להפגע".
 לנסוע אסור בטוחה! מפלה זו תמרון. איננו זה — אבל
 כמה המחתרת. מלחמת בלקח נזכר אני קרב! בשעת אחורה
 נסוגים אין :היסודי החוק ידיעת אי בגלל קרו כשלונות וכמה

 אחורה. לסגת אסור — בידך כלי־משחית כל ואפילו אחורה!
 קדימה, הסתער — להסוג אתה רוצה אם חולף. הנשק מורא כל

 התקדמות כדי ותוך לרגע. אפילו — מוראך את הטל קדימה.
 יצורי כהמון, חילים בדמי. שנתקע כלל היה זה לצדך. הסוג
מורא! להטיל :הפסיכולוגיה של לחוקה נתונים הם, אנוש

 אני עומד כאילו מהגדר, במרחק־מה עובר קדימה. נוסע אני
 אבי אבל להסתער. אני יכול יודע, אני המשלט. על להסתער

עוקף אני נסיגה... כדי תוך בשטח מתמרנים האחרים יחידי.
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 משמאלי. והמשלט ומסתובב חוזר מאחורי׳ והמשלם בסבוב
 והתותחים. המצרים !הרוחות לכל סביב. מתפוצצים הפגזים

 שמאלה!" שמאלה! ימינה! עוד ימינה! "שמאלה!
 הוא, לפקודה. בהתאם בקור־רוח. פועל הנהג, שמואל,

 ידיות רק נשמעות בזחל בקור־רוח. פועל לכאורה, העצבני
והפקודות. הרובים המקלעים,
 בצדו. נפער לוע שמיר. של בזחל מתרחש. משונה משהו

 סביב מתפוצצים ופגזים הזחל. מתוך עלה עשן שחור. לוע
סביב. הזחלים, בין סביב,

שלנו. הזחל מתוך צועקים שומע אני — !״ ״נפגע
 לעבר רץ מישהו נסיעה. כדי תוך להתקרב מנסים אנחנו

ממנו. זב דם אותו. אוספים אנחנו הזחל.
 גופר את חדר היחיד. הבנזין בטנק הזחל׳ במרכז פגע הפגז

 אנשי קפצו מיד יסף. ולא השמיע אחת אנחה דמול. יוסף של
 נשתתק, יוסף ברגל. נפגע צועק, התחיל שמחה ארצה. הזחל
 ולא כמעט המום, מנחם בגבו. נפגע הנהג׳ עזני, הלם. נתקף
 היא לאל, תודה נפגעה. שרגלו חש ארנון נפלו. משקפיו נפגע.

 השניה רגלו האחת. ורגלו ידיו שתי על מדדה בן־דוד שלמה.
 ארנון צועק. איננו אבל מדדה, הוא נתרסקה. הרגל כף נפגעה.

 ממהר ארנון קשה. פצוע ודאי בקול, צועק שמחה חובש. הוא
 של פצעיו להרגיעו. ומנסה פצעיו חובש הפגועה. ברגלו אליו

 מה שמירי "איפה להפליא. מתנהג והוא ביותר קשים בן־דוד
שואל. הוא — ?״ שמיר שלום

 איננו שדמול ראו כולם. עם קפצו נפגעו, לא וגרשון שמיר
 רוח־חיים עוד אין הצלחה. בלי — להוציאו נסו לזחל. וחזרו

 ארצה. וקופץ ממהר שמיר הזחל. לדופן דבוק הוא בדמול.
 פגז בזחל, שני פגז פוגע — כן אחרי שניה אחריו. גרשון

 מתפוצצים פגזים עוד בלהבות. והזחל מתלקחת אש תבערה.
 השני. מהפגז נפגע מנחם בשריקה. חולפים כדורים סביבם.

 שיניו את עוד מרגיש איננו הוא ביד. ורסיסים בלסת שבר
מהאש. מרחיקו החובש לתעודותיו... ודואג

וזמקה. רן שמאחורינו. הזחלים שני הופיעו
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 הזחל אל נוסע עצמו הוא רן. עלי פוקד — בחזרה!״ ״סע
 לשלום באחריותו רן חש הנפגעים. יתר את לאסוף הנפגע,

 שורקים וכדורים מתפוצצים פגזים בעצמו. נוסע הוא האנשים.
הלם. מקבל מישהו ועוד

 לחזור. מהרו הם רואה. אינני בי״ת פלוגה של הזחלים את
 שנשאר דמול יוסף ובלי שמיר של הזחל בלי חוזרים. אנחנו גם

בוער. והזחל בתוכו.
 הוא עזרא עזרא. של בצדקתו אנחנו מרגישים עכשו רק
 הוא אין כחובש. אל״ף פלוגה עם לצאת והתנדב גדודי חובש
להתקפה. אותו שנקח והתחנן׳ בקש הוא בעורף. להשאר רוצה

לחובש... מקום אין לו. השיבו — מקום״ ״אין
 בחובש זלזלו אותו. לקחו ולא התחנן. — שרשרות״ ״אטען

 שקרה, מה שומע חוזרים, אותנו רואה וכשהוא לצאת. שבקש
 מרירות לחובש... צריכים אין חרון. אותו תוקף — ורואה

פניו. על מתפשטת
 לבד נעצרים, הכביש ליד מעלינו. וחולפים שורקים הכדורים
 לבית־ ומשם האסוף לתחנת במהירות מועברים הם מהפצועים.

שדה. של חולים
 הפלוגה אנשי נפגעו כי שמעה האחות, הקטנה, גאולה נזעקת

 טוב עצמה מרגישה היא שאין אף ולעזור. לבוא ממהרת והיא
הזה. בישימון

 לבוש השריון, גדוד מפקד לידם הכביש. על משורינים
חת. וללא זקוף והוא סביביו ומשקיף עומד אפודת־פרוה.

 זקוף לעמוד מספיק זה אין אותנו. מספק איננו המראה אבל
 לא שהטנקים טובה, היתה לא שהתכנית יודעים ואנחנו בחזית.

 היינו — עמנו דב היה אילו דב. חסר — ובעיקר כצריך. חפו
 שנפגע, כפי נפגע, היה אחד שזחל יתכן המשלט. על מסתערים

שלנו. היה המשלט אבל
 שיטת הגדוד. של ברוחו שאינה בשיטה התקפנו זאת תחת

 וזהירים. אטיים לשלבים פצול הכי. בלאו הקטן הכוח, פצול
 חד־גלית, בשיטת־מחץ בודאי, תוקף, היה דב, כאן היה אילו

המשלט. את ועובר שוטף
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 ,רזרבה׳ שהוא השריון, לגדוד ,רזרבה׳ ואנחנו איננו דב אבל
לפלמח.
 ודוהרים חוזרים אנחנו המשלט. את לכבוש הצלחנו לא
ושואלים: הרגלים, הפלמח, אנשי עומדים עמנו. בל ולבנו

והמשלטי" "נוי..
 שנכבוש קוו בשורה. רוצים והם י נגיד מה וכי טוב..." "יהיה

והבטחנו...
 הצליח. לא הוא אף השריון. מגדוד בורקה, תקף שעה לאחר

 ובמספרים — אטית בשלבים, התקדמות :שטה באותה נהג הוא
הגדר... את לחתוך

 הסמלים, מקורם ידידנו ורדי, דוד ופצועים. אחד הרוג עוד
ויחיה... ולראי במצחו. פגע פגז נפצע. הוא אף

המצרים. בידי נשאר והמשלט הערפלי היום העריב

 זזנו. אשר בכל ורחף נשא החול והלכה. גברה הסופה לילה.
 נכנסנו בשמיכות, התכרבלנו לאוכל. טעם כל עוד היה לא

ונישן. — לחפירות
 ונתח, חזור לנתח, נסיתי ברקותי. המאורעות הלמו עדיין

 גסים היו המשגים ברורים. היו הדברים אי־ההצלחה. סבת את
 יכולתי ? השגיאות לתוך להגרר עצמנו נתנו מדוע כן, ואם מאד.

 שומע פשוט. חיל כלומר, ,כורדי׳. אני בפשטות: לעצמי לתרץ
 תוקף. — לתקוף נלחם. — להלחם מצוים יוצא. — פקודה

 הוא, שידאג מם־פא. מפקד׳ יש מילא, — ולא טוב. — ,הולך׳?
 תרוץ זהו — אבל החטיבה... מפקד או המג״ד׳ שידאג או

 שאנחנו מה ידענו אנחנו כאלה. היינו לא אנחנו כי מתחמק.
 של יחסים רק היו לא רן עם יחסינו דעתנו. את והבענו רוצים,
 דעת שומע והוא כאחד. וידיד מפקד הוא דן לפקודיו. מפקד

ברצון. פקודיו
 אי־ההצלחה: גורמי את מונה אני להרדם. יכולת בלא שכבתי

 ממש. הקרב בשעת עוד עמדתי כך על איננו. דב — ראשית
 הכבדה אחריותו אף על חולשתנו. היתד, — התודעה ובעצם

 ישר, הוא רן בו. שתבטח עליך המפקד הבוטח, לדב, רן דמה לא
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 נזהר הקרב לפני אותם. הוא מגלה דוחו, לפי הדברים וכשאין
 הביעו עיניו אבל הזו. שטת־הקרב לכל מורת־דוחו את מגלות

 :עמו שכמם את גלה הקרב לאחר ומיד כך. אמרו פניו כל זאת,
 עם תאום ללא מוכה׳ פלוגה שריד אנחנו, בסדר. היה לא זה

 לתקוף. אותנו שולחים והנה — כרזרבה באנו האחרות, היחידות
 היה זר הכל ההתקדמות. קצב ההתקדמות, כוון עצמה, והשטה

לנו.
 לא רוחנו לאי־ההצלחה. סייע העכור מזג־האויר שגם ברור,

 גדולה היתד, המכה עוג׳ה. שלפני הימים כבאותם מרוממת היתד,
 היינו יחדיו, התכנסנו מדי בגו. היה הנופלים של זכרם ועדיין
 לכוד מלוכדת פלוגה היינו אנחנו כי ובבדידות. ביתמות חשים

 רחף הכל ועל איש. חמשים אף מונים אנחנו אין עכשו רעיוני.
 כאן, נלחמים שאנחנו זו בשעה עכו. משפט יותר: עמוק סיוט

 כנושאי שמואלביץ ומתתיהו פרידמן־ילין נתן בעכו עומדים
 כנאשמים! עומדים הם ישראל. חרות לוחמי של ,אשמתם׳

 המציאות בין והולכת נקרעת נשמתנו גם והנה פצוע, היה גופנו
!אחת בשעה — והכל בעכו. המביש המחזה ובין כאן הקרבית
 גם יש לח״י. שם את להזכיר המפחדים רבים נמצאים וכאן

? כזו בשעה להיות יכולה רוח מה כאלה.
 ימים אלינו. בא מקרוב זה שאיננו. לדמול המחשבות עברו

 ואף אצ״ל. אנשי ברוך. וחברו הוא לנגב. דדתנו לפני אחדים
 אלה חברים שני הפלוגה. של הלחא״י בהוי נתמזגו כן פי על
 השחור׳ ,הלגיון אנשי רוב בפלוגה. יחידים אצ״ל אנשי היו לא
 שאין כלל, הרגש ולא בפלוגה נטמעו הם אבל אצ״ל. אנשי היו
מחתרת. לוחמי לכל: היה אחד שורש לח״י. טהרת על היא

 המחשבה פעולה. מכלל הוצאה כתה עוד איננו. דמול רק ולא
רוחנו. מצב את לרומם כדי בה היה לא זו עובדה על

 זזים. בוקר לפנות בשלש במחשבות. להפסיק עצמי ברחתי
 והפניתים המחשבות את דחסתי כוח. להחליף מעט, לישון צריך

שיתחלמו! החלומות. למחזור
 ארוכות. שעות חלפו שזזנו, עד אבל התעוררנו. בשלש
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 נצא קרב לאיזה זה? יום יביא מה בא. חדש ויום חלף הלילה
היום?

 לכוון החולות, לתוך מערבה׳ פנינו וירדנו. לכביש עלינו
 ימים לפני רק האויבים. של ארצם — במערב שם מצרים.
 הרבה שם להרחיק חשבנו ההוא. לכוון מסע על חלמנו מעטים
 רפיח. סביב מדשדשים אנחנו עכשו קילומטרים. עשרות הרבה

 הגבול גדר שתכנע. עד עבר, מכל אותה וסובבים מדשדשים
 דקלים במרחק. נראו עצים למערב. נוסעים ואנחנו במזרח
 חריש עקבות צבא. כמחנה גדודים, גדודים רב׳ לגובה שם תמרו
לדקלים. קרבנו באדמה. נראו

 הפקודות את כבר זה למד רן להתחפר!" מהזחלים! "לרדת
 המשמיע הוא עכשו מלוין. על מקפיד רק היה בעבר הללו.
דב. של הפקודות אותן אלו אין לא. אבל הפקודות. אותן

המצב: את מסביר ורן מתחפרים, התחלנו
 אל־ כביש על החולש משלט בבוקר תפסה "יחידת־פלמח

 מצרית. להתקפת־נגד לחכות יש לצומת. ממערב עריש׳
 בינתים במשלט. המצב יחמיר באם לעזרה, עתודה — תפקידנו

!״ להתחפר —
 ירוקי־ ,ענפים עצים נראו הגבעה על גבעה. בשפולי היינו

 אל המשתרע במורד הגבעה, על המשלט אקלפטוסים. צמרת׳
מאתנו. מטרים מאות כשמונה הכביש.

 חרושה. חלקה בצדי עלו נבטי־שעורה מתחפרים. התחלנו
 בידו. את היתה לא מטרים. שמונה במרחק לידי, התחפר שמיר

בקסדתו. היה מתחפר
 האויר החפירה. את להעמיק השקט. שעות את לנצל צריך

 ומעמיקה. הולכת החפירה להתחמם. כדי לעבוד וטוב קריר,
 החול את להשליך חייב ואני נושבת הרוח מתעיפת. שהיד רק

הבור. אל החול את הרוח תשיב כן׳ לא שאם אחד, לכוון
 זה היה לא המשלט. את לבצר באו חיל־ההנדסה אנשי

 אבל קרב. ללא נתפס והמקום רגילה. גבעה רק כן. לפני משלט
 יוכלו לא המצרים כי במקום, להתלקח עלול שקרב ספק אין

לעורף. שלהם התחבורה דרך את החוסם עברי משלט לשאת
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 לא שלל המשלט אנשי העלו הראשונות הבוקר בשעות כבר
 להנאתו בנסעו נתפס שלהם מהשין־ריש מצרי קצין מעט.

 ידיו כשעל עצרו המשמר ,פרייבט־דה־לוקם׳. במכונית בכביש׳
 בדרך. ההפרעה על התמרמרות דברי פולט ופיו לבנות כסיות
 ולקחוהו לתדהמתו, לו, אמרו — !״ יהודים יהודים, אנחנו ״אבל,
 המגוהץ, בקצין מטפלים הם עוד ה,פרייבט־דה־לוקס׳. על לשבי

 שהחילים מצרך נעלים... :טוב כל מלאה גדולה, מכונית הופיעה
אחר... דבר מכל יותר אותו שונאים המצריים

 שורקים החלו וקלעים נשמעו יריות לפתע. הופר השקט
המצרים. התקפת שנפתחה נראה מעלינו.

 פגע בי״ת׳ מפלוגה צ׳יטה, נזדעק. וחובש נשמעה צעקה
 מעל טס הקלע רצינית. הפגיעה היתד, לא לאשרו בראשו. •קלע

 לו נגרמה וכך הראש... למבנה בהתאם עגולה, בקשת ראשו
 נאמן אבל הדברים, היו בדיוק כך שלא יתכן ארוכה. שריטה
הצ׳יזבתים... משונאי הוא שאין אף היה, שכך צ׳יטה׳ עלינו

 נשמעו רעמי־נפץ היריות. הקדמת ארכה זמן הרבה לא
 לרדת "צריך המשלט. פני על והתנשאו עלו שחורים ותמורים

מישהו. אמר — לחפירות!״
 היריות רעמי התערבו וסביבו. במשלט נתפוצצו פגזים

 שלנו תותחים גם קרבית. מוסיקה של לבליל והיו הנפץ בקולות
לקולות. רעדה והארץ למקהלה נצטרפו

 — וקרבו הלכו אלינו. וקרבו הלכו הפגזים התפוצצויות
ועשן. והתפוצצויות שריקות עמדותינו. את ועברו

 שהתחלנו שטח, של במרכזו פגע פגז מאחורי. עלה עשן
 הפתגם: בפי אמת !מזל־של־כלבים וזנחנוהו. בו להתחפר

מזל... משנה — מקום משנה
 שפך־ להתפוצץ. ממשיכים פגזים לחפירה. ראשי הכנסתי

 מלולה התפוצצות — אחריו ומיד החפירה. את פתאום כסה חול
:ורואה — ראשי מרים אני רסיסים. שריקת

 לחפירתי. שמיר של חפירתו בין לידי׳ לועו פער מכתש
 — מחפירתי רחוק והמכתש מטרים. שמונה רק בינינו המרחק
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 טוב מזלי שלשה... — שמיר משל ואילו בלבד... מטרים חמשה
שמיר! משל מטרים בשני

 לא, אך רב. חול שבלעתי מפי אולי פתאום. נתיבש גרוני
 כל אחר הראש את להוציא כבר נמאס מהפחד... זה שטויות,

באמת... מפחד שהתחלתי נראה שנמאס, רק ולא התפוצצות.
 חלילה, אפגע, ואם יותר. בטוח אני כך אפרקדן׳ שכבתי

 אני עוד... אותי להשכיב יצטרכו לא לחברי, עבודה אחסוך
 בודד עלי. היורדת בבדידות חש אני לשמים. וצופה שוכב

 שכבת־ אדמה, — שאפנה לאן סביבי. אדמה כתלי בחפירה.
 לרוב. התפוצצויות — ובחוץ ומתדרדר. מתגרגר וחול אדמה
 שהפחד אני מבין עכשו הפחד. של מהותו אני תופס עכשו
 כל רואה אתה כשאין ישע, חסר עומד שאתה שעה רק תוקף

 ידעתי, — בקרב היינו כאשר הסכנה. נגד משהו לעשות אפשרות
 אין עכשו באויבים. שאהרוג ידי על הסכנה, את למנוע שאוכל
 שאץ אני ויודע עיני לנגד אויבים כל אין ,עתודה׳. אלא אנחנו

 להשתרר הפחד החל כן על לתודעתי. נכנס הדבר לפני. אויבים
הדבר. סבת על היטב עמדתי עכשר כן׳ עלי.

 סובבים וכבר ראשינו הוצאנו ששככה. עד ההפגזה ארכה
 חיל־ אנשי וחוזרת. המשלט לכוון נוסעת מכונית בשטח. אנחנו

 אותם הפתיעה ההתקפה הרבה, לגדור הספיקו לא הנדסה.
 עוברים ברגל, מהלכים אנשים כמה עבודת־הבצור. באמצע
מחפש־מה. נראה מהם אחד לידנו.

 "לא, ברוך. של אחיו לי. אומרים — ברוך״ את ״מחפשים
 ״1 במשלט נשמע מה ? שלומך מה בגבולות. נשאר יצא. לא ברוך

 ידיעות הקשר. צבי׳קה, ספר מכך יוחד משהו. ספר הוא
:יותר מדויקות האלחוט

 הופיעו סביביו, את ולמקש המשלט את לגדור "כשהתחילו
 לכביש הקרוב המשלט את פינו מיד מצריים. טנקים שני

 נשארו ותיקים מאטלרנים שני רק העליון. במשלט ונתרכזו
 הטנקים משהגיעו המצריים. הטנקים להתקרבות לחכות במשלט
 מהם אחד נפגע המאטלרנים, מעמדת מטרים עשרה למרחק

את גלגל השני, הטנק בזה משהשגיח ונעצר. בפגז־מאטלר
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 על השני הטנק את בהפקידו במהירות, ונמלט שרשרותיו
אנשיו.

 לתקוף נסו רבים. ומשורינים רגלים הופיעו כך אחר "מיד
 לפעולה. נכנסו רבים תותחים הצליחו. ולא — המשלט את

 מרובע מטר כמעט היה לא בשטתיות. המשלט את חרשו הפגזים
 נתקלקלו, במשלט הנשק כלי שרוב ואף פגז. בו פגע שלא אחד

 בתנאי־האבק אף מעמד החזיקו ,בזות׳ הלוחמים. נסוגו לא
 כפלמחאים הלוחמות בנות־פלמח נמצאו בעמדות הגרועים.

 בעמדת ישירה פגיעה פגז בפגוע נהרגה מהן אחת עצמם.
עברית". ,בזה׳

 נוספות. חדשות לשמוע רן אל נגשנו בהפגזה. הפוגה היתד,
 לתקפה. הפוגה תכנס בשבע :חדשות באמת אלו הרי !אכן
 ונתפשטה הלכה השמועה אבל מאושרת, ידיעה זו היתד, לא

 כזו: בשעה זו מעין ידיעה משפיעה כמה וראה ודאי. כדבר
 במהרה, יעריב שהיום בקשנו לגמרי. סבלנות חסרי היינו עכשו

השביעית... השעה כבר שתגיע
 היה. גדול היום עדיין לפנינו. היו רבות שעות עוד אך

 על כי מחפירותינו, מעט דחוקים היינו ונשנתה. חזרה ההפגזה
 בנפץ רעמו פגזים ממש... נפסקה שההפגזה עצמנו, השלינו כן

 החפירות. אל מלחזור מאוחר היה לידנו. תתפוצצו מחריש
 שהבהלה אלא לארץ. נשתטחנו ורבו. ועצמו תכפו הפגזים כי

הפוגה. באה שוב היתה. כלא חלפה הזעירה
 לחפירות, חזרנו מכבר זה צהרים. לאחר כבר היתה השעה
 צריך הרעב. עלינו תקף — אך שתתחדש. להפגזה מתכוננים

משהו. לאכול
 ורק בחפירות, שכבנו ההפוגה זמן כל !,מחורבן׳ מזל איזה

 הזחל ליד עומדים היינו ההפגזה... נתחדשה — לאכול משיצאנו
 בשלישית. ההפגזה נתחדשה והנה קופסאות־המזון את ומוציאים

 ומשהו רסיסים שריקות שמעתי להשתטח. אף הספקתי לא
להתכופף. והבריחני ראשי על נצטלצל
 הבטתי ראשו. על לו שחבטו כמי משונה. צלצול זה היה
 את הסרתי היורים. ופניו לידי עמד הנהג שמואל — לימיני
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 את תפסתי רסיס... בו. נפער גדול קמט בו. ומששתי קובעי
 הפלדה קובע את נשאתי ישראל מנהג בזכות שנתרחש.

 שעמדתי, במקום אני עמדתי ולולא היום. כל במשך ראשי על
 ולראשו לצדי ממש עמד הוא הרסיס... את מקבל שמואל היה
פלדה. קובע אין

 אלה שהיו אלא נתחדשה. מיד אך לרגע, ההפגזה פסקה שוב
ומבהילים. משונים פגזים

הפגזים. קול נשמע — ״פםססםםסםס....״
פסססס..." פססססס... "פססססם...

 תקפה הראשון פרגע עשן. מעלים והחלו בינינו נפלו הפגזים
 פגז נפל כן לאחר מיד לארץ. ונשתטחנו ממש בהלה אותנו

 נתפוצץ, לא שהוא אלא ממרבצי. מטר מחצית בקרבתי׳ אחד
 דמיתי מתמר. ועשן לחש פסססססם... ממנו: עלה לחש רק

 ראינו הרי מאד. יתכן זה הלא התקפת־גזים. עלינו שנפתחה
 מפני היו חוששים אם לגופם. הגז ומסכות מצרים חללים הרבה

 ריח כל בא משלא אך לכך. גם הם מוכנים ודאי גזים, התקפות
 שהפגז אלא משתהים. פגזים הם אלה שמא הרהור, עלה מיוחד,

 לאן יודע אני ואין מסביבי, רבים פגזים ועוד בקרבתי היה
 מה בפגז. והסתכלתי ראשי הפניתי בדירה באין להמלט. אוכל
 נתרגעתי שבתדהמה, הבהלה לאחר עודי להפסיד אני יכול

 עשן!.. פגזי — בסך־הכל עשן. פגז אלא זה היה לא קמעה.
 מסכי־עשן מותחת. לחרדה הפכה וההרגעה מעט שעוד אלא׳

בקרבתנו. דבר עוד ראינו ולא כולו השטח על־פני נתפשטו
חרדה. של הרהור חלף — להסתער! עומדים המצרים

 והעשן הרגילה ההפגזה הפסקת ברורים: סמנים היו אלה
 הבריח, ואת המחסניות את בדקתי הסטן, את חבקתי המתאבך.

 את לעצור צריך יהיה. אשר יהיה החול. מעט את מהם נגבתי
 צריך גלוי. בשטח רק כלל׳ בחפירות איננו ואנחנו !ההסתערות

 אט אט לפנים. קרקע גבנונית שתהיה טוב עמדות־אש. לתפוס
 שפחדנים נראה באה. לא מצרית התקפה ונמוג. העשן הלך
 לא נפחדנו אמת׳ בלבד. מורא עלינו להטיל רצו אולי או הם,

אבוד־חושים. כדי עד לא אבל מעט׳
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 להסתערות מתכוננים מהמשלט: ידיעות והגיעו מעט עוד
 לעזרה. לצאת מוכנים להיות הזחלים, על לעלות נצטוינו חזקה.

ההתקפה. את להדוף כדי
 בהרגשה לא כי אף ומזומנים. מוכנים הזחלים, על כבר היינו

 כבר ואנחנו להגנה, סיוע אלא התקפה, זו אין סוף סוף נעימה.
ורעבים. עייפים מרוטי־כוח,

 זמזום נשמע והנה — אבק נגבו נשקם׳ בדקו המקלענים
 הלכו מאיים. בזמזום וקרבו, המטוסים הלכו במהירות מטוסים.

מעלינו. וירדו הלכו וקרבו,
הפקודה. את שמענו — !״ במטוסים לירות ״לא

 למנות, נסינו בשצף־דאיה. מעלינו וירדו קרבו המטוסים
 סמל 1 האלה המטוסים למי !הרוחות לכל כתריסר. :הם כמה

 כן? אם הם, למי מגן־דוד. לא גם עליהם. היה לא מצרי
 והם בהם, מסתורי משהו היה ידענו. לא סוריים? עירקיים?

ביללת־אימים. ושורקים עוברים כלהקת־עורבים, מעלינו חגים
מחסה!" עמדות לתפוס הזחלים! את "לפזר
 מרוכזת. מטרה להוות לא בשטח. ונתפזרנו הזחלים מן ירדנו

 מתקדמים. התחלנו המשלט. לעזרת לבוא הפקודה נתקבלה
 בואכם. את "עכבו חדשה: פקודה נתקבלה הדרך באמצע

ורכב". הרוגים הרבה השאיר נסוג. האויב נהדפה. ההתקפה
 היתה השעה עוד. לנו קראו לא מתוחים. וחכינו עצרנו שוב

 האש. תופסק שעתים בעוד אושרה: השמועה חמש. כבר
 הנה יקר, מחיר עבורו שלמנו כי אף בידינו. נשאר המשלט
 ואף הכביש על שולטים אנחנו לארצם. המצרים דרך את חסמנו

המקלעים. בטוח מסלת־הברזל
 את להחליף המשלט. אל לצאת זחלים שלשה נצטוו בשש

 כולם טוב. אחד מקלע עוד להם נותר לא הפלמח. של המקלעים
 לתקן הפלמחאים הספיקו שהגיעו, עד אך מהאבק. נתקלקלו
ל׳טרנזקציה׳. נצטרכו לא ושוב אחדים מקלעים

 ושבת מעט עוד בין־השמשות. שעת וקרבה. הלכה ערבית
 מראה וראיתי גבעה על עליתי הפוגה. — ועמה אליה. תקחנו

 והוא !מצפון — התיכון הים התיכון... הים :ממראות־הערגה
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 הים. חולות את מלחך גליו וקצף למטה רבוץ בערבית, מתעטף
 לעצמו איש זמרנו בא. שבת ליל הששי. יום חלף שקיעה.

 כל פסקה בשבע האש. הפסקת שעת שהגיעה עד ברננה׳. ,לכו
 ההתקפה. סערות בכל עמדנו בידינו. נשאר המשלט ידיה.

 כתב' על לחתום יוכרחו עכשו מערפם. עכשו מנותקים המצרים
כניעה.
 שבת קבלתי לא מעולם ומוזרה. זרה קבלת־שבת היתה זו

 אנחנו כאילו נדמה, לרגע טעמה. מה ידעתי ולא בחוץ־לארץ
 היא. ישראל ארץ סיני גם !הדבר כן לא הרי אך בחוץ־לארץ׳

!כובש עברי כחיל בסיני, קבלת־שבת !הרגשה איזו אבל,
יום. אותו כל אכלנו לא שעדיין נזכרנו אז רק

 השלל את לקחת בא, טרקטור גדול. רעש קרב ממרחק
,ברנקריירם׳. ושלשה משורינים שני טנקים, ארבעה מהמשלט:
 שם עוג׳ה.—רפיח כביש ליד אתמול, לחנית חזרנו בלילה

 המטוסים חמשת הפלת בדבר המופלא המעשה את שמענו
 המטוסים הפלת מחזה על הספור לשמע התענגנו הבריטיים.
 רבים מזרח. לצד הגבול, לגדר מעבר הרחק הנופלים הבריטיים

 שנתמלאו גם והיו זה׳ למראה משמחה רקדו מעמד, באותו שהיו
 בשמעו פדחתו את שגרד אחד׳ מפקד על ספרו גדולה... יראה

אמר. — צרות״ לנו יהיו ״עכשו המעשה. את
 היו כעדת־עורבים, מעלינו שטסו המטוסים, שנים־עשר גם

 כי ובחמתם האבודים. המטוסים אחר שחפשו בריטיים, מטוסים
 צבא בידי כבר שהם בחשבם מחנות־רפיח, את הרעישו רבה

 תותחי■ בידי אחד בריטי מטוס הופל זו התקפה תוך ישראל...
ספרו. כך — המצריים ההגנה

 מאובקים, עייפים, גדר־הגבול. ליד חונים אנחנו שוב שבת.
 הכל? תם האמנם הפוגה. ומלפנינו קרבות מאחורינו פרועים,

 ושכחנו כמעט לא. הוי׳ ? שמחים להפוגה. שמחים שאנחנו דומה,
וזכרונות. עיפות רק עוד. שמחנו לא עוג׳ה מאז מהי. שמחה

 אליו. מצטרפת חבורה בחלב. תה לשפות נגש מישהו
 והנה, נוזל. של טעמו מה ושכחו כמעט יבשות. יבשות השפתים
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 בבני־המעים. וגרו השפתים נשתוקקו בחלב... תה החם, התה
אסור!" היום... שבת אבל...

 י הרמב״ם אומר איך מכך. להתעלם מנסה הקיבה ?.. אסור
 מותר עכו״ם, למושבות ישראל, ארץ לגבולות שהגיע עברי חיל

 בחלב תה גרוע מה כן, אם יין־נסך. לשתות ואף טרפה לאכול
 אתמול עוד שאלה. לשאול עמנו איננו רב ..י בשבת שנשפת

שבת. והיום — הקרבות נתחוללו
 כמה הו, ימים. שבוע מלפני ישן, ,דבר׳ גליון מוציא מישהו

 חדשות מה בסקרנות. בו מציצים אנחנו עתון. ראינו לא ימים
בעולם?

ישראל. צבא תנועות על האפלה
בוגדים... נאשמים... לח״י המשפט...

 למלחמה... טובים אנחנו אנחנו... לח״י אנשי אנחנו, גם והרי
למלחמה... טובים

מדורות!

 תותחים קול אין שקט. ומסביב ונתערבלה. געשה הסופה
 הסופה רק שקט. סיני. אויר את עוד מפצפצות אינן -ויריות

 רק וגועשת. ועולה סוחפת ומתרוממת. סוערת שוקטת. אינה
 ונכנסת להלחם ממשיכה היא צו־ההפוגה. את קבלה לא הסופה

 עייפים מה הו, עייפים. כך כל ואנחנו ירגעו. שלא לעצמיגו,
אנחנו!

 אנחנו הלא :מוזר לגבולות. חזרנו במוצאי־שבת
? אנחנו שמחים לא ומדוע במערכה, נצחנו

 לעינינו הגדול הנצחון את ראינו כי אכזבה. אכולי היינו כי
 את להשלים היינו שעומדים בשעה פתאום, נקטם. והוא

:עלתה ופקודה הכל נפסק המלאכה,
לגבול... מעבר לחזור !הכל לעזוב

 הישימון בלב לעיני. ירוקה שעלתה עד בישימון סובב הייתי
פירות חול. העין מלוא סביבו. וחול שיח־עגבניות הוריק
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 עגבנית־ לקחתי הצטנעו. עליו׳ ירקות בין נתכנסו מאדימים
מדברי. מריר, היה טעמה אך ממנה. לטעום אחת׳ מדבר

אני יומן־המערכה. מרימו: אני לידי. נוצץ לבן ניר גליון
בו: קורא

 מדיניים מניעיה אשר מפקד־החזית, שקבל לפקודה בהתאם
 טריטוריה בתחומי עמדותינו כל את לפנות נאלצנו בלבד,

מצרית...
מסיני. ראשונה נסיגה טבת. א׳ התאריך:

 שאסף עד לשקוט, היה יכול לא משהו. חב שהוא חש שמיר
 יוסף של גופתו את להוציא הצומת, למשלט ויצא מתנדבים

 אספו למשלט, נתקרבו בערפל ישראל. לקבר ולהביאה דמול
בגבולות. לקבורה והביאוה שמיכה לתוך החרוכה הגויה את

 את איש עוד ראינו לא ועצמה. גברה הסופה ערב. היה
 באויר. מתערבלים גלים גלים רק הרב. האבק מרוב רעהו
הביתה. לבסיס. לצפון. חזרה בדרך. אנחנו — אבל

אורות. הרבה מרחוק. נצנצו אורות





ששית פרשת

שבליטה

 — מפניכם הארץ ישבי אח תורישו לא ואם

 ולצנינם בעיניכם לשבים מהם תותירו אשר והחז

 ישבים אתם אשר הארץ על אחכם וצררו בצדיכם,

 לכם. אעשה — להם לעשות דמיתי כאשר וה;ה בה.

נ״ה־נ״ו ל״ג מטות, במדבר.

והלאה מבאן

 אל־ עוג׳ה לנו היו רחוקים לנגב. עד המרחק הוא רב
 דהרנו ולילות ימים אליהם. הגענו בנקל לא ורפיח. חפיר

 בצפיה בתחנות, רבצנו ולילות ימים לשם. הגיענו עד ברכבנו
ובלתי־ידועה. ידועה
 ואנחנו — אחד ליל־סופה רב. אינו מהנגב המרחק אך
הקרב. לסערות מחוץ לסופות־הנגב, מחוץ

 אך אליהם, הדרך ארוכה האהובה. הארץ שטחי נראים כך
מהם. שיבתנו קצרה

 הרגש והשכל, הלב בשטחי גם יהיה שכך היה, ודומה
 כך שלא הנסיון, מן היינו שיודעים אף — דומה והמחשבה.

פניהם. יהיו
 מפעולת־לחימה היינו כששבים המחתרת. בימי היה כך

 הזו, הארץ של אוירה את שנינו שהנה מדמים היינו שהצליחה,
הארץ. תושבי של אוירם את
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 בסיימנו הישוב, אל היינו משחוורים אחר־כך, גם היה וכך
 שנינו שאכן בתקנה, עצמנו משעשעים היינו אחת. מערכת־קדב

כאן. האנשים פני את
!נשתנה הרבה כך כל הרי

אצלנו.
 נוהג כמנהגו עולם שם. נשתנה לא דבר הישוב. בקרב לא

השגרה. במסלול והמדינה
 ארוכה והארץ. האנשים של אוירם אל דרכנו היתה ארוכה

התחתית. ומיגעת.
 הגאולה את דאינו אתמול רק מאד. רע בלב׳ רע אז ונעשה

!סיני באדמת רגלינו רקעו אתמול רק עינינו, במו
דבר. נשתנה לא — וכאן

 מה המובנת׳. גלויה בציניות אותי שואלים — י השגת מה
אותי. שואלים —השגתי
 מעט ועוד בידנו, והיתד. כמעט שחברון להם? אומר מה
:ואומרים לי מלעגים והם י ביאור וטבלנו

 בהי השליט מי י היא היכן — שכבשתם שלכם, עוג׳ה
בפי. מענה אין
 אותי, ושואלים חוזרים — י שכרך מה ה, ת א גמולך, ומה
מכאוב. להרבות כאילו

 רכבנו, התגלגל שם גיאוגרפיים. שמות מזכיר מגמגם. אני
חורב... סיני... רוחנו: סערה שם

 מכונת־ מסדר. הסדורות. בשורותיו עומד הגדוד בבסיס.
 מאז ראשון מסדר משונה. ברגש חש אני מטרטרת. צלום

אז! מני נשתנה כמה הו, בעבסן. הפשיטה
!״ ״התפ״קד
 רבי־הסמלים ההם. כבמסדרים ההם. כבימים רעש־געש

פלוגותיהם. פוקדים
מפקד!" .,מסור



399 והלאה מכאן

:,ל,דום רגליו מקפיץ שלנו׳ רב־הסמלים משה,
איש"!" ארבעים — אל״ף ״פלוגה

בי. מתכוץ משהו דממה. שקט.
בי״ת: פלוגה של רב־הסמלים

איש..!" "המשים
שלשים..." — גימ״ל ״פלוגה

:המטה לפלוגת שמגיעים עד הלאה. וכך
ושמונים..." מאה — המטה ״פלוגת

 מפי פרצה שריקת־הפתעה הודעתו. גמר לא רב־הסמלים
 יזם לא איש !איש ושמונים מאה — המטה פלוגת כולו. הגדוד

 בבת' בשריקה פרצו הכל לראשונה. שרק לא ואיש השריקה את
 מה שעה אותה ידענו לא כמוס. ממקור נבעה כאילו אחת.

 היחס על משעמדנו אחר־כך, רק לשריקה. הביאונו מניעים
 אנחנו, מצבנו. על עמדנו אז רק והלוחמים, השרותים שבין

 ארבעים רק עכשו ועכשו... איש, במאה לנגב ירדנו אל״ף, פלוגה
איש...

 הן המטה. פלוגת אנשי ושמונים מאה לנו שחרו לא אמת,
 וחובשים קשרים גם היו הלא שרותים. אנשי היו כולם לא

 ללחום אנחנו יכולנו לא אלה שבאין ידענו ואף ביניהם. וסיירים
 הרגש את הבענו רק חשבנו, לא שעה אותה אבל שלחמנו. כפי

ישירה. בלא־תודעה מתוכנו שפרץ

#

 סביב בוץ ולילה. יומם דולפים גשמים חורף. סגריר.
 ושמים מועדות רגלים בבוץ. מתערבלת שלכת בחדרים. ולכלוך

 ודלף. גשם לעשות. מה אין סביב. שעמום קודרים. קודרים,
 את וכובשים עולים קלפים ומפהקים. בחדרינו אנחנו יושבים

 אנחנו מסתכלים לפעמים וחסר־ענין. יבש כה הכל השולחנות.
 העננים הולכים לשם הקודרים, המזרח פני אל החדרים מן

 :עכורה במזיגה מתמזג הכל עלינו. הדליפו עכשו שזה הקודרים,
חסר־טעם. אפור. עצים. הרים. עבים.
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 — אבל לתל־אביב. עדיין הנוסעים יש במחנה. שעמום
 בוקר בוקר בענויים. להטלטל כדאי לא גשמים. קר׳ :חורף,
 למוריד־הגשם מודה רן למפקד־הבוקר. עצמנו כורחים אנחנו

במפקד. איש שלשים עדיין נמצאים בעטיו בידו. :המסייע
 לעתים, שמירה :בלתי־נעימים בתפקידים מצטמצם המעשה

מעשה. מכל להתחמק קשה לעתים. ■.תורנות
 קר. — בחדר־האוכל בעצומו. החורף וגובר. הולך הקור
 בשעת לקפוא אפשר השולחן. אל לשבת קשה פרוצים. .החלונות
 לבך התרגלנו יותר. וטוב פשוט זה בעמידה. אוכלים הארוחה.

 מתחממים, כך יותר. נוח כך ואוכלים. הולכים הנגב. .בחדשי
לפחות.

 ילדה. — לזה אשה. — לזה בעיות. ישנן — מעשים משאין
כולם. רוצים חופשה חופשה! בבית. משק — ■לזה

 טוען, הוא שחרור. ודורש בא יקותיאל ישנן. בעיות ועוד
 שנה! שבע־עשרה לו מלאו טרם עדיין... גיוס חייב הוא ■שאין

 מה אין אך אותו. מפחידים אנחנו — לגדנ״ע!" ״ישלחוך
 רוצה הוא אין אל־חפיר. עוג׳ה אחרי יקותיאל את עוד שיפחיד

בלמודיו. להמשיך הוא רוצה ולהתבטל. לשבת
 הוא פניו: על נוהרת ושמחה יקותיאל בא חודש כעבור

'.משתחרר...

קימת. אל״ף פלוגה — נפל דב
הפלוגה. של הנאה במסורת תמשיך היא
 הכבוד רגש דב. של נפילתו למחרת בעלון־שדה נאמר כך
 במסורת נמשיך כן! מאתנו: דורשים האחלה ורגש הגאלה ■ורגש
קימת. אל״ף פלוגה הפלוגה. של הנאה

 פלוגה עוד קימת האמנם עצמנו. את להשלות קשה אבל׳
 זה השתחרר יקותיאל עכשו. אנחנו איש ארבעים רק ? .אל״ף
 חמקה... חלפון כבר עומדים ובתור משתחרר בוקי אף עתה.

 מנסים האנשים? יבואו מהיכן לפלוגה? מלואים נקח :ומהיכן
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 אחריהם. מחפשת ישראל שמשטרת מאלה לח״י, אנשי עוד לקלוט
 וחיי המאסר מאימת להמלט כדי רק הנה באים שהם אלא

ישראל. במדינת חסרי־הטעם המחתרת
 עייפים, ישנם שהיתה. אל״ף פלוגה אותה עוד זו אין לא.

 רבים, הם אבל יודע. אינני ? יותר רב מהם מה מאוכזבים. ישנם
והעייפים. המאוכזבים רבים

 גדוד היינו למשלטים. יוצאים אין בגדוד: מסורת היתה
 משלטים. בישיבת להתבזבז מכדי היה יקר וכוחנו תקפני׳ ממוכן,

 המחנות. לפני כחלוץ תמיד לצאת היינו מוכנים זאת תחת
 באה עכשו המסתערים. כוחות בראש לצאת היינו מוכנים

 של גורלו נחתם זו פקודה עם למשלטים. לצאת הפקודה:
 עכשו קרבות. עוד יהיו לא ברורות: אמרה זו פקודה הגדוד.
שהיה. גדוד אותו עוד זה יהא שלא ידענו

 שמסוגלים ככל שם ומתפרחחים למשלטים יוצאים האנשים
 בנפץ באר־שבע משטרת על ,התקפה׳ מביימים הם הגדוד. אנשי
 חיל כי שמועה׳ אליהם מגיעה והנה וברמוני־עשן... ידיות

 האזרח ומתחרהו בבאר־שבע בית־קפה לפתוח רוצה שהשתחרר
 את לעשות שבאים לצדק׳ ,לוחמים נמצאים מיד בעדו. מפריע
הדין...

 חשים אנחנו הארץ. ידיעת קשר, :לקורסים יוצאים אחרים
ימיו. לסוף צועד הגדוד מתפוררת, הפלוגה :בברור

 להגיע. סופו — אבל התאריך. את מעט משהים הקורסים
 אל״ף פלוגה מפקד פלמחאי. אל״ף: לפלוגה בא חדש מפקד

מתפזרת. הפלוגה :כך לאחר ומיד פלמחאי...
עוד. קימת אינה אל״ף פלוגה

אל״ף. פלוגה של המפוארת למלחמתה סוף בא
 ופונים מתפרקים אנחנו גם הדתית. הכתה של סופה גם ובא

 מלחמה. עוד אין הגורלות. ונפרדו העתים נשתנו לעצמו. איש
 לחפש מתחילים עכשו להשלימם. שחייבים חדשי־שרות רק

 העצמית, הנוחות את מחפש אחד כל כלשהי. משרה ,ג׳וב׳,
לעצמו. דואג

האינדיבידואליזם. תקופת



באש בוער סנה 402

 ואביב וחולף הולך החורף בגדוד. גלגלים מסתובבים עוד
 שעמום. שעמום. האביב? לנו ישא תקוות מה במקומו. בא

 טנגו של קולו מדרדר — אלישבע...״ לך אחכה ״שם שעמום.
משונה. משונה. הרגשה המחנה. ברחבי

פרוק. גורלו. נחתם הגדוד. גם ומתפורר. הולך הכל
אחרון: הבהוב עוד

 מתכונן הגדוד ישראל. לעצמאות אחת שנה תש״ט. אייר ה׳
 הצבא. במצעד להופיע מתכונן שלו. הברבור׳ ,שירת את לשיר
 אנשי באים תחתם כלי־הרכב. את למלא לוחמים די אין — אבל

החיצונית! ההופעה את אלה אוהבים כמה הו, שרותים.
 להדחק בושים מהמצעד. להתחמק משתדלים עצמם הלוחמים

 נופיע לא האמנם לפלוגה. זכר — אבל ההתבלטות. בבולמוס
 ללכדה מנסה אני כבר. זה נתפזרה הדתית הכתה ? במצעד כלל

 !״ אחר מישהו ״קח מעט. נתעכב חסר. מישהו אחרונה. להופעה
 העיקר שיופיע? מי חשוב וכי למצעד. האחראי עלי דוחק

 לראשם צבועות וקסדות מדים לובשי וכך כך בזחל שישבו
 לתוך להתלבש מוכנה חבורה עומדת וכבר בידיהם... ורובים
הזחל...

 תפסתי עכשו הצבא. בחיי שחל בשנוי היטב חשתי עכשו
 לראשונה ראיתי עכשו רק השונים. המושגים של מהותם את

 חיצונית. הופעה ברק. אחידות. קסדות אחידים, מדים ם. י ל י ח
שלום. בימי צבא כדין

התקופות. בשנוי חשתי
 צבא־של־ימי־ החילים. יבואו עכשו המלחמה. תקופת תמה

שלום.
 על הקפדה של חיים הללו. לחיים מסוגלים איננו אנחנו

אי־הצדעה. על ומשפט־צבאי מצוחצח כפתור

 וקורצת המשולש רומז עדיין הצבא. בשורות תסיסה עדיין
 המלאכה. תמה לא עדיין לכבוש, שצריך שטחים עוד יש אילת.

המלחמה. של מקומה ותופסת ומשתלטת הולכת המדיניות אך
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:בישוב עברה אחרת רוח
מחיר. בכל שלום שלום.

 הקריב עייף, והעם בחירות. סף על המדינה עומדת הנה
 ,מאורעות/ :סבל של רבות שנים רב. דם הקיז הרבה, קרבנות

 — העפלה המחתרת׳ מלחמת אירופית, השמדה מלחמת־עולם,
למנוחה. כמה העם׳ עייף השחרור. מלחמת ועכשו

קולות. צריכה ה,מפלגה׳ בחירות. לפני עומדים ועכשו
 "אתם קולות. צריכה ה,מפלגה׳ הסיסמה. פורחת — ״שלום״

!״ בעדנו הצביעו — ? בשלום רוצים
 רוצים הם גם החילים, עייפים תסיסה. — הצבא בשורות

 הצבא, חיי את אוהבים הם אין בחיים. להסתדר רוצים מנוחה.
 ,שלום׳, הסיסמה עלתה ואם להשתחרר. רוצים הקסרקט. חיי את

 לא אנחנו !לעזאזל הכל ״שילך י מאמצים עוד לרכז למה
 בחיי אנחנו גם רוצים — ,שלום׳ אם אבל, ממלחמה. השתמטנו

חיינו!" להסדיר אנחנו רוצים שלום,
 היא הרשמית. הרוח זו ושוקעת. יורדת המלחמה התלהבות

 המוכנים להלחם, הרוצים מעטים נמצאים עדיין שרשים. ■מכה
 ברובם. הרפתקנים מעטים, אלה אך ישלחום. אשר לכל ללכת
 נשברו האצ״ל אנשי לעצמו. דואג לאינדיבידואליזם, פונה הרוב
 בראש מצאת מתחמקים שהם מזמן זה ,אלטלנה׳. בימי כבר

 — אומרים הם — בן־גוריון" למען נתנדב לא ״אנחנו הלוחמים.
 עייפים. אנחנו ואף הדבש". את למענו לרדות רוצים אנחנו "אין
 תקוות של עיפות מאוכזבים. כמה אנחנו, עייפים כמה הו,

והתבזבזו. וסולפו שהוחמצו ■ואידיאלים
 עולים מתנצנצת: והתלהבות מתיחות־מה מתעוררת עוד

 קילומטרים משיגים ה,מדינאים׳ עולים. אין אך המשולש! על
 אלפי עשרות כמה עוד ועמה שפלה אדמת של אחדים מרובעים

 בעיניהם טוב שזה נראה, ישראל. למדינת נוספים ערבים
 קילומטרים אלפי עשרות להחזיר העלולה שחרור, ממלחמת
 דמים של חשבון־הטעות שוב אחד. ערבי תוספת בלי מרובעים
 ממה יותר בעתיד נשלם כמה הו׳ לשפכם. שחבל עבריים,

עכשו. לשלם שהוצרכנו
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 משתלהבים הדמיונות בידינו. אילת אילת. עדוד־מה: עוד
שלום... שלום... ושוקעים: הדרומית לאכסוטיקה
 מתחילים עכשו. בינינו ביותר הנפוצה המלה זו — שחרור

 הכל. רוצים — שחרור ובותק. בגיל ובנקודות, בזכויות לפשפש
 מה,בולשיט׳ להתחמק כדי ,ג׳וב׳, מחפש — מכך שמתיאש ומי

החדש.
רצון־המלחמה. התפרקות המתח. התפרקות
 שיחות המלחמה. של מקומה ותופסת עולה המדיניות

 רצועת־ על למצרים מותרים הערבים. עם מקוח לשביתת־נשק.
 הדמים עוג׳ת — אל־חפיד עוג׳ה של לפרוזה מסכימים עזה.

מחיר!.. בכל שלום שלום... העיקר: — שלנו!
 מעט מותר פקח: עבדאללה עבר־הירדן. עם שביתת־נשק

 מדינת שמחים: ואצלנו ישראל. עם ממלחמה עצמו ומציל
גדלה... ישראל

 !אדרבה במלחמה... הפסידה לא היא :להתעקש מנסה סוריה
 אינו ללבנון שויתרנו ויתור ואף בידיה... נפלו יהודיים ישובים
 המרכזי חלקו את ללבנון מסרנו תמורה ללא במהרה. מועיל

 שטת הוא הלא חירם׳. ממבצע ששוחרר העליון, הגליל של
לבנוני...
 אין ולעתיד. לעבר רחוקים חשובים מחשבים אנחנו ואין

 מהמציאות להתעלם מנסים גיאופוליטיים. חשובים מחשבים
 מציבים אנחנו אין העליון. הגליל של וההיסטורית הגיאוגרפית

 לנו שיש אשרינו הליטאני. על הטבעי: במקומו גבולנו את
!אחד טבעי גבול אף לנו היה לא — הוא לא אילו !במערב ים

 והגלעד. הבשן את לנו שתחזיר דורשים איננו ומסוריה
 תל- ואת משמר־הירדן את רק מהם דורשים אנחנו חלילה!..
 כדוגמה ללבנונים, הגליל מסירת את מציגים ואנחנו עזזית...
 את הסורים מרימים כאלה משא־ומתן שבתנאי ומובן, לסורים.
 אמר כה הלא לנצח... סופם שלנו שהמדינאים אלא, ראשם.

:שר־החוץ
 בידינו, עלה לא לידינו. לעבור העומד השטח את כבשו הסורים

 קרבנות־ הביאו הם הזרוע, בכה ממנו אותם לגרש מאמצינו, כל אף על
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 השקיעו־ והם שלנו, התקפות־הנגד מול השטח החזקת לשם גדולים דם
 התבססותם לשם הבצורים בהקמת מרובה ועבודה גדולים סכומים
 מרצונם אלה השגיהם על עתה הם מותרים זאת בכל הנ״ל. בשטח

הטוב...
 הצילה — נכשל לישראל שצבא־הגנה במקום לאמור:

ישראל... של מדיניות־החוץ
 חברון, בשערי מבוא שנעצרנו ישראל׳ חילי ואנחנו,
? נאמר מה אנחנו — מצרים מדרך שהוחזרנו
 בשל ופגעים צרות של בים תטבע שישראל להם׳ הנאמר

 שיפרצו המסתננים ממכת ימיה כל מנוח לה יהיה שלא כך?
 נוחים בלתי ארוכים, ארוכים הגבולים הלא גבולותיה? אל

 מצפון גובל הליטאני היה אילו אילו... הסתננות. למניעת
 היינו לא — ממערב גובל שהים כשם ומדרום, ממזרח והמדבר
המסתננים. מכת בפני עומדים
 הללו הגבולות כי שנית. להלחם שנצטרך הוא ברור והרי

 ירושלים, עוד: ולא ימים. לאורך גבולות להיות יוכלו לא
 ויתנחל יעלה הגלויות קבוץ גבול. על לחשאר תוכל לא חבירה,
 תהיה או־אז המקום. לו צר כי שירגיש עד המדינה בשטחי
ולבשן. לחות :הטבעיים למרחביה לשאוף מוכרחה המדינה

הדרך אם על

תש״ט. אייר כ׳
לישראל. לצבא־הגנה הצטרפתי שנה לפני בדיוק

 מורה: הלוח אבל שיותר. דומה אחת. שנה רק אחת. שנה
שנה. בדיוק

:צו־תנועה קבלנו
להשתחרר. הולכים

 משוחררים" אתם "אין עדיין. משתחררים אנחנו שאין אלא
לעתודות". מתגייסים "אתם — לנו אומרים —
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 אותה מכל כבר להפטר היו רוצים פנים. מחמיצים קצת
 מודיעים כך המלחמה. תמה לא באמת הרי — אבל ■מעמסה.
רשמית.

 טעם אין — מלחמה אין ואם מלחמה. אין למעשה אך
 אין ולצו. לפקודה תמיד נתון להיות בעול. ולשאת להשאר
זאת. את אוהבים אנחנו

 וגדלים. אורכים הימים אבל מבטיחים. — אחדים״ ימים ״עוד
 אף יודעים אינם רבים :ופלא והפלא באמונים. מתעסקים שוב
 שנה לאחר רבים, חדשים לאחר כן, היסודית... תורת־החיל את

ברובה! להשתמש יודעים שאינם כאלה עוד יש ומעלה,
השרותים. אנשי

 נפשם עיפה יודעים. שאינם עצמם העושים אחרים, גם ויש
 חילי מהם רבים בהשתחררם. לפניהם רבות טרדות לחיי־צבא.

 בחיים לעזרה לקוות להם שאין יודעים והם כאלה. רובם גח״ל.
 וסבלו. עברו רבות הם. חשדנים הם, משיודעים ויותר החדשים.

,להסתדר׳. רוצים
 כמעט. מתרופפים העצבים בעתודות. אנחנו ימים חודש

היד. כף על מונח כשה,שחרור׳ נוסף, חודש להכבל
 ומיגע טורד חודש חדשי־הצבא. מכל קשה חודש. וחולף

ומרגיז.
השחרורים. במחנה אנחנו תש״ט, סיון בי״ט חודש, וכעבור
לצבא. נצטרפנו בו מחנה באותו
פלט. מחנה הופך הקלט מחנה

ולהשתחרר... למהר רוצים פנאי... אין האנשים. נדחקים
בהמולה. בתורים, כולם. עם נדחק אני

חיל?" "פנקס
לי". "אין
תשתחרר!" לא — פנקם־חיל ״בלי

 לא הרי !כזו תקלה האחרון ברגע בעסק־ביש. עצמי ראיתי
 מקצין למקום, ממקום מתרוצץ אני פנקם־חיל. מעולם קבלתי
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 כן כדברי שאמנם יודע, מי זאת? לי לאשר יכול מי לקצין.
הוא?

 הלא חותם. הוא העתודית. היחידה קצין את מוצא שאני עד
 לדעת יכול הוא שאין אף הוא. קצין כן על כי לחתום. תפקידו

האמת. את אני אומר אמנם אם
 אומרת כך אמת. חתימתו — כן ועל קצין. הוא — אבל

ההוראה.
 חוזר אני מתאים. טופס על ניתנה לא שהחתימה — אלא

:לקצין־העתודות
שנית..." "חתום

וחותם. — מעט מתרגז הוא
,בסדר׳. אני עכשו

הביורוקרטיה. תחי
,להסתדר׳. לדעת רק צריך

 פקידות גדולה. גדולה ערמה ציוד. להחזיר בתור. שוב אני
 כמה חסרים לאחד. אחד חפציו מוציא מישהו ורושמות. מזיעות
מחייבת. אדומה בדיו הערה עבורם... ישלם הוא חפצים.

:זריז בחור הוא הדוחק. את מנצל אחר מישהו
 משמיע הוא — "שמיכה־חולצה־כף־סכין־מזלג־צלחת..."

בדוק." לך עכשו, הערמה. לתוך חבילה וזורק אחת בנשימה
עוד. חיל ואינני כמעט המיותרים. מהחפצים נפטרתי

כסף.
שחרור. דמי
ביותר. הארוך התור כאן
בכיסך. לירות שלשים נגמר. זה גם

עוד. חיל אינך השחרור. תעודת — ולבסוף
שובר־נסיעה. משהו: עוד

הפקיד. שואל — ?״ ״לאן
:רחוק מקום מחפש אני עכשו. להרחיק רוצה אני

"לאילת".
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אפשר". אי "לא.
למטולה". תן — כן "אם
נותן. הוא

 הצבא מאחורי. המם־גימלים בחוץ. אני נפתח. המחסום
מאחורי. הרבה הרבה׳ מאחורי.
 אחר־ שעת החם. ביום בשדה־החול, ארוך, שביל־עץ לפני
 שאני דומה זה, בעולם מהלך אני שאין דומה חם. חם. צהרים.

 הרי מכירו". אני כן... בדרכי. מישהו והנה אי־שם. מרחף
השטן. — — — זהו

הדרך. אם על השטן
 מכל נוטפת וזיעה הלוהט בחום שביל־העץ שולי על יושב

גופו.
אותי. עוצר הוא
בידיו. משהו מחזיק הוא

הגרלה. שטרות נירות.
מצוה. הוא אומר׳ אינו הוא אומר. הוא — !״ ״קנה
לירות. שלשים כסף, ברשותי שיש יודע הוא

 לקנות תוכל האחד. לירות "עשר — מצוה הוא — !״ ״קנה
הזדמנות". עשיר... להיות להרויח׳ תוכל כאלה. שלשה

אליו: נפתה שאיני רואה הוא
 של אגרות קנה לאומית. חובה זו לך. אומר אני "קנה!

המדינה..." את תציל הלאומי... המלוה
פטריוט... השטן גם

 ממך רוצים הם מסוגו. הרבה מכיר אני מזמן. מכירו אני
הכל. את הכל. את

אתה. פתי אם — להם תן
 אתי. איש אין יחידי. שאני דומה בשביל. הלאה, ממשיך אני

לשטן. נתפתיתי לא מעט: גאה אני
 מי לצדי. כבר הם הנה מאחורי. צללים רואה שאני אלא

 זה האיך בסנורים. הוכיתי כי דומה מתפלא. אני — ? אלה
אותם?.. מכיר שאיני
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שרים. אותם שומע אני מדברים. אותם אני שומע פתאום
 "אל השר: אבנר זהו כן, אבנר. שר — תשכחני...״ "אל

תשכחני..."
דב. אלי צועק — !״ קדימה רק !״קדימה

בצחוק־נערים. אזולאי עמנואל שואל — ?״ הרובה ״היכן
פת׳קה. מקשה — ?״ הולך אתה לאן ? ״לאן

 ומבטאים שפתיהם מניעים אחרים צללים גם רואה אני
 שהם מה מבין אני אך דבריהם. תופס ואיני כמעט משהו.

מבין. אני אומרים.

 ומטשטשים. הולכים הצללים תל־אביב. לבתי מתקרב אני
 וצלול, דק בקול שר, הוא ולוה. הלך אותי, מלוה עדיין אחד רק

וגאה: נוגה בקול

— החיים לכל גויסנו כולנו
המות. רק משחרר משורה
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 צבא־הפלישה מעוז על הקרב בסעור הסנה. אלינו נראה בלבת־אש
 האש לבת עלתה ההתפוצצויות לרעם לגדר־הגבול. ממזרח המצרי,

 וילחכו הלהבות עלו שם. מכולנו הצעיר צעיר, עברי עלם של מגופו
באש. והוא בגדיו

 בוער. הצעיר, שיח־המלחמה־והחיים את הסנה, את ראינו או־אז
 כוחותיו כלות עד עמו חי רצונו אוכל. לא מעליו, הלהבות שעלו ואף

אוכל/ איננו ,והסנה הממשית. בהןיה

 הלוחמים, שאר וכל ורעיו הוא ישותנו. בכל הוא בדמנו, הוא
 בכל אתנו הם הנה אוכלו. לא כולם כולם, עוד. אינם שלכאורה

מאתנו. ימחו לא אתנו. הם בשדה. או בבית ובליל, ביום שנלך.

 נתערבו ונצחון כשנסיגה בברית־הנצח, עמם באנו שפת־הנצחון על
שעלו. ובלהבות בדמים ונתערבלו

 אך הרך. גופו על חסנו כי לכבותו. רצינו ואנחנו הסנה, בער
הבוער. הסנה את לכבות יכולנו ולא היתד, קשה האדמה

 שעל־ כפר באותו בער כן על בסיני. הסנה של שרשו כי
 בחדלון־מעשינו אף היום, עד בנו הוא בוער כן על שפת־הישימון.

האכזבית. וברוחנו

*

 מכבר זה במדבר, מסה מאותה ומחצית־השבה שנה חלפה כבר
עזבנו. לא הסנה אך — הרבה לכוונים ונפרדו אורחותינו גשתבשו
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 אנחנו תמיד גורלו. ואל הזה הסנה אל תמיד דבוקים שאנחנו דומה
ערים.1ב אנחנו אבל, המעטים. אנחנו תמיד הקטנים,

 ואצבעותיו פניו שהקריב הלוחמים, אחד של בשאלתו אני נזכר
 בשחר כך, אחר אחדים חדשים זה היה שעל־שפת־הישימון. כפר באותו
 אוכזבגו שבסופו רפויה, תקנה של ליל־שמורים לאחר אחד, אדרי
 לפתע, והנה, הביתה. דרכו ומחפש לצדי, מהלך היה מכל. כמעט
 שאיננה — ולסתו פיו, את הוא פותח המאוכזבת, דממת־השחרית בתוך

שואל: והוא מתענה, —

 המעטים, עם תמיד אני הולך מדוע 1 הפעוט עם תמיד אני ״מדוע
?״ לסבל שנדונו אלה עם

 אני יודע עכשו ומאוכזב. המום הייתי לענותו. ידעתי לא אז
:למה

הסנה. ממין אתה כי

*

 כולה. הצמחיה של היסטוריה אינו הסנה. ממין :זה ספר הוא כך
שבהם. וקטן בעצים רוח שהוא בעצים. הסנה של דמותו מעלה רק

 ולחמה. ללחום ששאפה לאלהים, אחת כתה של חניותיה הוא מעלה
באמונה. שלחמה לאמונתה. שלחמה

 גדול, מהלך־צבאי אותו בכל שפעמה סיני, של רוחו הוא ומעלה
האמה. לגדלות ונשאתנו בנפשותינו שנתחוללה סערה אותה

 קרב שבין ובשעות בשעת־קרב הלוחמים שראוה כפי הרוח, זאת
 מתוך ראיה האויב. אל :אחד היה שכוונן פנינו, שראוה כפי לקרב.

השורות.

412



 במקום לוחם איש־השורה כוללת. התמונה שאין הדברים׳ ומטבע
 ?חמנו לחימתנו. במקום בחרנו לא שי׳^חם. אותו משימים שמפקדיו

 במיטב האמונה, במלוא לחמנו אך הביאתנו. שהפקודה מקום בכל
הרצון.

 הבירה. חומות על ללחום שאפנו כמה !יותר ללחום כמהנו וכמה
 להביאה רצינו כמה מאבלותיה. האמה את לגאול השתוקקנו כמה

ולאדנות. לרחבות ולפריחה, לחיים ולשמחה, לגדלות

היה. ולא

 ראש על הבית את נעלה היום. אנחנו אבלים עדיין כן על
הגדולה. לשעה נתפלל עכשו, לוחמים אנחנו אין ואם מחשבותינו.

במהרה. שתבוא.

שנטהרו. הר־הבית. על שנעלה

אבלנו. ויתם

 נשמח מעולם. העב חגג לא כאשר חג־הנצחון. את נחוג אז
מימינו. שמחנו לא כאשר

השלישי. בבית־המקדש הגאולה שמחת

לחורבן. א׳תת״פ תש״י, באב תשעה
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