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הקדמה

כתיבת זיכרונות היא תהליך מוזר. אתה מבקש לספר על חוויות שאתה זוכר, 
מודע  היית  שלא  פרטים  ועוד  בעוד  ונזכר  הולך  אתה  התהליך  כדי  תוך  אך 
לכך שהם אצורים בזיכרונך. עם זאת, רוב הדברים הזכורים לאדם הם אירועים 
שכבר סופרו בעבר, ולכן גם גובשו בדרך שבה סופרו. אם אתה חוזר לדברים 
שרשמת בשעת האירועים, למכתבים שכתבת או שכתבו אליך ולשאר מסמכים, 
מתברר לעתים שבמהלך השנים שונו הדברים ולפעמים אף שובשו כליל. העיון 
במסמכים מציל אותך מטעויות וזיכרונך הולך ומצטלל, הולך ומעמיק. התהליך 
גם מאלץ אותך לשוב ולפענח את משמעות האירועים, ואת מקומם בנסיבות 
שסבבו את התרחשותם. אם חייך היו מלאי חוויות מרתקות, אתה גם חש צורך 
להימנע מגודש מיותר; כך אתה מוצא את עצמך מוותר על תיאורים וסיפורים 
שהרשימו אותך בשעתו, אך ספק אם יש בהם עניין לציבור הקוראים. למזלי 
נשמרו עמי לא מעט מסמכים, ואף כתבתי חיבורים בעלי אופי היסטוריוגרפי 
את  ולספר  לשוב  לי  סייעו  אלה  כל  מעורב.  הייתי  שבהן  בפרשות  העוסקים 
הסיפור מן הזווית האישית, תוך דיוק בעובדות ככל הניתן. מובן שהפרשנות 

היא כולה שלי ואין לצפות כאן לאובייקטיביות.
בני  על  כגון  אישי,  אופי  בעלי  עניינים  על  מלספר  נמנעתי  לא  זה  בספר 
משפחה וידידים, אך במקרים רבים הסתפקתי בדוגמאות מתוך שפע של חוויות 
חוויות  לתיאור  הקדשתי  הספר  של  עיקרו  את  מוגבל.  בהן  הציבור  שעניין 
ואירועים הקשורים בהתרחשויות היסטוריות ובדמויות מוכרות בציבור. מבחינה 

זו, הספר חורג מסיפור קורותיו של יחיד; זה גם סיפור תולדותיו של דור. 
בראשון  מילדותי  החל  שנה,  כשמונים  פני  על  משתרעים  זיכרונותי 
 לציון בימי מאורעות תרצ“ו ותנופת הבנייה הציונית האינטנסיבית של שנות
ה־30, וכלה בראשית האלף השלישי, עם אכזבותיו ומצוקותיו. בתווך התחוללו 
כמה מלחמות שהותירו בי רשמים אישיים: מאורעות תרצ“ו זכורים לי כילד 
המלווה את המבוגרים בדאגה ובחרדה; את מלחמת העולם השנייה “חוויתי“ 



10 ✦ בן המאה שעברה

כבר  העצמאות  במלחמת  ממני;  המבוגרים  אחי  של  סיפוריהם  מתוך  בעיקר 
השתתפתי בעצמי, וכך בשאר מלחמות צה“ל עד למלחמת לבנון הראשונה.

והייתי  ציבוריים,  תפקידים  שנשאו  רבים  אישים  פגשתי  השנים  במשך 
עד ראייה למעשים שעשו ועד שמיעה לדברים שאמרו, העשויים לעניין את 
הציבור. זכיתי לעבוד במחיצתו של משה דיין בימים שבהם כיהן כרמטכ“ל, אך 
יש לי מה לספר גם על בן־גוריון, שמעון פרס, יצחק רבין, דוד אלעזר ורבים 
כקצין  במיוחד  גם בעבודתי,  עניין  ימצא  אני מקווה שהציבור הרחב  אחרים. 

חינוך ראשי וכראש מחלקת הנוער והחלוץ.
לי  שסייעו  ידידים,  למספר  הראיתי  הספר  של  הראשונות  הטיוטות  את 
להיזכר בפרטים נוספים ולדייק באחרים; תודתי נתונה להם. על החיבור במלואו 
עברו ידידי שמחה ניר וכמובן רעייתי, שתיקנו טעויות ומנעו שגיאות רבות ועל 
כך יבואו על התודה. תודה מיוחדת מגיעה ליעל דינוביץ, מזכירת המכון לחקר 
ארץ־ישראל שבו אני פועל, שתיווכה בחריצות ובנאמנות ביני ובין המחשבים. 
של  מהקפריזות  היד  כתב  את  שהצילה  על  לתודה  ראויה  אל־על  עירית  גם 

המרת התוכנות שבהן השתמשתי. 
הספר מוקדש לרעייתי אראלה, שלצִדה אני חי יום יום מזה 65 שנים. היא 
היתה שותפה ברוב החוויות הנזכרות בספר, ומבחינה זו אלה גם הזיכרונות שלה.
מרדכי )מורלה( בר־און
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פרק ראשון

ילד במושבה של הברון

בגובה פני השולחן — זיכרונות ראשונים

החדר היה מואר בזוהר של בוקר. קרני השמש חדרו מבעד לפסוקת של וילונות 
הכותנה מעוטרי הפרחים, שנִתלו על החלונות הפונים מזרחה. הדלת הדו־כנפית 
הפונה אל רחוב הכרמל, שנמשך מהיקב אל “בית הפקידּות“ — הבית המפואר 
שבו גרו פקידי הברון רוטשילד — הדלת הזו היתה פתוחה לרווחה. את הרחוב 
הבלתי סלול והמאובק ניתן היה לראות מבעד לקשתות שעיטרו את המרפסת 
הביאו  שההורים  עגול,  עץ  שולחן  עמד  החדר  במרכז  הבית.  בחזית  הגדולה, 
מגרמניה עם עלייתם ארצה באמצע שנות ה־20 של המאה ה־20. על השולחן 
עמד כד זכוכית מלא עד גדותיו חלב, שנחלב זה עתה. על לוח קרש הוצב גוש 
של גבינה לבנה. עדיין ניכרו עליו סימני הבד שבו נחבצה הגבינה במשך הלילה. 
אימא שוחחה עם בעלת הפרה, זקנה שגרה מעבר לרחוב. מן הסתם עמדתי על 
קצות אצבעותי כדי להגיע אל גובה פני השולחן, שהרי זכור לי, או כך נדמה 
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לי, מראה הגבינה המתגבהת אל מול פני היישר ממשטח השולחן. הזקנה דיברה 
עם אימא ביידיש, לא משום שהעברית שבפי אימא היתה עדיין מוגבלת והיא 
דיברה גרמנית, אלא משום שהזקנה לא ידעה שפה אחרת. הייתי אז כבן שלוש 
או ארבע, ותמיד האמנתי שזה הזיכרון הבלתי אמצעי הראשון שנשאר עמדי. אך 
ייתכן שלא היה זה אלא האופן שבו דמיינתי את האירוע, האפיזודה שהסבירה 
מדוע כינינו את הזקנה שמעבר לרחוב “שטיקעלע קייז“, חתיכת גבינה ביידיש. 
מאוחר יותר, כאשר קראתי ספרות רוסית ונתקלתי בתיאורים של איכרות רוסיות 
זקנות, תמיד דמיינתי אותן לעצמי בדמותה של “שטיקעלע קייז“. נמוכת קומה, 
עם פנים עגולות ומחורצות קמטים בסביבות העיניים והפה, פנים ששידרו טוב 
לב וסבלנות אין קץ. תמיד חבשה מטפחת לבנה נקייה שהסתירה את שערותיה. 
אהבתי להיכנס לחצר ביתם, צריף עץ קטן ומט לנפול, מטויח בחלקו ומסויד 
היטב, עם גג רעפים אדומים ומרפסת מקורה בכניסה. פרחים בעלי עלים כהים 
החצר  בשולי  מהרחוב.  שהובילה  הצרה  המרצפת  את  עיטרו  אדומה  ותפרחת 
עמדה רפת קטנה, שבה שכנה הפרה היחידה של הזקנה. הייתי מתגנב לראות 
כיצד היא חולבת אותה, מסירה את שכבת השמנת ששטה בהבל החם, ומחביצה 

אותה בכלי עץ גבוה. 
החצר של “שטיקעלע קייז“, ודמותה של האישה, נראו לי כל ימי נעורי 
כ“פיסת גולה“ שהועתקה בשלמותה ארצה מאחת העיירות של תחום המושב. 

“שטיקעלע קייז“
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עולם  לי  סימלו  הצריף  של  המלמלה  לווילונות  מבעד  שנשקפו  השבת  נרות 
בוטה  בניגוד  שעמדו  מפוארים,  כסף  בפמוטי  תקועים  היו  הנרות  וזר.  שונה 
לדלות הכללית ששלטה בצריף. הם הקנו לערבי השבת מעין זיו של קדושה 

יתרה, אך רחוקה ממעגלי חיי.

✦ ✦ ✦

לבד מאותו זיכרון, או דמיון של זיכרון על אודות חתיכת הגבינה, לא נותרו לי 
זיכרונות רבים מראשית ילדותי. בשלהי ימי בגן הילדים, ואני כבר כבן חמש 
או שש, התרחשו במושבה שלושה אירועים שנשתמרו בזיכרוני. בקיץ 1933 
הגיע לראשון לציון אסקדרון של פרשים בריטים, שהיו בדרכם לבסיס חדש 
התגודדו  המושבה  ילדי  וכל  בלבד,  אחדות  שעות  במושבה  שהו  הם  בצפון. 
סביבם כל אותה עת כדי לחזות במראה המלהיב הזה. בין מתחם היקב לבין 
“פרדס המושבה“, שניטע בראשית המאה כמקור הכנסה למועצה המקומית 
איקליפטוס.  עצי  קטנה של  חורשה  ניטעה  ציבורי,  לגן  השנים  ברבות  והפך 
במקום זה בחרו הפרשים הבריטים לחנות. הם נטו במרכז החורשה אוהל עגול 
גיבור מארץ הגיבורים. החיילים הציתו מדורות  לנו  נח המפקד, שנראה  ובו 
סיגריות  מעשנים  כשהם  קטנות  בקבוצות  וישבו  ריחני,  תה  עליהן  לשפות 
ונוגסים ממנות הקרב. הם התירו את נעליהם ואת חגורם והניחו את הרובים 
ארוכות  שקתות  הציבו  הם  ולהאביסם  הסוסים  את  להשקות  כדי  בחצובות. 

עשויות מבד אברזין עבה. 
בשגרת יומה של המושבה המנומנמת היה זה אירוע דרמטי. הילדים הורשו 
שנאספו  האיקליפטוס  עלי  מרבד  על  לדשדש  החיילים,  קבוצות  בין  לשוטט 
על הקרקע, ולהתקרב לסוסים ואף לגעת בחלקת עורם המיוזע. הנועזים שבנו 
טמונות  שהיו  ספורטאים  של  תמונות  וביקשו  המעשנים  החיילים  אל  ניגשו 
בחפיסות הסיגריות Players. הם למדו לומר באנגלית רצוצה “גימי פיקצ‘רס“ 
לאוספיהם.  נכבדה  בתוספת  זכו  שבהם  והמאושרים   )Give me pictures(
לימים, כשלמדנו בבית הספר על האימפריה הבריטית שעדיין עמדה אז בשיא 
הפרשים  כלפי  חשנו  כילדים  שאנו  ההערצה  בתחושת  נזכר  הייתי  תפארתה, 
ההם וכלפי השלטון שהם ייצגו. בצדקתו וביציבותו של אותו שלטון עדיין לא 

התעוררו בנו ספקות.

✦ ✦ ✦
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באביב של שנת 1934 ביקרו במושבה הברון אדמונד דה רוטשילד ורעייתו 
אדלאיד. הברון רוטשילד כבר פרש מעסקי המושבות מזה שנות דור. אף על 
פי כן, בני המושבה הוסיפו להעריץ את האיש שהציל אותם מכליה גמורה 
את  בפניו  להביע  כדי  מגדרם  יצאו  והם  הדרך,  ראשית  של  המרים  בימים 
הוקרתם. גם הגננות שלנו הרבו מן הסתם לדבר בשבחו, והופעתו במושבה 

היתה עבורנו חג. 
הבריטים,  הפרשים  חנו  שם  האיקליפטוסים,  לחורשת  הסמוך  במגרש 
הוקמה במה רחבה מעוטרת בכפות דקלים. פרחים בשפע קישטו את שולחן 
ונטולי  ארוכים  עץ  ספסלי  הוצבו  הקהל  עבור  הבמה.  פינות  ואת  הנשיאות 
בניצוחו  מכבי,  תזמורת  הכדורגל.  למשחקי  כתיקונם  בימים  ששימשו  מסעד, 
מדי  לשמוע  שהורגלנו  נעימות  אותן  את  השמיעה  ברשבסקי,  מאסטרו  של 
יום, בעת החזרות שנערכו בבית העם לא הרחק מביתנו. לקהל הרחב הוגשו 
יינות מתוקים של “כרמל מזרחי“, שעדיין נשאו שמות של מחוזות מרוחקים: 

“טוקאי“, “מלגה“ או “אליקנט“. 
פיק“א  נציג  שפירא,  אדון  היה  החגיגה  של  הראשיים  השושבינים  אחד 
בהנהלת היקב, שעדיין התגורר בבית הפקידות. שפירא היה אדם זר ומנוכר, 

ואיש מבני המושבה לא התקרב אליו. 
הוא דיבר צרפתית. שעה שהיה פוסע ברחוב במקלו המגולף, חבוש כובע 
וענוב  חלקים  בת שלושה  לבנה  חליפה  ולבוש  ה־20  שנות  נוסח  נוקשה  קש 
או  מאלג‘יריה  הנה  שהוקפץ  קולוניאלי  פקיד  כמו  נראה  הוא  פסים,  עניבת 
ממרוקו. אדון שפירא סבל מעצבנות כרונית שאילצה אותו מדי כמה פסיעות 
להפנות מבט חשדני לאחור, כאילו מישהו רודף אחריו. את הנאומים הרבים 
שנישאו באותו יום לא הבנתי, אך לא הוטרדתי אפילו מנאומו המתמשך ללא 
כראש  ששימש  הילדים,  מגן  ידידי  אמנון  של  האבא  חביב,  זרובבל  של  קץ 
המועצה המקומית. עמדתי שם כל העת מלא התרגשות ולא העתקתי את מבטי 
מהברון עטור הזקן, שחבש לראשו כובע לבד מהודר. כל זה נראה לי כמלכות 

בכבודה ובעצמה.

✦ ✦ ✦

האירוע השלישי התרחש שבועות מעטים לפני שמלאו לי שש, ועד היום אני תמה 
כיצד נשתמר הדבר בזיכרוני וכיצד השאיר בי רושם כה עז בגיל כה רך. בחופשת 
הקיץ השתתפתי, יחד עם כל ילדי הגן של נחמה, בקייטנה שהתקיימה במגרש 
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זו  גבוהים שבעונה  ג‘קרנדה  המשחקים החדש מול בית העם הישן, בצל עצי 
עטו פרחים סגולים שיצרו בנשירתם מרבד מרהיב. ישבנו במעגל והמורה רבקה 
סיפרה סיפור, או משהו בדומה לזה, כאשר לפתע הגיעה הגננת שרה מהעבר 
השני של הרחוב בריצה מבוהלת. עוד בטרם הגיעה אלינו נזדעקה וקראה בקול 
רם: “ביאליק מת!“. אני מניח שהשם ביאליק כבר היה מוכר לי שכן מן הסתם 
הוזכר באוזנינו כאשר למדנו לשיר את “קן לציפור בין העצים“ או שיר אחר 
ייתכן גם שהזעקה המבוהלת של הגננת שרה, ותגובתה  משירי הילדים שלו. 
הנרעשת של הגננת שלנו, שידרו אלי את משמעות הידיעה. מכל מקום, הבנתי 
שנפל דבר בישראל ומשהו עצוב ומר התרחש. בימי שחרותי גיליתי כמו כולם 
את שירת נתן אלתרמן ונשביתי בקסמו, אך את ילדותי חייתי בצלם של ביאליק 
וטשרניחובסקי ומהם ינקתי ציונות כפשוטה, בלתי מסויגת ומלהיבה. רק שנים 
של  ארצנו“  עפרות  המחוננים  “אחינו  בין  שנפער  הפער  על  עמדתי  כך  אחר 

ביאליק ו“כובשי כנען בסופה“ של טשרניחובסקי. 

משפחתנו

בין  נולד למשפחה מסורתית שחייתה  1924. אבא  עלו מגרמניה בשנת  הורי 
מס  את  לגבות  שהופקד  מוכס  ה־19  המאה  בסוף  היה  סבא־רבא  גבולות. 
המעבר בגשר, בגבול בין ממלכת פרוסיה ובין פולין הקונגרסאית שהיתה תחת 
שלטון רוסי. בגליל פוזנאן, שבו גדל אבא, הבורגנים דיברו גרמנית, האיכרים 
— פולנית, והיהודים — יידיש. בגיל 17 עקר אבא בעקבות אחיו הבוגרים ונדד 
לברסלאו, עיר המחוז הגרמנית בחבל שלזיה. בילדותו הוא למד בחדר “מתוקן“ 
והיה נתון להשפעת הציונים, לכן ידע עברית. גם גרמנית היתה שגורה בפיו 
ועד מהרה התאקלם והתאזרח בעירו החדשה. בברסלאו היה לאבא עסק קטן 
של אריזת טבק ושיווקו. סבי מרדכי, איש שומר מצוות למהדרין, נפטר בשנת 

הולדתי ואני נקרא על שמו.
אימא נולדה למשפחה קתולית. שמה בנעוריה היה סופיה. סיפרו במשפחה 
שבמלאות לה שש שנים הציעה דודתה, שהיתה אם מנזר בֶטשֶן, כי סבתי תקדיש 
את בתה הקטנה לישו הנוצרי וכי סופיה תגדל תחת כנפיו במנזר. לסבתא היו 
שלושה בנים, אך אמי היתה לה בת יחידה והיא סירבה להיפרד ממנה. איזה 
מזל.... סבא פרידריך היה בעל מלאכה ועסק בייצור כלים כירורגיים. הוא היה 
קתולי מאמין, אך שלא כדרכם של קתולים, אהב מאוד את הברית הישנה. הוא 
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למעלה: אמא ואבא

משמאל: אמא

למטה: עם האחים על חולות ראשון לציון

למטה משמאל: עם אחי בנימין
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נולד בקייב שבאוקראינה, לשם נדד אביו בשנות ה־70 של המאה ה־19. הצאר 
אלכסנדר השני, שביקש לפתח תעשיות באוקראינה, הביא לשם בעלי מקצוע 
גרמנית  דיבר  חייו  סוף  עד  אך  לברסלאו,  סבא  חזר   18 בגיל  רבים.  גרמנים 

במבטא רוסי בולט. 
תוך כדי האזנה לצלילי “טוסקה“ של פוצ‘יני, בבית האופרה של ברסלאו, 
הבלונדינית  והנערה  בראון,  אברהם  והנאה,  הצעיר  היהודי  עצמם  את  מצאו 
המיועדים  עמידה  במקומות  זה  ליד  זה  שופף,  לבית  סופיה  העיניים,  כחולת 
וגם  פרנציסקה,  וסבתא  פרידריך  סבא  רומן.  התרקם  מהרה  עד  לסטודנטים. 
האחים, קיבלו את אבא בסבר פנים יפות ואימא טענה תמיד שסבא ראה משהו 
רומנטי בנישואי בתו עם נצר לעם התנ“ך. אימא עברה הליכי גיור, כדת וכדין. 
ולקיים.  לדעת  חייבת  כשרה  יהודייה  שאישה  המצוות  כל  את  למדה  היא 

הנישואים התקיימו בקהילה האורתודוקסית של ברסלאו. 
גדלנו  אנחנו  במשפחה.  היחידה  האמיתית  המאמינה  אימא  היתה  מכולנו 
היתה  לחלוטין. כשאימא  אלוהים  נטול  היה  אך  יהודיות,  בבית שקיים מסורות 
אומרת פעמים אחדות ביום: “Gott sei Dank“ )“ברוך השם“( היא התכוונה לכך 
בלבה ברצינות רבה. עם זאת, היא הזדהתה עם הגיור בשלמות וללא סייג. כאילו 
אמרה לאבי בלבה, כפי שאמרה רות המואבייה לחמותה נעמי: “עמך עמי, אלוהיך 
אלוהי.“ עבורה, מכל מקום, אלוהים נשאר אותו אלוהים. אלוהי כל היצורים שלו 
היא חייבת תודה על גורלה הטוב. היא זנחה גם את שמה הישן ונקראה כל ימיה 
בשמה החדש, יהודית. אנחנו בני הדור השני, וגם אבא, היינו ספקנים יותר, ובסופה 
של הדרך גם אתיאיסטים גמורים. רק אימא הוסיפה להתפלל בדבקות אמיתית, כל 

פעם שהיתה מדליקה נרות של שבת, עד אחרית ימיה. 
אבא היה מנעוריו מקורב לתנועת “צעירי ציון“. לאחר שנולד אחי הבכור 
יחזקאל, בשנת 1922, התעוררה השאלה היכן וכיצד לחנך את הילד. בשנת 1924 
חיסל אפוא אבא את עסקיו, והזוג הצעיר עם ילדם בן השנתיים עלו לפלשתינה. 
בשארית הונו קנה אבא טרקטור ומחרשה. למזלו גאה בסוף שנות ה־20 גל של 
נטיעת פרדסים, ועסקי המחרשה צלחו. אבא היה אחד מאותם אנשים שעליהם 
גדול  הון  הון קטן בארץ־ישראל? הוא מביא ארצה  יהודי  “כיצד עושה  נאמר: 
ולאט לאט מקטינו.“ אבא אף פעם לא היה עשיר, אך תמיד היתה ברשותו מכונית 

משפחתית פרטית, דבר נדיר באותם ימים במושבות היהודים. 
בשנת 1926 נולד אחי בנימין, ושנתיים אחר כך נולדתי גם אני, בתל אביב. 
הוריה  אצל  ביקור  לערוך  לאימא  ִאפשר  המשפחה  של  הטוב  החומרי  מצבה 
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בברסלאו, בקיץ של שנת 1930, שנתיים לפני עליית היטלר לשלטון בברלין. 
הייתי בן שנתיים ולא נותר לי כל זיכרון מן הנסיעה הזו, אם כי לאורך כל חיי 

הרבו בני המשפחה לספר על חוויות אותה נסיעה. 
השכלתו הפורמלית של אבא בנעוריו לא היתה רבה. הוא היה איש מעשה 
ולא איש של הגות ולימוד. עולמו היה עולם הטרקטורים, הּבאגֶרים, הש�פֶלים 
והמשאיות. עם זאת, עולם הרוח לא היה זר לו. הוא אהב מוזיקה, ובנעוריו ניגן 
במנדולינה; הוא קיווה שבנו יחזקאל יגשים את תקוותיו שנכזבו. בימים שבהם 
גרו הורי בתל אביב הם התקרבו אל חוגי הבוהמה, הכירו אישית רבים מציירי 
ישראל ואף רכשו מיצירותיהם. על קירות ביתנו היו תלויות תמונות משל אבני, 
אלוויל, קוסונוגי, עובדיהו וכמה מאמני “מגדל דוד“ שנעלמו בינתיים מהאופק. 
גם ארון הספרים היה מלא ממיטב הספרות העברית, וכאשר גדלנו צמחה 
היה  בחודש  פעם  הבית.  מן  היישר  החדשה  העברית  הספרות  עם  היכרותנו 
מגיע הביתה אדון אלוני, “מוכר הספרים“. איש נמוך ושמן, שהיה מכתת את 
עור מלא ספרים חדשים שזה  תיק  ובערים כשהוא מטלטל  רגליו במושבות 
עתה יצאו לאור. התיק השמן דמה בעיני לאיש שנשא אותו. הוא תמיד בילה 
בביתנו שעה ארוכה, לוגם מהתה וטועם מהעוגות שהגישה לו אימא. עבור 
אבי היתה זו הזדמנות לבלות שעה קלה בענייני רוח, שכן אלוני השמן היה 
איש ספר ושיחו היה מפרה ומעניין. כאשר גדלנו עמד לרשותנו אוצר מספרי 
שטיבל, מסדה והוצאת אומנות. את ספריית “לכל“, שכללה ספרי מופת כמו 
“טוניו קריגר“ של תומס מאן, או “נרקיס וגולדמונד“ של הרמן הסה, בלעתי 
כבִכ�רה בטרם קיץ. לימים, בעת היותי קצין חינוך ראשי של צה“ל, יזמתי את 
ספריית “תרמיל“, שהגישה לחיילים ממיטב הספרות העולמית והעברית. את 
השראתי שאבתי מאותה ספרייה, שכללה ספרים קצרים אבל משובחים שגם 
אדם עסוק כאבי, כמו גם חיילי צה“ל, מסוגלים לגבור על משימת קריאתם 

עד תומם.

✦ ✦ ✦

ניחן  בן  אלי.  מאשר  בנימין  לאחי  יותר  קרוב  שאבא  לי  היה  נדמה  בילדותי 
מילדותו בכישרונות טכניים מובהקים. הוא גם היה אמיץ, חזק וספורטיבי. אבא 
התגאה בו ואהב לטפח בו כישרונות אלה. אני הייתי תלמיד מצטיין, אך מאוד 
לא מוכשר בשתי ידי ולא ספורטיבי כלל וכלל. תמיד פחדתי מהכדור והעדפתי 
לא לשחק עם הילדים הפראים במשחק מחניים, שמא יחבוט בי הכדור ויכאיב 
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לי. פעם נסעו אבא ואימא למספר ימים לבקר ידידים, ואנו נשארנו תחת חסותה 
של הדודה ציפורה, אחותו של אבא. אני קיבלתי את הדין בהבנה, אך בן עשה 
צרות. הוא שנא את הנשיקות הרטובות שהדודה ביקשה להרעיף עליו. הוא 
התרצה רק לאחר שהובטחה לו מתנה יפה לכשיחזרו ההורים. ואכן, עם שובם 
הביא אבא לבן מכונית גדולה וכתומה, שניתן היה לשבת בתוכה ולנהוג בה 
בעזרת דוושות והגה. המכונית עוצבה בסגנון מודרני למהדרין. היו לה פנסים 
אותה  שקישטו  ניקל  ופסי  עליז  צלצול  שהשמיעה  צפצפה  בסוללות,  מוזנים 
מכל הצדדים. אני קיבלתי מתנה הרבה פחות מרשימה — עט נובע עם ציפורן 
זכוכית — כיאה לתלמיד חכם. האירוע נצרב בתודעתי כמעשה של איפה ואיפה 

ומתן פרס לשובב. 
לא היה לי סיכוי להתחרות באחי בתחומים שבהם הצטיין, אך עשיתי ככל 
רקמה.  שיעורי  השאר  בין  למדנו  א‘  בכיתה  משלי.  כישורים  להפגין  יכולתי 
בכגון דא הייתי מוצלח, ופעם הבאתי הביתה פיסת בד שעליה רקמתי נוף עם 
עץ ושמש זורחת. קיבלתי שבחים מן המורה, וסיפרתי להורי כי המורה אמרה 
שאני “הרקמן של הכיתה“. אימא חיבקה אותי והבטיחה לתפור מהרקמה הזו 
שקיק לכריכים. גם אבא חייך, אך נדמה היה לי שבחיוכו השתרבב שמץ של 
זלזול. זיכרון עגום זה מעולם לא קלקל את יחסי עם אחי, שהרי גם אני הערצתי 

את אומץ לבו, את תושייתו ואת תעוזתו. 
באחד הימים, בהיותי בן שש, ביקש שומר בית החרושת ללבנֵי סיליקט, 
שנבנה ליד החולות, שנוליך את אתונו הלבנה מביתנו בחזרה לאורוותה במפעל. 
לא הייתי מעלה על דעתי מעשה נועז כזה, אבל בן התנדב מיד והזמין אותי 
לרכוב עמו. לידו הייתי בטוח. התיישבתי מאחוריו, כאשר אני משלב את ידי 
סביב מותניו. שעה ארוכה רכבנו בהשקט ובביטחה דרך רחובות המושבה, עד 
שהגענו לראש הגבעה שממנה נשקף בית החרושת, על רקע הדיונות הצהובות. 
האתון, שחשה בקרבת האבוס, החלה להחיש את פעמיה ועד מהרה היתה דוהרת 
במדרון כשאנו מיטלטלים מצד לצד. צעקנו בכל כוחנו את הקריאות המקובלות 
לעצירת סוסים וחמורים: “היש! הויסה!“, ללא הועיל. בקרבת שערי המפעל 
הופלנו מעל גב הבהמה, היישר אל התעלה בצדי הכביש. נבהלתי מאוד, אך 
למראה פניו של בן לצדי נרגעתי. פרצנו בצחוק, קמנו על רגלינו ומיהרנו לרוץ 
השחת  את  בנחת  לועסת  כשהיא  האורווה,  בתוך  אותה  מצאנו  האתון.  אחרי 
שהוכנה עבורה באבוס. הודות לבן רשמתי אפוא לזכותי מעשה גבורה, שעתיד 

להיות מסופר במשפחה עוד ועוד.
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בחצר

ביתנו היה בנוי על מגרש של דונם שלם. מאחורי הבית השתרע פרדס קטן, 
שבינו לבין הבית הפרידה שורה של עצים נישאים: שני עצי תמר, דקל סרק גבה 
קומה, עץ פיקוס וחרוב זכר שהפיץ סירחון מוזר בעת הפריחה. כאשר גדלנו 
עקר אבא את חלקו הקדמי של הפרדס ופינה מקום לגינת פרחים. אימא היתה 
האחורי  בחלק  ירקות.  כמה שתילי  גם  בשוליים  ומוסיפה  הגינה  את  מטפחת 
של החצר עמד צריף, ששימש מוסך למכונית הנוסעים הקטנה וסדנא לאכסון 
חלקי מכוניות וטרקטורים. זה היה מקום קסום, שבו תמיד יכולנו למצוא איזה 

מכשיר מסקרן, או לבנות לעצמנו צעצועים מאולתרים. 
כמו  בביצים.  הבית  צורכי  את  תרנגולות, שסיפקו  כמה  גם  גידלה  אימא 
כן היה בחצר לול של ארנבות. מדי פעם היה אבא שוחט ארנבת, מפשיט את 
עורה ומכין במו ידיו נזיד. זה לא היה כשר, אבל טעים מאוד וריחני. הספקת 
עלים למאכל הארנבות היתה באחריות הילדים. אהבנו לטפל בהן. מעולם לא 
היה  לנזיד שאבא  ואהבתי  לחיות החמודות הללו  חיבתי  בין  הרגשתי סתירה 
מכין מהן. זה נתפס אצלי כחלק מהחיים. מתחת לגג הפח הוצבו כמה פחים 

הבית ברחות הכרמל )ברקע היקב(
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דורה  בגרגירי  אותם  היתה מאכילה  ואימא  יונים,  ששימשו כשובך לכתריסר 
שפוזרו בחצר. היונים היו רבות ביניהן ובילדותי לא חשבתי שהיונה היא חיה 
אוהבת שלום במיוחד. לעתים קרובות הן היו אכזריות למדי. גם הן הפכו מדי 
פעם לנזיד, שאימא הכינה. בסוף שנות ה־30 היה לתוספות המזון האלה ערך 

רב במאבקם של הורי לקיים את רמת חיינו הרגילים. 
הטבע.  מן  רחוקים  היינו  לא  המושבה,  למרכז  סמוך  ניצב  שביתנו  למרות 
פעם אפילו התחבא צפע בשק הגרעינים של היונים, ורק במזל הוא נתגלה לפני 
שמישהו תחב את ידו לשלות גרעינים מהשק. ציפורים מילאו את הגן, ולא היינו 
וכמובן  נוצה  ירוקי  ירגזים  יפהפיות,  צריכים להרחיק לכת כדי לראות חוחיות 
דרורים עליזים וחוצפנים. באביב היו מגיעים גם פרפרים למיניהם. מדי פעם היה 
נקלע לחצר גם “זנב הסנונית“ היפהפה, או ה“אדמיראל“ המבהיק בשחור ובאודם 
כנפיו. בלילות הקיץ היו מופיעים גם רפרפים שונים, ועם קצת מזל יכולנו לתפוס 
בחצר אפילו “גולגולת המת“ שריתקה אותי בצורתה המאיימת. יחזקאל אחינו 
לימד אותנו כיצד “להרדים“ פרפרים בצנצנת עם אתר, ואחר כך “למתוח“ אותם 

על מתקן מיוחד שהוא בנה כדי להציגם באוסף שלו במלוא הדרם. 
גם הפרדסים לא היו רחוקים. מיד אחרי היקב, מעבר לכביש המוליך לנס 
דקות  של  מתונה  בהליכה  אליהם  להגיע  שיכולנו  פרדסים  השתרעו  ציונה, 
נפרד  היו חלק בלתי  בני משפחת פרדסנים, ההדרים  היינו  ספורות. אף שלא 
שבאו  הסביבה  מיישובי  הערבים  בוקר  כל  מגיחים  היו  הפרדסים  מן  מחיינו. 
למושבה, לעבוד או למכור מירקותיהם ופירותיהם. מי בחמור ומי בעגלה רתומה 
לסוס, ולעתים גם בגמלים, היו עשרות כפריים ובדווים באים למושבה ומבלים 

בה את שעות היום. לעת ערב היו חוזרים ונעלמים בחשכת הפרדסים. 
מדי פעם, בשבתות, היה אבא מוציא אותנו לטיול בעיר הגדולה או באחד 
במיוחד  לי  זכורה  בסביבתם.  חרש  כאשר  הכיר  שאותם  החדשים  היישובים 
נסיעה לתל אביב, לחזות בעדלידע שארגן ברוך אגדתי עבור עיריית תל אביב. 
אירוע זה זכור לי במיוחד בגלל מעשה קונדס שזממה משפחתי. שבועות מספר 
נאפופים שכונתיים. הכלבה  בני  היפה שלנו תריסר  נולדו לכלבה  לחג  קודם 
היוחסין  שלנו היתה מגזע דוברמן טהור, אולם השובבה קלקלה את שושלת 

ביחסיה הפרועים עם בני כלאיים. היה קשה “לשווק“ אותם. 
נותרנו עם חצי תריסר כלבלבים מתוקים שלא ידענו כיצד להיפטר מהם. 
אחי יחזקאל רשם על חצי תריסר כרטיסים צבעוניים את המשפט: “אני אחד 
אוהבת  אנו מחפשים משפחה  דוברמן.  מתריסר כלבלבים שנולדו לאם מסוג 
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על  לכלבלבים  תלינו  הכרטיסים  את  אותי.“  קבלו  אנא,  ללבה.  אותי  שתאמץ 
עסוקים  היו  הכול  כאשר  התהלוכה,  באמצע  צבעוניים.  סרטים  עם  הצוואר, 
במחזות המרהיבים, הכנסנו את הכלבלבים לתוך חצי תריסר מכוניות פרטיות 
שפארן העיד על רווחת בעליהן. באותם ימים עדיין לא נהגו לנעול מכוניות 
והמלאכה שלמה עד מהרה. הסתלקנו מהמקום עוד בטרם הסתיימה התהלוכה, 
ולא נשארנו לראות מה עלה בגורל הכלבלבים. אם לשפוט לפי הכלבלב היחיד 
שהשארנו אצלנו, יופייה של האם לא עבר בירושה, אך הכלבלב החמוד היה 

אהוב עלינו. קיווינו שגורל דומה נפל גם בחלקם של אחיו ואחיותיו.

✦ ✦ ✦

בשנת 1934 החליט אבא להרחיב את עסקיו. עליית יהודי גרמניה, לאחר עלות 
מתאים  לו  נראה  והזמן  כלכלי  שגשוג  בעקבותיה  הביאה  לשלטון,  הנאצים 
להמראה. הוא מכר את הטרקטור ואת המחרשות, ובעזרת הלוואה רכש שש 
הנהגים  עם  עסוק  היה  היום  כל  חשוב.  בית“  “בעל  אבא  היה  עתה  משאיות. 
ששכר וחשבונות החברה שהקים, ושוב לא בילה בשדות החריש כפי שאהב 
נדף  שתמיד  והבנזין  השמן  וריח  ומגוהצים,  נקיים  בגדים  לבש  הוא  לעשות. 
ממנו נעלם. אלא שעד מהרה שוב התחלפו הזמנים. מלחמת איטליה בחבש, 
ולאחר זמן קצר המרד הערבי שפרץ באביב 1936, שיבשו את חשבונותיו. ייתכן 
גם שאבא לא היה איש עסקים ממולח דיו, וכעבור זמן קצר הוא חזר ומכר את 
צי המשאיות. הוא רכש לעצמו משאית חדשה והפך לנהג המוביל בדרכי הארץ 
אבני סיד, לבני סיליקט ושאר מטענים כבדים. ימי הזוהר חלפו, ונותר חוב לא 
מבוטל, אבל על המכונית הפרטית אבא לא ויתר. את התיקונים עשה בעצמו 

במוסך שבאחורי החצר.

✦ ✦ ✦

בערבים  סלולים.  היו  לא  עדיין  המושבה  רחובות  רוב  ה־30,  שנות  באמצע 
יכולתי לראות איך סלאח, הרועה של אדון ריבקינד, מוביל את עדרו במעלה 
רחוב הכרמל ומעלה ענן אבק סמיך. בימי שישי, לאחר שהעדר כבר עבר על פני 
הבית שלנו, והעגלונים כבר הובילו את עגלותיהם אל האורוות, היינו מרביצים 
את קטע הרחוב שלפני ביתנו בזרזיפי מים, בעזרת דופיה — מעין צינור שנקרא 
בפינו “קישקע“. רצינו להרטיב קצת את החול כך שלמצער ביום השבת ינוח 
האבק מזעפו ותשרור בבית הרגשה לחה וטרייה יותר. האבק הלח הדיף ריח 
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מיוחד, העומד בנחירי עד היום. הבית עצמו, מעוטר מצד החזית בקשתות, טבל 
בסבך עצים. בחזית ניטעו שני עצי תות שכבר הצמיחו בדים עבותים, ובקיץ 

היתה כל סביבתם מתלכלכת במיץ האדום של פירותיהם. 
גג הבית היה עשוי ברובו מבטון שטוח. מדי שנה, לקראת עונת הגשמים, 
נעשתה עבודת זיפות, אך הדבר לא מנע את חדירת הגשם פנימה, דרך הבקיעים 
פח  מכוסה  היה  הבית  של  המערבי  החלק  הקיץ.  בעונת  בגג  שניבעו  הדקים 
בלילות  הבית.  חלקי  כל  אל  הגשם  דלף  ובחורף  יותר,  אף  חדיר  שהיה  גלי, 
גשומים היינו מזיזים את המיטות על פי מפת הדליפות, כדי להישאר יבשים. 
במקומות המועדים הציבה אימא סירים, קערות וכלים מכלים שונים ששימשו 
בימי כביסה. הייתי נרדם לצליל תזמורת משמחת של טיפות המים, שטפטפו 
בקצב שונה והפיקו צלילים שונים, בהתאם לכלי שלתוכו זלגו. זה היה שיר 

ערש מעולה שנעם לאוזני. 
הגג היה מקום מסתור שאהבנו לשחק בו. הייתי מזמין חברים ליידות מפירות 
האזדרכת על עוברים ושבים ברחוב שמתחתינו. רוב האנשים היו מקבלים את 
שובבותנו בחיוך ובהבנה, לא כולם. יום אחד המטרנו כדורי אזדרכת על עגלון 
שעבר ברחוב. הוא נתקצף, בלם את סוסתו, הקיף את הבית והחל מטפס על 
הסולם מקלל בקול ניחר וזועק בלי הרף: “כמו ערבים! כמו ערבים!“ נבהלנו 
כהוגן, אלא שהיינו זריזים ממנו: עד שהגיע לראש הסולם כבר הספקנו להגיע 
אימא  יצאה  המהומה  לשמע  הכרנו.  אנחנו  שרק  במחבואים  חבויים  למטה, 
מהמטבח ודיברה עם העגלון בלשון רכה, כדרכה. הוא נרגע והמשיך בדרכו, 

כשהוא מוסיף למלמל, הפעם בקול יותר מהוסה: “כמו ערבים! כמו ערבים!“

השכונה

משני קצותיו של רחוב הכרמל ניצבו שני מוסדות חשובים במושבה. בקצה 
“כרמל  של  המהולל  היקב  ה־19  המאה  של  ה־80  בשנות  נבנה  המערבי 
מזרחי“. בעונת הבציר הרבינו להסתובב שם. הרחוב כולו הפך למעין יריד 
גדולים, מעשה מקלעת, שהועמסו על  יבול הבציר הובל בסלים  רוב  עליז. 
עגלות רתומות לסוסים. העגלונים נאלצו להמתין שעה ארוכה בתור העגלות, 
שנשקלו בכניסה ליקב וביציאה ממנו. המהומה היתה רבה. הילדים התרוצצו 
מכל  שזלג  התירוש  של  החריף  מריחו  שיכורים  והסוסים,  היצולים  בין 
זה  עם  זה  רבו  העגלונים  ודבורים.  זבובים  של  סיעות  אליו  ומשך  העגלות 
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והרבו לקלל ולנבל את פיהם. ההמתנה בשמש הקופחת של חודש אב הציקה 
להם, וסבלנותם פקעה. הילדים לא התעניינו במריבות העגלונים, שכן הם היו 

עסוקים בקטטותיהם הקטנות. 
לא כל אחד הורשה להיכנס לתוך היקב, ובוודאי לא אל קודש הקודשים, 
מרתפי השימור הצוננים. אולם ילדי הוותיקים תמיד הכירו מישהו מהעובדים 
ולא התקשו להתפלח. היה מה לראות ביקב, לא רק בעת הבציר: כיצד מתקנים 
חביות ישנות או מייצרים חדשות; כיצב מגפרים את החביות באמצעות הבערת 
טבעות עבות של גופרית כדי לטהרן מחיידקים מזיקים; כיצד מעבדים תירוש 

תוסס בשלבים שונים של התסיסה, סחיטת הגפת ושימור היין המזוקק. 
הורי לא הרבו לשתות יין, אבל אבא הקפיד כל ימי חייו לקדש על היין 
ולכבוד  זה,  לצורך  אחרת.  בחינה  דתי משום  היה  למרות שלא  בערבי שבת, 
אורחים מיוחסים, היתה אימא שולחת אותי מדי פעם לקנות יין “מהחבית“ אצל 
הלל הזקן. מול שער היקב ניצב בית בן שתי קומות שהיה כבר אז מט לנפול. 
בקומה התחתונה, הבנויה אבן מטויחת וסדוקה, היה מחסן של חביות וארגזים, 
שממנו נשלח היין המבוקבק והארוז אל רחבי הארץ והעולם. בשעות היום היה 
היו מתרוצצים,  ביין  סינרים מרובבים  לובשי  רוחש פעילות. פועלים  המקום 
מדביקים תוויות, מתקינים ארגזים ומזיזים חביות מפה לשם. בפינה אפלולית 
ליד הכניסה ישב הלל הזקן ומכר יין בקמעונות לתושבי המושבה. הלל היה 
שיכור  קצת  היה  תמיד  יותר.  עוד  אדמוניים  ופנים  אדמוני  זקן  בעל  עבדקן, 
ואפו הזדקר מזקנו הלבן כמו פנס אדום. הוא ישב על שרפרף סמוך לארבע או 
חמש חביות קטנות מלאות בסוגים שונים של יין. הקונה היה חייב להביא עמו 
בקבוקים מהבית. הלל היה מוצץ בצינור שהיה תקוע בחבית ומניח ליין לזלוג 
אל תוך הבקבוק, עד שנתמלא. מכל מציצה ומציצה היה הלל טועם טעימה של 

כלום, אבל בין טעימה לטעימה היה מתבסם. 
סמוך לקצה המזרחי של הרחוב, ליד “בית הפקידות“, ניצב צריף לא גדול 
ששימש בית הכנסת עבור קהילת החסידים הקטנה שהתקבצה במשך השנים 
במושבה. בני הדור הראשון במושבה היו עדיין שומרי מצוות קלה כחמורה, 
אולם בדור השני, ובוודאי בדור השלישי, רוב האנשים היו חילונים ושוב לא 
שמרו מצוות. עם זאת, רבים מהם שמרו על מסורות יהודיות שונות ובחגים 
נהגו לבקר בבית הכנסת. נכבדי המושבה נהגו לפקוד את בית הכנסת הגדול 
שבמרומי הגבעה, בקצה הרחוב הראשי, רחוב רוטשילד על שם הברון. מקצת 
בית  גבאי  החסידים.  של  הכנסת  בבית  הסתופפו  המצוות  שומרי  הפועלים 
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הכנסת החסידי היה מר שמוטקין, בעל זקן תיש, איש עליז שאהב ילדים. הוא 
נהג להזמין אותנו לטעום זנב דג מלוח, מלפפון חמוץ ועוגיות דבש מתוקות. 

את היי“ש שמר למבוגרים. 
יומה נהגה אימא להדליק נרות לשבת, ולברך עליהם. גם אבא,  עד בוא 
בנינו  גם מנהגי חגים:  קיימנו  היין בערבי שבתות.  כאמור, הקפיד לקדש על 
סוכה, הדלקנו נרות חנוכה וכמובן שניהלנו סדר פסח כהלכתו. בחג השבועות 
בתי  ירוקים.  בענפים  הבית  את  מעטר  היה  ואבא  חלב  מאכלי  אימא  בישלה 
חיי  של  טבעי  כחלק  מאליו.  מובן  כמוסד  לי  זכורים  ילדותי  ימי  של  הכנסת 
המושבה. הם סימלו עבורי את השייכות שאין להרהר אחריה לרצף הדורות 
של העם. לכן גם לא ראיתי כל סיבה שלא לקיים את מצוות העלייה לתורה, 
בהגיעי למצוות. עשיתי זאת בבית הכנסת של החסידים. ההפטרה ששרתי מעל 
לדוכן התחילה במשפט “ויקרבו ימי דוד למות“, ובהמשכה הסיפור הפיקנטי 
המלפפונים  המלוחים,  הדגים  את  אימא  סיפקה  הפעם  השונמית.  אבישג  על 

החמוצים, עוגות הדבש ועוד כהנה וכהנה דברי תקרובת.

✦ ✦ ✦

רחוב הכרמל, והרחובות שהסתעפו ממנו, היו מרחב ילדותי המוקדמת. הורי 
הרשו לי ללכת לבד עד לגן הילדים, בקצה רחוב בצלאל שנמשך מרחוב הכרמל 
מגורים.  בתי  ללא  במינו,  מיוחד  היה  בצלאל  רחוב  הראשי.  לרחוב  והתחבר 
מצדו האחד השתרע פרדס המושבה ומצדו האחר נבנו מוסדות ציבור, זה בצד 
הישן,  בית העם  ניצב  לידו  הוקמה הספרייה העירונית.  בפינה המרוחקת  זה. 
צריף עץ גדול שנראה כמו ספינה שנתקעה בלב המושבה. כאן זכיתי לשמוע 
לראשונה את ברכה צפירה שרה ואת סעדיה דמארי מספר את סיפוריו. כאן 
פרופסור  של  ההרצאות  בזכות  קלאסית,  למוזיקה  שנים  כעבור  נחשפתי  גם 
שטייניץ, שהיה משמיע מיצירות המופת בתולדות המוזיקה על הפסנתר החורק 

והמקרקש שניצב על הבמה. 
בתחתית הצריף נבנה מדור מיוחד עבור השוטר רגוניס, “שוטר המושבה“ 
היחיד והנצחי. מאחורי לשכתו של השוטר נמצא תא מעצר קטן. כאן הוחזקו 
עצירים עד שבאו שוטרים ממשטרת נס ציונה לקחתם לבית הסוהר. בדרך כלל 
על ספסל העץ שניצב  יושב  היה  הוא  רגוניס בטלות ממלאכה.  ידיו של  היו 
על המדרכה, בצל עץ הפלפל שבפתח לשכתו, ומושך לצדו בטלן זה או אחר 
מאנשי המושבה לשוחח עמו. השיחות נסבו על ענייני דיומא או על ביצועיו של 
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מייטנר, החלוץ המרכזי המצטיין של קבוצת “מכבי ראשון“. רגוניס הצטייר לנו 
כאחד משלנו, איש שאין פגיעתו רעה כלל ואין כל צורך לחשוש מפניו. 

חרדות  ומעוררי  זרים  היו  הם  לחלוטין.  אחר  עניין  היו  בריטים  שוטרים 
סתומות. באחד הימים חזרנו מעיסוק כלשהו בתל אביב, במכונית המשפחתית. 
כאשר עמדנו לפנות ליד היקב מהכביש הראשי, הדהיר שוטר תנועה בריטי את 
אופנועו ופקד על אבא לעצור בצד. איני זוכר באיזו עבירה הוא ביקש להאשים 
את אבי, אך תחושה חריפה של חרדה דלפה ישירות מגבו של אבא אלי במושב 
האחורי. אני זוכר היטב את תחושת העלבון שחשתי על כניעותו של אבא, בפני 
אותו קלגס מאיים. אבא התחנף והצליח בקסמו לשכנע את השוטר לסור אל 
ביתנו, להסב עמנו לקפה ועוגה. סופו שנפטרנו מעונשו של זה בלא כלום, אך 

רגש העלבון נשאר בקרבי שנים רבות, צורב ומכאיב. 
אליו  ובסמוך  נחמה“,  “דודה  של  הילדים  גן  שכן  בצלאל  רחוב  באמצע 
בעינינו  אז  נחשב  טניס  המפונקים.  בניהם  עבור  טניס  מגרש  העיר  שועי  בנו 
הציוד  את  לרכוש  מסוגל  היה  לא  פועל  אף  שהרי  למהדרין,  בורגני  ספורט 
במגרש.  שימוש  דמי  ולשלם   — לבנה  תלבושת  כדורים,  מחבט,   — הדרוש 
מעבר למגרש הטניס, בסמוך לרחוב שלנו, ניצב בית הקולנוע, היחיד במושבה 
באותם ימים. הוא נקרא “קולנוע נעמן“, על שמו של נעמן בלקינד, אחיהם של 

האחים, אמא ואבא ואני הקטן ביניהם, עם הפורד הישן בדרך לעדלאידע
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בעלי הקולנוע, שנתלה בדמשק בימי מלחמת העולם הראשונה בעוון חברות 
התמונות  של  הקסום  לעולם  לראשונה  נחשפתי  כאן  ניל“י.  הריגול  ברשת 
ארול  ברימור,  ליונל  הדור:  של  המפורסמים  השחקנים  את  והכרתי  הנעות, 
פלין, וולאס בירי, הדי למאר, דורותי למור ורבים אחרים. יש ונתקעת בזיכרון 
סצנה המסרבת להיעלם, כאלה היו מראות הקרב על האגם הקפוא בסרטו של 
המפעיל  הילד  מוסטפא,  של  מראהו  נייבסקי“,  “אלכסנדר  אייזנשטיין,  סרגיי 
את הטרולי בסרט הסובייטי “חבריה“, וכמובן מראו של טרזן הפונה לידידתו 

הקופה צ‘יטה בקריאתו האופיינית. 
הפינה שליד ביתנו היתה לעתים לבמת חיזיון של ממש. מעין כיכר קטנה 
שהזמינה בעלי מלאכה שונים להציג את מרכולתם, או את כלי מלאכתם, מתחת 
לעץ התות הגדול. לכאן היה מגיע הערבי מחדד הסכינים, עם גלגל האבן הגדול 
שהתיז גִצי אש מרצדים לכל עבר. איש המזרנים היה פורׂש כאן את מחצלתו, 
ומציב את כלי הניפוץ שלו דמוי נבל בעל מיתר אחד. לעתים רחוקות יותר היו 
קלויים  ִחמצה  נרתיקי  ביותר:  נדירה  רוכלים שהציעו מרכולת  לכאן  מזדמנים 
צוענים  גם  מותך.  סוכר  מצופים  עץ  תפוחי  או  מלאן“,  “חמלה  להם  שקראנו 
נודדים היו מזדמנים לכאן, כדי להציג לפני הילדים המשתאים נחשים מתפתלים, 
תוכים מדברים וקופים עליזים. שמענו סיפורי זוועה על מעללי הצוענים, אך 
הסקרנות גברה על הפחדים ואף פעם לא חסר להם קהל מעריצים. המרשים 
בעזרת  חום.  סורי  דוב  עם  אחד  בהיר  בוקר  לכאן  שהגיע  הצועני  היה  ביותר 
מעלליו.  את  להפגין  הדוב  את  הצועני  עורר  בערבית  ופקודות  חליל  סלסולי 
הדוב הממושמע החזיק במקל עבה, “נבוט“. לפקודה “אשרב טומבק“ היה הדוב 
מצמיד את הנבוט לפיו, כאילו הוא מעשן מקטרת; לפקודה “אורקוד צ‘רקסיה“ 

היה הדוב כורך את הנבוט מאחורי צווארו ורוקד ריקוד מסורבל ומשעשע. 
זמן מה לפני שהתחלתי ללכת לבית הספר נסללו כמה מרחובות המושבה, 
על  ישבו  לראשיהן  ושביסים  סרפאנים  עם  חלוצות  הכרמל.  רחוב  גם  ובהם 
ערימות אבנים גדולות, ובפטישים קטנים פוררו את האבנים לחצץ, בנקישות 
קצובות. המראה נשאר חקוק בזיכרון. במשך שבועות מספר היו החיים ברחוב 
והחום  הרותחת  הזפת  סירחון  האבק,  הרעש,  מחמת  נסבלים,  בלתי  הכרמל 
שנבע מהתנורים להרתחת הזפת. אולם משהושלמה עבודת הסלילה הרגשנו 
כמי שנכנס לעידן חדש. תם עידן הרבצת הרחוב במים בערבי שבת וחג. תם 
עידן הביקורים של מרקידי  גם  עידן העגלות שחרצו תלמים בחול הרך. תם 

הדובים והצוענים עם הקופים והתוכים.
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להיפגש עם ישו באמאוס

דברים  או  התנהגותה  פי  על  אימא,  של  הנוצרי  במוצאה  הבחנתי  לא  מעולם 
והמאושרת,  הקורנת  והופעתה  אימא,  של  הפנים  מסבירת  אישיותה  שאמרה. 
חיבבו אותה על כל יודעיה. העובדה שנולדה כנוצרייה לא הטביעה אפוא חותם 
ניכר בעולמי. לעומת זאת, מוצאה הגרמני הותיר בבית לא מעט עקבות. ארון 
הספרים היה עמוס בכל כתבי גתה, שילר, היינה וסופרים גרמנים אחרים, אך היו 
בבית גם אותות “עממיים“ יותר. כך, למשל, על קיר המטבח היה תלוי לוח עץ 
קטן שעליו נצרב במכוות אש מכתם בכתב גוטי עתיק, מאותו סוג שהיה מצוי 
 Dass Leben zu Genuess ist der בכל בית בגרמניה. על הלוח היה כתוב: 
Vernuft Gebot, man lebt ja nur so kurze Zeit und ist so lange Tot! )“צו 

התבונה הוא ליהנות מן החיים; הרי זמן כה קצר חיים וזמן כה רב מתים!“(.
בתוך  מנעוריה,  בגלויות שאימא שמרה  להסתכל  חולה אהבתי  כשהייתי 
תיק עור ישן שריח של עתיקּות נדף ממנו. היתה שם תמונה של טישביין שצייר 
את גתה ברומא, ציורים של ארנולד בקלין ומקס קלינגר, ציורי ז‘אנר מבודחים 
של שפיצווג, וכמובן צילומי יערות גרמניים ומצודות מימי הביניים, תזכורת 
לנופי ילדותה של אימא. התמונה ה“לאומית“ ביותר הזכורה לי מן האוצר הזה 
ברברוסה  פרידריך  את  המתאר  ה־19  המאה  מסוף  היסטוריציסטי  ציור  היא 
ישן שנת עולמים במערתו. אימא הסבירה לי שזה היה ביטוי לחיבור שביקש 
ביסמרק להתחבר אל הרייך הראשון, כאשר הקים את הרייך השני. לימים ראיתי 

בית ההבראה בקובייבה
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את המקור בארמון שבו הוכתר מלך פרוסיה כקיסר גרמניה המאוחדת, בשנת 
1870, בעיירה היפה גוסלר. 

נוכחותה של הנצרות בחיי הופיעה בעוצמה רבה בדרך הרבה יותר ישירה 
ובלתי אמצעית. בשנת 1934 חלה אחי יחזקאל במחלה קשה והיה חשש לחייו. 
כעבור שבועות מספר החלים, אך נותר רזה ונראה מורעב. הרופאים המליצו 
לשלוח אותו להבראה בהרים. מצבו הכלכלי של אבא היה עדיין טוב, והוחלט 
שאימא תיסע עם שני הילדים הנותרים ותצטרף אל יחזקאל למספר שבועות. 
המקום שהורי בחרו בו היה בית הבראה נוצרי ששכן בכפר הערבי קובייבה, 
לא הרחק מהמגדל של נבי־סמואיל. המקום נוסד בראשית המאה ה־20 בידי 
אגודת נוצרים קתולים מגרמניה. לפי המסורת שלהם נקרא המקום אמאוס. על 
פי גרסתם, זה המקום שבו התקיימה הפגישה בין ישו, שעלה זה עתה מקברו, 
ובין שניים מתלמידיו. מנהל הבית היה האב מילר, או Vater Müller בנוסח 
והיה לבוש דרך  זקן לבן וארוך  גוי בעל סבר פנים מכובד שהצמיח  הגרמני, 
קבע גלימה שחורה וארוכה. הוא ישב בראש כל הסעודות, פתח אותן בהודיה 
לאלוהים על הלחם, וסיים כל ארוחה בברכת מנוחה נעימה לנופשים. עד היום 

 .Angeneme Ruhe :מצלצל באוזני צלילה הרך והחרישי של ברכתו
התגוררנו בבניין סמוך לבית המרכזי, כמה פסיעות מחדר האוכל. נהגו שם 
לאכול שתי ארוחות חמות כל יום. אימא חשבה שלא בריא לילד קטן לאכול 
אוכל כבד לפני השינה, ולכן סידרה שאוכל מוקדם יותר בחדרנו, ארוחת ערב 
קלה. האוכל היה כלבבי: פרוסות מרוחות בשפע של חמאה טרייה, עם נקניקים 
נהדרים שהובאו ממיטב הִאטליזים של ירושלים העתיקה, וכן צלוחיות מלאות 
שמנת טרייה ומבחר פירות. כאשר יתר בני המשפחה הלכו לסעוד בבית הראשי, 
נותרתי לבד ונתקפתי חרדה. על הקיר, מול מיטתי, היתה תלויה דמות הצלוב. 
בזעקות רמות סירבתי בתוקף להישאר לבד, ואמרתי לאימא שאני בוכה משום 
עלי  שנפל  הפחד  היה  האמיתית  הסיבה  שקר.  היה  זה  לאבא.  מתגעגע  שאני 
למראה הצלם. את זאת התביישתי לספר. אימא לא הצליחה להרגיע אותי, ומאחר 
שהפעמון המזעיק את האורחים לארוחת הערב צלצל זה מכבר, נלקחתי לחדר 
האוכל להסב אל השולחן “מבלי לאכול“. מן הסתם לא חסר לי תיאבון, למרות 
שהייתי ילד רזה וצנום. אף כי רק שעה קלה קודם לכן זללתי סנדוויצים טובים, 
נהניתי לטעום מכל המטעמים שאחי בן השאיר על הצלחת. זכורני במיוחד נזיד 
ריחני מבשר חוגלות שניצודו בסביבה. הנזיד הדיף ריח ציד, שאחי לא סבל. אני 

הורשיתי לחסל את החוגלה המסכנה עד לשד עצמותיה. 
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הימים שעשינו בקובייבה זכורים לבני המשפחה כימים מאושרים. הרבינו 
לטייל בגן הגדול שהקיף את בית ההבראה. היו כאן עצי אורן ואלונים, שלא היו 
מצויים כל כך בשפלה. היו שם גם צמחים ועצים שאף פעם לא ראינו כמותם: 
שיחי לותם עם פרחים לבנים וורודים, עצי דולב שגזעם אדמדם וחלק, ופרחי 
חצב שהקדימו לפרוח. השטח כולו היה מכוסה אצטרובלים שנשרו. אטרקציה 
מיוחדת היו בלוטי אלון. השתמשנו בכיפותיהם כדי להקים כפרי כושים, דוגמת 
אלה שראינו בסרטים “אל הררי הזהב“ או “מכרות המלך שלמה“. בקיץ 1934 
הוקמו במרומי הרכס שמעל לרמאללה אנטנות השידור של “קול ירושלים“. 
יכולנו לראות ממקומנו כיצד הולכים ומתגבהים ממש לעינינו שני המגדלים. 

חיינו  אחדים  שבועות  במשך  נוכרי.  בטעם  אפופה  היתה  כולה  החוויה 
במקום אחר, מחוץ לתחומי עולמנו הרגיל. יותר מכול סימלו עובדה זו צלצולי 
הפעמונים, שעלו מדי שעה מהכנסייה שבמורד הכפר. רוב אורחי המקום היו 
כמרים, פקידים בריטים, נכבדים פלסטינים בני העדה הנוצרית וקצת יהודים 
דוברי גרמנית. זכור לי פרופסור שמואל סמבורסקי, המדען שניגן על הפסנתר 
והצטרף לדואטים עם אחי יחזקאל, בכינור. דמות מסתורית ומסקרנת היתה זקנה 
לבנת שער הלבושה תמיד בקפידה ובהידור, Frau Baronin. לא הבנתי בדיוק 
לי שזוהי אלמנה מבנות האצולה הגרמנית,  הוסבר  את משמעות התואר, אך 
הקודש.  בארץ  חייה  את  לסיים  והחליטה  הקדושים  למקומות  לרגל  שעלתה 
השרתים הראו לנו מערה חבויה בשולי הגן, שהברונית בחרה להיקבר בה. הכול 
נהגו בה בכובד ראש ובנימוס מודגש, ולי היה ברור שהיא באה אלינו מעולמם 
ונסיכים. שמחתי מאוד לקבל ממנה במתנה פסלון קטן של נשר,  של מלכים 

שניצב על גוש של אבן אדומה. דימיתי לראות בו טעם של מלכות זרה. 
שעבדו  הערבים  אך  רבים,  ערבים  עם  במושבה  נפגשנו  ילדותנו  מאז 
באמאוס היו אנשים אחרים. אלה היו נוצרים שחונכו בבתי הספר של הנוצרים, 
הם לבשו בגדים אירופיים, דיברו גרמנית והתנהלו בכבוד והדר. פעם בשבוע 
היינו יורדים לכפר לשקול את אחי יחזקאל, כדי לדעת האם הוטב מצבו. בצד 
הדרך עמדה טחנת קמח. המקום היה כולו לבן מהקמח שניתז מהמטחנות. גם 
תושבי הכפר שהתגודדו בבית הטחנה היו מכוסי קמח דק, ובחשכת החדר הם 
נראו כרוחות רפאים. יחזקאל נשקל כמו שק קמח, על המשקל הישן, כשהטוחן 

מכוון את המשקלות על הציר המאוזן ומכריז את התוצאה בשמחה משונה. 
בקיץ 1936 לא חזרנו לקובייבה. הארץ כבר היתה אחוזה טירוף ומהומות 
דמים, והמקום היה עתה בחזקת סכנה. תמיד התגעגעתי לקובייבה וזִכרה נשאר 



 31 ילד במושבה של הברון ✦ 

עמי כחוויה מהנה. פגישתי עם ישו באמאוס לא קירבה אותי לנצרות כאמונה; 
פתחו  חוויות  אותן  אולם  מושבע.  לאתיאיסט  הפכתי  מהרה  עד  כן,  על  יתר 
של  הצר  מעולמה  אחרים  עולמות  גם  שישנם  והבנתי  תודעתי,  את  לרווחה 

ראשון לציון. 
לאחר מלחמת ששת הימים חזרתי לקובייבה. המקום היה שומם, אבל אחד 
מתושבי הכפר הסמוך המשיך לשמור על הנכסים. פגשנו אותו בחצר ותחילה 
לא האמין לטענתי כי שלושים שנים קודם לכן ביליתי במקום שבועות רבים. 
אך כאשר שאלתי אותו לאן נעלם כלוב התוכים הגדול, שניצב מימין לכניסה 
והוליך אותנו בסמטאות הכפר כדי לפגוש את חסן,  הראשית, התרגש מאוד 
שהיה מופקד על משק הבית. חסן החזיק עתה חנות ירקות עלובה והוא נראה 
מוזנח וזקן. בכניסה לחנות קיבלה את פנינו איכרה זקנה, לבושה שמלת רקמות 
גרמנית  ומהיר של  עז  זרם  ממנו  פרץ  השיניים  חסר  פיה  את  יפה. כשפתחה 
תקנית. זכר לימים הטובים. חסן הכיר היטב את אבי. בשעתו הלווה אבא לחסן 
חמש לירות שטרלינג, כדי לסייע לו בקניית פרה, והוא זכר היטב את נדיבותו. 
האינתיפאדה  פרוץ  ומאז  פלסטיניות,  זקנות  לבית  עתה  הפך  ההבראה  בית 

השנייה המקום אינו נגיש עבורנו.

מאורעות תרצ“ו

כשפרצו “המאורעות“ כבר מלאו לי שבע שנים ולמדתי בכיתה ב‘. עד אותו 
יום לא שידרו החיים במושבה כל אותות אתראה. במושבה חיו ערבים רבים, 
אנחנו  גם  הסביבה.  כפרי  מכל  היום  למשך  אליה  באים  היו  יותר  עוד  ורבים 
ביננו  מתיחות  כל  הורגשה  לא  מכלים.  באין  הערבים,  לכפרי  מזדמנים  היינו 
ובין ערביי הסביבה. את רושמם של אירועי יפו בפסח תרצ“ו קלטתי ממודעות 

האבל הרבות שהתפרסמו בעיתונים ומהדכדוך שהקרינו המבוגרים סביבי. 
בסביבות ראשון לציון נשמר השקט בדרך כלל, אבל ערבים חדלו לבוא 
למושבה ואלה שגרו בחצרות האיכרים הסתלקו רובם ככולם. בכל יום חמישי 
ערבייה  עזיזה,  מגיעה  היתה  לבית  כביסה“.  “יום  לערוך  אימא  נהגה  בשבוע 
מהכפר סרפנד אל־חראב, הסמוך לנס ציונה. היא היתה מדליקה מדורה גדולה 
בקצה האחורי של חצרנו, מעמידה את דוד הכביסה הגדול על אבנים שהוצבו 
אותם  ומלבינה  הסדינים  את  מרתיחה  היתה  אימא  עם  ויחד  למדורה,  מסביב 
בקערת אבץ גדולה — ה“ּפַייל�ה“. אהבתי את ימי הכביסה, שבהם אימא היתה 
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עסוקה ואני הייתי חופשי לנפשי לעשות ככל העולה על רוחי. אפילו להכין 
ארוחה של ממש לא היה לאימא זמן, ואנחנו זכינו לקבל מרק שעועית שהוכן 
מבעוד יום, תפוחי אדמה מאודים וחביתה — מאכלים שאהבתי במיוחד. אהבתי 
גם את עזיזה, ואת ידיה הקמוטות מרוב כביסה. היא היתה חייכנית ומאירת 
פנים. רק הקעקוע בפניה וסביב פיה, כדרכן של פלאחיות באותם ימים, העיר 
בי רגש מוזר. עתה חדלה עזיזה לבוא. את מקומה תפסה מזל התימנייה, משכונת 

שיבת ציון שבעיבורה של המושבה. 
המושבה  ועד  אבל  מהכפרים,  ערבים  לעבוד  המשיכו  המושבה  בפרדסי 
תגבר את השומרים הרכובים שסבבו ביניהם. בדרך כלל לא אירעו אירועים 
דופן, אך באחד מימי הקיץ, בשבתי בחדר הילדים שחלונותיו פנו אל  יוצאי 
רחוב הכרמל, שמעתי קול שעטה של רגליים רבות חובטות על הכביש. פתחתי 
את התריס, ולתדהמתי ראיתי כמה עשרות אנשים ונשים דוהרים במורד הרחוב 
לעבר היקב. שאלתי למתרחש ופלוני השיב לי תוך כדי ריצה, ביידיש: “הורגים 
טוליפמן,  שמר  התברר  היקב!“  במרתפי  להתחבא  רצים  בפרדסים!  יהודים 
שכננו מעבר לרחוב, נרצח באותו בוקר באחד הפרדסים המרוחקים בידי ערבים 
שעברו בסביבה. השמועה עברה מפה לאוזן וקבוצת זקנים וזקנות, בעיקר מקרב 

העולים החדשים, נתקפו חרדה וביקשו מקלט במרתפי היקב העמוקים. 
למעשה לא נשקפה כל סכנה למושבה. כילד שגדל במושבה, בטוח בחייו 
הצטרף  מובנת. המעשה  ובלתי  לי משונה  נראתה  זו  חרדה  קהילתו,  ובשלום 
בתודעתי לדימוי השלילי של חיי היהודים בגולה, דימוי שהעצימו אותו “שירי 
על  בושה  חשתי  הספר.  בבית  בטקסים  שהוקראו  ביאליק,  של  הפוגרומים“ 
אינם  הם  חוריהם.  אל  עכברים  כמו  הבורחים  אנשים,  אותם  של  התנהגותם 
שניצבות  הסכנות  למרות  בביטחון,  היהודים  חיים  בארץ־ישראל  כי  יודעים 

בפניהם מדי פעם. 
תודעת הסכנה חדרה לביתנו באמצעות החרדה לשלומו של אבא. באותם 
ימים הוא ִהרבה לצאת אל מחצבות מגדל צדק ועִנאבה, להביא אבני סיד לבית 
נוטרים  בידי  מאובטחות  עצמן  המחצבות  כי  ידענו  סיליקט.  ללבני  החרושת 
פרנסתם  את  לקפח  מעוניינים  אינם  יאבא  מג‘דל  ערביי  וכי  ה“הגנה“,  ואנשי 
ולכן דחקו מתוכם את אנשי הכנופיות. עם זאת, הדרכים היו אכן בחזקת סכנה. 
אימא לא ביטאה בגלוי את חרדתה, אך זכורה לי המועקה הכבדה בשעות הערב 
המתמשכות. לאחר ארוחת ערב מוקדמת היינו ישובים בחדר המגורים, עוסקים 
בהא �בדא, ממתינים לשמוע את הצליל המוכר של המשאית המתקרבת לבית. 
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אימא קראה בספרים שלה, או תיקנה גרביים על פטריית העץ המיוחדת. איש 
לא ביטא את הדאגה במילים. עד שלפתע התנער הכלב, שהרבה לפנינו שמע 
את פעמי המשאית, והתפרץ אל החצר בנביחות שמחה רמות. רק אז ידענו עד 

כמה העיקה עלינו החרדה.

בית הספר “חביב“

מלבד תלמוד תורה קטן, שבו למדו ילדי החרדים המעטים, בית הספר “חביב“ 
היה היחיד במושבה. אהבתי ללמוד. הצטיינתי ברוב הלימודים והלכתי לבית 
הספר בשמחה. זכורים לי רק מעט מצבים מביכים או מעיקים, כגון אותה נזיפה 
שנזפה המורה בתלמיד שובב. תוך כדי נזיפה השוותה המורה את התנהגותו 
עם התנהגותי “המופתית“. מוטה בלע את רוקו, אך התיז נגדי: “חכה, חכה! 
נראה בהפסקה מי כאן גיבור!“ הייתי “יורם“ אמיתי, ובמשך שבועות אחדים 
חייתי בפחד שמא אתקל באחת הסמטאות באותו מוטה, שהיה גדול וחזק ממני 
בהרבה. גייסתי את אחי בן לעזרה, ונראה שמוטה לא רצה להסתבך ולא התאנה 

לי. אבל זכר הפחד, והעלבון מן הפחד, נשאר עמדי. 
רוב המורים שלימדו בכיתות הגבוהות יותר היו גברים צעירים ומצליחים 
עלינו  החביב  נכבד.  היה  המושבה  אזרחי  בקרב  מעמדם  שנותיהם.  במיטב 
סלומונצ‘יק  סלומון,  אברהם  הארץ,  ולידיעת  לטבע  המורה  היה  מכולם 
בעינינו  היה  הוא  תקווה.  פתח  של  המייסדים  ממשפחות  לאחת  בן  בפינו, 
ִהרבה להשתמש  ואף  זהה לשלנו  סמל הארצישראליות. הוא דיבר במבטא 
בביטויים המיוחדים שרווחו בין הילדים. המורה נהג בנו בלי כל רשמיות, 
כאילו היה אחד מאתנו. הוא לימד ידיעת הארץ וידיעת ארצות אחרות, וסיפר 
על עולם ומלואו. שיעוריו היו תמיד מרתקים, ולקראתם ניתלו בכיתה מפות 
רוחשות חיים של ארצות ויבשות רחוקות. המורה אהב להתרפק על השמות 
המוזרים שחשף בפנינו. הוא ביטא כל הברה בשמות הזרים האלה בהדגשה 
וכיוצא באלה.  יַאנג־צֶה־ְקיַאנג,  ִקי־לִי־ַמנ־גַ‘־רֹו;  ּפֹו־ּפֹו־ַק־ֶט־ּפְֶטל;  מיוחדת: 

הוא היה טועם את השמות הללו כמי שטועם מעדן מיוחד. 
יקצר המצע מלספר על כל המורים הנפלאים שלנו. אסתפק רק בסיפור קצר 
על מיס הֹומה )Mrs. Homa(, המורה לאנגלית, עולה חדשה מדרום אפריקה 
קל  טרף  היתה  ולכן  רגשנית,  אישה  היתה  היא  משובשת.  עברית  שדיברה 
למשובות הילדים. היא אהבה את השיר “בגליל בתל חי“, על יוסף טרומפלדור. 
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מדי פעם ביקשה שנשיר לה את השיר, והיא הקשיבה כשדמעות זולגות מעיניה; 
מהבנים  כמה  התפרעו  אחת  פעם  עצמנו.  לבין  בינינו  מצחקקים  היינו  אנחנו 
גירשה מהכיתה את אחד השובבים  היא  יצאה מכליה.  הומה  ומיס  השובבים 
וקראה לו “חמור!“ אני סברתי שעונש הגירוש מהכיתה הוא בהחלט בסמכותה 
של המורה, ואולי גם הגיע לתלמיד, אבל כינוי הגנאי מפי המורה חרג לדעתי 
עד  לכיתה  להיכנס  וסירבנו  שביתה  ִארגנו  הבא  השיעור  לקראת  מהמותר. 
שהמורה תתנצל בפני התלמיד. התגודדנו במורד החצר כאשר התברר לבושתנו 
שהיחיד ששבר את השביתה היה אותו ילד עצמו, שנכנס לכיתה וביקש מהמורה 
סליחה. בבושת פנים חזרנו לשיעור. המשבר חלף לאחר שהמחנך, מר עדיני, נזף 
בי בפני הכיתה על חלקי בארגון השביתה. אני למדתי לקח, לא לקפוץ בראש 

לפני שאתה בטוח שחבריך ילכו אחריך.

יש אנשים ויש אנשים

בפרט.  ובמושבה  בכלל  בארץ  והתרחבות,  שגשוג  תקופת  היו  ה־30  שנות 
אוכלוסיית המושבה הוכפלה במשך העשור והגיעה בסופו ל־4,000 נפש. החל 
מכיתה ד‘ שיתפו גם אותנו הילדים בפעילות ציבורית, בעיקר באיסוף תרומות 
עוברים  היינו  שבמסגרתו  זה,  עיסוק  אחרים.  ציבור  ולענייני  קיימת  לקרן 
ברחובות המושבה ומתדפקים על כל דלת, הביא אותנו במגע, גם אם שטחי 

למדי, עם כל שכבות האוכלוסייה במושבה. 
כבר בהיותי בן תשע או עשר יכולתי להבחין בארבע קבוצות אוכלוסייה 
עיקריות במושבה. השכבה העליונה כללה את בני הדור השני והשלישי של 
רובם  למדי,  ואמידים  מבוססים  היו  כבר  ה־30  שבשנות  המושבה,  מייסדי 
ללימודים  מחברי  רבים  עסקים.  בעלי  ומיעוטם  כרמים  בעלי  או  פרדסנים 
הבתים  ברוב  המרווחים.  בבתיהם  לבקר  והרביתי  זו,  לקבוצה  שייכים  היו 
הדור  זאת,  עם  הישנה.  לזכר המולדת  רוסי  ַסמובַר  וכן  פסנתר,  ניצב  האלה 
בארץ;  שצמחה  החדשה  העברית  בתרבות  ספוג  היה  כבר  חבַרי  הוֵרי  של 
ליד הסמובר עמדו ארונות עמוסים בספרות עברית. לעתים קרובות היו שם 
“מכבי“,  לתנועת  ברובם  השתייכו  הזו  השכבה  ילדי  “התקופה“.  כרכי  גם 
חברי  הורי  בורגנית.  לתנועה  ונחשבה  ספורט  ארגון  ימים  באותם  שהיתה 
הערבית  בשפה  היטב  שלטו  הם  ובחצרותיהם.  בפרדסיהם  ערבים  העסיקו 
וגישתם היתה קולוניאליסטית. אחד הבולטים מקרב שכבה זו היה הפרדסן 
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העשיר ברניצקי, שבגלל קומתו המרשימה והערבית השגורה בפיו הוא כונה 
“המופתי“. היה לו בית מהודר עם שני עצי ארוַקריה גבוהים בחזיתו, ורפת 
האחורי של  במושב  יושב  בזיכרוני כשהוא  נחרתה  דמותו  בחצר.  קטנה  לא 
כרכרה מקושטת, נהוגה בידי ערבי מעובדי ביתו המחזיק במושכות ומוביל 

אותו לאחת מנחלאותיו הרבות. 
ואליה השתייכו  גדולה במניינה מזו הראשונה,  הקבוצה השנייה היתה 
“הפועלים“. אלה היו צעירים שעלו ארצה כחלוצים, אלא שבמקום להגשים 
בעלי  כשכירים  במושבות,  לעבודה  פנו  הם  בקיבוץ  החלוצי  ייעודם  את 
גדלו  הם  ארצה  עלייתם  לפני  שכן  עברית,  דיברו  רובם  מעמדית.  תודעה 
זאת,  עם  החלוציות.  הנוער  מתנועות  באחת  והתחנכו  ציוניות  במשפחות 
לעברית הספרותית שבה השתמשו, המצוחצחת קצת יותר מדי, נתלווה היגוי 
זר. הפועלים גם ניכרו היטב בלבושם. חולצות כחולות, מכנסי חקי )קצרים 
בקיץ וארוכים בחורף( וכובע ַקסֶקט. לפעמים, בעיקר בחודשים הראשונים 
התקלף  שעורו  מהשמש,  השרוף  האף  לפי  בהם  להבחין  יכולתי  לעלייתם, 

פצלות־פצלות. 
את  “הפועל“,  והתרבות  הספורט  ארגון  את  במושבה  הקימה  זו  קבוצה 
מטבח הפועלים ואת מועצת הפועלים, שעסקה ביחסי עבודה ומדי פעם ארגנה 
הפינתי,  החדר  את  להשכיר  הורי  נהגו  השחונות  השנים  משהגיעו  שביתות. 
הפונה לרחוב, לזוגות צעירים. אלה באו רובם משכבת הפועלים, וכך הכרנו 
אותם מקרוב ואף למדנו להוקירם ולכבדם. אחד מהם, דוד אלוני, היה גם מפקד 
מיליציה מעמדית שנועדה להגן על האינטרסים של  “פלוגות הפועל“, מעין 

הפועלים במושבה. 
הימין במושבה היה מורכב בעיקרו מאיכרים ובורגנים. לא היתה במושבה 
פלוגת  אלינו  הגיעה  ה־30  בסוף שנות  רק  בית“ר.  תנועת  גדולה של  נוכחות 
הפרדסנים  בניסיונות  חלק  ולקחה  קרסקטין  דמוי  במחנה  שהתיישבה  בית“ר, 
לשבור את שביתות הפועלים. מבחינת הרקע התרבותי, העגה והסגנון, אנשי 
בית“ר היו דומים מאוד לפועלים, אך הם לבשו מדים חומים; ההשוואה עם מדי 

הפשיסטים האיטלקים לא תרמה לאהדת התושבים כלפיהם. 
הקבוצה השלישית בגודלה היתה עדת התימנים. בשולי המושבה הוקמו 
בראשית המאה שתי שכונות עבור “עולי יבנאלי“, על שם שמואל יבנאלי, 
לעלייה.  שם  היהודים  את  ועורר  לתימן  מסע  שערך  השנייה  העלייה  איש 
ודתיים  זקנים  היו  רובם  בחיים.  עדיין  השכונות  מייסדי  היו  ה־30  בשנות 
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בניהם,  הזז.  חיים  של  בספריו  כמתואר  זו,  לעדה  המיוחד  בהווי  חיו  והם 
לעומת זאת, כבר השתלבו בקרב נוער המושבה ומקצתם למדו אתנו באותו 
הסופר  גם  כמו  סעדיה,  והשחקן  הקריין  ואחיה  דמארי  שושנה  ספר.  בית 
מרדכי טביב ואחיו הבוגרים של האלוף לעתיד דוד מימון, כל אלה צמחו 
במושבה והיו חלק מקהילת הנוער שלה. עם זאת, הייתי מודע היטב להבדל 
הבית  עוזרות  רוב  במושבה.  והתימנים  האשכנזים  בין  והמעמדי  התרבותי 
באו מהשכונות שיבת ציון או נווה ציון. גם מקבצי הנדבות המעטים שסבבו 
אולם  ובפרדסים,  ביקב  עבדו  הגברים  מקרב  רבים  מקרבם.  באו  במושבה 
אתנו  שלמדו  התימנים  ילדי  “פועלים“.  ולא  יום“,  שכירי  “סתם  היו  רבים 
הוזמנו לעתים קרובות לבתינו, אך רק לעתים רחוקות באנו לבקרם בביתם. 
ה־ בשנות  ב“הגנה“  השירות  עם  רק  נעול.  עולם  היו  התימניות  השכונות 
ניטשטשו בהדרגה החומות  ובמיוחד ההשתתפות במלחמת העצמאות,   ,40

שבידלו את עדת התימנים מיתר בני המושבה. 
לצדה של קהילה מיוחדת זו יש להוסיף קבוצה לא גדולה של משפחות 
שהגיעו מהרי הקווקז. כינינו אותם “האורפלים“; מקצתם היו גרוזינים שנקראו 
שפינו “גורג‘ים“. הם גרו בשכונה נפרדת, ובדרך כלל עסקו במלאכה ובמסחר. 
היהודים ההרריים הללו נחשבו כאמיצים שאינם יודעים פחד, וחלק משומרי 
המושבה הרכובים על סוסים באו מקרבם. עם בני גילנו התיידדנו, אך המחיצה 
היתה מוחשית. תרמו לכך גם הבדיחות שהם היו חוזרים ומספרים בהנאה, על 
טיפשותם של האשכנזים. גיבורת בדיחה אחת כזו היתה “הגברת משונסקי“, 
מין תערובת של גברת יקית ואימא פולנייה, שלא הצליחה להבחין בין ח‘ וכ‘. 
ניסיונותיה לדבר כמה מילים בערבית רצוצה הפיקו מפיה, מבלי דעת, מילים 

גסות שהצחיקו עד דמעות את ידידינו האורפלים. 
הקבוצה הרביעית היתה ערב רב של “סתם אזרחים“. אלה היו רובם ככולם 
בני העלייה הרביעית, שכידוע ביקשו לבנות את תל אביב בדמות הרובע היהודי 
של ורשה, שצירו המרכזי היה רחוב נַלֶווקי. מקצתם היו בורגנים שהתרוששו, 
רובם הגיעו ארצה לא מכוחה של אידיאולוגיה ציונית מגובשת, אלא מדחק 
הכלכלה הפולנית המתפוררת ומפחד האנטישמיות שגאתה אז במזרח אירופה. 
גם במושבה הם היוו מעין מעמד ביניים. מקצתם הצליחו בעסקים זעירים, כגון 
בית מרקחת, סדנה לתיקון אופניים, חנות גלנטריה או מחסן למוצרי חשמל. 
ולכן  מושרשים,  ובלתי  כחדשים  הזו  השכבה  בני  נתפסו  הוותיקים  בעינינו 
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ולבשו מלבושים מצועצעים.  רוב הנשים לא דיברו עברית  זרים במקצת.  גם 
ראינו בהם שרידים מנוונים של הקיום הגלותי, ועל חשבונם אפילו היינו נהנים 

מבדיחות האורפלים על “הגברת משונסקי“. 
מעמדיים  סממנים  נטולי  היו  במושבה  הילדים  חיי  הזה,  המגוון  חרף 
מובהקים. בקיץ התהלכנו כולנו בסנדלים, לבשנו מכנסי חקי קצרים והשתזפנו 
בשמש הקופחת. כולנו שיחקנו באותם המשחקים — ללא הבדל מוצא ומעמד. 
שכונת אביבה, שבפתחה שכן ביתנו, נקראה על שמה של אחת מבנות משפחת 
ויינברג, בעלת רבים מהפרדסים באזור. אביבה חייתה עם הוריה בארצות הברית, 
ופעם בשנה היתה מופיעה במלוא זוהרה לביקור. הדוד שלה גר בלב השכונה 
וילדיו היו חברינו ודמו לנו בכול. אביבה היתה כבר עלמה בגיל העשרה כאשר 
צבעי  בכל  צבועה  מהחלומות.  דמות  היתה  היא  שבע.  או  שש  בן  הייתי  אני 
הקשת, לבושה בשמלות ממיטב האופנה וחבושה מגבעת קש רחבת שוליים. 
בעינינו היא נראתה כנסיכה מהאגדות. לעומתה היינו כולנו, גם בני הפרדסנים, 
ילדי מושבה פשוטים. אביבה סימלה לא רק את העולם הגדול והרחב, אלא גם 

את תמצית העושר והפאר. 
והמעמד  הזהות  להבדלי  והרגישות  לאן  שייך  מי  היטב  ידעתי  זאת,  עם 
הופיעה כבר בגיל צעיר. הנה עוד סיפור קטן באותו עניין. כל יום, בשובי מהגן 
אל ביתנו, עברתי ליד מגרש הטניס. באחד הימים שיחקו שם שני נערים מבני 
הפרדסנים. אחד מהם, שלימים נודע בציבור בכינוי שדבק בו “דוק“, היה בן 
הזקונים של מנשה מאירוביץ, ממייסדי המושבה. האב האריך ימים ובימי חג 
היה נוהג לברך את הילדים מעל מרפסת ביתו שברחוב הראשי, כשהוא עטור 
זקן דליל ומרכיב משקפי פנסנה. מן הסתם הייתי ילד מתוק, עם שערות פשתן 
מאירוביץ  יצא  אחד  יום  “קארה“.  בתספורת  כילדה  ומסופר  ובהירות  חלקות 
הספורט  ובנעלי  והמגוהצת  הלבנה  הספורט  בתלבושת  המגרש,  מן  הצעיר 
המפוארים שלו ומחבט הטניס בידיו. הוא צבט את לחיי והפתיע אותי בהבטחה 
בשקיקה  ציפיתי  ואילך  יום  מאותו  קטנה.  צעצוע  מכונית  במתנה  לי  להביא 
לבואה של המתנה, אולם מאירוביץ הצעיר שכח כנראה את הבטחתו. אם נמצא 
במגרש בעוברי משם הביתה, שוב לא היה מסב את ראשו אלי. לאט לאט החלה 
מצטברת בלבי טינה על ההבטחה שלא קוימה ועל האיש היהיר והמפונק הזה. 
היה לי ברור, כבר בגיל חמש, שביני ובין הצעיר הגנדרן קיים חיץ ברור. הוא 

היה שייך לעולם אחר, עולם מאכזב.
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ה“יקים“ באים

באמצע שנות ה־30 נוספה לרקמה החברתית של המושבה קבוצה בעלת אופי 
לציון  לראשון  לשלטון.  היטלר  עלות  עם  מגרמניה  שברחו  ה“יקים“,  מיוחד: 
שהוקצתה  מיוחדת  בשכונה  התיישבו  חלקם  משפחות.  עשרות  כמה  הגיעו 
עבורם, גן הרצל. למתיישבים בשכונה הוקצו מגרשים בני חמישה או שישה 
דונם, כמשקי עזר חקלאיים לתגבור הכנסת המשפחה. מתיישבי גן הרצל היו 
משכילים ובעלי מקצועות אקדמיים: ד“ר רוזנר היה רופא נוירולוג, ד“ר לנדיקר 
היה רואה חשבון, ד“ר מינכהאוזן היה עורך דין ואילו ד“ר הולצר, רנטגנולוג, 
הרנטגן  מכון  את  בשכונה  והקים  החדיש  המכשור  את  מגרמניה  עמו  הביא 
הראשון במושבות הדרום. רוב היקים לא הצליחו למצוא עבודה במקצועם, אך 
לאחר תקופת הסתגלות מצאו עבודה במקצועות דומים. הם איזנו את תקציבי 
המשפחה בעיבוד כמה דונם ירקות, או בטיפוח לול תרנגולות. את משקי העזר 
עיבדו על פי רוב הגברות, שבערי גרמניה הגדולות היו רגילות לחיי תפנוקים. 
עתה ניתן היה לראותן מחזיקות מעדר או מגרפה, בלב גינת הירק, בכובע של 

קש רחב שוליים, שזופות ומיוזעות. 
שני  על  יקים“.  “סתם  גם  במושבה  התיישבו  הרצל  גן  לתושבי  בנוסף 
הרופאים שכבר היו במושבה נוספו עתה רופאים בהתמחויות שונות: עיניים, 
אורתופדיה וכדומה. אותנו סקרן במיוחד השלט “ד“ר פירסט — רופא עור ומין“. 
סימנסקי הקים סמוך לכביש הראשי, לא הרחק מתחנת האוטובוסים  לודוויג 
היה ללגום  ניתן  סוף  סוף  פי מיטב המסורת הגרמנית.  בית קפה על  הישנה, 
בראשון קפה ריחני ולטעום עוגות אגוזים וקרם משובחות. ארנסט קופמן הקים 
חנות בגדים מפוארת, למרות היותה קטנה; הוצע בה ביגוד ברמה שלא היתה 
מּוכרת בחנויות הגלנטריה הישנות במושבה. בגל הזה הגיעו גם שתי אחיות 
אמניות, אווה ואדית סמואל. הן התיישבו בשולי שכונת התימנים והקימו שם 
בית מלאכה. יוצאי תימן משכו את לִבן של האחיות, והן התיידדו עם רבים מהם 

והרבו לצייר ולפסל את דמויותיהם. 
אווה היתה קדרית מנוסה וציירת טובה, חניכת האסכולה הגרמנית המהוללת 
בכפר וֹורּפסוֶוֶדה, שבו התפתחו כמה מהזרמים החדישים של האמנות הגרמנית. 
הרבה.  תלמידים  והעמידה  מודרני  אמנותי  בסגנון  קדרות  ארצה  הביאה  היא 
כמו רבים מקרב אמני היישוב היהודי המתחדש, גם אווה נמשכה אחרי קסם 
המזרח; היא הרבתה לצייר דמויות של דייגים או פלאחים ונופי כפרים ועיירות 
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ערביים. אדית היתה פסלת, ונודעה כמעצבת בובות של טיפוסים שונים. בביתי 
עדיין ניצב פסל נפלא של ילדה כבת שלוש, בתנו עינת, שפוסל על ידי אדית 
בערוב ימיה. נותרו בידינו גם כמה מעבודותיה של אווה: פסלי קרמיקה, כדים 
וציורים, ובהם פורטרט שלי מימי נעורי. אווה תפסה היטב את האופי הרומנטי 

שלי מאותם ימים. 
לי  הפריעה  לא  זו  עובדה  אולם  לתפארת,  מכוערות  היו  האחיות  שתי 
תבונה  אצילה,  אישיות  שתיהן  אצל  נשקפה  הגופני  לכיעור  מבעד  מעולם. 
רבה, חום אנושי ורקע עשיר של תרבות אירופית. הרביתי לבקר אצל האחיות 
סמואל לעתים קרובות. נמשכתי אחר מלאכת הקדרות המרתקת: עקבתי אחר 
האובניים,  על  ומתהווה  ההולך  הכד  לעיצוב  אווה  של  המרצדות  אצבעותיה 
התבוננתי כיצד היא מקשטת את הכלים בצבעי הגלזורה, וראיתי איך משתנים 
ללא הכר צבעי הכלים כאשר הם יוצאים מן התנור ומוצבים שורות־שורות, על 

מדפים, טרם יישלחו לשוק. 
למשפחתי היה קשר הדוק וטבעי עם היקים. בגל העלייה הזה הגיעו גם 
דודים ודודות, ואבא הושיט להם סעד רב בקליטתם הראשונית. תחילה הגיע 
הדוד יעקב, שיחד עם אבא בנה דירה קטנה לצד ביתנו. כאשר הגיעה הדודה 
פרנסתם  את  עד שמצאו  דירה  באותה  בנותיה  עם שתי  התגוררו  הם  פלה, 
בתל אביב. הדוד ישראל, הבכור, היה אמיד והתיישב בירושלים. עתה פקדו 
את ביתנו גם ידידים חדשים. הבית היה מעין “מרכז קליטה“ לרבים מהם. 
אבא גם קיים במשך זמן מה חוג ללימוד תנ“ך. הקרובים והידידים החזירו 
העברית.  מפני  נדחקה  שכבר  לאחר  הגרמנית,  בשפה  השימוש  את  הביתה 
אף פעם לא למדתי גרמנית כהלכה, אך קלטתי את השפה ואני מסוגל לדבר 

ולקרוא בה. לימים אף ערכתי כמה הרצאות בגרמנית הרצוצה שלי.

ידידות

חדש  עולה  בן־דרור,  דב  הילד  לכיתתנו  צורף  הילדים  גן  של  האחרונה  בשנה 
מרוסיה. הוא הגיע עם אמו רעיה, גברת הדורה בעלת מראה ומנהגים אציליים 
ומכובדים, שניחוח הסלונים של מוסקווה לא נטש אותה עד יומה האחרון. הסבא 
והסבתא של דב, ריבקינד הזקן ורעייתו, היו יוצאי דופן. הם היו פרדסנים עשירים, 
 אך לא השתייכו לוותיקים, שכן הגיעו מרוסיה רק בסוף שנות ה־20 של המאה

ה־20. הם הביאו ִאתם ניחוחות אחרים, ובהם הסמובר המבריק שעמד על השולחן, 
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יקרה, שהזקן  והמצנפת העשויה מפרווה  הפרווה  האורחים, מעיל  חדר  במרכז 
ונראתה  רוסית  דיברה  הסבתא  לפרדס.  בדרכו  בכרכרה,  בחורף  בעוברו  חבש 

כאילו קפצה זה עתה ממחזה של צ‘כוב או מרומן של טורגנייב. 
ידידותי ארוכת השנים עם דב החלה בכיתה ד‘, כאשר אוחדו שתי כיתות 
מהבנים  שחלק  התברר  שנה  אותה  בראשית  כבר  בכיתתנו.  ללמוד  עבר  ודב 
בכיתה הטילו חרם על דב. איני זוכר בדיוק את הסיבה לחרם, אך מן הסתם 
היתה זו קנאה בבן העשיר והמפונק. ייתכן שדב עדיין נתפס אצל הילדים כנטע 
זר, ואולי הרגיזו אותם כישרונו וביטחונו העצמי המופגן. הם הטילו מצור על 
הווילה הקטנה והנאה שבה גרו דב ואמו, שהיתה צמודה ל“ארמון“ של הסבא. 
במשך ימים אחדים התגודדו הבנים העוינים מחוץ לווילה, ואיימו כי יכו את 
דב אם יעז לצאת לרחוב. לעתים התחממו הרוחות והפראים שבילדים השליכו 

גושי עפר על מרפסת חדרו של דב, עד שהטיח התלכלך כהוגן. 
רק שני חברים עמדו לצדו של דב. אמנון חביב, שבגלל קומתו הנמוכה 
כונה “גוץ“, ואנוכי. “גוץ“, בנו של ראש המועצה המקומית, גר בשכנות לווילה 
ולהגיע  המצור  את  לעקוף  כדי  המשותפת  בגדר  פרצה  ניצלנו  ואנו  דב,  של 
הסתלקו,  כבר  סברתי שהצרים  כאשר  הערבים,  באחד  דב.  לביתו של  היישר 
יצאתי לרחוב ונפלתי לידיהם. הייתי לבדי, מול כתריסר בנים, ומתוך אבירות 
החליטו שובַי שעלי לנהל דו־קרב עם אחד מהם, באקדחי פורים שהיו בידיהם. 
איך שהוא יצאתי מהקרב בכבוד, ובתוך כך גם השתרר חושך והצרים הניחו לי 

ללכת הביתה. 
איני זוכר בדיוק מדוע עמדתי לצדו של דב, שהרי עד אז לא הייתי מקורב 
אליו כלל. דומני שהיה זה חוש של צדק שהתקומם בקרבי נגד העוול שנעשה 
לו, ללא סיבה. את שעות המצור הממושכות בילינו בחדרו של דב. שלושתנו 
הצטיינו בחשבון ובהנדסה, והמורה נתן לנו תרגילים מתקדמים משום ששיעורי 
הבית הרגילים היו קלים מדי עבורנו. שיחקנו גם ב“מונופול“, “ריכוז“ בלשון 
ימינו. בימים ההם היה זה משחק נדיר, ודב קיבל אותו במתנה מאנגליה. כך 
עשינו היכרות עם לונדון, על שכונותיה ורחובותיה, שנים רבות לפני שיצאנו מן 
הארץ. דב הצטיין במשחק וִהרבה לקנות בתים ובתי מלון ברחובות המפוארים 
משהתבגרנו  לבאות.  סימן  היה  זה  המקרים.  ברוב  אותנו  ניצח  הוא  ביותר. 
וממקימי  והיה מתלמידיו של הפרופסור פטנקין  לענייני כלכלה,  דב  התמסר 
משרד האוצר. לימים הוא עבר למגזר הפרטי ועשה שם חיל. אני נותרתי כל 

חיי שכיר, ולא הרווחתי פרוטה אחת בעסקים. 
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דב  עם  ידידותי  הנגב.  בקרבות  העצמאות,  במלחמת  נהרג  חביב  אמנון 
נותרה בעינה במשך עשרות שנים, והידידות עברה גם אל רעיותינו וילדינו. 
דב ו“גוץ“ היו בני עשירים, ובאופן טבעי הם הצטרפו לתנועת “מכבי הצעיר“, 
אולם  הצעיר“.  “השומר  לתנועת  והצטרפתי  אחי  בעקבות  הלכתי  אני  ואילו 
הניגודים האידיאולוגיים הללו מעולם לא הפריעו לידידות העמוקה ששררה 
אחת,  ארגונית  מסגרת  תחת  עצמנו  את  מצאנו  נערים,  הפכנו  כאשר  בינינו. 

הפעילות ב“הגנה“.

✦ ✦ ✦

למעמד  שייכים  היינו  כלכלית  מבחינה  משפחתי?  השתייכה  מעמד  לאיזה 
המכונית  זאת  סימלה  מכול  יותר  קטן.  ורכוש  משלנו  בית  לנו  היה  הבינוני. 
תושבי  שרוב  אף  מצוקה.  בעתות  גם  בידיו  לשמר  התעקש  שאבא  הפרטית, 
המושבה ראו בנו ותיקים — לא השתייכנו לעילית הטיפוסית של בני המייסדים 
שייכים  היינו  לא  אך  מאוד,  ליברליות  היו  אבא  של  השקפותיו  והפרדסנים. 
לקבוצת הפועלים הסוציאליסטים. אבא מעולם לא הצטרף לאחת ממפלגותיהם. 
לאחר הקמת המדינה הוא כיהן כיושב ראש “עלייה חדשה“ )מפלגת ה“יקים“( 
בראשון לציון, אך איש לא ראה בו “יקה“ של ממש. במבטאו לא היה שמץ 
של זרות. לא היינו דתיים, אך אנשים היו מציצים דרך החלונות לראות איך 
“השיקסע“ מדליקה נרות שבת, ואבא ניהל באחת השנים את ליל הסדר במטבח 

הפועלים. לא השתייכנו באופן מובהק לשום קבוצה מוגדרת. 
נון־ גם חברותי בתנועת “השומר הצעיר“, שנחשבה בקרב הקהל כתנועה 
קונפורמית ואולי אפילו חתרנית, חיזקה בי את הנטייה שלא להיות שייך לאף 
אחד; אפילו, כפי שנראה להלן, לא לצווי התנועה. במבט לאחור נראה לי שאותו 

מעמד ביניים, שבו צמחתי מילדותי, הוא שהקנה לי מידה רבה של עצמאות.
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פרק שני

נעורים

השומר הצעיר

לפני מלחמת העולם השנייה נהגו בתנועות הסוציאליסטיות באירופה לחגוג 
מדי שנה, באחד באוגוסט, את “יום המלחמה במלחמה“. המפגש הראשון של 
קן השומר הצעיר בראשון לציון שבו השתתפתי התקיים באחד באוגוסט 1938, 
זמן קצר לפני שמלאו לי עשר שנים. המסיבה הוקדשה ל“מלחמה במלחמה“. 
התאספנו לרגלי הדיונות הגבוהות שבמערב המושבה, במעין מערה בחורשת 
איקליפטוסים קטנה. עלים יבשים שנשרו מהעצים הגבוהים, וקליפות פריחה 
קלה  רוח  כל  עם  שגלשו  החם  החול  גרגירי  עם  יחד  קטנים,  גביעים  דמויות 
מגבעות החול הזהוב — כל אלה חדרו לתוך הסנדלים ודגדגו את כפות הרגליים. 
מרחוק נשמעו קולות התנים. את הלילה פילחה מדי פעם יבבה של אוח או 
תנשמת, שהסתתרו באחד העצים לא הרחק מאתנו. הלילה רחש קולות שלא 
הכרתי עד אז. מרחוק יכולתי לראות את אורות המושבה מבליחים בין הצמרות, 
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הפלאי.  והטבע  הלילה  אותנו  עבר עטפו  רחוק. מכל  נראה עתה  הבית  אולם 
החברים הבוגרים הדליקו מדורה וכולנו התיישבנו סביבה במעגל, כחמישים 
נערים ונערות. המדריכים היו חברי קיבוץ, שחנו זמנית במחנה הכשרה בשולי 
שהוקראו  הספרות  קטעי  את  שנים.  בכעשר  ממני  בוגרים  היו  הם  המושבה. 
ומהחמימות.  מהחגיגיות  נרגש  הייתי  אך  הבנתי,  כך  כל  לא  למדורה  מסביב 
חשתי תערובת של קסם ופחד. את רוחי חיזקה נוכחותם של שני אַחי הבוגרים. 
יחזקאל, שגרר אותי לאירוע, כבר ענד את עניבת הבוגרים השחורה על חולצתו 
הכחולה עם השרוך הלבן; בן כבר היה חבר בתנועה מזה זמן מה. דיברו על 
המלחמה בספרד ושרו משירי הבריגדה הבינלאומית וכמובן גם שירי חלוציות 
ציונית. אחת הצעירות קמה והכריזה על השיר שהיא עומדת לדקלם: “אל תתנו 
להם רובים של אלתרמן“. ברגעים הראשונים לא הבנתי מה בדיוק לא בסדר 
עם הרובים של אלתרמן. באתוס הציוני של שנת 1938, רובים לא היו משהו 
שלילי שצריך לאסור עליו באורח עקרוני. אולם עד מהרה נסחפתי ברגש העז 
של מילות השיר והוא שקע בתודעתי הצעירה כאבן יסוד שליוותה אותי שנים 
גרוני.  יחנקו את  יכול לקרוא את השיר מבלי שדמעות  איני  היום  עד  רבות. 
במקום כלשהו במעמקי הנפש נשאר בי גרעין פציפיסטי חזק, למרות שנסיבות 

חיי הפכו אותי לחייל מקצועי. 
“צבר“, שהשתייכה לשכבת הֵרעים בתנועה. המדריך  הצטרפתי לקבוצת 
הראשון של קבוצתנו היה בני רוזנבאום. בני כבר היה מוכר ברחבי התנועה, 
בתנועה.  השבטים  בחיי  והתגבש  שהלך  המיוחד  ולהווי  לצופיות  כמומחה 
עשר שנים מאוחר יותר היה בני רוזנבאום קורבן לתעוזתו. הוא נהרג בתחילת 
הוא  קפץ מאוטובוס שנתקע במחסום.  כביר, כאשר  באבו  מלחמת העצמאות 

ניסה לפרוץ את דרכו לעבר העיר ברגל, אך נורה ונהרג. 
באחת הפעולות הראשונות בתנועה כרתנו בינינו “ברית דמים ונאמנות“. 
ימים  שבאותם  דומה  בני.  לנו  הסביר  באמריקה,  האינדיאנים  עושים  היו  כך 
המדוכא.  הפרולטריון  מאשר  יותר  האינדיאנים  דמיוני  את  הציתו  ראשונים 
למרחב  החולות  היו  הקיץ  בערבי  בקן.  הפעולות  את  מקיימים  היינו  בחורף 
פעולותינו העיקרי. שם יכולנו לחוש את עצמנו לבד, אל מול כיפת השמיים 
זרועת הכוכבים. רק נוכחותו של בני, האמיץ באמיצים, הפיגה קמעא את החשש 

שהיה מתגנב ללב למשמע קולות הלילה. 
כחלק מטקס “ברית הדמים“ דקר כל אחד מאתנו באחת האצבעות, במחט 
שלובנה באש המדורה. את טיפות הדם שפרצו מהאצבע ערבבנו בטיפות הדם 
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של הֵרעים האחרים, תוך כדי התחייבות לנאמנות ללא סייג, זה לזה וכולנו יחד 
לקבוצה. עדיין לא דובר על אידיאולוגיה, זה עתיד לבוא אחר כך. התנועה היתה 
ספוגה בסמלים שמשכו את הלב. באחת הפעולות הראשונות למדנו את שירו 
של המשורר דוד שמעוני, “אל תשמע בני למוסר אב ולתורת אם אל אוזן תט“. 
לא פירשתי את מילות השיר באופן אישי, שהרי הורינו תמכו בחברותנו בתנועה 
ללא סייג, אך קלטתי באורח עמום קמעא את המסר הנון־קונפורמי שלו. כמו כן 
למדנו את המנון התנועה, “אנו עולים ושרים“, והיינו שרים אותו בכל הזדמנות 
חגיגית. בבית הספר, כאשר שרו את “התקווה“, הייתי עומד דום כיאה, אך לא 
הצטרפתי לשירה. “התקווה“ נחשבה בעינינו להמנון גלותי ובורגני מדי. ההמנון 
במיוחד  קרוב  היה  ללבי  אך  “תחזקנה“,  ביאליק,  של  שירו  היה  שלנו  הלאומי 
ושרים“  עולים  “אנו  ובהתלהבות.  בדבקות  שר  הייתי  שאותו  “האינטרנציונל“, 
היה ההמנון הפרטי שלנו. הוא ביטא את הזהות המיוחדת שלנו כחברי התנועה. 
עד מהרה יכולתי לענוד את העניבה הירוקה, של שכבת ֵרעים, על צווארון 
החולצה הכחולה עם השרוך הלבן, שאימא תפרה לי בעצמה. כל זה היה חדש 
ומוזר, אך רב השראה. האינדיאנים היו רק סיפור צדדי. לאט־לאט החלו לחדור 
אל עולמנו שירים ציוניים, וגם שירי המהפכה. שרנו על ילדי העוני ברוסיה 
הצארית, קראנו מכתבים מבית הכלא של רוזה לוקסמבורג, הערצנו את לוחמי 
את  הרגשנו  פרנקו.  של  הפשיסטים  צבאות  את  ושוב  שוב  שהדפו  ברצלונה, 
ולמען  הרשע  נגד  ומתעצמת,  ההולכת  העולמית  במלחמה  כחיילים  עצמנו 

השלום וילדי כל העולם. 
או  ישירה  הטפה  של  תוצאה  היו  לא  החוויות  בעקבות  שבאו  המסרים 
אירועים  ומסבירים  סיפורים  מספרים  היו  המדריכים  מלומדות.  הרצאות 
שהתרחשו בעולם, אך רוב החוויות נקשרו בשירים ששרנו, במונחים חדשים 
ואידיאי  רגשי  עולם  אותו  את  עבורנו  שרקמו  סמליים  בביטויים  שלמדנו, 
המסירות  כמובן,  עמדו,  הוויה  אותה  במרכז  לנו.  להנחיל  ביקשה  שהתנועה 
ללא סייג לרעיון הציוני ולהגשמתו. בדצמבר 1943 כבר היינו די בוגרים כדי 
יותר  להשתתף באופן פעיל בעלייה לקרקע של קיבוץ חדש, שנודע מאוחר 
בשם יד מרדכי. זה עתה מלאו לי 15. עם ערב יצאנו בשיירה ארוכה, שהתכנסה 
בראשון לציון ויצאה בדרך הים דרומה, לעבר הכפר הערבי ִהרּביא. כל הלילה 
הצריפים  את  שהקימו  לנגרים  ובסיוע  גדר  בהקמת  משאיות,  בפירוק  עמלנו 
הראשונים. זה כבר לא היה הדגם של “חומה ומגדל“; הסתפקו במתיחת גדר 

היקפית ובהצבת מגדל לתצפית ולאיתות. 
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החלטתי  השמש  כשזרחה  ִתלו.  על  הקיבוץ  עמד  כבר  השחר  עלות  עם 
לעלות למגדל לצפות על השטח. הנוף החל מצטייר מבעד לאפרוריות השחר 
העולה. במרחק אפשר היה לראות את ים הדיונות שכיסה את השטח הנפרש 
מדרום, בואך העיר עזה. ממערב נסתמנו קו החוף והגלים הנשברים אל החול 
הלח. קרוב יותר ניתן היה לראות את החושות העלובות של הכפרים הערביים 
עם  המלאה  הזדהותי  ואת  התרגשותי  את  היטב  זוכר  אני  בסביבה.  הפזורים 
המפעל שהקיבוץ החדש הזה ביטא עבורי: “כיבוש השממה“. שממה לא היתה 
שם, אבל קיבוץ ציוני חדש הוקם. לימים נודע לי כי צלם אלמוני צילם אותי 
שנשמר  הקיבוץ  אלבום  בפתח  הוצג  הצילום  וכי  המגדל,  במרומי  שם  עומד 
במזכירות. לימים זכיתי לעלות על מגדל המים של יד מרדכי בשלהי מבצע 
“יואב“, כאשר הגעתי לשם בראש פלוגתי, ברדיפה אחרי הצבא המצרי הנסוג. 

את האלבום לא מצאנו.

קיבוץ ג‘

באו  שממנו  הקיבוץ  חיי  לתוך  פעם  מדי  להציץ  ההזדמנות  משכה  לבי  את 
מדריכי הקן שלנו. קיבוץ ג‘, לימים חצור, היה השלישי שהקימו בוגרי התנועה 
הארצישראלית, אחרי תל עמל ואילון. הרביתי להסתובב בחצר הקיבוץ ולהיפגש 
עם המדריכים באוהליהם העגולים. הכרתי רבים מהחברים. החצרן יעקב עמד 
תמיד לרשותנו, כאשר נזקקנו לתקן רהיט זה או אחר או להכין ארגזים לאכסון 
בין  הארצישראלי.  הנוער  חבורה ממיטב  היתה שם  הקיץ.  מחנות  עבור  ציוד 
השאר נשמר אצלי זיכרון של יחיעם וייץ הקופץ במוט. יחיעם היה נער גבה 
קומה ויפה תואר ובלורית, ובשיחות הקיבוץ התבלט כמנהיג טבעי. הוא נהרג 
כעבור כמה שנים, בניסיון לפוצץ את הגשר ליד אכזיב, יחד עם 12 מלוחמיו. 
מדי פעם הרשו לנו לשבת בשיחות הקיבוץ, שנערכו בצריף חדר האוכל ועסקו 
בעניינים אידיאולוגיים. כאן גם ראיתי לראשונה את יעקב חזן ואת מאיר יערי. 

חזן הלהיב את הדמיון, יערי הרבה פחות. 
תוך כדי השוטטות בקיבוץ גונבו לאוזני סיפורים שונים ואף סודות כמוסים. 
חברי הקיבוץ עמדו בחזית המאבק למען עבודה עברית במושבה. עבור חברי 
הקיבוץ היה המאבק הזה בבחינת שאלה קיומית. הימים היו ימים קשים של 
חוסר עבודה במושבה. אחת השביתות הללו נערכה נגד הצבא הבריטי, שסלל 
באותם ימים כביש אל שדה המטווחים שליד חוף הים. הקצינים העדיפו פועלים 
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ערבים, שהיו זולים בהרבה, וחברי הקיבוץ העמידו משמרות וניסו לשבש את 
העבודה. מפה לאוזן סופר על בתיה, חברת קיבוץ יפה ונועזת, שסתרה לקצין 
בריטי על פרצופו לאחר שניבל את הפה והשמיע ביטויים אנטישמיים. הכול 

היו גאים בה מאוד. 
במושבה נפוצה ידיעה על פריצה לילית של אלמונים לווילה של ריבקינד 
העתיק  הסמובר  זה  ובכלל  ציוד  נהרס  שבמהלכה  דב,  ידידי  של  סבו  הזקן, 
מהקיבוץ,  חברים  היו  ה“אלמונים“  שהפורצים  לאוזני  גונב  המפואר.  והרדיו 
שבאו למחות על כך שריבקינד הזקן מעסיק בפרדסו רק ערבים. הכרתי את 
ריבקינד הזקן ולא פעם זכיתי בממתק או בכוס תה מידי רעייתו. הייתי נבוך. 
מובן שתמכתי בתביעה לעבודה עברית, אך סלדתי מהאלימות, והמעשה לא 

מצא חן בעיני כלל וכלל. 
היו גם חוויות משמחות. הקיבוץ ִהרבה להעלות על הבמה מחזות. גרשון 
פלוטקין, ממייסדי התיאטרון הקאמרי בתל אביב, היה מיודד עם חברי הקיבוץ 
ונהג לביים את הצגותיהם. בשלהי שנת 1942 הוחלט להעלות על הבמה מחזה 
על פי ספרו של הסופר הסובייטי ולנטין קטייב, “מפרש בודד מלבין באופק“. 
נכדו של  לילד בתפקיד  זקוקים  היו  היו חברי הקיבוץ, אך הם  כל השחקנים 
הדייג, שהציל את אחד ממלחי המרד בספינת המלחמה “פוטיומקין“, בשנת 
1905. אני הייתי אז נער צמוק ובלונדיני, ונבחרתי לתפקיד. פתחתי את המחזה 
במשפט שהילד צועק לעבר המלח הנמלט מהספינה בשחייה ומנסה להיצמד 

אל סירת הדיג: “הי שם! עזוב את המשוט!“ ובכך הסתיים תפקידי.

התנועה כבית מדרש

עם סיום לימודינו בבית הספר היסודי, עלינו בדרגה גם בתנועה. קיבלנו עניבות 
כחולות והצטרפנו לשכבת “הצופים הצעירים“, ולפי תוכנית העבודה שהוכתבה 
בידי ההנהגה הראשית התחלנו בלימודים עיוניים. המדריך שלנו, ז‘קו וורון, 
הגיע ארצה עם קבוצת בוגרי התנועה מבולגריה שהצטרפה לקיבוץ ג‘. לפני 
עלייתו ארצה הספיק ז‘קו ורון לרכוש השכלה נרחבת בתחום מדעי הטבע, ואף 

ללמוד כמה שנים לימודי רפואה באוניברסיטת סופיה. 
הפעולות בתנועה קיבלו עתה אופי הרבה יותר רציני. כל פעולה התחילה 
כרגיל בשירה, אך עד מהרה התפתחה שיחה רצינית על אחד הנושאים שנקבעו 
בתוכנית החינוכית. את הצופיות השארנו לשבתות ולמחנות הקיץ, וגם אלה 
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הישנים  הבניינים  אחד  במרתף  הקן שכן  עיוניים.  לסמינרים  מהרה  עד  הפכו 
בקצה המושבה. בימי החורף חלחלו מי הגשם אל רצפת המרתף, וכדי להתחיל 
את הפעולה היה צורך לסחוט את המים לתוך דלי, באמצעות סמרטוטים. היה 
קר מאוד, ותנור הנפט המסריח לא הועיל הרבה. אף על פי כן, האווירה היתה 
תמיד חמה ומלהיבה. באחד מלילות החורף הבהירים חזרתי הביתה וקשקשתי 

את השיר הראשון שחיברתי בחיי: 

מסגרת חלון אפרורית ואילמת 
חרמש הירח תלוי על חוט 

רק שונרה שם עברה מתחמקת 
בשמה, בשריקה ובילל.

וכן  גם בספרים  לעיין  ועד מהרה התחלתי  אותי,  העיוניים הקסימו  הנושאים 
באנציקלופדיה של “מסדה", בארבעה כרכים, שהיתה בביתנו. 

שנה קודם נוסדה “הגימנסיה הריאלית ראשון לציון“ ובני המושבה שוב 
לא נאלצו לכתת רגליהם אל בתי הספר התיכוניים בתל אביב. בארבע שנותי 
מסוימים  בתחומים  להלן.  אספר  הדברים  מקצת  ועל  הרבה,  למדתי  בתיכון 
נכללו  לא  שנים  שבאותן  תחומים  גם  היו  פחות.  לא  הצעיר  בשומר  למדתי 

במחנה עבודה בקיבוץ דן
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בלימודי הגמנסיה, ובתנועה נחשפתי אליהם בהרחבה. בכל ארבע שנות לימודי 
בתיכון לא הוזכר, ולו פעם אחת, השם קרל מרקס. התעלמות גמורה מדמותו 
של מרקס וממקומו בהיסטוריה היתה בעיני פגם חמור. בתנועה בילינו שעות 
רבות בלימוד כמה כתבים בסיסיים. קראנו בצוותא את “המניפסט הקומוניסטי“ 
מאת מרקס ואנגלס, את מאמריו של פרידריך אנגלס על התפתחות המחשבה 
המטריאליזם  על  מרקס,  של  המדעי  לסוציאליזם  עד  מהאוטופיזם  החברתית 

ההיסטורי וכן כמה קטעים מספריו על מוצא המשפחה, הקניין והמדינה. 
דרווין,  צ‘רלס  של  האבולוציה  לתורת  גם  לראשונה  התוודעתי  בתנועה 
לפרויד  וכן  ימים,  באותם  שרווחו  האנתרופולוגיה  תורת  של  היסוד  למונחי 
ולפסיכואנליזה. הכול היה כמובן שטחי למדי, אולם נחשפנו לעולם המושגים 
הבסיסי: תת־מודע, ליבידו, “מעשי כשל“ ו“אני עליון“. מעבר ללימוד המושגים, 
העובדה החשובה מכול היתה שלמדנו על קיומם של עולמות ידע מרתקים, שאם 
רק נרצה נוכל לצלול לתוכם. הטמעתי את האמונה בכוחו של המדע וביכולתו 
וניסיונו. בעולם החדש שנפתח בפני  של האדם להבין את עולמו בכוח שכלו 
לא היה מקום לאלוהים. יתר על כן, סברתי שהאמונה באלוהים מונעת מאנשים 
הבנה נכונה של העולם. לא היינו סתם אגנוסטים. היינו אתיאיסטים נלהבים, 

וחשנו התנגדות חריפה לנוכחותו של אלוהים בחיינו. 

הדרכה

במלאות לי 14 הוחלט שאני בוגר מספיק להדריך ילדים בני עשר, שהצטרפו 
זה מקרוב. במבט לאחור נראה שהייתי עדיין רחוק מאוד מהבגרות  לתנועה 
הדרושה להדרכה, אך השכבות הבוגרות יותר בקן שלנו היו דלות מכדי לאייש 
את כל תפקידי ההדרכה. אני הייתי שוויצר וקשקשן לא קטן, והבוגרים סברו 
שאוכל לעמוד במשימה. התנועה העמידה לרשות מדריכיה קורסים וימי עיון, 
שבהם למדנו טכניקות הדרכה שונות וגם שירים חדשים ומשחקי חברה. כך, 
שיטות  למדנו  ובו  שמן,  בן  ביער  שהתקיים  צופי  בסמינר  השתתפתי  למשל, 

שונות להקמת אוהלים ומתקני מחנות, כמו גם משחקי צופיות. 
יותר מכול זכור לי קורס בן שבוע להכרת החי והצומח, שהתקיים בקיבוץ 
רמסים,  פרחים,  של  בשפע  התהדר  והגליל  החנוכה,  בימי  זה  היה  אילון. 
לחצות  עלינו  היה  מונפור  למבצר  להגיע  כדי  יפות.  שיר  וציפורי  פרפרים 
את נחל קורן, כשמי הנחל השוצפים מגיעים עד ברכינו. נופי ההר הנפלאים 
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נראו לי, בן השפלה ופרדסיה, כעולם זר ומיוחד. ספגתי את הריחות, הצבעים 
ביום שובי הביתה הבחנתי לראשונה בחיי  זאת,  והקולות מבלי לרוות. עם 
באהבתי העזה אל נופי שפלת החוף. נסעתי בטרמפים עד תל אביב, ומשם 
ראיתי את משוכות  בין הפרדסים  ביציאה אל  המשכתי באוטובוס לראשון. 
הצבר וקירות הברושים בשולי הפרדסים. מבעד לחלונות הפתוחים חדר הריח 
החריף והמוכר של פריחת ההדרים. יכולתי גם לשמוע את צפצוף המשאבות 
בפרדסים, מן הצפצפות שהאיכרים התקינו כדי לעקוב אחר פעילות הבארות. 
“מולדת“,  המונח  משמעות  זוהי  הביתה.  השב  בן  של  חם  ברגש  הוצפתי 
הרהרתי ביני לביני. עד היום נטועה בקרבי האהבה לגבעות הכורכר ושדות 

החמרה האדומות.

✦ ✦ ✦

ֵרעים  בשכבת  שהפעילות  משום  בהדרכה,  התקשיתי  לא  הראשונות  בשנים 
וצופיות. בערבי החורף היינו  כללה לימוד שירים, טיולים בסביבת המושבה 
נשארים בקן. לאחר השירים ומשחקי החדר הייתי מספר סיפור קצר ששאבתי 
של  “הלב“  או  ארנבורג,  איליה  של  מקטרות“  “שלוש־עשרה  כגון  מספרים, 
ד‘אמיציס. במזג אוויר יבש היינו יוצאים לחולות, או לאחד השטחים הבלתי 
מעובדים שעדיין נותרו בשולי המושבה. בשבתות היינו מרחיקים לכת ומגיעים 
עד לחוף הים, המוכר היום כחוף פלמחים. בקרבת מקום התנשא המסגד של 
יריד  שנה  מדי  הערבים  קיימו  שם  ראובן.  “הנביא“  של  שמו  על  רובין,  נֶּבי 
ואלה הקימו על החולות עיר הומה  שמשך אליו מאמינים מכל רחבי הארץ, 
לאחר  ה־40,  בשנות  הביטחוני  במצב  השיפור  למרות  ואוהלים.  סוכות  של 
מאורעות תרצ“ו-תרצ“ט, הוקרנו את רגלינו מהמקום בעת היריד. אך בשאר 
ועל  הים  חוף  על  ולהשקיף ממרומיו  המינֶַרט,  אל  לעלות  העזנו  ימות השנה 

הפרדסים שהשתרעו מכל עבר. 
כאשר גדלו חניכי, ואני כבר הייתי בן 16 או 17, התבקשו פעולות יותר 
הראשית,  ההנהגה  של  החינוכית  התוכנית  אחר  עקבתי  רוב  פי  על  רציניות. 
אולם לעתים קרובות אלתרתי נושאים שנראו לי חשובים והיו קרובים ללבי, 
ימים.  באותם  ספרים שקראנו  על  או שיחות  בתולדות האמנות,  פרקים  כגון 
המטרה העיקרית של דיונים אלה היתה להרגיל את החניכים להתייחס בגישה 
ביקורתית לדברים שקראו, או ראו בקולנוע, ולחשוף את המשמעויות מעבר 

לעלילה ולמסגרת הסיפורית. 
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נושא אחד, שלו הקדשתי שבת שלמה, היה לבטח חסר תקדים. מאז ימי 
שהות משפחתנו בבית ההארחה באמאוס סברתי שכמו ערביי הארץ, גם הנצרות 
היא חלק בלתי נפרד מהוויית ארץ־ישראל ותולדותיה. בבתי הספר התעלמו 
כליל מסיפור לידתה של הנצרות, וחרם מוחלט הוטל על סיפור חייו של ישו, 
יהודי בן ארץ־ישראל. הגישה הזאת נראתה לי מוטעית. החלטתי לספר לחניכי 
את הסיפור, בליווי קטעים מן הברית החדשה והצגת גלויות אמנות המתארות 
קטעים מחיי ישו ותלמידיו. בסוף היום ביימנו כמה סצנות מחיי ישו. שאלנו 
הבריחה  את  לירושלים,  ישו  כניסת  את  וביימנו  לבנה  אתון  השכנים  מאחד 
קודק  במצלמת  צולמו  האלה  הסצנות  כל  הצליבה.  אירוע  את  וכן  למצרים 
קטנה, שהיתה בידי אחד החניכים. מן הסתם סיפרו כמה חניכים על הפעולה 
הזו בבית. אחד מהם סיפר שהוריו אמרו כי “הבן של הגויה מנסה לנצר את 
הילדים“ ואסרו עליו ללכת לקן. בסופו של דבר המשבר חלף וכל החניכים חזרו 

לפעילות. אף אחד מהם לא התנצר.

אהבות ראשונות

בבית הספר היסודי היה מקובל בין הבנים שלכל ילד יש “אהובה“. מדי פעם 
היינו שואלים זה את זה “את מי אתה אוהב?“ ועבור ילד ביישן היינו מחליטים 
מי, לדעתנו, מוצאת חן בעיניו. לא היו אלה זוגות של ממש, ולא תמיד נשאלו 
הבנות מה דעתן על הזיווג, אולם עניין האהבה עמד על סדר היום בשיחותינו. 
מובן גם ש“אהבות“ אלה נעדרו כל מתח ֵארוטי. לכל היותר היינו מתנשקים 
דרך פיסת נייר, כקנס במשחק, או נדרשים להצהיר ברבים על אהבתנו. הדברים 
השתנו בתיכון, שם האהבה החלה לקבל משמעות עמוקה וֵארוטית. אני זוכר 
בשובנו  הערבים,  באחד  כאשר  בי  שעבר  הרעד  את  אתמול  זה  היה  כאילו 
אותה  השהתה  היא  ולהפתעתי  נעמי  של  בידה  אצבעי  נתקלה  בקן,  מפעולה 
בתוך ידה. לא יכולתי לפרש את הדבר אלא כאיתות הסכמה. נעמי היתה נערה 
מתוקה, יפה ומצודדת. האירוע היה מעין הצהרה הדדית של תשוקה וחיבה. 
עד מהרה התחלנו ללכת לחולות לבדנו, התנשקנו והתגפפנו והוכרזנו בקבוצה 

כ“חברים“. אולם החברּות הזו לא החזיקה מעמד זמן רב. 
בין שאר הנושאים העיוניים העביר המדריך מספר פעולות על “השאלה 
האורבות  הסכנות  ועל  המיניים  היחסים  של  הביולוגיה  על  למדנו  המינית“. 
לצעירים בקשר לחיי המין. נושאים אלה היו טאבו מוחלט בבתי הספר, וברוב 
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הבתים גם ההורים לא האירו את עיני הילדים. התנועה ראתה באהבה וביחסים 
ֵארוטיים תופעה חיובית ויפה, אך הטיפה לחניכים הימנעות מיחסי מין לפני 
שלה:  העשירי  לדיבר  בתנועה  שניתנה  הפרשנות  היתה  זו  המלאה.  הבגרות 
“השומר הוא טהור במחשבותיו, דבריו ומעשיו“ ובסוגריים היו מוסיפים “אינו 

מעשן, אינו שותה ושומר על הטוהר המיני.“ 
בין  עמוק  כקשר  האהבה  בהגדרת  התבטאה  “טוהר“  אותו  הפרשנות של 
לסיפוק  כמכשיר  הזוג  בן  תפיסת  מינית.  ומשיכה  כתשוקה  רק  ולא  זוג,  בני 
היצר בלבד היתה פסולה בעינינו. אהבה שאינה מלווה בהערכה, בשיתוף רוחני 
ובקרבה נפשית, אינה אהבה אמיתית וסופה שתידרדר ליחסי מין “לא טהורים“. 
נעמי היתה בעיני נערה חמודה, אך שטחית. הדברים שהיא מצאה בהם עניין 
בחוויות  אותה  לשתף  דרך  מצאתי  ולא  התעניינותי,  מתחומי  רחוקים  היו 
הרוחניות שלי. כעבור חודשים ספורים הגענו שנינו למסקנה שאהבתנו אינה 

ראויה, ושמנו קץ ל“חברּות“. 
עם זאת, סברתי שאהבה אינה רק דבר טבעי, אלא גם חיוני, וחשתי צורך 
למצוא לי חברה כלבבי. אלא שאף אחת מבנות הקבוצה שלי לא צודדה את 
לבי. היתה נערה אחת שהתאהבה בי אך אני לא אהבתי אותה, וכמקובל באותם 
כפי  “חברּות“.  לכלל  יחסינו  את  לשדרג  סירבתי  “ידידות“.  על  הכרזנו  ימים 
שאני למד ממכתבים רבים שהנערה הזאת שלחה אלי באותם ימים, מכתבים 
שנשמרו במגרותי, הדבר גרם לה סבל רב שכן הידידות שלנו לא סיפקה אותה. 
למרות עולמה הרוחני העשיר, ותחומי ההתעניינות המשותפים לשנינו, הניסיון 
לשמור על ידידות בלבד לא צלח. היתה בו גם מידה רבה של צביעות וחוסר 
כנות. ידידי באותם ימים היו נערים, לא נערות. האהבה פרחה באופן בלתי צפוי 

ומכיוון אחר לחלוטין.

חיים כפולים

חיבבתי את חברי קבוצתי בתנועה והרגשתי טוב במחיצתם, אך רובם באו מרקע 
חייהם  חדשים, שאורח  ועולים  פועלים  באו ממשפחות של  הם  שונה משלי. 
היה שונה מאוד מאורח חיי משפחתי הבורגנית. ידידי באו מקרב המשפחות 
האמידות של המושבה, שהיו כמוני תלמידי תיכון. ִאתם ביליתי יום יום שעות 
רבות במסגרת בית הספר, אך גם בשעות הפנאי הרבינו להיפגש. את ימי נעורי 
חייתי במעין כפילות. משובות נעורים ורעּות מצאתי בקרב חברי בתיכון, אולם 
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חברי בתנועה היו חשובים בעיני לא פחות. לא הייתי מוכן לוותר, לא על אלה 
ולא על אלה. 

נקרתה  השישית  לכיתה  בהגיענו  התנגשות.  לידי  הדברים  באו  לפעמים 
פשט  הבתים  אחד  גג  על  שהוקם  קולנוע  בית  מועדון.  להקים  הזדמנות  לנו 
ובעל הבית הסכים שנשתמש במקום. התארגנו במסגרת שנקראה  את הרגל, 
“נוער המושבה“, ובידי נותרה תעודת חבר שלפיה שילמנו דמי חבר בסכום של 
2,000 מיל. סכום לא מבוטל עבור נער שהשתכר מעט כסף כיס משיעורי עזר 
לתלמידים צעירים. היינו מבלים במועדון פעם או פעמיים בשבוע, בריקודים 
סלוניים ובתרועעות סתמית. רבים מחברי החלו באותם ימים לעשן סיגריות. 
היה שם גם בר למשקאות חריפים, וחברתן של בנות בגילנו, ואף צעירות יותר, 
המתיקה את השהייה במקום. תענוגות מעין אלה היו אסורים על חברי השומר 

הצעיר תכלית איסור; ריקודים סלוניים היו מוקצים מחמת מיאוס. 
נקראתי אפוא לבירור בתנועה. לא אהבתי לרקוד, לא ריקודים סלונים וגם 
לא ריקודי עם. גם משקאות חריפים לא משכו אותי. אמרתי למדריכים שלמרות 
אתרחק  פן  חששו  הם  אך  העשירי,  הדיבר  על  עובר  איני  במועדון  חברותי 
מהתנועה. הודעתי במפגיע שאיני מתכוון להדיר את רגלי מהמועדון, שכן שם 
מבלים כל חברי, אך הבטחתי שזה לא יהיה הגורם שירחיק אותי מהתנועה או 
יגרע מפעילותי בה. בין כה וכה נפתרה הבעיה בבוא עונת הגשמים, כאשר לא 
ניתן היה לבלות על הגג. במשך הזמן גווע העניין ונשכח, אך הוא אפיין את 

הכפילות שבה חייתי באותן שנים.

הגימנסיה הריאלית בראשון לציון

למדתי במחזור השני של הגימנסיה, שייסד אליעזר קררי. אדם תקיף שהטיל 
עלינו את מוראו. קרחתו הגדולה הבריקה ומסגרת משקפיו הבזיקה בניצוצות 
של זהב. הכיתות היו קטנות ואינטימיות. בכיתה החמישית עוד מנינו כעשרים 
תלמידים, אך בשביעית נותרנו רק שבעה בנים ושלוש בנות. הגימנסיה הוקמה 
בווילה לא גדולה בשולי המושבה. למרות מיעוט התלמידים הצטופפנו בחדרים 
הרבים  הריקים  במגרשים  נערכו  הכדור  ומשחקי  הספורט  שיעורי  קטנים. 

שנותרו ליד בית הספר. 
המורה האהוב עלי היה ד“ר אורי בושביץ, המורה להיסטוריה. הוא עלה 
הוא  מנעוריו  בפיו  שגורה  היתה  שהעברית  ואף  ה־30,  שנות  בסוף  מגרמניה 
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יקי בולט ומדי פעם היה משתמש בביטויים ספרותיים מוזרים  דיבר במבטא 
ותמיד  הגימנסיה,  בקרבת  והתגורר  במושבה  השתקע  הוא  אותנו.  שהצחיקו 
היה מוכן להקדיש מזמנו הפנוי לתלמידים. עבור המתעניינים הוא קיים חוגי 
השלמה, בנושאים שלא נכללו בתוכנית הלימודים הרגילה. היינו נפגשים בדירת 
ומה“אודיסיאה“  הרווקים הקטנה שלו, לקרוא בצוותא קטעים מה“איליאדה“ 
של הומרוס, מחזות של שייקספיר ושל מולייר, דיאלוגים של אפלטון, וכיוצא 

באלה יצירות ממיטב תרבות המערב. 
ד“ר בושביץ טיפח אותי גם באופן אישי. כך, למשל, הוא הציע שנתרגם 
ביחד את מחזהו של ברנרד שו, “ז‘אן ד‘ארק“. אמרתי לדוקטור שהאנגלית שלי 
מוגבלת מאוד, ואף שהעברית שבפי טובה למדי איני סבור שהדבר יעלה בידי. 
הוא עמד על שלו. הוא רצה, כך טען, שהלשון תהיה טבעית ומדוברת, וסבר 
שאוכל לתרום לתרגום את הממד הזה. מן הסתם היה מבוקשו של הדוקטור 
את  מטבעה  מחייבת  התרגום  באתגר  התנסות  באנגלית.  ידיעתי  את  לקדם 
המתרגם להעמיק בהבנת החומר ולחדד את רגישותו לשפתו שלו. לא השלמנו 
את המלאכה. התברר שהמחזה כבר תורגם לעברית בידי בעלי מקצוע, ולא היה 

טעם להמשיך במלאכה. לי תרם הניסיון לא מעט. 
הרבה יותר רומנטית היתה היוזמה שהדוקטור נקט בתחום המוזיקה. בחורף 
תש“ו הציע לי המורה לשיר אתו יחד כמה מה“לידים“ של שומאן. הוא ינגן 
משכונת  לנדיקר  הדוקטור  בגרמנית.  המקור,  בלשון  אשיר  ואני  הפסנתר  על 
היקים הסכים להעמיד לרשותנו את הפסנתר שבדירתו. לא ידעתי סולפג‘, אך 
בעזרת הפסנתר של צריף “הפועל“ שניצב מול ביתנו יכולתי להתאמן לתפקיד 
ולהתכונן למפגשים עם המורה. במשך כמה חודשים היינו נפגשים אחת לשבוע, 
מקס  של  ציורים  הישנה.  המולדת  מן  ציורים  התנוססו  קירותיו  שעל  בחדר 
ליברמן ולסר אורי היהודים, וגם של הנס תומא, מגדולי סגנון הנעורים של סוף 
והפרחים שתמיד קישטו את  והמהודר,  המאה ה־19 בגרמניה. הריהוט הכבד 

החדר, נסכו אווירה של תרבות מושרשת. 
שרנו כמה שירים, אך מילות רובם נשתכחו מזיכרוני. רק שניים אני זוכר 
היטב. האחד הוא השיר המפורסם של היינריך היינה, על אודות שני הגרנאדירים 
הגרנאדירים  ברוסיה.  נפוליאון  של  האומללה  מהמלחמה  החוזרים  הצרפתים 
מגיעים לגרמניה ואחד מהם גווע מפצעיו כאשר משיגה אותם הידיעה כי הקיסר 
הגווע  החייל  אך  ומשפחתו,  על אשתו  מספר  הבריא  החייל  בשבי.  ונפל  ניגף 
מתקומם: “מה לי אישה ומה לי בית כל עוד הקיסר בשבי.“ השיר הזה חובר בימי 
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“אביב העמים“, וביקש לבטא את רוח המהפכה הצרפתית שטרם גוועה. השיר 
הזה כלל לא מצא חן בעיני. לא חשבתי שקיסרים ראויים לנאמנות כלל ועיקר, 

וגוויעתו של החייל סימלה עבורי את איוולתם של שליטים עריצים. 
לעומת זאת, אהבתי מאוד את השיר שהלחין שומאן למילותיו של אחד 
מגדולי המשוררים הגרמנים בדור הרומנטיקה, יוזף פון אייכנדורף. השיר נקרא 
“מסע אביב“ )Fruhlingfahrt( והוא מספר על שני חברים שיצאו מביתם אל 
העולם הרחב. שניהם “נשאו מבטם לגבוה, לגדולות נשאו את נפשם.“ אולם 
אחד מהם מצא לו “עלמת חמד“, קיבל מהחותן “בית וחצר“ ועד מהרה הוא 
“מערסל תינוק בעריסה“ ועתה “מחדרו החמים הוא מסתכל לו בניחותא על 
ניר ושדה.“ השני לעומת זאת שמע את אלף קולות הסירנות: “בשורה מתגרה, 
מן  עלה  כאשר  פעורה.“  תהום  אל  מושכת  והוללת,  מפתה  זמרה  מהתלת, 
ועייף. “מסביב אך דממה משתרעת, על המים הקור  זקן  המעמקים כבר היה 
נושב.“ בברירה שהמשורר הציב בין חיים בטוחים, שלווים אך משעממים, ובין 
חיי הרפתקאות, מתח ומאבק, אני בחרתי אז באפשרות השנייה. בסופו של דבר 
התחתנתי צעיר והקימותי משפחה נאה, וחיי פסעו בנתיבים יציבים ומובטחים. 
בגיל 16 יצא לבי “להמיה הזוהרת, הצוהלת, המזדמרת של אביב שכולו רננה.“ 

הייתי רומנטיקן ללא תקנה.

כיתה י“ב בגימנסיה
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מיור סרנוף השחצן

הד“ר בושביץ גם ביים אתנו מחזות שהועלו על בימת בית העם, בפני כלל 
תלמידי הגימנסיה, הורי התלמידים ונכבדי המושבה. בכיתה השישית העלינו 
את המחזה של ברנרד שו Of Arms and the Man, שבתרגום העברי נקרא 
“חייל של שוקולד“, ובשביעית העלינו בהצלחה רבה את “החולה המדומה“ של 
מולייר. במחזהו של מולייר שיחקתי שני תפקידים שוליים: זוג רופאים נפוחים 
ומגוחכים המנסים לרפא את החולה בעזרת חוקנים ומיני תרופות אליל. אהבתי 
את התפקידים הללו, וכיאה לקומדיה עלה בידי לגלם מעין קריקטורות בדרך 
של הפרזה והצחקה. במחזה של ברנרד שו גילמתי את דמותו המלודרמטית של 
המיור ֶסרגיּוס ַסַרנֹוף, קצין בצבא הבולגרי שנלחם נגד הצבא הסרבי והצליח 
לקחת בשבי את קפיטן ּבלּונטשלי, שכיר חרב איש שווייץ. מתוך אבירות הופך 
השבוי לבן־בית אצל מפקד הגדוד, הקולונל ּפֶטקֹוף, שבתו ראינה היתה ארוסתו 
של המיור סרנוף. עיקר המחזה נסב על הניגוד בין הסרן השווייצרי והרב־סרן 
הבולגרי. קפיטן בלונטשלי הוא חייל מקצועי, איש פרקטי ואירוני, שאינו לוקח 
את עצמו ברצינות יתרה ומתייחס לעולם ולמצבו בפיכחון ובמעשיּות. לעומתו, 
מיור סרנוף הוא אדם יהיר ורברבן, שכל עולמו מלא חלומות גדּולה ויומרות 

תיאטרליות שאין להן אחיזה במציאות. 
את תפקיד הקצין השווייצרי שיחק ידידי הטוב דב בן־דרור. אין ספק שד“ר 
בושביץ הבחין היטב עד כמה התאים העימות על הבמה לניגוד ששרר במציאות 
בין דב לביני. דב אהב כל חייו שעשועים והנאות. הוא היה בעל מקצוע מעולה, 
אך לא התעניין בנושאים תלושים מן המציאות היומיומית. הוא ִהרבה לקרוא ספרי 
הרפתקאות, בלשים וביוגרפיות מדיניות וצבאיות, אך הספרות הקלאסית היתה 
רחוקה מלבו. הוא היה בין הראשונים שהתחילו “להתעסק“ עם בנות צעירות, בלי 
להתחבט הרבה בשאלת היחסים הראויים בין המינים. לימים אהב לעשן סיגרים 
קובניים שמנים, לשתות יין צרפתי טוב, לשחק ברידג‘ ואפילו להמר בבתי קזינו. 
לעומתו, אני  בגיל 16 הייתי שקוע בענייני תרבות ורוח, וכחניך השומר הצעיר 

התחבטתי בשאלות של מוסר ואידיאולוגיה. 
החיבור בין הבמה לעולמי הפרטי בא לידי ביטוי גם בתחום האהבה. כאמור 
היתה  היא  לכל הדעות, שכן  ראוי  לראינה. שידוך  סרנוף מאורס  היה המיור 
בתו של מפקד הגדוד. אלא שרב־סרן סרנוף בחביון לבו היה מאוהב בלּוקה, 
המשרתת המתוקה. את התפקיד הזה שיחקה שרקה, הילדה הכי יפה בכיתה. 
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כמו הנערה במחזה, גם ׂשרקה היתה חיננית, מלאת חיים, נועזת וחוצפנית. כמו 
המיור במחזה נמשכתי גם אני אל הנערה החמודה הזו, אולם לפי הכללים של 
השומר הצעיר, זה לא נראה לי “רציני מספיק“. אף על פי כן קיוויתי בכל לבי 
שיורשה לנו להתנשק על הבמה, בהתאם לכתוב במחזה. המורה הרשה לי רק 

ללטף את שערותיה. 
בתום אחת החזרות עמדה ׂשרקה ללכת אל תחנת האוטובוסים, כדי לנסוע 
לביתה במושב סמוך. החושך כבר ירד ואני הצעתי ללוותה בדרך קיצור, שעברה 
בשדרות החשוכות של “גן המושבה“. להפתעתי הציעה ׂשרקה שנשב קצת על 
אחד הספסלים, לשוחח. היה ברור שזו הזמנה ליותר משיחה, אולם אני היססתי 
וכלום לא קרה; לא נשיקה, אפילו לא חיבוק. במבט לאחור נראה לי שיותר 
מהפגנה של משמעת עצמית, היתה זו הפגנה של טיפשות. פשוט לא הייתי נועז 

מספיק, ועד היום אני מצטער על ההחמצה.

מה אומרות התמונות

מלחמת  האמנות.  תולדות  בתחום  באוניברסיטה,  ללמוד  התכוננתי  בנעורי 
נעשיתי  הדרך  של  ובסופה  תוכניותי,  את  שינו  בצה“ל  והשירות  העצמאות 
היסטוריון של קורות מדינת ישראל. כל ימי חיי היתה אמנות הציור תחביבי 
העיקרי. אני זוכר היטב את הרגע שבו התעורר בי הריגוש המיוחד שאדם חש 
בעומדו מול יצירת אמנות. בביתו של דב ידידי היתה תלויה רפרודוקציה של 
תמונת וינסנט ון גוך, המהלך עם כן הציור שלו לאורך שדרת ערמונים. ביום 
בהיר אחד, בהיותי כבן 13, הבחנתי בתמונה וחשתי מן ִרגשה שאין כל דרך 
לתארה במילים, אך כל מי שאהב אי פעם את ון גוך מכיר אותה היטב: משהו 

צובט, מקסים ומשכר שפע אלי ממריחות המכחול ומהצבעים הלוהטים. 
אצל דב היו גם כל הכרכים של “אנציקלופדיה נעורים“, והתברר שנמצא 
שם מאמר גדול על תולדות האמנות. לקחתי את הכרך הביתה, ובמשך ימים 
אחדים שקעתי בקריאה ובניסיון להבין את התפתחות האמנות האירופית, מימי 
המהלך  של  עיקרו  את  שהבנתי  לי  היה  ונדמה  נדלקתי,  ימינו.  ועד  הרנסנס 
הגדול. כל ימי חיי הייתי זקוק לכתיבה על מנת להטמיע דברים כהלכה ולהבינם 
לעומקם. התיישבתי וכתבתי מאמר שנשא את הכותרת: “ממבט העיניים להלך 
הנפש“. כתב היד אבד, אך בטוחני שהוא היה מלא שגיאות ושטויות. עד מהרה 
השטחיות  חרף  אולם  ומסובך,  מורכב  יותר  הרבה  שהסיפור  בעצמי  הבנתי 
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שאפיינה את תפיסות הנעורים הללו, המאמר הזה היה גורם רב עוצמה שהפך 
את האמנות לחלק בלתי נפרד מחיי. כסף לרכישת ספרים לא היה לי. חסכתי 
אפוא פרוטה לפרוטה תוך ויתור על כוס גזוז או על כעך מצופה שוקולד, שחברי 
היו מתכבדים בהם בקיוסק של אדון רוטשילד בדרכנו חזרה מהגימנסיה. מדי 
פעם, כאשר הצטבר סכום קטן, הייתי נוסע בטרמפים לתל אביב וסר אל חנות 

“דורון“ ליד קולנוע מוגרבי, לרכוש שתיים או שלוש גלויות אמנות. 
ובין  ביני  שנרקמה  הידידות  את  שחוללה  היא  והמוזיקה  האמנות  אהבת 
אברהם קאושנסקי, לימים אברהם רונן, פרופסור לתולדות האמנות באוניברסיטת 
תל אביב. אברהם היה צעיר ממני בשנה. הוא מעולם לא היה חבר בתנועת 
שתחומי  משהתברר  אך  ההמושבה“.  “בני  מועדון  חברי  על  נמנה  ולא  נוער 
ההתעניינות שלנו קרובים, נוצרה בינינו ידידות הדוקה. היינו מרבים לבלות 
יחדיו: מעיינים בצוותא בספרי האמנות שברשותנו, או בגלויות שרכשנו, או 
מטיילים בשדות ומתפלספים. בחול המועד של פסח יצאנו לטיול בירושלים. 
ירושלים.  של  האמנות  בעולם  אחת  לפינה  להציץ  לנו  הזדמן  במקרה  לגמרי 
התברר שבדירה הסמוכה לחדר שבו התגוררנו חי הצייר יוסי שטרן. נפגשנו 
בחצר המרוצפת אבנים, שבמרכזה ניצבו בור מים ומשאבת יד. יוסי היה חביב, 
והזמין אותנו לסטודיו שלו. בחדר עמד ריח חריף של צבעים וטרפנטין. ציורים 
גמורים וגמורים־למחצה ניצבו מושענים על הקירות. כבר התמצאנו באמנות די 
כדי לדעת שעיקר כוחו של שטרן באיורים וברישומי הווי, ולא כצייר אמן, אולם 
הוקסמנו מאווירת המקום ומאישיותו של יוסי. זו היתה הזדמנות פז לראות את 
מעשה האמנות מבפנים, ולא רק כצופה מבחוץ. מן הסתם הבחין יוסי באהבתנו 

הנלהבת לאמנות, ובסבלנות רבה סיפר לנו על עבודתו ותהליכיה. 
שוטטנו הרבה בעיר העתיקה, ובקושי נחלצנו שם מצרה. בשנת תש“ו טרם 
התערערו היחסים עם הפלסטינים ויכולנו לשוטט גם ברבעים הפלסטיניים ללא 
הסמטאות  בסבך  עמוק  העתיקים, שקענו  הכנסת  ולבתי  לכנסיות  נכנסו  חשש. 
מהצבעים  רווינו  ולא  תמר־הינדי,  שתינו  ַמלאן“,  “חמלה  אכלנו  האפלות, 
לצאת  כיצד  ידענו  לא  אך  לחדרנו,  לשוב  ביקשנו  עייפנו  כאשר  ומהרעשים. 
מהאפלה. החלטנו לצאת בשער הראשון שבו ניתקל ולהקיף את החומה מבחוץ. 
לאחר שעה קלה ראינו לפנינו שער מהודר ומאחוריו שדה טרשי וריק. הנחנו 
שמעבר לשער נימצא מחוץ לחומה. אולם, כאשר עברנו בשער, ופסענו פסיעות 
אחדות בשדה הריק, נוכחנו לתדהמתנו שאנו עומדים בחראם א־שריף. מול עינינו 
אלינו  ניגש  ומיד  הרבה  להתפעל  הספקנו  לא  הדרו.  בכל  עומר  מסגד  התנשא 
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סודני אדיר ממדים, ענק שחור שהיה לבוש במדים רשמיים כלשהם, תפס אותנו 
בצווארונים ודחף אותנו בחזרה אל השער. ברחנו משם כל עוד רוחנו בנו. 

להתעניינותנו באמנות הצטרף חבר נוסף. בחצר שמעבר לגדר ביתנו, בבית 
המשפחה  בני  גיפשטיין.  משפחת  גרה  יותר,  טובים  ימים  שידע  ומרופט  ישן 
והלבן,  הארוך  הזקן  בעל  האבא,  את  רואה  הייתי  בוקר  כל  מאוד.  דתיים  היו 
פוסע מעדנות במעלה הרחוב שלנו בדרכו את ה“שטיבל“ של החסידים. הבנים 
במשפחה למדו בתלמוד תורה והבנות נשלחו לפנימייה לבנות בתל אביב. הם 
נראו כשייכים לעולם אחר. אף על פי כן נקשרה ידידות קצרה ביני ובין הבן 
יעקב, שבאותן שנים נתגלה אצלו כישרון ציור והוא התחיל להתעניין באמנות. 
מדי פעם היה סר לביתנו לראות את הגלויות שלי, לעיין במעט ספרי האמנות 
שכבר רכשתי, ולשוחח על ציור. יעקב היה מראה לנו מרישומיו ושואל לדעתנו. 
הוא נהג להעתיק רישומים של ציירים מפורסמים, מגיליונות כתב העת “גזית“ 
פורטרט  בדיו של  בידי העתק  מצוי  היום  עד  בביתם.  מצוי משום מה  שהיה 
עצמי שצִייר הצייר הצרפתי אֹונֹוֶרה דֹומיֶה. חודשים מעטים לפני פרוץ מלחמת 
העצמאות עזב יעקב את הארץ ויצא ללמוד אמנות בפריז. סופו שנעשה צייר 
מפורסם, בשם יעקב אגם, וזכה שציוריו נכללו באוספי המוזיאונים החשובים 

ביותר בעולם כולו.

✦ ✦ ✦

באביב שנת 1944 זכיתי בחוויה מיוחדת במינה. בין שאר יוזמותיו של הד“ר 
בושביץ להעשרת עולמנו הוא ערך תערוכות של רפרודוקציות ממיטב האמנות 
התערוכות,  בירושלים.  ‘בצלאל‘  הספר  מבית  בההשאלה  שקיבל  האירופית 
אחר  בשעות  יום  כל  הרחב  לקהל  פתוחות  היו  הישן,  העם  בבית  שהתקיימו 
הצהריים. ההשגחה על התערוכה הוטלה בתורנות על תלמידי הכיתה השביעית 
עצי  מול  האולם,  בפתח  וישבתי  תורי  הגיע  יפה  אביב  ביום  בתוכם.  ואני 
האיקליפטוסים הגבוהים שהברון רוטשילד ואישתו נטעו כאן בראשית המאה, 

מצפה למבקרים. לפתע הבחנתי בקצין איטלקי עולה במדרגות מולי.
במערכות  בשבי  שנפלו  איטלקיים  חיילים  לראות  התרגלתי  מכבר  זה 
המדבר המערבי. לאחר כניעתה של ממשלת איטליה, הם שוחררו מהמעצר והיו 
ידי הבריטים במלאכות שונות. רחמנו על השבויים המרופטים  מועסקים על 
האלה וזלזלנו בהם. כשלונותיהם במדבר המערבי קבעו בתודעתנו דימוי של 

חיילים המצליחים יותר באופרות מאשר במלחמה.
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הקצין שעלה במדרגות בית העם נראה אחרת לגמרי. הוא היה לבוש בגדים 
נקיים ומגוהצים, זקן גזוז היטב עיטר את פניו והיה ונראה מהודר למראה. הוא 
פנה אלי באנגלית ושאל האם יוכל לבקר בתערוכה. הזמנתי אותו להכנס. לאחר 
שסובב שעה קלה בין התמונות, ניכר עליו שהוא משתוקק לשוחח. הוא סיפר 
לי שהוא בחיים האזרחיים אמן ומלמד ציור באקדמיה די ברירה במילאנו. שמו 
אל  אותו  הזמנתי  ואני  התקרבה  התערוכה  סגירת  סבסטיו. שעת  ניקולא  היה 

ביתנו ללגום כוס תה. 
ערב.  לסעודת  אותו  והזמינה  פנים  במאור  פניו  את  אימא  קדמה  כדרכה 
הוא סיפר הרבה על עצמו, על געגועיו לאשתו, על עבודתו האמנותית והרבה 
לשאול על חיינו, על המושבה ועל היישוב היהודי בפלשתינה בכללו. נותרו לו 
רק שבועות מעטים עד לשובו הביתה אך במשך אותן שבועות הוא חזר וביקר 
אותנו פעמים מספר ואנו התידדנו. לקחתי אותו לטייל במושבה ובסביבותיה 
ובאחד מביקוריו הוא רשם בעפרון פורטרט שלי. הוא היה צייר מוכשר. הרישום, 
שנשמר עמי עד היום, הזכיר דמות של נער, שקפץ הישר מציור של בוטיצ‘לי 
או גירלנדיו. יתכן שהיופי המופרז ביטא את רגשי התודה שהשבוי חש כלפינו 
יותר מששיקף את המציאות. באחד מימי הסתיו הוא בא להיפרד והיה נרגש 
וחביב.  מעניין  ידיד  לאבד  הצטערנו  אך  בשמחתו  שמחנו  אנחנו.  גם  מאוד. 
לימים, כאשר הגעתי לראשונה למילאנו, ניסיתי לאתר אותו אך באקדמיה די־

ברירה לא ידעו מה עלה בגורלו. בחיי הוא נשאר זכרון נעים.

לבד עם אימא

מתוך   ,1940 בשנת  כבר  בהדרגה.  מתרוקן  ביתנו  החל  ה־40  שנות  בראשית 
נאמנות לצו התנועה, הצטרף אחינו יחזקאל להכשרה שהשלימה את הקיבוץ 
לא  ושוב  בערבים,  כינורו  צלילי  את  שמענו  לא  שוב  העמק.  משמר  הוותיק 
יכולתי להאזין להסבריו הבהירים והמאלפים בשאלות שונות שהעליתי בפניו. 
גם אוסף הפרפרים שהיה תלוי בחדר הילדים הלך אתו לקיבוץ. בשנת 1942 
התגייס יחזקאל לצבא הבריטי. לאחר נדודים במחנות הצבא, בארץ ובמצרים, 
הגיע יחד עם הבריגדה היהודית לחזית באיטליה, שם נטל חלק בלחימה ליד 

נהר הֶסניֹו. 
באותה שנה התאהב אבי באישה צעירה ויפה, ולאחר לבטים רבים התגרש 
מאמי, עזב את הבית ועבר להתגורר עם רעייתו הצעירה בחיפה. כדרכם של 
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אך  אימא,  של  לכאבה  היטב  מודע  הייתי  גלוי.  ריב  ללא  המשבר  עבר  יקים 
יחסים  ולקיים  להוסיף  עלי  הקלה  המעורבים  כל  של  התרבותית  התנהגותם 
טובים גם עם אבא, ואפילו עם אשתו החדשה. הקלה עלי גם העובדה שאימא 
לקחה את עצמה בידיים, וללא תלונות ודיכאונות החליטה להתחיל מחדש את 
חייה, לבד. מנעוריה גידלה אימא צמות בלונדיניות ארוכות, שהיתה מגלגלת 
משני צדי הראש במעין זרים קטנים. זה היה סגנון מיושן, ועתה החליטה לקצר 
את שערותיה, לעשות סלסול תמידי ולחדש את מראה פניה היפות לפי מיטב 
ג‘ואן  או  דייוויס  בטי  אצל  בקולנוע,  לראות  שיכולנו  המודרניות  התסרוקות 
קרופורד. היא גם למדה לשחות, החלה לעשן סיגריות ויצאה לעבוד. בנעוריה 
למדה הנהלת חשבונות, ועתה נמצאה לה עבודה כחשבית של בית החרושת 

לבירה “נשר“, ששכן לצד היקב הישן, פסיעות ספורות מביתנו. 
בתחילה נותרנו בבית שלושה: אימא, אחי בנימין ואנוכי. אך בסוף שנת 1943 
עזב גם בן את הבית, ובעקבות יחזקאל התגייס לבריגדה היהודית. נותרנו לבדנו, 
אימא ואני. את רוב שנותי בבית הספר התיכון, בין גיל 14 ל־18, חייתי לבד עם 
אימא. ז‘ן פול סרטר מספר בספרו האוטוביוגרפי “מילים“ עד כמה היה בר מזל 
משום שגדל ללא אב, שנפטר בהיותו תינוק. איני יכול לטעון טענה כה סוחפת. 
כאשר חיינו כולנו יחד היינו מאושרים, ומשפחתנו היתה איתנה ולא חסרה בה 
אהבה. אף על פי כן, נדמה לי שהתמזל מזלי שבגיל ההתבגרות זכיתי לחיות עם 
אימא לבד, ללא לחץ אב או אחים. אימא לא היתה רק אישה אמיצה ועצמאית 
ברוחה. היא גם היתה בעלת מזג אופטימי ונטולת כל שמץ של מרירות או כעס. 
היא נתנה לבני אדם אשראי מלא, בלי כל שמץ של התנשאות. מעולם לא שמעתי 
מפיה תלונות או טענות. היא לקחה את העולם כפי שהוא, וידעה למצוא בכל דבר 
צד של זכות. דברים קטנים היו עשויים להסב לה אושר: צרור סיגליות, שובבותם 
של חתלתולים או ביקורו של אורח אהוב. היתה לה סקרנות שלא ידעה שובעה. 
היא הרבתה לקרוא ספרים, בגרמנית, בצרפתית ובאנגלית. דיבורה בעברית היה 
רהוט למדי, אך היא מעולם לא למדה באולפן ולכן כתבה “נוח בשבע שגיאות“. 
כך,  מצחיקות.  שגיאות  הרבה  עם  אותן,  כפי ששמעה  בדיוק  מילים  כתבה  היא 
למשל, באחד הימים היא שלחה אותי לירקן וביקשה שאקנה לה “פפונים“. הסתבר 

שהיא סברה שהמילה “מלפפונים“ מיועדת רק למלפפונים במלח. 
למזלי הייתי תלמיד טוב, ובהשפעת התנועה לא נטיתי להוללות או לפריקת 
עול. אימא מעולם לא נזפה בי, לא זלזלה בהעדפותי, ועל פי רוב תמכה במעשי 
וברצונותי. עתה היה לי חדר לעצמי ובבית שרר שקט במשך רוב שעות היום. 
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יכולתי להתרכז בדברים שעניינו אותי באין מכלים. בבוקר היתה אימא מכינה 
בעצמה.  מכינה  שהיתה  המטעמים  מן  הספר,  ולבית  לעבודה  כריכים  לשנינו 
רק  מעבודתה  חזרה  שאימא  משום  ריק,  לבית  מהגימנסיה  חזרתי  כלל  בדרך 
בשעה ארבע או חמש. בכל יום בשעה שלוש היתה תחנת השידור של הצבא 
מאזין  והייתי  קלאסית,  מוזיקה  תמימה  שעה  במשך  משדרת   JCPA הבריטי 

בשקיקה. פטיפון ותקליטים לא היו לנו באותם ימים.
מדי פעם בפעם היתה מבקרת בביתנו רות פלד, חברתו של יחזקאל ממשמר 
העמק. כמו אחי, גם היא היתה מבוגרת ממני בשבע שנים. אף על פי כן נרקמה 
בינינו ידידות הדוקה. רות היתה נערה בשיא פריחתה; יפה, חיננית ומרתקת. היא 
הביאה לעולמנו משבי רוח חדשים. מושגי תרבות ואמנות, שירה וספרות וסתם 
דיונים בענייני מוסר והגות כללית. כאשר הגיעה לראשונה הייתי בן 14. היא 
השאילה לי ספרון יפה של שיריה של לאה גולדברג, ואני השאלתי אותו לחברתי 
באותם ימים, מבלי לבקש את רשותה של רות. כאשר חזרה והגיעה הביתה והספר 
טרם הושב, כיחדתי על לשוני ואמרתי לה שהספר אבד. היא כמובן סלחה לי 
ואמרה שזה לא נורא, היא תקנה ספר חדש במקום האבֵדה. ימים אחדים הציקני 
מצפוני, לא על הספר אלא על השקר. לבסוף, למרות שיכולתי לעבור לסדר היום 
ולא לחזור לפרשה, התגברתי על הבושה והודיתי בפניה שכיזבתי. כאשר לבסוף 
נוסף, אך הפעם עבורי, בתוספת  החזרתי לה את הספר, היא אכן קנתה עותק 
הקדשה ידידותית. דומני שהיא הבחינה במצוקתי וביושרתי המתוקנת. לימים 
היא נהגה לספר שהייתי “שוויצר, ושחצן", אך נדמה לי שאותה פרשה קטנה 
יצרה בינינו קשר עמוק. לימים סיימה רות עבודת דוקטורט בתולדות האמנות, 
התחתנה עם גוי הולנדי, ועברה לחיות בביתו בהולנד. אך הקשר שלה אתי, וגם 
עם אראלה, נמשך עד עצם היום הזה. יש לה הומור נפלא ואנו מרבים לשוחח, 
כבימי נעורינו, על אמנות ועל עולם ומלואו, וגם מרבים להתבדח ולצחוק ביחד. 

גם היום, בהתקרבה לגיל תשעים, עדיין לא נס ליחה.

רינה

נטתה  כבר  השמש  עולמי.  את  ששינה  דבר  נפל  תש“ה  הכיפורים  יום  בערב 
מערבה ושפכה על המושבה אור רך של סתיו. בחוץ כבר שרר שקט מוחלט. 
שעה קלה לפני הישמע התרועה, שסימנה למושבה את כניסת השבת והחגים, 
שלא  משום  מאוד  התפלאנו  לרחוב.  הפונה  בדלת  מהוססת  דפיקה  נשמעה 
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ציפינו לשום אורח. בדלת עמדה נערה יפה, בעלת עיני חתול ירוקות וזוהרות, 
בחולצה רומנית רקומה שהבליטה את גופה הבשל. “שמי רינה. אני מחפשת 
את יחזקאל.“ תמיהתנו גברה שכן יחזקאל כבר היה מזה למעלה משנה חייל 
בצבא הוד מלכותו. התברר שרינה הכירה את אחינו הבכור לפי כשנתיים, באחד 
הקורסים של התנועה. היא התאהבה בו, אך עם תום הקורס נותקו קשריהם. 
עתה הזדמן לה לתפוס טרמפ והיא יצאה לראשון לציון לבדוק מה עלה בגורלו 
של אהוב לבה. השעה היתה מאוחרת ולא היה כל סיכוי שהנערה תמצא דרך 

לחזור העירה. אימא הזמינה אותה לבלות את היום בביתנו. 
הביקור הקצר והבלתי צפוי הפך לשהייה ממושכת. רינה לא היתה רק נערה 
יפה וחיננית, אלא גם אישה מעניינת בעלת עולם רוחני עשיר ויכולת ביטוי 
טובה בכתב ובעל־פה. עם זאת היתה חולמנית ונטולת כל יחס מעשי לחיים. 
היא היתה מנוכרת להוריה, ולמעשה לא היה מקום שבו יכלה להרגיש בבית. 
אין זה פלא שעד מהרה השתלבה בחיינו, כאילו היתה בת בית מאז ומעולם. 
ומתוק.  עז  ֵארוטי  ממד  גם  חסרה  עמוקה, שלא  ידידות  ובינה התפתחה  ביני 
ברבות הימים החלה נוכחותה להעיק על אימא, שהתקשתה לפרנס אותנו. רינה 
לאימא  לקנות  הרבתה  כי  אם  המשפחה,  לתקציב  לתרום  מסוגלת  היתה  לא 
מתנות קטנות. צרור פרחים, ספר שירים או עוגייה מתוקה. הקשר ביני ובין 
רינה, שהלך והעמיק, החל להדאיג את אימא משום שגזל ממני זמן רב והישגי 
בלימודים הידרדרו. בסופו של דבר, לאחר לבטים לא מעטים, התבקשה רינה 
אחר כבוד לעזוב את הבית. אך זה קרה רק כעבור חודשים רבים, ובינתיים היתה 
נוכחותה נעימה גם לאימא. בערבים היתה רינה מרתקת אותנו בקריאה מספרי 
שירה, או בסיפורים משובבים על ספרים שקראה. היתה לה דרך מקורית מאוד 
לספר על חוויות קטנות שחוותה. היא הכניסה לעולמנו מתח פורה ועליצות. 

אני מניח שאימא גם נהנתה מהאהבה הלוהטת שרינה אהבה אותה. 
רינה היתה מבוגרת ממני בשנתיים. כאשר החלו היחסים בינינו לקבל אופי 
עלי  שמא  התלבטתי  תשוקתי.  אחרי  נגרר  סתם  שאני  חשבתי  כדרכי  ֵארוטי, 
לשים לכך קץ, שכן תחילה לא הבחנתי בעומק הקשר שנוצר בינינו. עד שיום 
בחיי  לראשונה  ידיד משותף.  עם  רינה  יחסיה של  נוכח  קנאה,  נתקפתי  אחד 
פיזי  וכאב  רבות,  ייסורי קנאה. הסתגרתי בחדרי למשך שעות  הרגשתי מהם 
של ממש ליווה את מחשבותי וחשדותי. לפתע התברר לי שאני מאוהב בנערה 
אהבה נואשת. עתה הבנתי שביני ובין רינה התפתחה אהבה אמיתית, ולעזאזל 

עם “תורת האהבה“ של השומר הצעיר.
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אהבה מסוג אחר

בגיל 17 עליתי מדרגה בתנועה, וזכיתי בעניבה השחורה ובסמל הבוגרים של 
השומר הצעיר. בשלב זה כללה חניכתנו הכנה להגשמה והכשרה לקראת חיי 
הקיבוץ. את התפקיד הזה נטלה על עצמה אחת החברות הבולטות של קיבוץ ג‘, 
יהודית שפיצר, הנמנית עם ארבעת האנשים שהשפיעו ביותר על עיצוב אישיותי. 
יהודית לא הצטיינה ביופי גשמי. היה בהילוכה משהו מסורבל ומחוספס, אך היא 
חוננה באישיות חמה, מושכת ומעודנת. כבת למשפחה יקית, העושר התרבותי 
שהביאה מהבית ניכר בכל מהלכיה. לעומת ז‘אקו, שנטה למדעי הטבע, יהודית 
היתה נתונה כל כולה לענייני תרבות. על שולחן קטן באוהלה העגול, בחצר 
וכתבי  שירה  ספרי  העולמית,  הספרות  ממיטב  למצוא  תמיד  יכולתי  הקיבוץ, 
יסוד פילוסופיים. היא המשיכה ללמד אותנו נושאים שנכללו בתוכניות העיון 
של התנועה, אך את עיקר הדברים שלמדתי ממנה ספגתי בשעות הרבות שבהן 

ביליתי לבד בחברתה, באוהל שלה או תוך כדי טיולים בשדות. 
בתנועה היה מקובל לערוך שיחות נפש בין חניך למדריך. חניכים שנתקלו 
בבעיות, בעבודה, במשפחה או בינם לבין עצמם, נהגו להיפגש עם המדריכה 
והדרכה.  עידוד  ולקוות למילות  ביחידות כדי לשפוך בפניה את מרי שיחם 
שהצדיקו  בעיות  לי  היו  שלא  משום  מקופח  והרגשתי  יהודית,  את  אהבתי 
בקשת עצה ועידוד. כדי לבלות עם יהודית ביחידות, ולשוחח ִאתה על נושאים 
שעניינו אותי, ביקשתי “התייחדות“ כמקובל. אמרתי שאין לי שום דבר לשטוח 
בפניה כבעיה, אבל אני רוצה שניפגש מדי פעם לשוחח על אמנות, על שירה 
ועל מחשבות סתם העולות על הדעת. היא נעתרה ברצון והיינו נפגשים מדי 
שאותם  רעיונות  שופעת  היתה  ויהודית  לנו  חסרו  לא  שיחה  נושאי  שבוע. 
שמחה לחלוק עמי. היא נהגה להפקיד בידי ספרים ולהציע שנשוחח עליהם 
המשורר  של  המפורסמת  הפואמה  את  לי  הביאה  פעם  בהם.  שאקרא  לאחר 
הגרמני ריינר מריה רילקה: “משא אהבתו ומותו של הקורנט כריסטוף רילקה“. 
הפואמה השאירה עלי רושם עז. הזדהיתי מעומק לבי עם רגישותו הבתולית 
של הקורנט הצעיר, היוצא לראשונה אל העולם הזר והמנוכר בטרם פג טעם 
נעוריו, ומוצא את מותו בקרב. שנים רבות אחרי כן הצטערתי לקרוא שרילקה 
הסתייג מהפואמה הזו, שנראתה לו כפרי בוסר והיתה לדעתו רומנטית מדי. 
נרקיסיסטית,  והתפנקות  דקדנטי  עידון  רבה של  מידה  הזו  ביצירה  יש  אכן, 
ויצירותיו המאוחרות יותר של רילקה עולות על הפואמה הזו עשרת מונים. 
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אף על פי כן, עד עצם היום הזה נשארתי נאמן ל“קורנט“, משום שהוא הפך 
לחלק בלתי נפרד מחוויות נעורי. 

“ביקורת  של  היסוד  היה  יהודית  אצל  שרכשתי  ביותר  החשוב  הערך 
עצמית“. היינו ערים לעיוות שחל במושג הזה בברית המועצות, כאשר אישים 
בפומבי  ולהודות  עצמית“  “ביקורת  לערוך  אולצו  וּבּוכַרין  כּפלֶכַנֹוב  בולטים 
על “סטיותיהם האידיאולוגיות“. אנחנו השתמשנו במושג הזה במישור האישי, 
חייב לבחון את עצמו כל פעם  שבין אדם לעצמו. הכוונה היתה לכך שאדם 
מחדש; עליו לנסות לבחון את מעשיו ואת יחסיו בחברה לאור הערכים שהוא 
מאמין בהם ולשאול את עצמו לעתים מזומנות האם האופן שבו הוא מנהל את 
ענייניו נכון, או שמא הוא טעון תיקון. נהגתי לצאת לשדות שהשתרעו מעבר 
לבחון  או  שהתרחש  אירוע  של  משמעותו  את  לשקול  כדי  המושבה,  לשולי 
אחרים,  דברי  לבחון  גם  מיהודית  למדתי  ויכוח.  בעת  דעות שהבעתי  מחדש 

ספרים שקראתי או סרטי קולנוע שראיתי — בעין ביקורתית. 
כיום נראה לי שהטיפוח העצמי הזה היה גם פועל יוצא של שחצנות ופינוק, 
שהיו בי באותם ימים במידה לא מבוטלת. הייתי בסך הכול טיפוס חברתי למדי, 
אך תמיד עמדתי מול סביבתי “מן הצד“, בהפגנת יוהרה. בתנועה נהגו לדון 
רבות במונח “אינדיווידואליזם“, שנדרש בדרך כלל לגנאי והועמד כערך מנוגד 
שבהם  ספרותיים  משפטים  ערכנו  הקיבוץ.  בחיי  יסוד  מונח  ל“קולקטיביזם“, 
את  או  איבסן,  הנריק  הנורווגי  המחזאי  מאת  העם“  “אויב  את  לדין  העמדנו 
האינדיווידואליזם הקיצוני אצל כמה מגיבוריו של ג‘ק לונדון. אולם בסתר לבי 
הערצתי את הדמויות הללו, שהיה להם אומץ להתייצב מול ההמון ולהגשים 
את הדברים שבהם האמינו, למרות בדידותם המזהרת. יהודית נתנה לי גם את 
ספרו של ניטשה, “כה אמר זרטוסטרא“. לא הצלחתי לקרוא את כולו, אך חזרתי 
להבחין  ויכולתי  העליון“  “האדם  למושג  מאודי  בכל  התנגדתי  בו.  ודפדפתי 
בקשר האפשרי בין הפילוסופיה הזו לפשיזם. אף על פי כן צדה את לבי דמות 
האדם העומד בפסגות לבדו, בין נשרי השמים, ואינו חושש מהבדידות שהוא 

גוזר על עצמו. 
אהבתי את יהודית בכל לבי ונדמה לי שהיא גמלה לי בחיבה ובהערכה. 
עם זאת, כבר בשלב מוקדם של יחסינו לא כיחדתי ממנה כי אין בדעתי לצאת 
להגשמה, משום שאיני מוכן לוותר על לימודים אקדמיים. למרבה פליאתי היא 
לא ניסתה לשנות את עמדתי, רק ביקשה שלא אומר על כך דבר לחניכים שלי. 
נדמה לי שחרף אמונתה ברעיון החלוצי, שאותו הגשימה עד יום מותה, היא 
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הסכימה אתי שעלי למצוא את עולמי בלימודים וביצירה רוחנית. פעם חלמתי 
חלום שלא שכחתיו: אני נמצא על רמה צחיחה, הנתונה בשרב לוהט שנראה 
אותי  לעקור  מאיימות  סביבי  הסוערות  הרוחות  משתוללות.  אש  כלהבות 
ממקומי. אני חש במצוקה. לפתע אני רואה את יהודית ניצבת לידי ומזמינה 
אותי להיאחז בה. אני מחבק את מותניה ומרגיש איך חוזר אלי הביטחון העצמי. 
לא היה זה חלום ֵארוטי כלל ועיקר. החלום מסמל את התפקיד החשוב שמילאה 

יהודית בחיי הצעירים.

✦ ✦ ✦

בקיץ 1945, בהשפעתה של יהודית, נשלחתי על ידי התנועה להשתתף בסמינר, 
שנועד להרחיב את ידיעות החניכים ואת הבנתם בשטחי תרבות שונים. הסמינר 
נערך ב“ארמון“ שפנחס רוטנברג הוריש לנוער העברי על הר הכרמל. השתתפו 
העידית  היו  הסמינר  חניכי  מהפלמ“ח.  וגם  הנוער,  תנועות  מכל  נציגים  בו 
שבעידית. כמה מהם התפרסמו לימים והפכו לדמויות מוכרות בציבור, כמו דן 
בן־אמוץ וחיים חפר מהפלמ“ח, הסופרת שולמית ריפטין )הר־אבן( ושחקנית 

תיאטרון הבימה פנינה פרח. 
אנשי הפלמ“ח בלטו בחברותה ההדוקה שלהם ובאווירת החשיבות העצמית 
שאפפה אותם. לעתים קרובות היו מסתודדים בינם לבין עצמם, כממתיקי סוד. 
יצא  שהוא  סופר  לאוזן  ומפה  ימים,  לכמה  נעלם  מהם  מי  היה  לפעם  מפעם 
בשם  תואר  יפה  צעיר  שם  היה  בבריטים.  המאבק  במסגרת  כלשהו  למבצע 
חיים בן־דור, שניכר היטב כי היה אהוב ומכובד על כל חבריו. באחד הימים 
הגיע לארמון חיים גורי, ידידו הטוב של בן־דור. בואו עורר ִרגשה מיוחדת בין 
החברים, משום ששמו כמשורר כבר הלך לפניו בקרב אנשי הפלמ“ח. חיים בן־
דור נהרג כעבור שנה, בראשית מלחמת העצמאות, בפשיטה לבלד א־שייח‘. עד 

היום חוזר גורי ומספר על ידידות מופלאה זו. 
מצעירי  הייתי  ואני  העשרים,  גיל  את  עברו  כבר  הסמינר  חניכי  רוב 
בין  בולט  פער  היה  אבל  גדול,  היה  לא  השנים  במניין  ההבדל  המשתתפים. 
הצעירים שכבר התנסו בחיים, באהבה ובקרבות, ובין הנער החולמני מראשון 
לציון, שהחלב טרם יבש על שפתיו. למצער, ככה הרגשתי. אהבתי לעמוד מן 
הצד ולהביט בנעשה מסביב. הקיץ היה בעיצומו, אך באחד הערבים ירד לפתע 
את  ניגנה  היא  בפסנתר.  החניכות  אחת  התאמנה  הראשי  באולם  סוחף.  גשם 
הקונצרטו בדו־מינור של סן־סנס, יצירה רומנטית מאוד. על המרפסת הפתוחה, 



 67 נעורים ✦ 

המוזיקה  לקול  שחור  בסרפאן  יחפה  נערה  רקדה  השוטף,  הגשם  מטחי  תחת 
הבוקעת מבפנים. שערה השחור התנופף ברוח והתיז מים לכל צד. עיניה היו 
עצב,  של  מתיקות  הרגשתי  דמעות,  עד  ההוא  ברגע  מאוהב  הייתי  עצומות. 

וגעגוע למשהו בלתי ידוע.
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פרק שלישי

בין המלחמות

אחים לנשק

בראשית שנת 1940 נחפר בחצר ביתנו מקלט גדול, שדּוּפן היטב נגד הפצצות 
מטוסים  כאשר  הנפץ,  קולות  את  היטב  שמענו  אף  הלילות  באחד  מהאוויר. 
איטלקיים הפציצו את תל אביב. כתוצאה מההפצצה היו יותר ממאה הרוגים 
ופצועים רבים. עם זאת, מלחמת העולם השנייה נראתה לי בראשיתה מרוחקת 
מאוד. זמן קצר קודם לכן קנה אבא רדיו “פיליפס“ קטן, עשוי בקליט. השמות 
פריז,  לונדון,  מוסקווה,  רחוקים:  מרחבים  על  רמזו  התחנות  צג  על  שהופיעו 
חדשות  קצרים  בגלים  לשמוע  יכולנו  הילוֶורסּום.  ההולנדית  התחנה  וכמובן 
לשבת  נהגנו  חמים  קיץ  בלילות  ברלין.  משידורי  ואפילו   BBCה־ משידורי 
בערבי שישי על המרפסת, מול הגן היפה של ביתנו, לשמוע חדשות ואחר כך 
להאזין לקונצרט השבועי של תזמורת קול ירושלים. הכרנו היטב את שמות 
המקומות שבהם התחוללה המערכה בצפון אפריקה. השמות ּבֶנגאזי, טּוּברּוק 
וַמרסה ַמטרּוך חזרו ונשמעו כתזכורות של ניצחון או של מפלה. אך גם שמות 
רחוקים יותר נפלטו מקופסת הבקליט: נַרוויק, סקאּפה פלֹו, רוטרדם ודנקרק. 

קצת מאוחר יותר הופיעו גם שמות רוסיים: סמֹולֶנסק, מֹוז‘איסק, ַקלּוגה. 
של  העצובים  בשיריהם  המלחמה  הדי  נשמעו  אלינו  קרוב  יותר  הרבה 
וחוזרים  המושבה,  של  הקפה  בבתי  מבלים  היו  אלה  הבריטים.  החיילים 
מבוסמים ליד ביתנו בדרכם חזרה אל מחנה צריפין. רובם היו מזייפים ושרים 
בקולות צרודים מרוב שיכרון, אולםניתן היה להבחין במילים ספוגות געגועים 
ובדידות. Down Mexico way ייבב חייל אלמוני; Don‘t fence me in שיווע 
 .Role me over and do it again זימה:  חייל פלוני. לעתים היו אלה שירי 
בדרך כלל היו אלה נערים תמימים וחביבים, אך מדי פעם היה מי מהם משמיע 
קללה אנטישמית. אחי בנימין לא תמיד התאפק ופעם אף השכיב חייל כזה על 
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הרחוב, בסנוקרת מהירה. תמיד דאגתי שמא יסתבך בגלל אומץ לבו והעזתו. 
אני לא העזתי לצאת לרחוב. 

לאט־לאט הופיעו ברחוב גם חיילים ארצישראליים. גם שני אחי התגייסו 
לצבא במהלך המלחמה; אני לא זכיתי. סיימתי את לימודי בתיכון רק לאחר 
הספיק להשתתף  הוא  ראשון.  הבריטי  לצבא  התגייס  יחזקאל  תום המלחמה. 
בקרבות לאורך נהר הֶסניֹו, בסביבות ַרוֶונה. עם תום הקרבות הגיע לימים אחדים 

לחופשת מולדת קצרה ובמשך שעות ארוכות סיפר על קורותיו בחזית. 
הסבתא  עם  המכתבים  קשר  הגרמנים.  דוַדי  על  לחשוב  שלא  יכולתי  לא 
בגרמניה נותק עם תחילת המלחמה. שיערנו שאחיה הצעירים של אימא גויסו 
לצבא. חשבתי לעצמי: הרי מאוד יכול להיות שבעמדה הגרמנית שעליה פשטו 
יחזקאל וחבריו ישב אחד מאחיה של אימא, ואולי הוא שהפעיל את המקלע 
שפצע את מפקדו. שיערתי כי מחשבה כזו עלתה גם על דעתה של אימא, אך 
היא מעולם לא השמיעה מילה בעניין. לימים התברר ששניים מאחיה אמנם 

שירתו בחזית הרוסית, ואחד מהם נפל שם בקרב. 
אחי בנימין התגייס לצבא בשנתה האחרונה של המלחמה. כאשר הצטרף 
אל אחיו, הבריגדה כבר היתה בדרכה להולנד, שם הוצבה בטרם פוזרה והוחזרה 
ארצה. בחודשים הראשונים של שנת 1946 הגיעו אליהם ידיעות בדבר המאבק 
המתחולל בארץ נגד הבריטים. לפתע הרגישו את עצמם במצב לא נוח. המעשה 
הציוני החשוב מתרחש עתה בארץ, בעוד הם מבלים באירופה. באחד ממכתביו 
כתב בן לאימא: “לפעמים לא נעים לי להזכיר את כל הטיולים הנהדרים ואת 
כל הלוקסוס הזה שיש לי עכשיו, בו בזמן ששם בארץ המצב כה מתוח וכל כוח 
צעיר דרוש. אז אני שואל את עצמי, האם התגייסותי לא היתה השתמטות?“ 
שטרם  לאירופה  והתגעגעתי  בהם  קינאתי  אני  ואילו  הביתה,  התגעגעו  אחי 

טעמתי את טעמה אלא בדמיונותי.

המשפחה בשואה

בתום המלחמה התחילו להתברר גם מוצאותיהם של בני משפחותינו, הן מן הצד 
היהודי והן מן הצד הגרמני. עוד בעיצומה של המלחמה נודע לנו שנורברט, בנו 
בן ה־12 של הדוד איזידור, אחיו של אבא, נשלח לאנגליה עם אחד מן ה“קינדר 
טרנספורט“, שבועות ספורים לפני פרוץ המלחמה. במהלך המלחמה לא יכולנו 
נודע לאַחי מקום הימצאו. הם התקשרו  ליצור עמו קשר, אך בתום המלחמה 
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עמו והציעו לו לבוא ארצה, אך הוא לא היה מעוניין שכן בינתיים אומץ על ידי 
משפחה אנגלית וכבר למד באוניברסיטה. הקשר נוצר מחדש רק כעבור שנים 
רבות. הוא התחתן עם מרי, בת המשפחה שאימצה אותו, והיה למהנדס במכרות 
פחם. הוא חש עצמו אנגלי לכל דבר. הוריו ואחותו הקטנה נספו בשואה. מוריץ, 
אחיו הצעיר יותר של אבא שלא היו לו ילדים, נלקח לאושוויץ ונעלם בעשן 
המשרפות. אשתו סבינה שרדה את השואה והגיעה ארצה לאחר המלחמה. סבא 
וסבתא הלכו לעולמם עוד בסוף שנות ה־20 של המאה ה־20. מעולם לא הכרתי 
את קרובי שנספו, ולא היה לי יחס אישי כלפיהם, אך יחד עם כל הציבור בארץ 

חלקתי את זעזוע השואה. 
תום  עם  מיד  מפורטות.  יותר  ידיעות  לידינו  הגיעו  אמי  משפחת  על 
והתברר  אימא  עם  המכתבים  חילופי  את  פרנציסקה  סבתא  חידשה  המלחמה 
כי היא נמצאת בתחומי פולין הקומוניסטית. עיר הולדתה של אימא, ברסלאו, 
נקראה עכשיו בשמה הפולני וְרוצְלַב. סבא מת במהלך המלחמה. סבתא ואחותה, 
הדודה וַנדה, מצאו מפלט בבית קטן בתוך יער באזור ההררי של המחוז. שתי 
הזקנות השתייכו בילדותן לקהילה הפולנית של שלזיה ולכן, למרות שהתגרמנו 
בבגרותן, לא גורשו מערבה ואף זכו בתמיכה זעומה מהממשלה הפולנית. את 
הדיאטה הדלה שלהן השלימו בלקט של פירות, גרגירים ופטריות ביער. אימא 
שלחה להן חבילות מזון ובגדים. היא נהגה לתפור בשולי הבגדים “סוברנים“, 

מטבעות זהב בריטיות שהיתה קונה בדואר בכסף מלא. 
אימא  לקרוא.  יכולתי  ישן, שלא  גותי  בכתב  את מכתביה  כתבה  הסבתא 
סבתא  דמעות.  זולגות  כשעיניה  הגיעם,  עם  מיד  המכתבים  את  לי  הקריאה 
האמינה באלוהים בלב שלם והמכתבים ששלחה היו מלאי ביטויים רליגיוזיים 
נרגשים: תודות לאל, תחינות ובקשות מאלוהים ואיחולים בשמו של אלוהים 
כל  דרך בדוקה להביע את  היה לה  בני משפחתה ששרדו. אלוהים  להצלחת 
רגשותיה ולהעצימן. אחרי הכול, לבד מאלוהים לא נותר לה כלום, משפחתה 
נהרסה ונפוצה לכל עבר והיא סיימה את חייה בעוני ובחוסר כול. במכתביה 
לא היה שום דבר נוצרי מפורש, ואימא לא התקשתה להזדהות עם תפילותיה 
של סבתא, בשמו של אלוהים השייך לכולם. אני לא האמנתי בו, אולם חשתי 
בעומק הרגשות שבאו לידי ביטוי במכתביה של סבתא. מבלי שהכרתיה, אהבתי 

אותה מאוד. 
מן המכתבים למדנו על מה שאירע במלחמה לבני משפחתנו הגרמנים. 
הסבא פרידריך, והאח הבוגר של אימא הנס, נפטרו במהלך המלחמה ממחלות. 
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בידי  גורש  אך  שרד  שנתיים,  או  בשנה  מאימא  צעיר  שהיה  ברנרד,  האח 
עבד  המערבית. שם  ּבֶרֶמן שבגרמניה  לעיר  כפליט  והגיע  מערבה,  הרוסים 
כרב־ מילאן, ששירת  הצעיר  האח  הרכבת.  בקרפיפי  כמחסנאי  עת  באותה 
סמל ביחידת תותחים נגד מטוסים, נהרג בחזית הרוסית בקרבות שהתחוללו 
ליד העיר קייב. אשתו הילדגרד ובנו הקטן פטר שרדו, אך נתקעו בגרמניה 
ונדה  ואחותה  פרנציסקה  סבתא  לבינם.  בינינו  חצצה  החומה  המזרחית. 
נפטרו בראשית שנות ה־50. אימא מעולם לא רצתה לחזור ולבקר בגרמניה, 
ומעולם לא דיברה על השואה. היא עשתה הפרדה גמורה בלבה בין אהבתה 
לבני משפחתה, לבין מה שעשו הגרמנים לעם שאותו אימצה לעצמה כעמה. 
העם  בבני  להכות  עז  רצון  מתוך  הבריטים,  בשורות  נלחמו  מבניה  שניים 

שאותו נטשה בנעוריה. 
כל חיי השתאיתי נוכח צחוק הגורל. מכל בני משפחות אבי ואמי, היחידים 
שחיו חיים מלאים ומוצלחים והעמידו צאצאים שחיו חיים שלמים ומוצלחים, 
חייהם במקום  בנו את  בזמן. הם  אירופה  הזוג המעורב שנטשו את  בני  היו 
ופראית, אך התברר ברבות  שנראה להם בהתחלה כארץ תלאובות שוממה 
שנשרפו  האחים  של  גורלם  את  להשוות  כמובן  אין  בטוח.  כמקלט  השנים 
במשרפות אושוויץ עם מה שעלה בגורלה של משפחת אמי. אף על פי כן, 
אין להתעלם מכך שגם גורלם של אלה לא שפר; היטלר הרס גם אותם ואת 

בני ביתם.

ל“הגנה“

כאשר התחלתי את לימודי בבית הספר התיכון גויסתי עם כל חברי לגדנ“ע, 
במקל  ושימוש  בדגלים  איתות  למדנו  בגדנ“ע  ה“הגנה“.  של  הנוער  גדודי 
קפא“פ )קרב פנים־אל־פנים(. פעם בחודש היינו יוצאים לשבת שלמה לאימוני 
שדה. למדנו לאמוד מרחקים, לרשום פרטי נוף בזיכרון, לזחול מתחת לגדרות 
או לדלג בקפיצה מעל משוכות. קיבלנו גם אימון אלמנטרי באקדח. באורווה 
שומר  הצבנו  אקדחים.  כמה  שהכילה  קטנה,  מזוודה  הוחבאה  ג‘  קיבוץ  של 
בפירוק  שעות  כמה  ובילינו  הבריטים,  מפני  אותנו  להזהיר  לקיבוץ,  בכניסה 

האקדחים והרכבתם. 
האווירה השתנתה לחלוטין בסתיו 1944, כאשר צורפנו לפלוגת חיל השדה 
)החי“ש(. לארץ התחילו להגיע ראשוני שרידי השואה. הארגון הצבאי הלאומי 
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)האצ“ל( הכריז על “המרד“ וגם ה“הגנה“ הגבירה את פעילותה בתחום ההעפלה. 
ציפינו בדריכות להתלקחות של אלימות, בין אם במאבק נגד הבריטים או בגלל 
עימות צפוי עם הערבים. לקראת שעת המבחן נתפס עתה העיסוק באימונים 
בתודעתי  הושאר  רובים“,  להם  תתנו  “אל  אלתרמן,  של  שירו  וחיוני.  רציני 

למאבקים נגד הפשיזם באירופה ולא נראה לי ישים במאבק הציוני. 
נוסף לאימונים בנשק — רובים, רימונים ומקלעים — נעשינו מעורבים גם 
בפעולות של ממש. יחד עם רוב חברי מהגינמסיה, “האינטליגנטים“, צורפתי 
גם אני לכיתת הסיירים של הפלוגה. בלילות הרבינו לסייר בפרדסי המושבה 
ערביי הארץ  צפוי עם  עימות  כפרים“. לקראת  “תיקי  בהכנת  ובימים עסקנו 
הוחלט במטה ה“הגנה“ להכין על כל כפר ערבי תיק, ובו תיאורים מפורטים 
לציון  ראשון  סביב  אליו.  הגישה  ודרכי  העיקריים  בנייניו  הכפר,  מבנה  של 
לא חסרו כפרים ערביים. היינו יוצאים בצמדים או ברביעיות, יחד עם נערות 
רשתות  עמנו  לקחנו  הטבע.  בחיק  לבילוי  כמו  הפלוגה,  של  הבנות  מכיתת 
לציד פרפרים ומכשיר לייבוש צמחים, וכמובן גם מצלמה משובחת שקיבלנו 
היינו  בכפרים  בעוברנו  התיק.  עבור  הממצאים  לרישום  ופנקס  מהמפקדה 
את  המוכתר,  בית  את  היטב  לראות  ניתן  ברקע  כאשר  זה,  את  זה  מצלמים 
למושבה  בשובנו  הראשיות.  הדרכים  ואת  הכפר  כיכר  את  המקומי,  המסגד 
ערכנו  עינינו.  שראו  מה  על  מפורט  דוח  לחבר  המרתפים,  באחד  התכנסנו 
כחצי  על  תיקים  הכינונו  מפורטות.  מפות  גבי  על  פרטים  וציינו  שרטוטים 

תריסר מכפרי הסביבה, והיינו גאים במלאכתנו. 
מדי פעם הועסקנו גם בענייני העפלה. באחד הלילות הגיעו למושבה כשני 
ובקיבוצים.  הדרום  במושבות  ופוזרו  באזור  לחוף  מעפילים, שהועלו  תריסרי 
מחלקת חי“ש נועדה “לפלוש“ אל בית הפקידות הגדול, שבקצה הרחוב שלנו, 
ולאכסן בו את המעפילים. אחי בן, אז טרם גיוסו לצבא הבריטי, כבר היה מפקד 
מחלקה והוא התמנה לפקד על הפעולה. אני לא הוזמנתי. מבלי לשאול את פיו 
של בן ניסיתי להצטרף לחבורה, אך הוא גירש אותי בזעף. נפגעתי עד עמקי 
נשמתי, בעיקר בגלל מה שנראה לי כזלזול ביכולתי. הייתי רגיל ליחסו של בן 
אלי כאל אחיו הקטן, ובצדק הוא לא החשיב את כישורי הספורטיביים. ובכל 
ייתכן שהוא פחד  זאת, לא הבנתי מדוע התעקש שלא לשתף אותי בפעולה. 
את  מקום,  מכל  הבריטית.  המשטרה  התערבות  של  במקרה  שנינו,  ניתפס  כי 
העלבון נשאתי בלבי זמן רב והבטחתי לעצמי להוכיח לאחי, ולעצמי, שאיני 

נופל מאחרים באומץ לבי ובכישורי הצבאיים.
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קורס מ“כים

גם  כיתות.  מפקדי  לקורס  מחברי  כמה  יצאו  בחי“ש  הראשונה  שנתנו  בתום 
לי הוצע לצאת לקורס, אך באותו קיץ העדפתי לצאת לסמינר התרבות בבית 
רוטנברג. שנה לאחר מכן הוצע לי הדבר בשנית. מן הסתם נותרו בי שרידים 
המסורה  פעילותי  ולמרות  בנעורי,  בתנועה  שנשבה  הפציפיסטית  הרוח  של 
מדי.  מיליטריסטי  לי  נראה  זה  מפקד.  להיות  שאפתי  לא  ה“הגנה“,  במסגרת 
התייעצתי אפוא עם מדריכתי יהודית, שלהפתעתי המליצה בפני, ואף דחקה בי, 
לצאת לקורס. המלצתה ביטאה יפה את האמביוולנטיות שאפיינה את “השומר 
הצעיר“, בכל הנוגע לביטחון היישוב. מצד אחד הסתייגה התנועה מהאקטיביזם 
עם  להידברות  פתח  השארת  מדיניות של  והעדיפה  וה“הגנה“,  בן־גוריון  של 
הערבים. מצד שני לא רצתה לפגר אחרי קבוצות אחרות בעצם ההשתתפות 
בפעילות הצבאית. מותו של יחיעם וייץ בליל הגשרים, ליד אכזיב, סימל עבורי 
ברורות את המגמה הזו. בהשפעתה של יהודית האמנתי גם אנוכי, שתהא אשר 
להישאר  לנו  אל  היישוב,  הנהגת  נוקטת  שבה  המדיניות  על  השקפתנו  תהא 

מאחור. שומה עלינו לתרום בכל מאודנו גם למאמץ הצבאי. 
בקיץ 1946 יצאתי לקורס מפקדי כיתות, בקיבוץ גברעם שבשפלת הנגב 
עסקתי  לא  מעולם  למדי.  וחלוש  רזה  הייתי  פיזית  מבחינה  כאמור,  הצפוני. 
בספורט מעבר לשיעורי ההתעמלות בבית הספר, ושחייה בבריכות הפרדסים 
הקטנות שבסביבות המושבה, בעונת הקיץ. היכרותי עם הטבע היתה טובה, ולא 
פחדתי מהלילה, אבל הערכתי העצמית בתחום הגופני לא היתה גבוהה ביותר. 
והנה, בקורס נדרש מאתנו מאמץ גופני רב. כל בוקר היינו רצים מרחק הולך 
וגדל, ובסופו של הקורס רצנו יותר מ־10 קילומטרים ללא הפוגה. האימונים 
חישלו אותי וחיזקו בי את הביטחון בעצמי וביכולתי. בסיומו של הקורס הייתי 
בטוח שאהיה מסוגל לעמוד בכל המסות הצפויות במלחמה, שבסתיו תש“ז כבר 

לא נראתה רחוקה מדי. 
לפני  צנחנים“.  “תרגיל  היה  הקורס  סוף  לקראת  שנערך  המרכזי  המבחן 
עלות השחר עלינו על משאיות כשעינינו קשורות במטפחות. המשאית סבבה 
באזור נרחב, וכל כמה קילומטרים הורדה חוליה בת שלושה או ארבעה חניכים. 
כאשר הוסרה מעיני המטפחת, מצאתי את עצמי עם שני עמיתים באזור זר לי 
לחלוטין. זו היתה “ארץ הִתלים“ שמצפון לקיבוץ דורות. הנוף היה שטוח למדי 
פרימיטיבית.  במחרשה  הבדווים,  בידי  שנחרשו  שדות  נראו  ושם  פה  ושחון. 
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ברוב השטח שלטו שדות בור מצהיבים, שהעלו קוצים וחרולים. ממזרח ראינו 
הרים. בסביבה הקרובה יותר התנשאו כמה תלים עתיקים. 

חוץ  שבידינו.   1:100,000 במפת  מקומנו  היכן  לגלות  עלינו  היה  תחילה 
לא  וקומץ שם,  פה  קומץ  פזורים  בדווים, שהיו  אוהלים שחורים של  מכמה 
של  ערבי  כפר  לא  וגם  יהודי  יישוב  כל  “הוצנחנו“  שבו  המקום  מן  ראינו 
ממש. היה לנו מצפן פריזמטי שִאפשר לי לסמן על המפה קווים משוערים, 
על פי האזימוטים שמדדנו אל התלים, שבשלב הזה רק שיערנו את זהותם. 
של  כשעה  לאחר  הנחותינו.  את  לאשש  בתקווה  המשוער,  בכיוון  התקדמנו 
הליכה מאומצת הגענו אל שולי כפר, ואחד הכפריים אישר שזהו הכפר הּוג‘. 
עתה יכולנו לאתר בדיוק את מקומנו במפה ולקבוע את הנתיב הראוי להמשך 
ולמרות שהתקופה  חמושים,  היינו  לא  לכפרים.  להיכנס  עלינו  נאסר  דרכנו. 
היתה עדיין שקטה, ליוותה אותנו תחושה עמומה של פחד מפני הסתבכות. 
הקילומטרים  ו־30  ביותר,  הגדול  “הוצנחה“ במרחק  הסתבר שהחוליה שלנו 
שהיה עלינו לעבור התארכו. הגענו למחנה בגברעם שעה קלה לפני השקיעה 
והמדריכים כבר היו מודאגים למדי. אנו היינו גאים בהצלחתנו. הרגשנו כמי 

שקונים את הארץ בשעליהם. 
את  הרגשתי  בפלוגה.  הכיתות  אחת  למפקד  התמניתי  מהקורס  שובי  עם 
והדבר  בוסר,  של  מועטה  לא  מידה  בי  נותרה  אולם  לגבר.  שהיה  כמי  עצמי 
התבטא בכמה מעשי שטות. באחד מימי הסתיו של שנת תש“ז יצאה פלוגתנו 
למסע לילי, לשם אימונים. יעד המסע היה החורבה הביזנטית שהתנשאה מעל 
השנתי  היריד  של  בעיצומו  התקיים  הזה  הלילי  המסע  חוף.  ליד  נישא  לצוק 
נהגו לכנס סביב הקבר שיוחס ל“נביא“ ראובן. הטור שלנו  הגדול שהערבים 
עשה את דרכו לא הרחק מהחוגגים. שמענו היטב את יללות הנשים ואת הולם 
התופים. לפתע נורו מאוהלי היריד כמה יריות. המפקד החליט לחזור למושבה 
ולא להשלים את תוכנית המסע. כיתת החוד השיבה באש ואנו סבנו לאחור. 
גם אני שלפתי אקדח ויריתי ירייה אחת באוויר. זה היה טפשי ומיותר, משום 
שהייתי במרכז הטור ולא היה כלל מגע ביני ובין היורים עלינו. בשובנו נערך 
תחקיר ונשאלתי מדוע מצאתי לנכון לירות באוויר. תשובתי לא היתה פחות 
כיתה?“  מפקד  של  נפשו  את  מבינים  אינכם  “וכי  עצמו:  המעשה  מן  טפשית 
למזלי לא ננקט נגדי כל צעד משמעתי, ושמי הטוב לא הוכתם, אך כאשר אני 
בעובדה  להתחשב  אולי  אפשר  זאת,  עם  לחיי.  על  סומק  עולה  במעשה  נזכר 

שבסך הכול הייתי עדיין ילד.
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ה“פורשים“ 

במושבה השכנה רחובות היתה לארגון הצבאי הלאומי )אצ“ל( אחיזה מוצקה, 
אך בראשון לציון כוחו היה מוגבל. היו במושבה שלנו אזרחים שהזדהו עם 
ידועה  היתה  לאצ“ל  ששייכותם  צעירים  מעט  וגם  הרוויזיוניסטית,  התנועה 
וגלויה. אבל שליחים מרחובות היו על פי רוב אלה שהדביקו כרוזים וגיליונות 
כי  לי  נודע  הימים  באחד  הבתים.  קירות  על  המחתרת,  ביטאון  “חרות“,  של 
במסגרת ה“סזון“ מארגן אחי קבוצת חברים כדי להכות את נעמן בלקינד, שזוהה 
כפעיל האצ“ל במושבה, או למצער לאיים עליו. נעמן נשא את שם דודו, איש 
ניל“י, שנתלה בידי הטורקים בכלא דמשק במלחמת העולם הראשונה. אמו של 
נעמן היתה מורתי לפסנתר, ונעמן עצמו היה לי כידיד צעיר. הרבינו לשמוע יחד 
מוזיקה בפטפון שהיה בביתו. שמחתי מאוד שאחי לא שיתף אותי בפעולה. בין 
כה וכה המבצע נכשל. כאשר הגיעו אנשי ה“הגנה“ רעולי הפנים לווילה של 
בלקינד, יצא לקראתם איתן, אביו של נעמן, כשהוא מאיים עליהם באקדחו. הם 

נסוגו בבושת פנים. 
בכל זאת השתתפתי באחד מקרבות הרחוב שפרצו במושבה. שני אנשי אצ“ל 
מרחובות באו לראשון, כדרכם, כדי להדביק כרזות. צמד חברי ה“הגנה“ נשלחו 
בעקבותיהם, להסיר את הכרזות הלחות מהקירות. לפתע שלף איש אצ“ל אקדח 
וירה בשני חברינו. אחד מהם נפצע בכף ידו והשני נפגע קשה בבטנו. מיד הוזעקו 
מנסה  היורים כשהוא  אחד  את  ועד מהרה תפסנו  בתוכם,  ואני  ה“הגנה“,  חברי 
לברוח. הכינו אותו עד לעילפון, תחבנו אותו לתא המטען של מכונית, הובלנו 

אותו לאחד הפרדסים ולאחר שבדקנו שהוא עדיין חי, הנחנו אותו לנפשו. 
אחיזה  תפס  לא  )לח“י(,  ישראל“  חרות  “לוחמי  השני,  הפורשים  ארגון 
במושבה. באחד הימים דיווחה שילה, נערה כבת 14 מחברות ה“הגנה“, כי נערה 
מתל אביב מנסה לגייס אותה ללח“י. שילה היתה נערה נבונה ובוגרת מבנות 
גילה. אנשי הש“י הורו לה לומר לנערה מתל אביב כי היא מעוניינת להמשיך 
נבחרתי לשחק  אני  לפגישה.  לבוא  מעוניין  ה“חבר“ שלה  גם  וכי  הקשר,  את 
את תפקיד ה“חבר“. הכוונה היתה לעמוד על טיבה של המגייסת. נפגשנו ליד 
תחנת האוטובוסים והלכנו כמטיילים לכיוון החולות. הנערה מלח“י, שהציגה 
וישיר.  בהיר  לה מבט  היה  יפהפייה ממש.  היתה  “אריאלה“,  את עצמה בשם 
גם אורח דיבורה היה נעים ואינטליגנטי. היא סיפרה לנו על יאיר שטרן, ועל 
מעלליו וייחודו הרעיוני של ארגון לח“י. נפרדנו בהסכמה לקיים פגישה נוספת, 
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אולם הפגישה השנייה מעולם לא התרחשה. איני יודע אם הנתק נבע מחשדה 
של אריאלה בי, או ממשימות אחרות שנקראה להן לקראת המלחמה המתקרבת. 
לימים שמעתי ש“אריאלה“ נהרגה בימי מלחמת העצמאות, בתאונה קטלנית 

שאירעה במחנה לח“י בירושלים.

משטרת היישובים העבריים

ביישוב היהודי בארץ־ישראל היה מקובל באותם ימים שכל נער ונערה המגיעים 
לבגרות מקדישים שנה או שנתיים לשירות לאומי. בתנועות הנוער החלוציות 
היה הדבר כרוך ביציאה לגרעיני ההגשמה ולשירות בפלמ“ח, אולם ההנהגה 
ואקדיש לפחות שנה  יציאתי להגשמה  הראשית בתנועה הציעה שאדחה את 
לניהול ענייני הקן. מכיוון שממילא לא תכננתי לצאת להגשמה, החלטתי למלא 
את חובתי הלאומית ולהתגייס כנוטר למשטרת היישובים העבריים. בראשון 
לציון, ליד בריכות המאגר של מי המושבה, פעלו תחנת נוטרים ומשמר נע )מ“ן( 
מגדוד השפלה של משטרת היישובים. על הכובע האוסטרלי רחב הטיטורת, 
שהנוטרים חבשו לראשם, התנוסס משולש לבן שסימל את הגדוד שלנו. כבוגר 
קורס מפקדי כיתות הוצע לי לקבל לידי מטעם ה“הגנה“ את פיקוד המשמר 

הנע. 
מבחינה רשמית היוותה משטרת היישובים העבריים חלק ממשטרת המנדט 
הבריטית, ובראש גדודנו עמד מפקח בריטי שישב ברחובות. הוא ידע היטב 
וכי היא משתמשת  כי ה“הגנה“ מנצלת את מסגרת הנוטרות לאימון חבריה, 
לאחר  התגייסותי,  עם  השונות.  התחנות  לרשות  המשטרה  שהעמידה  בנשק 
קבלת המדים, נדרשתי להתייצב אצל המפקח טיילור במשרדו ברחובות. עם 
כניסתי למשרד הצדעתי, ונשארתי עומד זקוף ומתוח. טיילור ישב ליד מכתבה, 
שקוע במסמכים כלשהם, בלי לטרוח להרים את מבטו אלי. כעבר רגע אינסופי, 
בעגה  בעברית,  רמה  פלט צעקה  הוא  מניירותיו,  עיניו  את  להרים  בלי  עדיין 
אנגלית חריפה: “אתה משחק כדורגל?“ נרעדתי וגמגמתי תשובה שלילית. רק 
 you may go‘ :אז, בלֵאות מופגנת, הפנה הקצין את מבטו אלי ואמר באנגלית
now‘. הצדעתי ויצאתי מהחדר. רק פעם אחת נוספת נתקלתי אישית במפקח 
טיילור, כאשר הגיע לתחנה במפתיע וראה שכל הרובים אינם מונחים על הכנים. 
הוא הזעים את פניו ואמר לי באנגלית: “תגיד להגנה המזוינת שלך שישאירו 

לפחות חלק מהרובים בתחנה!“ 
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המורה.  גבעת  שבמעלה  ילדים  כפר  ליד  קטן,  במחנה  נערכה  הטירונות 
השתתפתי במחזור של חודש דצמבר 1946. היה קר מאוד, במיוחד עם הזריחה, 
כלי  לתפעל  למדנו  הבוקר.  להתעמלות  קלים  בבגדים  לצאת  נדרשנו  כאשר 
עבורי  העיקרי  החידוש  חמושים.  סדר  תרגילי  לעשות  והרבינו  שונים  נשק 
ומשפט.  חוק  ענייני  ושאר  השוטרים  סמכויות  על  עיוניים,  שיעורים  היה 
המדריך בנושאים אלה היה סמל ראשון שאול רוזוליו, לימים המפקח הכללי 
של משטרת ישראל וידיד אישי. תמיד זכרתי אותו כצעיר יפה התואר ונעים 

ההליכות שלימד אותנו חוקים. 
בעת שהותי בכפר הילדים חזרו מאירופה שני אחי, יחזקאל ובן. הם נמצאו 
בתהליכי שחרור מהצבא הבריטי, אך טרם הסירו את מדיהם. ביום גשום אחד 
הגיעו השניים לבקר את אחיהם הקטן, שהצטרף אף הוא לכוחות הוד מלכותו. 
ירדנו ברגל לעפולה. לא הצלחנו למצוא בר או מסבאה כיאה לחיילים ונאלצנו 
להסתפק בקיוסק קטן של “תנובה“, שהציע לנו בירה “נשר“ בכוסות תה על 
שולחנות פלסטיק עירומים. הייתי מאושר, סוף סוף זכיתי לצאת לבילוי יחד עם 
שני אחי הגדולים, כאשר שלושתנו עונדים את מדי המלך ג‘ורג‘ השישי. ישבנו 
והרבינו  זיכרונות מימי הילדות  שם שעה ארוכה, שרנו שירי חיילים, העלינו 

לצחוק, איש על עצמו וזה על זה. לאחר שנתיים של פירוד היינו שוב יחד.

✦ ✦ ✦

שגרת השירות בתחנת הנוטרים של ראשון לציון היתה משעממת למדי, אך לא 
חסרו בה גם רגעים משעשעים. בין השאר הוטל עלינו לשמור על “ארמונו“ 
של הפרופסור חיים וייצמן, ברחובות. זוגות זוגות היינו מגיעים לארמון. אם 
נעדר  הוא  הגן; כאשר  היינו אמורים להישאר בתחומי  בבית,  היה  הפרופסור 
מהבית, היינו רשאים לשבת על כיסאות הנוח הפזורים ליד הבריכה, בכניסה 
האחורית לבניין, ויכולנו לקרוא או לפטפט בינינו. באחד משיטוטי בגן נתקלתי 
בוייצמן, כשהוא עומד מעבר לשיח ומטיל את מימיו. נבהלתי והתחלתי לסגת 
וייצמן השיג אותי, חיבק את כתפי ושאל בחיבה גלויה: “מה  מן המקום, אך 
שלומך גיבור ישראל?“ הייתי נבוך וגמגמתי מה שגמגמתי, אך צררתי בלבי את 

הזיכרון הנחמד הזה. 
לארמון  הגעתי  הימים  באחד  נעים.  פחות  הרבה  מקום  מאותו  אחר  זיכרון 
יחד עם ידידי דוד, שהכול כינו אותו “שַליק“, וריאציה מקוצרת של הכינוי היידי 
“שליָמזל“. הכינוי דבק בו בגלל נטייתו ליפול בפח. באותו יום מר ונמהר נמסר לנו 
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שפרופסור וייצמן אינו בבית, והתיישבנו ליד הבריכה. לפתע נפתחה דלת הארמון 
וגברת בחלוק משי מהודר יצאה ממנו טופפת. “שליק“ היה הראשון שהבחין בה, 
ומפיו נמלטה שריקה שנהגנו לשרוק לבנות ברחוב. הגברת הסתובבה לעברנו, 
זינקנו מכיסאותינו  ובעצמה.  וייצמן, בכבודה  ורה  נוכחנו שזו  ולמרבה הבהלה 
ונחפזנו להתחבא באחת מפינות הגן. גברת וייצמן הגישה תלונה לקצין טיילור, 

אך מפקַדי ב“הגנה“ הפעילו את השפעתם והעניין המביך טושטש. 
ואולם, את רוב זמן השירות בילינו בראשון לציון עצמה: סיורי יום בפרדסים 
וסיורי לילה בתחום המושבה. הסיורים בפרדסים נערכו על גבי הטנדר שעמד 
עקב  באזור,  מתיחות  אמנם  השתררה   1947 שנת  בראשית  התחנה.  לרשות 
הופעתן של כנופיות שוד ורצח פלסטיניות, ספק פליליות ספק לאומניות, אך 
רוב הזמן היה המצב בפרדסים רגוע. בפרדסים רבים נבנו “בייקות“, בתי לבנים 
או צריפי עץ לצורכי אכסון ציוד והלנת פועלים בעונת הקטיף. ברבות מאותן 
בייקות גרו דרך קבע משפחות של בדווים, שהיו מופקדים על השמירה ועל 
באירוח  מלווה  היה  האלה  בבייקות  ביקור  בעונת ההשקיה.  הבארות  הפעלת 
חגיגי. הנשים הבעירו מדורה לבישול קפה, גם פיתות כהות וחרוכות לא חסרו, 
ובעונה היו מצויים בשפע תפוזים ושאר פירות ההדר. זכור לי במיוחד בדווי זקן 
אחד, שקראנו לו אבו מקסוסה, על שם הרובה הטורקי הישן שלו קצוץ הקנה 
שהוא הטמין מתחת לאוכף סוסו הזקן. בניגוד לערביי ישראל בימינו, אותם 
בדווים לא דיברו עברית שכן רוב הפרדסנים, דור שני ושלישי למושבה, שלטו 

היטב בערבית. זו היתה עבורנו הזדמנות לתרגל את הדיבור בשפת שכנינו. 
בדרך  לחלוטין.  שונה  אופי  נשאו  המושבה  בחוצות  הליליים  הסיורים 
כלל היינו יוצאים לאחר חצות, אחרי שבתי הקפה נסגרו והרחובות התרוקנו. 
לעתים קרובות נלווה אלינו גם מפקד התחנה, רב־סמל נדב בסקין, בן לוותיקי 
המושבה שנודע בעיניו החדות. הוא היה מצמצם את עפעפיו עד כי נדמה היה 
בילוש  קרני  שולח  היה  שנותר  הצר  החריץ  דרך  אך  כליל,  עצומות  שעיניו 
לכל עבר. היינו סובבים ברחובות ובסמטאות האפלות ועוצרים לבדיקה חפוזה 
מאחרים בנשף לא מזוהים. לעתים קרובות נתקלנו ביוצאי הדופן, בתימהונים 

או באומללים שנמלטו לשיטוט בחשכה. 
רוב הבתים היו אפלים, ואם עברנו ליד בית שאור דולק בחלונותיו, ידענו 
בני  בין  שפרצה  קיץ  מריבת  בחוליו,  שהתעורר  ילד  מתרחש:  חריג  שמשהו 
זוג, או אישה בודדה המתמסרת לתשוקותיה בחיקו של חייל בריטי. בעזרתו 
מי  תמיד  ידע  נדב  כאלה.  ל“עבירות“  המּועדים  את  לזהות  יכולנו  נדב  של 
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חוזר מביתה של מי, או מדוע פלוני אינו מוצא מנוח בחיק רעייתו. הרכילות 
עולה  אווה,  על  סופר  למשל,  כך,  מפולפלת.  תמיד  היתה  באוזנינו  שהשמיע 
חדשה מגרמניה שגרה בעליית הגג של אחד מבתי הקומות, שהיא מארחת דרך 
קבע קצין משטרה בריטי בכיר. האור שדלק בחדרה הצית את דמיוני הבתולי. 
בהפסקות בין סבב לסבב היינו יושבים לנוח על ספסל, ליד תחנת האוטובוסים 
הישנה על דרך המלך שנקראה “הכביש“, ומפטפטים עם השומרים הפרטיים. 
למדתי  כך  הזיותנו.  את  שגירו  והרפתקאות,  זימה  סיפורי  לספר  אהבו  אלה 

להכיר את המושבה מצדה הפנימי.

אהבה במדבר

בקיץ 1946, עם שובו מהצבא, התמנה אחי בן כמפקד פלוגת החי“ש במושבה. 
בפסח תש“ז הוא החליט להוציא את הפלוגה למסע אימונים בנגב, בהשתתפות 
ימים אחדים לפני היציאה סיפר לי אחי על נערה  כמאה בנים וכעשר בנות. 
למושבה  מחוץ  במוסד  הלומדת  ב“הגנה“  חברה  הבנות,  כיתת  אל  שתצטרף 
ולכן אינה שייכת לפלוגה. לפני עלות השחר התכנסנו בפרדס המושבה ויצאנו 
במשאיות אל חורבת ּכּורנּוּב, אתר העיר הנבטית ממשית. ירדנו מכלי הרכב 
בפאתי המכתש הקטן. כאן, לראשונה, צד את עיני המראה ה“סיני“ של אותה 
המשפחות  לאחת  בת  זייצוב,  אראלה  היה  שמה  למסע.  שהסתפחה  נערה 
הוותיקות בנס ציונה, שהתגוררה עם הוריה בראשון לציון. במעומעם הכרתי 
את אראלה מילדותי. מדי פעם נתקלתי ברחובות המושבה בשתי ילדות שהיו 
תמיד לבושות בקפידה. אראלה למדה בבית הספר היסודי שתי כיתות מתחתי, 
ואני לא התעניינתי ב“ילדות קטנות“. עתה ראיתי לנגד עיני נערה יפה, עם שתי 
צמות שחורות האסופות מאחורי פרצוף נאה. עיניה השחורות הציצו אלי מבעד 
וגאווה.  ביישנות  של  מוזרה  תערובת  בה  שיש  הבחנתי  צרים.  חריצים  לשני 

משהו סקרני, אך מאופק וזהיר. 
רשמתי לפני שעלי לחפש הזדמנות לשוחח עם הנערה ולעמוד על טיבה 
מקרוב, אולם בעת המסע הייתי עסוק עם הכיתה שעליה פיקדתי. בין כה וכה 
הסתבכו העניינים במסע. מהמכתש הקטן ירדנו דרך ואדי פּוקרה לעבר המכתש 
הגדול, ומשם צעדנו בחום הולך וגובר לעבר נחל צין. עתה התברר שנקלענו 
אזלו  הרב  החום  מפאת  שנים.  באותם  הארץ  שידעה  מהקשים  חמור,  לחמסין 
המים במימיות. הוחלט להמשיך ללכת רק בלילה, אולם בשעות היום התקשינו 
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וצִלם  רק למעטים,  בוואדי הספיקו  למצוא צל למנוחה. עצי הצאלים שצמחו 
היה קלוש. חיפשנו קרירות מה בצדי הסלעים. ביום השלישי למסע נעשה המצב 

נואש. אחד החברים התעלף ולא מעטים היו קרובים לכך. 
כדי  מהפלמ“ח,  אלינו  שצורפו  הסיירים,  משני  אחד  את  לשלוח  הוחלט 
לקדם את המשאיות שהיו אמורות להמתין לנו ליד רביבים. בעודנו תרים אחר 
צל נתקלנו בבדווי שישב על השביל. הוא לא מש ממקומו גם כאשר עברנו 
ממש מתחת לחוטמו. אלמלא נוצצו עיניו מבעד לכפייה שכיסתה את פרצופו, 
אפשר היה לחשוב שהוא נטול חיים. הסייר שנותר עמנו, דובר ערבית טובה, 

מסע בנגב

אראלה שואבת מים מהבור
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בנאד  מים  עמו  נשא  הוא  ממקומו.  וקם  התנער  וזה  הצמוק  הבדווי  אל  פנה 
עשוי עור של גדי, שנשחט לא מכבר. המים היו מעופשים בשאריות של דם, 
ועוררו גועל גם אצל הצמאים ביותר. בין כה וכה, לא היה בנאד כדי להרוות 
את צימאונה של הפלוגה. בשלב זה טען הבדווי שניתן לחשוף מים בתחתית 
הוואדי. הוא הצביע על נקודות שנראו ככתמים כהים בתוך הלובן המבהיק, 

ואמר שאם נחפור כדי חצי מטר בקרקע, יחלחלו מים לתוך הבור. 
התקשינו להאמין לסיפור שכן הכול נראה כה יבש וצחיח, אולם שוב לא 
היה מה להפסיד. כמה בחורים החלו חופרים בורות קטנים בעזרת אולרים. וראה 
קרקעית  החלה  סנטימטרים  כ־60  של  לעומק  הגיעו  הגומות  כאשר  פלא,  זה 
תנ“כי.  נס  כמו  נראה ממש  זה  קץ.  היה  לא  הבור מתמלאת במים. לשמחתנו 
כמו משה בשעתו הוציא לנו הבדווי מים מן הסלע. אלא שהמים היו מלאים 
בעפר והיה צורך לסננם. אחי פקד להקים מעל לבורות מעין אוהלים, בעזרת 
שמיכות שנקשרו על מקלות הקפא“פ. כיתת הבנות הופקדה על סינון המים, 
והבנות התיישבו שתיים שתיים  בעזרת מטפחות. נחפרו כחצי תריסר בורות 
בצל האוהלים המאולתרים, לסנן את המים לתוך ספלים. ליד האוהלים השתרך 

עתה תור ארוך של בנים, שבאו לרוות את צימאונם במים המסוננים. 
התור.  לסוף  והמתנתי  צימאונם  את  לרוות  לפקודי  נתנתי  למפקד,  כיאה 
עמדתי על גבעה קטנה בצד הוואדי. המראה היה מדהים: לפתע קם יריד צבעוני 
בלב הוואדי הרחב. הלובן הבוהק היה עתה מנומר בצבעי השמיכות הפרושות, 
את  לראות  יכולתי  עומדי  ממקום  הבורות.  ליד  הממתינים  הבחורים  ושורות 
אראלה גוהרת על אחד הבורות. החלטתי לשתות מידיה. אחד המ“כים הביא 
לבנות לימון ואראלה שאלה אותי אם לבי חפץ בלימונדה. הרהרתי בלבי: “מים 
ביקש, לימונדה נתנה.“ אלא שכוונתה של אראלה היתה שונה מכוונותיה של 
יעל אשת חבר הקיני, וגם גורלי שפר מגורלו של סיסרא. עתה ידעתי שהנערה 

נגעה בלבי ואין זו אלא ההתחלה. 
בוואדי  עמוק  החבוי  מעיין  עבדת,  לעין  והגענו  במסע  המשכנו  ערב  עם 
לרגלי שדה בוקר. כאן זרמו בשפע מי מפל טובים. השמש נטתה לשקוע וכבר 
הודלקו מדורות. גם קפה מהביל הוגש. עד שהוכנה הארוחה יצאו המפקדים 
לבריכה הקטנה שלרגלי המפל, לטבול במים הצוננים. כאשר חזרנו מהטבילה 
ביקשה אראלה שאשמור לה את שעון היד, בזמן שהיא רוחצת את כלי הארוחה 
מיהרתי  לא  אני  אולם  נסתרת,  כוונה  כל  מכחישה  היא  היום  עד  הנחל.  במי 
להחזיר לה את השעון. בשעת ערב מאוחרת הגיעו המשאיות והפלוגה יצאה 
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לדרך, הביתה. הגענו לראשון לציון לאחר חצות. בפרדס המושבה שררה חשכה 
אהבה  מכתב  לאראלה  כתבתי  היום  למחרת  לבתינו.  מיהרנו  וכולנו  גמורה 
עם  לגאול את השעון שלה. הקשר  לביתי,  הגיעה  גם  היא  עד מהרה  ראשון. 

אראלה הפך לאהבה גדולה וארוכת ימים.

משמר העמק

בקיץ סיימה אראלה את לימודיה, בפנימייה של ויצ“ו בנחלת יצחק, וחזרה לגור 
עם אמה ועם אחותה לא הרחק מביתנו. עתה יכולנו להיפגש כל יום. ציפורה, 
חותנתי לימים, התאלמנה כחמש שנים קודם לכן והיתה לאישה קשת יום. ד“ר 
ימיו בנטיעת פרדסים  זייצוב, האב, היה אגרונום במקצועו ועסק כל  אברהם 
ובטיפול בהם. הוא הותיר אחריו פרדס קטן משלו, אלא שבימי מלחמת העולם 
השנייה יובש חציו של הפרדס. החצי הנותר, 14 דונם בלבד, לא הכניס אלא מעט 
מאוד ולא היה בו די לפרנסת המשפחה. ציפורה נאלצה אפוא לצאת לעבודה. 
היא שכרה קיוסק קטן, ליד תחנת האוטובוסים של המושבה, והתפרנסה בדוחק 

רב ממכירת מיצים, גלידות ועוגיות. 
התברר  להוראה.  עצמה  את  ולהכין  בלימודיה  להמשיך  החליטה  אראלה 
שהיא זקוקה ללימודי השלמה, וסמינר הקיבוצים הסכים לקלוט אותה במכינה. 
דא עקא שכסף לא היה. הנהלת הסמינר העלתה הצעה שהתאימה לה: במשך 
שנה תעבוד אראלה מטעם הסמינר באחד הקיבוצים, בתמורה ל“ימי עבודה“ 

שסמינר הקיבוצים היה חייב למשקים שונים. 
התברר  לקיבוץ,  משהגענו  אולם  שריד.  לקיבוץ  אראלה  נשלחה  תחילה 
שקיבוץ שריד חייב “ימי עבודה“ לקיבוץ משמר העמק, ועליה לפנות לשם. 
“שומריה“,  החינוכי  למוסד  אראלה  את  ליוויתי   1947 אוקטובר  בראשית 
השנה  מחצית  את  בילתה  כאן  העמק.  במשמר  היער  לרגלי  הגבעה  במעלה 
הבאה, ובראשית אפריל 1948 נטלה חלק בהגנה על הקיבוץ בעת ההתקפה של 

קאוקג‘י. בתום הקרב חזרה אראלה לדרום, והתגייסה לצה“ל. 
אראלה קשרה קשרי ידידות עם כמה מאנשי הקיבוץ, בין השאר עם רות 
של  חזרתו  עם  יחזקאל.  אחי  של  זוגו  בת  היתה  קצרה  תקופה  שבמשך  פלד, 
יחזקאל מאירופה נפסק הקשר שלו עם רות, אך אראלה ואנוכי רכשנו לעצמנו 
ידידה לחיים. עד היום יש בינינו קשרים הדוקים, למרות שהרפתקאות חייה 

הוליכו אותה להולנד.
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מלחמה בשער 

בקיץ כבר הסתמנה היטב המתיחות שקדמה למלחמה. עד מהרה חשנו על סף 
ביתנו את האיבה הגוברת. שבועות מעטים לפני כינוס עצרת האו“ם, שנועדה 
להכריע בגורלה של ארץ־ישראל, יצאו שניים מחברינו להכין מסע נוסף של 
פלוגת החי“ש. המסע, שעמד להיערך בחנוכה, היה אמור לצאת מכפר אוריה, 
לעבור דרך חולדה, ולשוב לראשון לציון דרך רחובות ונס ציונה. לסיור יצאו 
מנצח  של  בנו  ברשבסקי,  אמנון  הסיירים  כיתת  ומפקד  דרובין  יואל  המ“מ 
ה“אורקסטרה“ המיתולוגית של המושבה. השניים יצאו כדי לבדוק את עבירותו 
של ציר המסע המתוכנן. שעה קלה לאחר יציאתם מכפר אוריה, הם הותקפו 
בידי קבוצת ערבים. יואל נהרג באש הכנופיה; אמנון, שנפצע בזרועו, הצליח 

לחמוק והגיע כל עוד רוחו בו לחולדה. 
בערבו של אותו יום הובאה למושבה גווייתו של יואל, והיא הונחה בבית 
העם. ניצבתי במשמר הכבוד כאשר הגיעו אנשי המשטרה הבריטית, לצלם את 
הגווייה לצורכי חקירה. משהוסרה השמיכה שכיסתה את הגווייה, ראיתי מראה 
שנחרת בזיכרוני לתמיד: הגוויה היתה חיוורת כסיד. הבנתי שכל דמו של יואל 
ניגר כבר בשדה, שכן גופו היה מנוקב בחורי ירי ומבותר בחתכי פגיונות. בפעם 
הראשונה בחיי ראיתי מקרוב אדם מת, ולמרות הזוועה לא יכולתי לסלק את 
עיני מהמראה. יואל היה עבורנו הקורבן הראשון של מלחמת העצמאות, למרות 
שזו טרם פרצה. כחבר “השומר הצעיר“ האמנתי בצורך לכונן בארץ־ישראל 
מדינה דו־לאומית. איני זוכר מתי בדיוק נטשתי את האמונה התמימה הזו. מכל 
מקום, כאשר עמדתי שם, ליד גווייתו של יואל, שנרצח ללא כל פרובוקציה 
וסיבה לבד מהאיבה התהומית ששררה בין העמים, היה לי ברור שאין מנוס מן 
העימות האלים ההולך ומתרקם. עתה נראה לי הסכסוך היהודי-ערבי כמאבק 

נטול פשרות, שרק הכוח יכריע בו.
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טבילת אש ראשונה

כמו רבים מבני דורי, אני זוכר היטב היכן שמעתי את שידור ההצבעה בעצרת 
האו“ם בכ“ט בנובמבר 1947. ישבנו בביתו של דוקטור ליאו רוזנבליט, רופא 
שניצב  הרדיו  מכשיר  אל  רתוקים  גדול,  שולחן  סביב  המושבה,  של  הילדים 
מולנו. היה זה רהיט מהודר מעץ מהגוני, שבמרכזו מעין חלונות קטנים מכוסים 
דרך  וצוינה  האו“ם  בעצרת  החברות  המדינות  שמות  הוכרזו  לאחד  אחד  בד. 
הצבעתן. הד“ר רוזנבליט סיכם את המספרים על נייר, והכריז בקול על התוצאה 

כאילו הוא עצמו יושב ראש העצרת. 
נאספו כמה מאות תושבים  יצאנו לרחוב הראשי של המושבה, שם כבר 
יצא  הישיש  מאירוביץ  מנשה  הביל"ואי  מולדת.  שירי  ושרו  בדגלים  שנופפו 
כדרכו אל מרפסת העץ ובירך את הקהל בהנפת יד. עמדתי מן הצד והסתכלתי 
ברוקדים. השחר התקרב ומיהרתי לתחנה, שם פגשתי את ראובן ג‘דה עמיתי. 
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משימתנו לאותו בוקר היתה ללוות את האוטובוס הראשון שעמד לצאת לתל 
אביב. לקחנו רובים מכוננית הנשק ויצאנו לדרך. 

באותם ימים ראשונים של המלחמה היינו תמימים ודי טיפשים. בהגיענו 
לצומת בית דגון ירד ראובן להמתין לאוטובוס, בעוד אני ממשיך בנסיעה דרך 
הכפר יאזור )משמר השבעה היום(. הנחנו שצומת בית דגון הוא מקום בטוח, 
משום שבמרחק כ־100 מטר ממנה ניצבה מצודה ובה שוטרים בריטים. כעבור 
כשעה חזרתי באוטובוס שעשה את דרכו דרומה. כאשר עברנו ליד בית הקפה 
של יאזור, נפתחה אש. נהג האוטובוס נפצע בידו אך המשיך לנהוג. ליד צומת 
והנחתי  בית דגון ראינו התקהלות של צעירים ערבים. את ראובן לא ראיתי, 
שהוא חזר לראשון לציון באוטובוס קודם. רק כאשר הגעתי לתחנה נודע לי 
שראובן הותקף על ידי כפריים, איבד את הרובה שלו וניצל בעור שיניו כשהוא 
נאסף במכונית שחלפה במקום. באותו ערב היה ברור כי המלחמה החלה, וכי 

המחר שוב לא יהיה דומה לאתמול. 
למחרת שינינו את הטקטיקה. מדי יום היינו מסיירים עם הטנדר הבלתי 
ממוגן שעמד לרשותנו. טנדר דומה היה מוצב גם בעבר השני של המסלול, ליד 
השער של מקווה ישראל. על המשמר של מקווה ישראל פיקד אליק שמיר, 
ומתאמים  בטלפון  זה  עם  זה  מתקשרים  היינו  שמיר.  משה  הסופר  של  אחיו 
בינינו את הסיורים. אם עברנו בשלום, הודענו לתחנת האוטובוסים ש“הדרך 
פתוחה“. לא היה כל ביטחון שהאוטובוס לא יותקף, אך למצער ידענו שאין 
מחסומים על הדרך. לפעמים גם נורו עלינו יריות, מן הבתים שבצדי הדרך, 

וכמה מאנשינו נפגעו. 
גם הטקטיקה הזו נכשלה, שבועות מעטים לאחר מכן. אליק שמיר שילם 
ובמתחי אש  במחסום  נתקל  הוא  הנוטרים.  חבריו  ובחיי ששת  בחייו,  כך  על 
כבדים, והשבעה נטבחו. על שמם נקרא מושב משמר השבעה. בעת האירוע 
הזה כבר לא עסקתי בליווי תחבורה, אך כאשר נודע לי הדבר חשבתי שזה יכול 

היה בהחלט לקרות גם לי. 
בדרכי  בוקר אחד,  להגנת השיירות אנשי הפלמ“ח.  וכה הצטרפו  כה  בין 
ישובה במושבים האחוריים של  חזרה, הופתעתי לראות את אראלה, חברתי, 
האוטובוס. היא באה לחופשה קצרה מהקיבוץ, לבקר את אמה. לימים היא נהגה 
לספר שיותר מששמחתי לקראתה, התעניינתי במה שהוחבא מתחת לבטלדרס 
מדי  פנויים  היינו  לא  ימים  באותם  אבל,  לצדה.  שישבה  הפלמ“חניקית  של 
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לרומנטיקה, משום שהיינו אחוזים ברומנטיקה אחרת, סוערת יותר. המלחמה 
שנשקפו  לסכנות  ערים  היינו  התמסרותנו.  מלוא  את  עתה  תבעה  המתגברת 
לנו, והקורבנות הראשונים הזכירו יום יום שכל אחד עלול להיפגע. חשנו גם 

תחושה עמוקה של גאווה והערכה עצמית.

פעולת תגמול ראשונה

בנימין  אחי  אך  החי“ש,  בפלוגת  מחברותי  הופקעתי  כנוטר  תפקידי  מתוקף 
ליד  בדצמבר,  ב־8  ממש.  של  קרבית  בהתנסות  אותי  וזיכה  להפצרותי  נעתר 
ואדי סראר, נרצח מן המארב יהושע גלוברמן, מבכירי המפקדים של ה“הגנה“. 
ממקורות הש“י נודע כי המתנקשים הגיעו מהכפר ַקזאזה שבשיפולי ההרים, 
וכי הם גרים בבית המוכתר. הוחלט לפשוט על ביתו של אותו מוכתר, והמשימה 

הוטלה על פלוגת החי“ש של ראשון לציון. 
וההליכה  לא מכבר  נחרשו  חיים. השדות  יצאנו מקיבוץ חפץ  עם חשכה 
על הרגבים האטה את הקצב. המעבר בכביש לטרון-מסמיה נעשה בקבוצות 
השמירה,  מגדל  של  הזרקור  הכביש  את  האיר  שניות  כמה  מדי  שכן  קטנות, 
במחנה הבריטי. בנקודת ההיערכות התפצלנו. קבוצת החבלנים, בראשות אחי, 
פנתה לעבר המבנה שנועד לפיצוץ. כיתתי נועדה להבטחת אזור הפעולה. הירח 
הפיץ אור חיווריָין. פרשתי את הכיתה לאורך ערוץ קטן. ממול יכולתי לראות 
את צלליות האוהלים, במרחק כ־30 מטרים לפני. באחד מהם עוד הבהב אור 
ריח טיפוסי של  מן הסתם טרם דעכה מדורת המשפחה. באוויר עמד  קלוש. 
כפרים ערביים: תערובת של עשן מדורות עם ריח גללים. פה ושם נבח כלב, 

וחמור נער את נעירת לילו. 
עם הפריצה של אחי וחבורתו לבית, נורו מספר יריות מן המאהל. פקדתי 
על מטח אש אחד, ונצרתי את האש לאחר שהבדווים הפסיקו לירות. מטעני 
זו  היתה  לי  לסגת.  פקד  בן  השער.  את  פרצו  לא  אך  הופעלו,  הנפץ  חומר 
את  במדויק  להגדיר  קשה  במבחן.  שעמדתי  שמחתי  ראשונה.  אש  טבילת 
משמעות המושג “פחד“, ולעולם אין לדעת מה מרגישים אחרים ומי מפחד 
יותר או פחות. מפקד אינו פנוי בדרך כלל לבדוק את רגשותיו, ומבחנו הוא 
ביכולת להמשיך לפעול בשיקול דעת ובצלילות מחשבה, חרף המתח שכל 

אחד חש.
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בהדרכה

במהלך חודש ינואר 1948 שוחררתי מתפקידי במשמר הנע, ונשלחתי להדריך 
אנשים מבוגרים ממני, מחיל המשמר )חי“ם(. זה עתה מלאו לי 19 שנים ורוב 
בבעיות  נתקלתי  לא  זאת,  עם  השלושים.  גיל  את  עברו  כבר  בקורס  חניכי 
משמעת או מנהיגות. ייצגתי עבורם את הפיקוד. קורס מפקדי העמדות התנהל 
בכפר אהרון, שנבנה בשולי בית הּבֶק המפואר שבראש הגבעה. בינואר עדיין 
ישבו ב“ארמון“ בעלי הבית, והכלבים מנעו מאתנו גישה. הם נבחו כל הלילה. 
לעשן  התחלנו  לראשונה  התבגרות.  של  כחוויה  לי  זכורים  האלה  הקורסים 
סיגריות. שוב לא הייתי חניך בתנועה, אלא חייל בעולם של מבוגרים. בכפר 
ולא  “תפוס“  הייתי  כבר  אני  אך  צעירות, ששידרו תשוקות,  נערות  כמה  היו 
העליתי כלל בדעתי “להתחיל“ עם מישהי אחרת. הסתפקנו בבדיחות טעונות 
ולבלוב  אחריות  בגרות,  של  מגרה  תערובת  חשתי  מחייבים.  בלתי  וברמזים 

אביבי. בשדות שבין הפרדסים פרחו המון כלניות אדומות. 
את קורס מפקדי הקטעים, שהתקיים בקבוצת שילר, כבר ניהלתי בעצמי. 
סגני היה מוטה גור, לימים הרמטכ“ל העשירי של צה“ל. באותם ימים היה מוטה 
נער צעיר וחינני, מפקד זוטר בגדנ“ע של רחובות. הייתי מבוגר ממנו בחודשים 

עם מוטה גור בקורס מפקדי עמדות בקבוצת שילר
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המצדיע  מוטה  של  צילום  נמצא  בידי  הדרגות.  בסולם  ממנו  ובכיר  אחדים 
לי, במפקד הסיום של הקורס. ייתכן שזו היתה ההצדעה הראשונה שקיבלתי 
ממישהו. מן הקורס הזה זכורה לי יותר מכול אורה, בת קיבוץ יפהפייה שמשכה 
את תשומת לבי. היו לה עיני תכלת עמוקות וצמות בלונדיניות אסופות מאחורי 
האוזניים. באחד הערבים הזמינה אותי לגורן, כמנהג החיזורים באותם ימים. עד 
היום אני כועס על עצמי שלא עשיתי מעשה גבר. הייתי “תפוס“, אבל במרומי 

הגורן לא היה זה אלא תירוץ עלוב לכסות על פחדנותי. 
ב־9 בינואר יצאה אחת המחלקות של פלוגת החי“ש שלנו לסיור בפרדסי 
גן יבנה. הקבוצה, שהיתה חמושה רק בחלקה, נקלעה לקרב חסר סיכוי מול 
ברחו  והשאר  נהרגו,  11 מאנשינו  לוחמים פלסטינים שנהרו מכפרי הסביבה. 
כל עוד רוחם בם. זה היה ממש טבח. הכרתי אישית את כל הנופלים. בשעות 
הערב הובאו הגופות והונחו בבית העם הישן, לקראת מסע ההלוויה. באולם 
היו מונחות על גבי אלונקות 11 גוויות חברי, מכוסות סדינים. שלטים ציינו 
את שמות הנופלים. הסתכלתי בסדינים הלבנים, ודמיינתי את מראם, כנערים 
החיים והתוססים שזכרתי. עמדתי שם שעה ארוכה. לאט לאט התאספו חברים 
ובני משפחות והמקום נעשה צר מהכיל את הקהל האבל. יצאתי לאוויר הצח. 
בראשית  רוטשילד  הברון  בידי  שניטעו  האיקליפטוס,  עצי  ששני  לב  שמתי 
המאה ונכרתו בסּופה כמה שנים לפני המלחמה, החלו מצמיחים ענפים חדשים 

מן הגזעים העבותים. 

קורס מ“מים

בסדרת  האחרון  הקורס,  מחלקות.  מפקדי  לקורס  זומנתי  פברואר  בראשית 
קורסי המ“מים של ה“הגנה“, התקיים במחנה הבריטי שאך זה ננטש מדרום 
לימים  לסקוב,  חיים  היה  הקורס  מפקד  “דורה“.  מחנה  עתה  ונקרא  לנתניה, 
הרמטכ“ל החמישי של צה“ל, שסימל יותר מכל אדם אחר את יוצאי הצבא 
הבריטי. האווירה שאפיינה את הקורס הזה היתה הרבה יותר סדירה וצבאית. 
הוא הביא עמו כמה מקציני הבריגדה היהודית, והוסיף למערכת תפקיד שלא 
היה מקובל עד אז: רב־סמל גדודי. זו היתה דמות מצוחצחת למשעי, עם שפם 
ומשמעת, שהיו  אורחותיה אמרו סדר  וכל  בית השחי,  דק תחת  ומקל  עבות 

זרים מאוד לרוחנו. 
בקורס השתתפו כמאתיים חניכים מכל יחידות ה“הגנה“. עם הגיוס המתרחב 



90 ✦ בן המאה שעברה

החטיבות  של  שמותיהן  את  שמענו  לראשונה  בקצינים.  בוער  מחסור  נוצר 
השאר.  וכל  “עציוני“  “גולני“,  “כרמלי“,  הארץ:  ברחבי  שהוקמו  החדשות 
והגבורה  סיפורי הקרבות  ברבים.  נודעו  כבר  גדודי הפלמ“ח  עלילותיהם של 
סופרו שוב ושוב, ונחטפו כלחמניות חמות. הייתי אחד מצעירי המחלקה. זה 
לא מכבר התחלתי להתגלח ועדיין לא נזקקתי לגילוח יומיומי. היה זה יתרון 
חשוב ליד ברזי תגלחות הפח, הפרוצות לכל רוח, עם הקילוח הדקיק של מים 
קפואים. רוב החברים כבר היו מ“כים ותיקים, ומקצתם שירתו כמפקדי מחלקות 
והיו מנוסים בקרבות. הם היוו את שלד הפיקוד הנמוך של צה“ל, ועתידים היו 
ופלוגות.  כמפקדי מחלקות  הקיץ,  וראשית  האביב  הקרבות של  בנטל  לשאת 

כרבע ממסיימי הקורס שלנו נפלו בקרב, ולא זכו לראות בגמר המלחמה. 
נפרדו  חניכים  כמה  אולם  אפריל,  של  השני  בשבוע  הסתיים  הקורס 
מאתנו כבר בראשית החודש. בין השורות עברה השמועה שהם נקראו לשוב 
ליחידותיהם, לקראת מבצע גדול שמכינה ה“הגנה“ לפריצת הדרך לירושלים. 
השם “נחשון“ עוד לא נודע. הנותרים קיבלו את סיכת המ“מ במסדר לילי עם 
לפידים, כנהוג בימי המחתרת. אמנם לא היתה דרושה חשאיות, אולם החשכה 
נאום קצר על חשיבותם של  נשא  וסמליות. לסקוב  הוסיפה למעמד חשיבות 
מפקדי המחלקות בקרב. הייתי גאה ונזכרתי בקורנט של רילקה, שקיבל לידיו 

את דגל מפקד הגדוד.

בלשכת ההדרכה של “גבעתי“

נשלחתי אל מפקדת חטיבת “גבעתי“, שהתארגנה באותם ימים במחנה שרונה. 
וצריפים  הגרמנים  הטמפלרים  של  ישנים  בתים  בערבוביה  ניצבו  במחנה 
שהוסיפו הבריטים כאשר הפכו את המקום למתקן צבאי. מחנה שרונה רחש 
החדש,  הצ‘כי  הנשק  משלוחי  את  לראשונה  ראיתי  המחסנים  באחד  פעילות. 
שהגיעו באותם ימים באונייה ונפרקו בנמל תל אביב. מימי לא ראיתי כמות כזו 
של כלי נשק. היו שם מאות רובים ומקלעים נוצצים. חיילים השתופפו במחסן 
ועסקו בניקוי כלי הנשק משכבת הגריז העבה שכיסתה אותם בדרכם ארצה. 

הייתי נרעש ונרגש נוכח המראה המופלא הזה. 
הוצבתי ללשכת ההדרכה של החטיבה. בראשה עמד צבי צור — צ‘רה בפי 
כול — לימים הרמטכ“ל השישי של צה“ל. אולם לאחר ימים מעטים נקרא צ‘רה 
ליטול את הפיקוד על אחד מגדודי “נחשון“ שמפקדו כשל. את מקומו תפס 
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רפאל ורדי. היינו אמורים להכין קורס מ“כים, ואני התמניתי להיות סגנו של 
שלמה להט )צ‘יץ‘( איש רחובות, לימים ראש עיריית תל אביב. שמו של צ‘יץ‘ 
כבר הלך לפניו כמי שהצטיין בקרבות ליד כפר אוריה וכמי שפוצץ את בית 
הבק ליד צומת בית דגון. קיבלתי בשמחה את מרותו. התברר שהוא איש רעים 

להתרועע, בעל חוש הומור מעולה וראש פורה רעיונות. 
באותם ימים היתה אראלה שלי נתונה בעיצומה של ההתקפה הגדולה של 
גדודי קאוקג‘י על קיבוץ משמר העמק. לימים נודע לי שהיא עמדה ממש בקו 
האש, תחת הפגזות ממושכות, ובין השאר סייעה לילדי המוסד החינוכי למלט 
את עצמם במערות שביער. לא שמענו רדיו ולא קראנו עיתונים. על הנעשה 
יתרה  דאגה  תחושת  לי  זכורה  לא  זאת,  עם  השמועה.  מפי  בעיקר  שמענו 
לגורלה של האישה שכה אהבתי. ייתכן שלא הבנתי את גודל הסכנה שהיתה 
אופיינית  תופעה  היתה  זו  גם  בענייני.  מדי  עסוק  וייתכן שהייתי  בה,  נתונה 
לאנשים צעירים במלחמה, הנוטים לעטות על עצמם גלימה של אופטימיות 
וביטחון עצמי ולהתרחק ממחשבות קודרות. היינו נתונים במין תזזית נלהבת, 
באופוריה של עשייה ובתחושה של חשיבות עצמית. כל אלה לא הותירו זמן 

ומרץ למחשבות שחורות. 
שהיו  החניכים  מן  הלחימה.  מעגלי  אל  אנו  גם  נסחפנו  מהרה  עד  אכן, 
מיועדים לקורס המ“כים הקמנו מחלקה לוחמת. צורפנו לכוחות שהשתתפו 
היתה  מחלקתנו  משימת  יאזור.  הכפר  בכיבוש  והשתתפנו  “חמץ“,  במבצע 
יפה  שלטה  אך  נמוכה  גבעה  על  שניצבה  הדרומית,  השכונה  את  לכבוש 
דרך  הסתננו  המלחמה.  בראשית  הותקפנו  שבו  הכביש  על  וגם  הסביבה  על 
הפרדסים והסתערנו על בתי השכונה, אך התברר שהתושבים כבר הסתלקו 
הגזרה  אך  וירי,  נפץ  קולות  מרחוק  נשמעו  ושם  פה  בואנו.  לפני  קלה  שעה 
שלנו נותרה שקטה. פה נתקלתי לראשונה במראות שכל לוחמי צה“ל התנסו 
בהם לרוב באותה מלחמה: בתים שניטשו בחופזה, אנדרלמוסיה של רהיטים 
טרם  שהאש  וכירה  עבר  לכל  מושלכים  מטבח  כלי  פזורים,  בגדים  הפוכים, 
כבתה בה לגמרי. כלבים מפוחדים נבחו מכל עבר ותרנגולות וחמורים התרוצצו 

מבוהלים, בלי לדעת לאן לפנות. 
בהמשך המלחמה נתקלתי רבות בבעיית השלל והביזה. בשכונה שכבשנו 
לא היה הרבה מה לבזוז. כאן גרו פשוטי עם, והציוד שראינו בבתים לא היה 
בעל ערך. אף על פי כן, הבעיה העקרונית צפה גם כאן, ולו רק בגלל הרצון 
לבישול  פִנג‘אן  כתמונה;  ממוסגרים  קוראן  פסוקי  “מזכרות“:  הביתה  לקחת 
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קפה; כפייה ועקאל או פגיון מעוטר. לא עמדתי בפיתוי ולקחתי לעצמי תרבוש 
הטורקים  בימי  נהוג  שהיה  הסוג  מן  שחורים,  פתילים  בציצת  מעוטר  אדום, 
ונכבדים ערבים מיושבי הערים הרבו לחבוש. לא היתה כל דרך למנוע לקיחת 
“מזכרות“ מעין אלה, וספק אם מישהו מלוחמי תש“ח לא שלח את ידיו בכגון 
במעל?  ידו  ישלח  ולא  יתאפק  שמפקד  הראוי  מן  לא  האם  זאת,  ובכל  אלה. 

הגבול בין “מזכרות“ לשלל לעולם לא היה חד. 
עם שחר יכולנו לראות את הכביש מן העמדות שתפסנו במרומי הגבעה. 
ששימש  קומות,  ארבע  או  שלוש  בן  מבנה  התנוסס  הכביש  של  השני  בצדו 
כטחנת קמח. בעודי משקיף על השטח ראיתי להפתעתי כיצד הבניין מתרומם 
אל על, כבלון העומד להמריא, ואז קרס והתנפץ לרסיסים. לא נותרה ממנו אלא 
ערימת לבנים וגרוטאות ברזל. השתוממתי על המעשה. למיטב הבנתי כבשנו 
את יאזור שלא על מנת לעוזבה. מה אפוא הטעם לפוצץ את המבנה? בהמשך 
המלחמה ראיתי כדבר הזה פעמים רבות, ובמבט לאחור נראה לי שפיצוץ בתים, 
במיוחד פיצוץ בתים בולטים, נבע מצורך נפשי לסמל הצלחה ולקבוע את אי 

הפיכ�ת המצב, בין אם יש בכך טעם ובין אם לאו.

גדוד 55

בראשית חודש מאי עברנו למחנה תל נוף, שם עמד להתקיים קורס המ“כים 
שבהכנתו עסקנו. הבריטים עזבו את המחנה זה מכבר, ואנו השתכנו בצריפים 
הנטושים. מצפון לנו נמתחו מסלולי ההמראה, ועליהם היו מונחים למעצבה 
שלדי מטוסים שיצאו מכלל שימוש. לכאן הועברו כמה מטוסים קלים ושתיים 

או שלוש “דקוטות“ של חיל האוויר הישראלי הצעיר. 
לכבוש  שנועד  “ברק“,  מבצע  של  בעיצומו  עמדה  “גבעתי“  חטיבת 
הצבא  פלישת  לקראת  רציף  מרחב  לגבש  כדי  באזור  הערביים  הכפרים  את 
המצרי. ארבעת גדודי החטיבה כבר היו עמוסים עד צוואר במשימות שונות, 
ולכן הוחלט להקים גדוד נוסף, גדוד 55, על מנת לתגבר את החטיבה לקראת 
ששירתו  הדרום  מושבות  אנשי  מקרב  גויסו  הגדוד  חיילי  הצפויה.  המערכה 
בעבר הלא רחוק בפלוגות החי“ש, רובם כבר בעלי משפחות. סגל הגדוד הורכב 
מסגל מחלקת ההדרכה של החטיבה. כמפקד הגדוד מונה רפאל ורדי. נקראתי 

לרחובות וקיבלתי לפקודתי מחלקה ובה כ־30 מגויסים מבני המושבה. 
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מחלקתי צורפה לפלוגה א‘, בפיקודו של יגאל ז‘בליוק )לימים דרור(, בן 
למשפחת פרדסנים מוותיקי המושבה הקטנה באר יעקב. גם סגנו של יגאל, אבנר 
כהנוב, היה בן למשפחת פרדסנים מיוחסת, מנס ציונה. שניהם היו מבוגרים 
ממני בכעשר שנים. הבטתי עליהם בריחוק מסוים אך רחשתי כלפיהם כבוד 
ויראה במידה רבה. רוב חיילי הגדוד התקרבו לסוף העשור השלישי לחייהם. 
באמצע  ברחובות  שגרו  הורי,  את  מילדותם  הכירו  במחלקתי  רחובות  אנשי 
שנות ה־20. היו ביניהם שזכרו כיצד נהגו בערבי שישי להציץ מבעד לחלונות 
משפחתי, כדי לראות את “השיקסה מדליקה נרות שבת“. רבים מהחיילים כבר 

היו נשואים, ומקצתם — אבות לילדים. 
החימוש שהוקצב לגדוד, בראשית הדרך, היה מעט פגום. הוא כלל בעיקר 
חטיבת  לידי  הועברו  ועתה  הדרום  במושבות  שנאגרו  מיושנים  נשק  כלי 
ונוח להפעלה, אך  זכיתי ב“טומיגן“ פיני, כלי משוכלל  “גבעתי“. אני אישית 
רוב החיילים קיבלו “סטנים“ ורובים איטלקיים, שהוברחו בעת מלחמת העולם 

השנייה מהמדבר המערבי. 
על  בן־גוריון  דוד  של  ההכרזה  לאחר  יום  במאי,  ב־15  הוקם   55 גדוד 
מקלט  ברשותנו  היה  לא  אביב.  בתל  הישן  במוזיאון  ישראל,  מדינת  הקמת 
דרמטי  אירוע  כלל  זה  היה  לא  זמן.  לאחר  רק  לנו  נודע  ההכרזה  ודבר  רדיו 
לי  הזכורה  החוויה  בפועל.  התקיימה  כבר  המדינה  מבחינתנו  שכן  עבורנו, 
מאותו יום קשורה בהופעתם של מטוסי קרב מצריים מעל לראשינו. לא היו 
במקום חפירות או מקלטים, וכולנו נשכבנו בתעלת ניקוז המים לאורך הכביש 
הסמוך. ה“ספיטפיירים“, שטסו בגובה נמוך ממש מולנו, לא התעניינו בנו אלא 
עם  שלי  הראשון  המפגש  היה  זה  בהם.  שחנו  ובמטוסים  ההמראה  במסלולי 

מלחמה “סדירה“. 
מרחוק שמענו קולות עמומים של נפץ פגזי תותחים, מזירת הקרבות ליד 
גם  האויב.  מול  גדודנו  התייצבות  את  מקרב  התותחים  שרעם  ידענו  לטרון. 
החרדה  את  היטב  זוכר  אני  המצרי.  לחימוש  הולם  מענה  בידינו  שאין  ידענו 
היעמוד  אוכל לעמוד בקרבות הכבדים. שאלתי את עצמי,  והדאגה שמא לא 
בי האומץ לנהוג את מחלקתי בקרבות כה קשים? בסופו של דבר, הגדוד נטל 
חלק בלא מעט קרבות במלחמת העצמאות, ומשימות ההגנה שהוטלו עליו היו 
כרוכות בסיכונים, ואולם בדרך כלל נמנעה החטיבה מהטלת הגדוד לקרבות 

הקשים והמכריעים במערכה.
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קרבות ראשונים

פלוגתנו החלה בהתארגנותה במחנה קטן שהצבא הבריטי השאיר אחריו, סמוך 
למצודת המשטרה ברחובות. תוך כדי גיבוש הפלוגה נקראנו לקחת חלק במבצע 
ִאסדּוד  “ברק“. בסוף חודש מאי נעצרו המצרים ליד תחנת הרכבת של הכפר 
החטיבה.  חבלני  בידי  לכן  קודם  שפוצץ  הלום“  “עד  לגשר  מדרום  )אשדוד(, 
החטיבה נדרשה להשלים במהירות את כיבוש הכפרים הערביים הפזורים במרחב 
שלה, וגם הגדוד החדש והלא מאומן נקרא להשתתף. בליל ה־24/23 במאי ערכה 

פלוגתנו פשיטה על הכפר הגדול קּוּבֵייּבה )כיום כפר גַּבירול(. 
המשימה שהוטלה על פלוגתנו לא היתה כיבוש הכפר. יחידה אחרת של 
החטיבה הניחה מארב על הדרך המובילה מהכפר הגדול יִּבנה, שעדיין היה בידי 
הערבים. עלינו הוטל לערוך פשיטה על אחת השכונות של הכפר קובייבה, כדי 
למשוך את התגבורות הערביות אל תוך המארב. ניהול הקרב היה קצת מוזר 
בניהול  למדי  קלוש  מושג  היה  למפקדנו  גם  אז,  רבים  למפקדים  כמו  בעיני. 
קרבות פלוגתיים. צעדנו בשדרה עורפית דרך הפרדסים ועד מהרה התייצבנו 
על קו ההתחלה, בפאתי פרדס שבקצהו השתרע שדה בור נרחב. בקצה הרחוק 
נמוכה בתי השכונה  גבעה  ניצבו על  כ־200 מטרים,  של השדה, במרחק של 
שעליה היינו אמורים לפשוט. יכולנו לגשת עד הבתים בחשאי, שכן משני צדי 
היעד.  עד  ממש  להתקרב  היה  ניתן  שבחסותם  פרדסים  היו  החשופה  החלקה 
אף על פי כן העדיף המ“פ לבצע את ההסתערות דרך שדה הבור, תוך חיפוי 
הדדי בין המחלקות. רצים, שוכבים, יורים, ושוב רצים, וחוזר חלילה. יתר על 
כן, לסימון תחילת ההסתערות נשמעה תקיעת חצוצרה חגיגית, מחצוצרתו של 
ונפתחה  התגלינו  שמיד  מובן  ועליז.  חביב  תימני  נער  שאול,  הפלוגתי,  הרץ 
עלינו אש מן הבתים שממול. למזלנו היתה האש דלילה למדי. אחד מחיילי 
למרות  הבתים,  פאתי  אל  הגענו  אנו  ואילו  לעורף,  ופונה  קל  נפצע  מחלקתי 
העיכוב המיותר. תוך כדי הסתערות התברר שהמגינים כבר הסתלקו מן הבתים. 
שהינו בגבעה עד סמוך לעלות השחר. דווח שתגבורת ערבית מיבנה אכן עלתה 

על המארב, ונהדפה. המשימה הושגה ויכולנו לחזור לבסיס. 
זַרנּוגה, שבפאתי המושבה  יצאנו לתקוף את הכפר  בליל ה־28/27 במאי 
רחובות. זרנוגה נחשב “כפר ידידותי“. רבים מתושביו עבדו אצל איכרי המושבה 
וסחרו עמה; רבים מאנשי מחלקתי הכירו תושבים מזרנוגה. אף על פי כן הוחלט 
לכבוש את הכפר, לנוכח ההתמוטטות הכללית של הכוחות הפלסטיניים באזור 
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והתקרבות הכוח המצרי מדרום. התקרבנו אל הכפר מכיוון קבוצת שילר, הפעם 
ונתקלנו  הסתערנו,  במרגמות  קצרה  הפגזה  לאחר  הפרדסים.  בין  בהסתננות 
בהתנגדות קלה בלבד. ואולם כשנכנסנו אל סמטאות הכפר מצאנו אותו שומם. 
סוסה  בכפר  מצאתי  נפחדים.  וחמורים  עזים  כמה  תרנגולות,  רק  שם  נותרו 
חבושה במרדעת יפה, משוטטת מבוהלת בסמטאות. עם שחר החלטתי לשוב 
למחנה ברכיבה דרך המושבה. “מצעד הניצחון“ זכה למחיאות כפיים ולמבטי 

הערצה של התושבים.

אל מול הפלישה המצרית

התקדמות המצרים צפונה עוררה דאגה במפקדת החטיבה ובמטכ“ל, שהרי על 
ציר החוף לא היו כמעט יישובים שיכלו לבלום את המצרים בדרכם לתל אביב. 
לכן הקים הגדוד מערך הגנה ליד צומת בית עובד. אני נשלחתי עם “הקשישים“ 
האיטלקיים  לרובים  בנוסף  עיינות.  משק  ליד  קדמית,  חסימה  להציב  שלי 
וכמה  )“ּפיאט“(  ול“סטנים“, היו לנו גם שני מקלעים, מטול אנטי־טנקי אחד 
עשרות רימונים ובקבוקי מולטוב. איש מאתנו לא ידע אל נכון מתי יחליטו 
המצרים לחדש את התקדמותם צפונה, מה גם שהכפר יבנה טרם נכבש ועדיין 
מדרום  קילומטרים  כ־2  רק  סדירים,  בלתי  פלסטיניים  כוחות  בידי  הוחזק 

לחסימה שלנו. 
בדרך כלל מפקדים מפחדים פחות מחיילים פשוטים, לא מפני שהם גיבורים 
יותר, אלא משום שעיסוקיהם ואחריותם אינם מותירים להם זמן מספיק כדי 
להרהר בסכנות הצפויות. בשעות אחר הצהריים של אותו יום הייתי עסוק מעל 
לראש בתכנון היערכות המחלקה, בהצבת מעט כלי הנשק, ובהמרצת החיילים 
לחפור שוחות. עם רדת החושך, ולאחר שסיימנו ארוחת ערב חפוזה, התפניתי 
לנמנום קל באחת משוחות הפרדס שלידו נערכנו, משני צדי הכביש. לא יכולתי 
להירדם והחילותי מדמיין לעצמי את הצפוי לנו בתוך שעות מועטות. בטעות 
שיערתי שמחלקתי תתרסק תחת מטר פגזי התותחים ותימחץ תחת שרשראות 
הטנקים. בדיעבד זה נשמע טפשי, אולם באותו לילה, בשוחה בפרדס, ידעתי 
תחושה עזה של פחד. למזלי היה חושך, וחיילי הרצוצים כבר ישנו, כך שאיש 

מהם לא ראה את מפקדם האמיץ רועד מפחד. 
לאחר שהתברר כי המצרים אינם מתקדמים צפונה מעבר לִאסדוד, מפקדת 
החטיבה החליטה להקיף את ראש החץ המצרי בשורה של מוצבים מבוצרים. 
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החזקת הקו הוטלה על גדוד 55. מחלקתי תפסה מוצב על גבעת כורכר גבוהה, 
סמוך לכפר מע‘אר שנכבש זמן קצר קודם כן. הגבעה מתרוממת היישר מכביש 
רחובות-גדרה, ומתנשאת מעל לנקודה שבה הוקמה לימים אנדרטת ההנצחה 
של חיל הצנחנים. ממרומי הגבעה יכולנו לראות את הכפר יבנה, שטרם נכבש, 
ומעבר לו — את פס הזהב של החולות ואת תכול הים הגדול. זו היתה פגישתנו 
הראשונה עם חוויית המשלטים, שכה רבים מלוחמי תש“ח התנסו בה. הימים ימי 
חמסין קודח. עסקנו בחפירת עמדות ושוחות בכורכר הרך, ובאוויר עמד ערפל 
סמיך של אבק שהקשה על הנשימה. ביום הציקו ללא הרף ברחשים וזבובים, 

ובלילה עשינו היכרות עם שפע הפשפשים מן הכפרים הערביים הכבושים. 
הוא  קצין התרבות של החטיבה.  קובנר,  כאן פגשתי לראשונה את אבא 
נשא נאום נמלץ בפני אחת הפלוגות שהתכנסו בכפר, אך למרות שדיבר עברית 
רהוטה, ואפילו פיוטית, נדמה היה שהוא מדבר רוסית. הוא דיבר על קלגסים, 
על מלחמה לחיים ולמוות, ואפילו על שמשון הגיבור. אנחנו הצברים לא היינו 
רגילים לסגנון המתלהם שאבא קובנר הביא אתו מרוסיה. תמיד גיחכנו קצת 
למראה הדפים הקרביים שלו, שבעינינו היו קצת פתטיים. ואולם בסתר לבנו 
הערצנו את האיש, לא רק בזכות עברו כפרטיזן וכגיבור המרד בגטו וילנה, 
בלבנו  ואולי,  העיניים“.  “בגובה  חיילים  עם  לדבר  שהצליח  משום  גם  אלא 
כי  היטב  ידענו  אנחנו  גם  שהרי  שלו,  הנמלצים  לדברים  הד  מצאנו  פנימה, 
לפנינו מלחמה לחיים ולמוות, וכי הפתוס הזה יאה לחוויה ההיסטורית שאנו 
חווים. ההפוגה עמדה כבר בפתח, אך בטרם יידומו התותחים נכונה לי עוד 

חוויה מרעישה.

גזר העשנה

כוח  בידי  גזר,  קבוצת  הותקפה  לתוקף  ההפוגה  כניסת  לפני  ספורות  שעות 
משוריין של הלגיון הערבי שחנה ברמלה, בסיוע בכוחות פלסטיניים מהסביבה. 
בתום קרב קצר ועקוב מדם נפלה הנקודה. כוחות החטיבה היו מרותקים בחזית 
המצרית ובאזור שער הגיא, ופלוגתנו היתה העתודה הזמינה היחידה. מזה ימים 
אפוא  הוטלה  פלוגתנו  על  התארגנות.  לצורכי  צריפין,  במחנה  שהינו  אחדים 

המשימה לשוב ולכבוש את הקיבוץ. 
המג“ד רפאל ורדי יצא לחולדה כדי לתאם את הפעולה עם מפקדת חטיבה 
למתקפת  הקרקע  את  להכין  כדי  לגזרה,  מחלקתי  עם  נשלחתי  אני  ואילו   ,7



 97 חייל קרבי ✦ 

מפקד  עם  הפעולה  את  ולתאם  נען  בקיבוץ  לעבור  שעלי  לי  נאמר  הפלוגה. 
ושם מצאתי את  הצריפים  אותי לאחד  הפנו  באזור.  חטיבת הפלמ“ח שפעלה 
יצחק רבין. בחדר היה רק שולחן עבודה קטן ומכשיר טלפון, ורבין היה עסוק 
התברר  הכבושה.  גזר  את  מהאוויר  להפציץ  קודמת  הזמנה  לבטל  בניסיון 
שיחידה של הפלמ“ח כבר תפסה את גזר לאחר שהלגיון פינה את הקיבוץ. לא 
ידעתי מיהו יצחק רבין, אך הבנתי שהוא מפקד בכיר. שמו ומעמדו נודעו לי 
רק מאוחר יותר. הוא הצטייר בעיני כנער ביישן, אך הוא הקרין שלווה, ביטחון 
עצמי ומנהיגות. רבין שמח לבואי, ומיהר לשלוח אותי אל גזר, כדי לשחרר את 

הפלמ“חניקים שלו למשימות אחרות. 
בחצר המשק נגלה לעינינו מראה מזעזע. כל עמדות ההגנה היו מפוצחות, 
בתותחי השריוניות הירדניות; באוויר עדיין עמד ריח חריף של אבק שרפה, 
 28 פזורים  היו  ורוב המבנים העלו עשן משרפות שהציתו הפושטים; בשטח 
חללי הקרב, וכמו אחרי פוגרום היו פזורים בחצר חפצים שהבוזזים מאסו בהם. 
נוצות פוך ושאר  ניירות, עיתונים, קרעי ספרים,  במקום שררה ערבוביה של 

אותות מזוויעים למה שהתחולל כאן שעות ספורות לפני הגיענו. 
ליד בונקר המפקדה המפוצץ מצאתי לתדהמתי צילום שבו זיהיתי את אמי, 
בחברתה של כרמלה ארקין )לימים כרמלה ז‘בין שביחד עם בעלה היתה פעילת 
המוסד בצפון אפריקה(. זו היתה נערה חביבה שלפני המלחמה עבדה יחד עם 
לעצמה  הסתם שמרה  ומן  אצלנו,  התגוררה  היא  לבירה.  החרושת  בבית  אמי 
את התמונה שצולמה בחצר ביתנו. כרמלה היתה קשרית ב“הגנה“, ושיערתי 
שהוצבה בגזר והשתתפה בקרב. תחילה חששתי שהיא עדיין קבורה בבונקר 
ההרוס, אך מאוחר יותר התברר שהלגיון שחרר את ארבע הנשים שנשבו ובהן 
גם את ידידתי כרמלה. לעת ערב חזרו חברי הקבוצה ששרדו, ואני חזרתי עם 
מחלקתי לצריפין. בערב סרתי הביתה. סיפרתי לאמי על האירוע בגזר, הראיתי 

לה את התמונה ובישרתי לה שלא אונה כל רע לכרמלה.

ההפוגה הראשונה

חצור.  של  התעופה  לשדה  הסמוך  במחנה  הגדוד  רוכז  ההפוגה  בראשית 
בהשוואה לצריפי העץ הוותיקים והמכובדים של צריפין, מחנה חצור היה עלוב 
למדי. מבני הלבנים המחופים בפח גלי מקומר, שהוקמו בחיפזון בימי מלחמת 
העולם השנייה, כבר היו מרוטים ושרוטים ברובם. במחנה צמחו עצים ספורים, 
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שהעניקו רק מעט צל. החום הכביד והזבובים טרדו את מנוחתנו. באותה עת 
גם  המפורסמים.  מַאכער“  ה“היטל  וכובעי  חדשים  מדים  לידינו  הגיעו  כבר 

דרגות קצונה הוענקו לנו. זכיתי בעלה זית אחד על כל כתף. 
במשך חודש ההפוגה עסקנו באימונים ובהחזקת משלטים, לסירוגין. הקו 
שהחזיקה פלוגתנו נמתח מול הריכוז המצרי בסביבת הכפר אסדוד. מן המשלטים 
יכולנו לראות היטב את כלי הרכב המצריים הפרושים ליד תחנת הרכבת. איני 
)המונח פלסטינים  ניתנה הוראה מפורשת בעניין הפליטים הערבים  זוכר אם 
טרם היה שגור בפינו(, אך לכולנו היה ברור ומובן מאליו שאסור להרשות את 
חזרתם לכפריהם. הסכסוך הפך בעינינו ל“משחק סכום אפס“, והרג ערבים כבר 
לא נראה לנו עניין שצריך להתלבט בו. בביקור באחד המשלטים נגלה לעינינו, 
לקטוף  ביקש  הסתם  מן  אזרחית.  לבוש  ערבי  מאתנו,  מטרים  כ־200  במרחק 
פירות בבוסתנים הפזורים בשטח. פתחנו לכיוונו באש מכמה וכמה רובים, והוא 
פנה בריצה מבוהלת לעבר קווי המצרים. איני יודע אם הערבי המסכן נפגע או 
לא. הוא, על כל פנים, המשיך לרוץ כמי ששד בעקבותיו עד שנעלם באחד 

הפרדסים. התמונה נחרתה בזיכרוני. 
בשבתנו במשלטים נתקלתי גם בבעיית הביזה והשלל, בכל חריפותה. 
כפרים  היו  אלה  לבזוז.  מה  נותר  לא  כבר  למוצבינו  הסמוכים  בכפרים 
עלובים, ומבתי הטיט והקש כבר נלקח המעט שניתן היה לבוז בידי הפלוגות 
הכובשות. לעומת זאת, בפרדסים עוד נותר ציוד בעל ערך רב. במחלקה שלי 
היו כמה וכמה בני פרדסנים, מרחובות ומנס ציונה, שהבינו היטב את ערכם 
של מנועי בארות, חלקי חילוף, צינורות, ציוד לאריזת תפוזים, זבל עופות 
משובח, ושאר פריטים הדרושים למגדלי פרי הדר. כדי לבוז ציוד כזה היה 
ידם  שלחו  מחיילי  שכמה  לי  נודע  בטנדרים.  למצער  או  במשאיות,  צורך 
במעל, אלא שהם נהגו בפקחות ולא עשו את המלאכה בעצמם. לשם כך הם 
ידידים, שבאו עם רכבם למשוך מן הציוד. עמדתי  הזעיקו בני משפחה או 
אין אונים מול התופעה. פעם או פעמיים נאמתי באוזני החיילים על הפגם 
המוסרי הכרוך בביזה ובשלל, ואף קראתי בפניהם מן התנ“ך את מעשה עכן 
וסופו. אך הרגשתי כמו נער שחבריו הבוגרים משטים בו. נאומי המוסרניים 

היו חסרי השפעה. 
שלאחר  ידעו  הם  תמימותי.  לנוכח  רחמים  של  מידה  חשו  שחיילי  ייתכן 
נעל.  ועד  משרוך  בביזה,  ידי  שלחתי  לא  ביאזור,  לעצמי  שלקחתי  התרבוש 
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שהופיעו  סיפרה  ואמי  חטוף,  לביקור  הורי  בית  אל  חזרתי  החופשות  באחת 
אצלה שני חיילים במדים והביאו שטיח בדווי וטס נחושת דמשקאי מעוטר. הם 
לא אמרו לה את שמם, רק ציינו שהם מהפלוגה שלי וכי הציוד שהביאו נועד 
עבורי. ניסיתי לברר במי מאנשי מדובר, ואף שקלתי להחזיר את הציוד, אבל 
לא ידעתי למי ולאן. סופו של המרבד שברבות הימים התרפט ונזרק, אך טס 

הנחושת המעוטר עדיין מפאר את ביתי בירושלים.

✦ ✦ ✦

בשטח  ומארבים  לסיורים  ויצאנו  גבוהה,  פעילות  רמת  על  לשמור  השתדלנו 
סגן  תימהוני.  הולנדי  קצין  בגלל  במיוחד,  לי  זכורה  אחת  פעולה  ההפקר. 
אברהם פולק היה קצין בצבא הולנד. בפרוץ מלחמת העצמאות התנדב למח“ל 
והגיע ארצה סמוך להקמת הגדוד שלנו. מאחר שרכש ניסיון רב בחומרי נפץ, 
היתה  שבפיו  העברית  חבלה.  כקצין  לגדוד  צורף  הוא  השונים,  ובשימושיהם 
עילגת, ועל פי רוב שוחחתי אתו באנגלית או בגרמנית. הוא נהג לפזם בינו 

לבין עצמו זמירות הולנדיות ותמיד היה במצב רוח טוב. 
לקראת חידוש הקרבות הוחלט למקש את כביש החוף. המשימה הוטלה 
לעבור  החלטנו  הכביש.  על  מוקשים  להציב  כדי  אלי  נלווה  פולק  וסגן  עלי, 
בין המוצבים המצריים בפרצה שהבחנו בה בתצפיותינו המוקדמות. לא ידענו 
היתה  הפקודה  פרצה.  אותה  את  וסגרו  המערך  את  המצרים  עיבו  שבינתיים 
שבכל מקרה, בגלל ההפוגה, על לנו להסתבך בקרב. התקדמנו על דרך עפר 
כאשר לפתע נתקלנו בגדר דו־שיפועית. מולנו, במרחק של כ־40 מטר מאתנו, 
מיניה  וניגש  חוכמות  ידע  לא  פולק  מצרי.  חייל  באפלה  משמרתו  על  ניצב 
וביה לפרוץ את הגדר, בעזרת מספרי תיל. יתר על כן, הוא התחיל לזמזם את 
אחת המנגינות ההולנדיות שלו, ולא כל כך בשקט. שיערתי שבקרבת השומר 
המצרי ישנים עמיתיו, בעמדה או בבונקר. לא היה לי ספק שאם נמשיך בפריצת 
הגדר יסתיים העניין בקרב, שכאמור לא היה רצוי כלל. פולק היה בכיר ממני 
בדרגתו, אך אני הייתי מפקד הפעולה. נאלצתי להורות לו, בלחש אך בתוקף, 
מזרחה  מטר  כ־200  הנחנו  המוקשים  את  לאחור.  לסגת  בנעליו,  משיכה  תוך 
משם, על דרך עפר. כאשר חידשו המצרים את הקרבות באותה גזרה, יום לפני 
פקיעת ההפוגה, שמחנו לראות מן המוצבים שלנו כלי רכב מצריים עולים על 

המוקשים שפיזרנו, ומתפוצצים.
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בדרך בורמה

צורפה  היא  הקשר.  לחיל  והוצבה  לצה“ל  אראלה  התגייסה  מאי  חודש  בסוף 
כמפענחת כתבי סתר אל מפקדת מחוז השפלה, שהוקמה באותם ימים באחד 
מבתי ההבראה בגדרה. אראלה ביקשה תחילה להצטרף לגדוד שלנו, אך אני 
התנגדתי לאפשרות של ערבוב בין תפקיד ורומנטיקה. עם זאת, מקום השירות 
שלה לא היה מרוחק מהמחנה שלנו בחצור, והרביתי לבקר אותה. כבנו של נהג 
אותנו  ששירתה  הקטנה,  המשאית  את  לקחת  לעצמי  הרשיתי  ותיק  משאיות 
במשלטים, כדי לבקר את אהובתי. הכול הלך למישרין עד שניסיתי להחנות 
את המשאית בין עצי האורן הצפופים, בקדמת בית ההבראה. בנסיעה לאחור 
נתקלתי בעץ והפגוש הקדמי נקרע ממקומו. הנחתי אותו במשאית והמשכתי 
לנסוע, אך מרוב התרגשות שכחתי לשחרר את מעצור היד. הקבינה התמלאה 

עשן, אך למזלי לא פרצה אש. 
בכל זאת קיבלתי רשות מהמג“ד לערוך טיול לירושלים, באחד הג‘יפים 
בורמה“,  “דרך  אל  ויצאנו  הגדוד. אספתי את אראלה מגדרה  לרשות  שעמדו 
שנפתחה ימים מעטים קודם לכן אך עדיין טרחו על שיפורה כלי הנדסה ומאות 
פועלים. הירידה מבית סוסין לעבר שער הגיא היתה עדיין רצופה מהמורות, 
ומדי פעם נאלצנו להמתין ל“ּבַרוד“ שנועד לסלק סלעים גדולים. הדרך כולה 
היתה מרובדת באבק לבן, מכתישת הסלעים. עד שעלינו שוב על כביש שער 

הגיא כבר נראינו כאופים מכוסי קמח. 
עלינו לירושלים בדרך הרומית המטפסת ממוצא, שכן הכביש הרגיל נמצא 
תחת תצפית הירדנים. אלה החזיקו בכפר בית איכסַא, ששלט על הכביש. בירושלים 
עצמה שהינו רק שעה קלה ולא הספקנו לראות הרבה. האווירה ברחובות היתה 
רגועה, אך ניכרו היטב סימני ההרס מן ההפגזות. על קירות הבתים נראו שריטות 
ציבורי אבנים מקירות מתמוטטים. כמה  נערמו  ושם  ופה  ורסיסים,  של כדורים 
חנויות כבר נפתחו, ואפילו זכינו בכוס קפה לא כל כך גרוע, ובעוגת שמרים טרייה, 

בבית קפה ששמר על מכובדות “יקית“ ושידר עסקים כרגיל. 
בדרכנו חזרה לשפלה סרתי אל מפקדת הגדוד החמישי )מחטיבת פלמ“ח 
הראל(.  קיבוץ  )היום  ג‘יז  בית  הכפר  של  המוכתר  בבית  ששכנה  “הראל“(, 
ב“גבעתי“  כמ“מ  עצמי  את  הצגתי  זריז.  יוחנן  המג“ד,  של  למשרדו  נכנסתי 
ושאלתי אם אוכל להצטרף לגדודו. נמשכתי אל התהילה שאפפה את הפלמ“ח, 
וחשבתי שכאן אביא יותר תועלת. “ברצון רב,“ ענה לי המג“ד, “אם תביא לי 
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פתק משמעון אבידן, המח“ט שלך, שהוא מסכים לוותר עליך.“ לא היה לכך כל 
סיכוי, וחזרתי לגדוד שלי, לטוב ולרע. 

עשרת הימים — הפשיטה בִאסדוד

לקיים  הוחלט  בגדוד,  הזוטר  הפיקוד  בסגל  שהורגש  החמור  המחסור  עקב 
קצין  אפל,  חנוך  מונה  הקורס  כמפקד  גדודי.  מ“כים  קורס  ההפוגה  במהלך 
בדרגת סרן, אחד ממפקדי הפלוגות בגדוד. אני צורפתי לקורס כמדריך. תוך כדי 
כך התחדשה הלחימה, שלימים נודעה כ“קרבות עשרת הימים“ )19-9ביולי(. 
במהלך קרבות אלה ריכזה חטיבת “גבעתי“ את עיקר מאמציה בגזרה הדרומית. 
על גדודנו הוטלה משימת ההגנה בגזרה הצפונית, שלא היתה החזית העיקרית. 
עם זאת, היתה זו חזית פעילה, עם הפגזות, פשיטות ופשיטות נגד כדבר יום 
ביומו. תחילה הוחלט במפקדת הגדוד להשלים את אימוני קורס המ“כים, ללא 
הפרעה. אולם התוכנית שונתה כאשר הוטלה על הגדוד משימה קשה במיוחד, 
כוחות  לרתק  במגמה  ביולי,  ב־16  הקורס.  חניכי  את  המג“ד  צירף  ולביצועה 
מצריים, הוחלט לפשוט על חודו הצפוני של הגיס המצרי, הערוך ומבוצר היטב 

סביב תחנת הרכבת של הכפר אסדוד. 
פלוגת הפשיטה נחלקה לשלושה כוחות־משנה. קבוצה בפיקודו של שמחה 
לפרוץ  נועדה  לגדודנו,  הוצב  “אלטלנה“  איש אצ“ל שבעקבות פרשת  זעירא, 
אל עומק המוצב המצרי, לפוצץ מספר בונקרים ולסגת. קבוצה שנייה, בפיקודי, 
היתה אמורה לתפוס עמדות מימין, לרתק את המצרים ולהסב את תשומת לבם 
מן הכוח של זעירא. קבוצה שלישית, בפיקודו של יהודה קורצ‘יק )קורן(, איש 

כפר אהרון, נועדה להבטיח את מקום הפריצה ושימשה כעתודה כללית. 
בין חושך  זכור לי כמהומה רבתי, כרסיסי תמונות שנגלו לעיני  הקרב הזה 
לחושך. פעמים רבות, כאשר סיפרתי את סיפור הקרב באסדוד, שאלתי את עצמי 
או  בדמיוני  מורכב מפרטים שהשלמתי  ומה  זוכר,  באמת  אני  הדברים  מכל  מה 
ממידע שקיבלתי מאחרים, לאחר מעשה. הקרב בפאתי אשדוד היה רווי עשן ואש, 
רעש ופחדים, וקשה לתארו במילים. הזיכרון הראשוני אינו אלא קטעי תמונות 

מרוסקות, שרק לאחר מעשה שולבו בתמונה רציפה של מה שקרה בפועל. 
ואדי עמוק, חצינו את כביש החוף  התקרבנו אל העמדות המצריות דרך 
מתחת לגשר “עד הלום“ ונערכנו להסתערות מצפון־מערב לעמדות המצריות. 
פרשתי את מחלקתי לאורך דיונה, שהתגבהה במרחק כ־100 מטר מקו הביצורים 
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המצריים. היה זה ליל קיץ בהיר, וממש לפנַי ראיתי בונקר גדול. לא הספקתי 
זעירא את פקודת הפריצה. מיד  רגע קט קיבל שמחה  וכעבור  להרהר במצב 
ניעור המערך המצרי, ושדה הקרב הואר בזיקוקים. כצפוי הוצפה מחלקתי בבת 
אחת באש כבדה. היינו פרושים ממש על קו ההגנה של המקלעים הבינוניים 
והעיפו  שכבנו  שעליה  בדיונה  פגעו  המקלעים  וכדורי  שממולנו,  בבונקרים 
באוויר נתזי חול. תוך כדי ספיגת האש יכולתי לראות את שמחה ואנשיו חודרים 

לעומק המוצב המצרי, משתלטים על אחד הבונקרים ומפוצצים אותו. 
בינתיים החלו אנשים במחלקתי להיפגע. דניאל קרצ‘בסקי, בן ראשון לציון 
שהכרתי מנעורי, שכב ממש לידי ונפגע בחזהו. קשה היה לשלוט על הכוח תחת 
האש הכבדה, ולא יכולתי לדעת מה קורה לכל אורך הקו. בין כה וכה השלים 
זעירא את מלאכתו, ופקודת נסיגה כללית הועברה במקהלה קולנית: “לסגת! 
דניאל  את  אתי  גורר  אל המדרון האחורי, כשאני  אנשי  עם  נסוגותי  לסגת!“. 
טווח אש המרגמות המצריות,  היישר אל  נכנסנו  בדרך  היה בהכרה.  שעדיין 
לעשות,  מה  היה  ולא  גדולה  היתה  המהומה  נופלים.  החלו  נוספים  ואנשים 
מלבד להאיץ באנשים למהר ולצאת מאזור האש. בהדרגה התקבצה המחלקה 
ליד שקמה עתיקה, שאותה סימנו קודם לכן כמקום מפגש. אולם כאן התברר 
שמרטין קטנברג, מתנדב הולנדי איש מח“ל, נעדר. חזרנו לחפש אחריו, אולם 

לא הצלחנו לאתרו. 
בשדות  פסענו  בנפגעים.  ראוי  טיפול  לאפשר  כדי  לבסיס  לסגת  הוחלט 
יכלו  שלא  פצועים  הנשימה.  על  הכבידו  האבק  ותמרות  המבשילים  הדורה 
ללכת בכוחות עצמם הושכבו על אלונקות מאולתרות. בדרך נפח דניאל את 
נשמתו. הוא נפצע אנושות בחזהו ולא יכולנו להצילו. ההולנדי קטנברג הוכרז 
כנעדר. בתום המלחמה, לאחר נסיגת המצרים, נעשו מאמצים רבים לאתר את 
מקום קבורתו של קטנברג, אך המאמצים עלו בתוהו והוא נרשם כחלל צה“ל 

שמקום קבורתו לא נודע.

ההפוגה השנייה

במהלך “קרבות עשרת הימים“ השתלטה החטיבה על אזורים נרחבים חדשים, 
באזור הנקרא היום חבל עדולם. אך לא היה לחטיבה די כוח להחזיק קווי חזית 
רציפים, והשטחים הללו הפכו בחלקם למעין “מערב פרוע“. הימים היו ימי קציר 
חטים ושעורים, ומדי לילה היו פליטים פלסטינים מנסים לחדור בפרצות שבין 
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שנשכחו  חפצים  וללקט  פירות  לקטוף  שנטשו,  הכפרים  אל  לשוב  המוצבים, 
בבהלת הבריחה. מקצתם העזו לקצור את השדות והיו חודרים בלוויית גמלים 
וחמורים כדי לחזור עם שחר לשטחים שבשליטתם, במערב הר חברון, כשהם 

עמוסים לעייפה. 
במגמה להשתלט על אזורים נרחבים אלה הוחלט להציב מארבים בנתיבי 
הלילה  את  ומבלים  מזרחה,  יוצאים  היינו  לילה  לילה  העיקריים.  ההסתננות 
הכירו  שהפלסטינים  משום  הצלחנו,  תמיד  לא  המסתננים.  לשיירות  במארב 
לא  שיירה,  ליירט  הצלחנו  אחד  לילה  רק  להתחמק.  וידעו  השטח  את  היטב 
הרחק מהכפר ַקזאזה, שבו בוצעה פעולת התגמול הראשונה שלנו כחצי שנה 
קודם לכן. פרשתי את אנשי לרוחב הדרך, כשפנינו מופנות מערבה. שכבנו שם 
שעה ארוכה כאשר לפתע צץ ערבי בודד ממש מולנו, במרחק מטרים ספורים. 
הרחק מאחוריו יכולנו לראות באפלה גמלים וחמורים מתנהלים לִאטם. הערבי 
היה מן הסתם גשש, שהלך לפני השיירה כדי להתריע על סכנה. כאשר הגיע 
ממש מעלינו קפצתי על רגלי ופקדתי בערבית “ואקף!“ אולם המסכן היה כבר 
קרוב מדי אלי, ומן הסתם נבהל מאוד, וכדי להתגונן מפני חיבק אותי. גם אני 
נבהלתי מאוד, חששתי שהוא חמוש ועלול לפגוע בי. לא נותרה לי ברירה אלא 
מטווח  באדם  שיריתי  היחידה  הפעם  זו  אפס.  מטווח  מאקדחי,  בחזהו  לירות 
כל כך קצר. יכולתי לראות את עיניו הנדהמות בטרם צנח בין זרועותי, קטול. 
הסתערנו קדימה, אבל השיירה הקטנה נפוצה לכל עבר בהשאירה מאחור חלק 

מהמטען וגמל אחד או שניים.

חלון מול חלון

באחת החופשות נודע לי שקצינים וסמלים מגדוד 52, רבים מהם ידידי מנוער, 
החליטו לבלות ביציאה משותפת לבתי הזונות בחיפה. הייתי עדיין בתול ולא עלה 
על דעתי לבזבז את החוויה הראשונה על זונה אלמונית. אף על פי כן, הסתקרנתי 
והצטרפתי. המבצע אורגן לפי מיטב המשמעת הצבאית. הבדחנים של גדוד 52 כינו 
את המבצע “חג הנטיעות“ והרב־סמל הגדודי שלח שליחים לסייר בשטח ולסמן 
את הדרך בסימני חצים שנשאו את שם המבצע. נסענו במספר כלי רכב והאווירה 
היתה עליזה. אווירה גברית שלוחת רסן. החברים, שכבר השתתפו בקרבות רבים 
ואף איבדו את מיטב חבריהם, חשו ש“מגיע להם“ להתפרק. בשדה הקרב הם כבר 

הוכיחו את גבריותם; עתה רצו להפגינה גם בבתי הבושת. 



104 ✦ בן המאה שעברה

שאותרו  התחתית,  בעיר  בתים  למספר  ופנתה  החבורה  התפרקה  בחיפה 
סמטה  לעבר  אותנו  הובילו  והשלטים  הקבוצות  אחת  אל  הצטרפתי  מראש. 
צרה באזור ואדי ניסנאס. צוהלים עלינו לאחד הבתים, שנראה מהוה ומרופט. 
באולם הכניסה, ליד מכתבה גדולה, ישבה אישה שמנה בגיל העמידה, לבושה 
בקפידה בשמלה צנועה ומאופרת באיפור כבד. לא ניתן היה לטעות בזהותה: זו 
היתה המטרונה הראשית. לאורך הכתלים ניצבו ספות מקטיפה אדומה, ועליהן 
בחלוקים  או  תחתונים,  בבגדים  לבושות  היו  הן  זונות.  תריסר  כחצי  ישבו 
ניהלו  החברים  טפחיים.  גילו  אך  טפח  וכיסו  כראוי  נרכסו  לא  שכפתוריהם 
משא ומתן קצר עם ה“מדאם“ ונכנסו אחד אחד אל החדרים, כשהם מלווים 

בזונות שבחרו. 
לחברי  ממתין  הסמטה,  אל  הפונה  החלון  ליד  ונעמדתי  הצטדדתי 
שיסיימו את עיסוקם. מדי פעם פנתה אלי ה“מדאם“ בדברי עידוד. ניכר בה 
שהיא רגילה בלקוחות מהססים. הכול היה כל כך מסחרי, וולגרי ומבחיל, 
נשקף  הצרה  לסמטה  מעבר  לחלון.  מבעד  החוצה  מבטי  את  הפניתי  ואני 
חלון הבית שממול, מכוסה בווילון מלחמה. מבעד לווילון ראיתי חדר קטן 
מואר באור עמום ומקושט בחן. ארון ספרים צנוע, שולחן ועליו פרחים בכד 
צבעוני, תמונות על הקיר. על ספה מכוסת כרים נשענה נערה צעירה ונאה, 
שניגן  צעיר  עמד  מולה  בקוקו.  ההם  הימים  בסגנון  אסוף  שחור  שער  עם 
בכינור. את המוזיקה לא יכולתי לשמוע, אולם היה ברור שהוא מנגן במיוחד 

עבור הנערה. 
כל זה נשמע כקיטש גמור, אבל כך בדיוק היה. אני זוכר היטב את ההתרגשות 
שאחזה בי לנוכח הניגוד החריף בין האווירה ששררה בבית הזונות לבין מה 
שראו עיני בחלון שממול. כשנה לאחר אותו אירוע סיפרתי את הסיפור לנסים 
הוא  בפלוגתי.  מחלקה  מפקד  היה  המלחמה  שלאחר  והסופר,  המחזאי  אלוני, 
התרשם וביקש את רשותי להשתמש בסיפור כחומר ספרותי. כעבור זמן קצר 
התפרסם בעיתון החיילים “במחנה“ אחד מסיפוריו הראשונים של אלוני, תחת 

הכותרת “חלון מול חלון“.

אל מול פני המלחמה החזקה

על  המצור  לפריצת  להתכונן  החטיבה  החלה   1948 אוקטובר  חודש  בראשית 
הנגב. כחלק מההכנות למבצע “יואב“ הוטל על גדוד 55 לתפוס מוצבים בקצה 
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המלחמה  פני  מול  אל  הפעם  התייצב  הגדוד  החטיבתי.  המרחב  של  הדרומי 
ּכַַרִתיה.  הכפר  סביב  מבוצר  מערך  תפסה  פלוגתנו  האש.  בקו  ממש  הקשה, 
המשלט חסם את כביש מג‘דל-פלוג‘ה, והיווה מעין טריז בתוך המערך המצרי. 
אולם, עם תחילת ההפוגה השנייה הצליחו המצרים להקים שורה של מוצבים 

שהקיפו את כרתיה מדרומה, ובכך חזרו וניתקו את הנגב מחדש. 
המשלט היה חפור ומבוצר היטב, לאורך גדרות הצבר שעיטרו את הכפר 
מכל צדדיו. רוב בתי הכפר, העשויים מחימר, כבר היו מפוררים והרוסים למחצה. 
מפקדת הפלוגה שכנה במבנה אבן שניצב במרומי גבעה. לצדו של הבית נחפר 

בונקר מרווח, ששימש כעמדת פיקוד לשעת לחימה ובעת הפגזות. 
בראשית אוקטובר כבר החל קטיף ההדרים, המשאב החשוב ביותר למשק 
הלחוץ של מדינת ישראל הצעירה. לכן ניתנה הוראה לשחרר את כל החיילים 
ידוע  שהיה  ז‘בליוק,  יגאל  שלנו,  המ“פ  זה  ובכלל  הקטיף,  לביצוע  החיוניים 
במושבות הדרום כאחד האורזים המקצועיים ביותר בשפלה. לכן, כאשר ירדה 
הפלוגה שלנו לכרתיה כבר פיקד עליה אבנר כהנוב, ואני מוניתי כסגנו. אך יום 
לאחר שהגענו למוצב, בחילופי יריות עם המצרים, נפצע אבנר מכדור ונזקק 
לאשפוז. לפני שהבנתי מה מתחולל, ומבלי שהייתי מוכן לכך כראוי, מצאתי את 
עצמי ממלא את מקום מפקד הפלוגה. ימים ספורים לאחר מכן נקלענו ללחימה 
לקיומו של  האחרונים  בחודשים  וגם  “יואב“  מבצע  כל  ולאורך  אינטנסיבית, 

גדוד 55, שימשתי בפועל כמפקד פלוגה א‘. 

חבורת מפקדי הפלוגות של גדוד 55
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דווקא  באוקטובר,  ב־15  התחולל  “יואב“  מבצע  של  הפתיחה  אקורד 
במוצב שבפיקודי. כדי לטשטש את היוזמה ההתקפית של צה“ל, שהיתה בה 
הפרה בוטה של צו ההפוגה של האו“ם, הוחלט לביים פרובוקציה. ישראל 
טענה שהקמת המוצבים המצריים מדרום לכרתיה, וחסימת הדרך לנגב, היו 
מלכתחילה הפרה של צו ההפוגה. כדי להמחיש את הטענה הגיע אלי ב־14 
באוקטובר הסמג“ד שלנו, מיכאל צ‘צ‘יק, בלוויית שתי משאיות, גרוטאות 
שבכל  אלא  דלק,  בחביות  לכאורה,  עמוסות,  היו  המשאיות  נעו.  שבקושי 
שחר,  עם  למחרת  ריקות.  היו  השאר  מלאה.  אחת  חבית  רק  היתה  משאית 
בחיפוי אנשי פלוגתי, החלו המשאיות לנוע מהמוצב דרומה, היישר אל עבר 
המוצבים המצריים, בתקווה שהללו יפתחו באש וייתנו לצה“ל עילה לפתוח 
במבצע המתוכנן. אולם המצרים המתינו ולא פתחו באש, למרות שהמשאיות 
כבר התקרבו אליהם מאוד. בלית ברירה פוצצו הנהגים את המשאיות, ואז 
פתחו המצרים בהפגזה כבדה על המוצב שלי. המבצע החל. היינו חפורים 
היטב, ולכן לא ספגנו נפגעים, אולם המהומה היתה גדולה. ענני עשן ואבק 

כיסו את כל הכפר וריח חריף של אבק שרפה עמד באוויר. 
מכתב  הגדודי  הדוור  לי  הביא  ההפגזה,  של  בעיצומה  בוקר,  עם  למחרת 
המידע  שלפי  נאמר  ובו  סער,  קיבוץ  ממזכירות  היה  המכתב  קטנה.  וחבילה 
שבידם אני שייך לקיבוץ ואני מוזמן לאספת הכינון שלו. מלכתחילה לא היתה 
מבצע  בעיצומו של  במלחמה,  שנוצר  ובמצב  לקיבוץ,  להצטרף  כוונה  כל  לי 
היתה  זו  ההזמנה.  על  להשיב  אפילו  יכולתי  לא  פלוגה,  על  מפקד  אני  שבו 
הפעם האחרונה שבה שמעתי מהקיבוץ “שלי“. מן החבילה שלפתי את השנתון 
של “הארץ“, שכלל באותה שנה את “שירים על ארץ הנגב“ של נתן אלתרמן 
ופרקים מתוך “שירה“ של עגנון. הכרך נשלח אלי על ידי ד“ר אורי בושביץ, 
מורי האהוב מהגימנסיה. התרגשתי מן המחווה, אבל לא התפניתי לקרוא בכרך 

אלא לאחר המלחמה. 
ניצבה בפני כבר עם ראשית הקרב. קיבלתי הוראה  דילמה של מנהיגות 
לשלוח שני חיילים, שאומנו כצלפים, כדי שיתחפרו מבעוד לילה סמוך לקווי 
האויב ועם שחר יתחילו לצלוף ולהרוג חיילים מצרים. אחד הצלפים היה בעל 
משפחה ואב לתינוק. הוא סירב למלא את הפקודה. גם אני לא ראיתי בה טעם 
רב, משום שהסיכון היה גדול והתועלת מעטה. עתרתי אפוא למג“ד, ולהפתעתי 
אב  שאותו  הסכנה  שבוטלה  משום  לי,  רווח  הפקודה.  את  לבטל  הסכים  הוא 

לתינוק לא יחזור מהשדה. על כל פנים, את מבוכתי לא שכחתי.
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חולייקאת

חטיבת “גבעתי“ התרכזה עתה באזור ג‘ּוליס, לקראת התקפתה על מוצבי הצומת 
בצד המערבי של הגזרה. פלוגתי הצטרפה אף היא למאמץ החדש. עד שהגעתי 
לגזרה החדשה כבר השלימו גדודים אחרים מהחטיבה את כיבוש מוצבי המצרים 
סביב צומת עיראק סּווֵיידאן )צומת גבעתי כיום(, ויחידה קדמית כבשה גם את 
הכפר ּכאּוּכַּבה, כ־2 קילומטרים מדרום לצומת וכ־2 קילומטרים מצפון למוצבי 
חּולֵייקאת. שעות אחדות לאחר הכיבוש נשלחה פלוגתי לתפוס מוצב מעל לכפר 
הזה, ולהתבצר בו. המוצבים של חולייקאת השתרעו במרחק כמה מאות מטרים 
שהיתה  רדודה,  כורכר  גבעת  על  התבצרה  פלוגתי  עיני.  לנגד  ממש  מדרום, 
חולייקאת  מוצבי  על  ההתקפה  לקראת  רבים.  ובוסתנים  ענבים  כרמי  מכוסה 
הוצבו במוצב שלי גם מספר מקלעים בינוניים, ובגיא שמאחור הוצבה סוללה 
של מרגמות. את שעות אותו יום הקדשנו להתחפרות, בעזרת קבוצת פועלי 
בניין שהובהלה ממושבות הדרום. בלילה כבר היה לי בונקר מדופן ומחופה. 
פלוגה מגדוד 54 תקפה את המוצבים בגזרה השמאלית, מול העמדות שתפסנו. 

המג“ד צבי צור קבע את עמדת הפיקוד שלו בתוך הבונקר שלי. 
לוותה  נגרמו אבדות לא מועטות. הלחימה  ולכוחותינו  היה קשה,  הקרב 
ברעש נורא, הן מאש הפגזים המצריים שניתכו על מוצבנו כל הלילה, והן מאש 
הנשק המסייע של כוחותינו שפעל בקרבתנו. במחפורת הפיקוד שלי, שהפכה 
למוצב הפיקוד של גדוד 54, יכולתי להאזין כל הלילה לרשתות הקשר ויכולתי 
בנימין מפקד על אחת הפלוגות של  ידעתי שאחי  לעקוב אחר מהלך הקרב. 
לו,  הורגלתי לדאוג  חולייקאת. מילדותי  52, שתקפו את מרבית מוצבי  גדוד 
וזכורה לי המחשבה שחלפה בראשי: “מה אומר לאימא אם ייפגע?“ זכורה לי 
גם השלווה יוצאת הדופן שבה ניהלו את הקרב מפקדי הגדודים, יעקב פרולוב 
וצבי צור. המח“ט, שמעון אבידן, היה נערץ על כל קציני החטיבה שהכירוהו. 
עורר  הקשר,  ברשת  לפעם  מפעם  שלו, שנשמע  היקי  במבטא  האופייני,  קולו 

אפקט מדהים של הרגעה וביטחון. 
ונסעתי בו כמה קילומטרים  עם בוקר עליתי על הכביש המוביל דרומה, 
בין עצי השקמים ומטעי הענבים. מן הכביש לא נראו המוצבים המצריים שזה 
עתה נכבשו, והכול נראה שלו. משאבות נפט עדיין לא פעמו שם. הדרך היתה 

פתוחה לרווחה, והמצור על הנגב בא לקצו. 
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בעקבות האויב הנסוג

כ־ דילגה  פלוגתי  גדודנו.  של  פרישתו  הרחבת  את  ִאפשר  חולייקאת  כיבוש 
קילומטרים  כ־3  לדרום,  מצפון  מתמשך  רכס  ותפסה  מערבה,  קילומטרים   2
מפקדת  שכנה  שבה  מג‘דל,  של  המשטרה  תחנת  מול  החוף,  לכביש  ממזרח 
אחר  ולעקוב  תצפיות  להעמיד  עלינו  הוטל  החוף.  בגזרת  המצריים  הכוחות 
שינויים במערך המצרי. לגדוד סופח צוות של זחל“ם נושא תותח 20 מילימטר, 
ובו שלושה לוחמים: קפי, צעיר יהודי מברוקלין שהתנדב למח“ל, בעל ניסיון 
קרבי ממלחמת העולם השנייה; ג‘סי, אינדיאני יפה תואר משבט הנבהו, שבא 
מנוואדה; ושלוימ‘לה, פליט השואה שהגיע ארצה במסגרת הגח“ל. השלושה 
סיירו בגזרתנו מבלי שהגדרת הכפיפות שלהם תהיה ברורה. הם, על כל פנים, 
עשו כל מה שעלה על רוחם. באחד הימים הם יצאו לעבר קווי האויב ונקלעו 
הכינו  למוצב,  חזרו  רך,  עגל  חטפו  הם  בערבים.  מאוכלס  עדיין  שהיה  לכפר 

מטעמים מן העגל והטעימו מהם חיילים מפלוגתי. 
כיבושין  בדברי  ופתח  למשרדו  ואותם  אותי  זימן  הוא  למג“ד.  נודע  הדבר 
והסביר להם את הצורך לשמור על ההפוגה שהוטלה מטעם האו“ם. קפי הקשיב 
ברוב קשב, ולאחר שסיים המג“ד את דרשתו הוא נשען על השולחן, קירב את פניו 
 Majors come and majors go, but such a“ :לפני המג“ד, ואמר באנגלית צחה
!shmock I never saw“. נד בראשו לחבריו, יצא מהמשרד, התניע את הזחל“ם 
ונעלם. שוב לא ראינו אותו. גסותו של קפי לא היתה מוצדקת, משום שהמג“ד 

שלנו היה איש ישר ונבון ואף צדק בדבריו. אך הפראות הרשימה אותי. 
ינסו  פלסטינים  שפליטים  לאפשרות  בקשר  הוראה  קיבלנו  ימים  באותם 
לצעוד בהמוניהם כדי לחצות את הקווים ולחזור לכפריהם. קיבלנו פקודה חד־
משמעית, לפתוח באש על מנת למנוע את שובם ויהי מה. הייתי מזועזע מן 
האפשרות הזו, אך אני זוכר בבירור שלא היה בלבי שמץ של ספק שאבצע את 
הפקודה כלשונה. הזדהיתי ללא סייג עם ההחלטה שהפלסטינים, אשר פתחו 
לחזור.  יורשו  לא  שוב  יהודית,  מדינה  להקים  מאתנו  למנוע  וניסו  במלחמה 

למזלנו לא הועמדנו בניסיון המזוויע הזה. 

✦ ✦ ✦

כל עוד לא נפלה בידינו משטרת עיראק סוויידאן )היום מצודת יואב(, נותרה 
בעינה הסכנה שהמצרים יחברו אל כוחותיהם בכיס פלוג‘ה. לכן הוחלט לנסות 



חייל קרבי ✦ 109 

פעם נוספת לכבוש את המצודה האימתנית. הפעם הוטלה המשימה על חטיבה 
8 המשוריינת, שהטילה לקרב את גדוד הפשיטה המהולל בסיוע טנקים ומטוסי 
רבים ממפקדי החטיבה שלנו  עם  ויחד  מועד,  בעוד  לנו  נודע  הדבר  הפצצה. 
היום.  באור  להתחולל  העומד  הקרב  על  להשקיף  כדי  תצפית  עמדת  תפסתי 
צה“ל  לוחמי  ישבו  הגבעות,  כל  על  סביב,  סביב  ביותר.  מוזר  מחזה  היה  זה 
מחזה  זה  היה  כאילו  עירומה,  בעין  ומי  במשקפות  מי  הקרב,  על  והשקיפו 
מטוסי  את  היטב  לראות  יכולתי  ישבתי  הגבעה שעליה  מן  מבוים.  אור־קולי 
ההפצצה הכבדים ומנמיכי הטוס. הפצצות כיסו את המצודה במעטה עבה של 
עשן. אחר כך התקרבו הטנקים ופיצחו את הקירות בתותחיהם, ולבסוף באה 
הסתערות הזחל“מים והג‘יפים. תוך שעה הורמו במצודה דגלים לבנים והמשמר 
המצרי נכנע. רבים מהצופים במחזה היו שותפים לניסיונות הכושלים בחודשים 
הקודמים לגבור על המבצר, ניסיונות שגבו מחיר דמים רב. כאשר הונף הדגל 

הלבן פצחו כולם במחיאות כפיים. 
רצועת  לאורך  מעמדותיהם  לסגת  אלא  ברירה,  למצרים  נותרה  לא  עתה 
החוף. בבוקר ה־5 בנובמבר הודיע לי הצופה כי הדגל המצרי הורד ממצודת 
המשטרה במג‘דל, וכי שיירות מצריות נוסעות דרומה. מאוחר יותר נודע שמזה 
ימים אחדים כבר עסקו המצרים בהוצאת כוחותיהם בהסתר, ובאותו בוקר ראינו 
קלה  ובתוך שעה  הגדוד,  למפקד  כך  על  הודעתי  שלהם.  המאסף  שיירת  את 
פלוגות  יתר  הנסוגים.  המצרים  בעקבות  פלוגתי  את  להוביל  פקודה  קיבלתי 
מזון  באספקת  שעסק  וטנדר  אחד,  מג‘יפ  לבד  ומשמאלי.  מאחורי  נעו  הגדוד 
וציוד, לא היה לנו רכב זמין ולא היה טעם לחכות עד שרכב כזה יגיע. הפלוגה 
וכפרים  שדות  בדרכנו  חוצים  שאנו  תוך  מזורז,  רגלי  במסע  אפוא  התקדמה 
יד מרדכי החרב. לאחר קרב  קיבוץ  דרום־מערב, לעבר  בכיוון  בקו אלכסוני, 
 Bren( חולייקאת קיבלתי לרשותי, משלל האויב, שני זחלילים נושאי מקלעים
Cariers(. הושבתי צוותי מקלענים בזחלילים, ויצאתי עמם קדימה כדי לנסות 
לחמוק,  הצליחו  שהמצרים  התברר  במהרה  הנסוגים.  המצרים  את  ולהדביק 

בנתיב שהכשירו על חוף הים. השטח היה נקי מכוחות אויב. 
תושבי הכפרים הפלסטיניים בגזרה, שנותרו חשופים, נבהלו ונסו בעקבות 
המצרים. כאשר הגענו לכפרים מצאנו אותם נטושים. פה ושם נתקלנו בזקן או 
זקנה, שכשלו במסע המפרך ולא הצליחו לחמוק. הגענו אל כביש החוף ליד 
הכפר הגדול ּבַרּבַרה, כ־3 קילומטרים מצפון ליד מרדכי. בשולי הכפר התנשאה 
שרשרת גבעות רדודות. הלאה דרומה משם ניתן היה לראות את גבעות החול 
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שמעבר לנחל שקמה, התוחם היום את רצועת עזה מצפון. כאשר הגענו לגבעות 
ראינו לתדהמתנו אלפי ערבים הגודשים את החולות. אלה ברחו מכפרי הסביבה 
ועדיין היו פוסעים דרומה, על נשיהם וטפם, נושאים את צרורותיהם. המראה 
היה מזעזע, אך מבחינתנו — משמח. אחרוני הפליטים כבר נמצאו במרחק של 
על  אף  המקלעים שלנו.  לטווח  ומחוץ  ניצבנו,  קילומטרים מהמקום שבו  כ־4 
לעבר  סרטים  מספר  לירות  והוריתי  הגבעות  על  מקלעים  שני  הצבתי  כן,  פי 
הפליטים, מעין איתות, לאמור: עתה משהסתלקתם, אין לכם דרך חזרה. זה היה 
ללא ספק מעשה טיפשי וחסר תכלית, אך הוא ביטא היטב את הלך הרוח ששלט 
האמנתי  רבות  שנים  ובמשך  הצעיר“,  “השומר  חניך  הייתי  ימים.  באותם  בנו 
לי שזהו  זה היה ברור  באפשרות להקים בארץ מדינה דו־לאומית. אך בשלב 

חלום באספמיה, ועשיתי מה שעשיתי ללא נקיפת מצפון. 
היה  היישוב  יד מרדכי.  קיבוץ  ונכנסנו בשערי  דרומה,  מברברה המשכנו 
שומם והרוס, אבל מגדל המים, הנטוי היום על צדו לצד פסל מרדכי אנילביץ‘, 
עדיין עמד על ארבעת עמודיו. מרחוק הבחנו שבמרומיו עדיין מתנוסס דגל 
מצרי. עלינו בסולם הברזל, אולם נוכחנו לצערנו שקמ“ן הגדוד הקדים אותנו, 
וכבר עמד במרומי המגדל כשהוא מקפל את הדגל לנגד עינינו. היטב חרה לי 
הדבר, משום שסברתי כי הזכות מגיעה ללוחמים, לא לקצין מטה. אך הייתי 
גאה מכדי לדרוש את החזרת הגזלה. נזכרתי באותו בוקר שבו עמדתי במרומי 
המגדל, ביום עליית הקיבוץ על אדמתו, ולראשונה נעשיתי מודע למשמעות 

הציונות. בשבילי נסגר כאן מעגל.

כיס פלוג‘ה

המשימות האחרונות שהוטלו על פלוגתי, במהלך חודש נובמבר, היו קשורות 
במצור שהוטל על החטיבה המצרית ב“כיס פלוג‘ה“. העמדות שלנו היו במרחק 
של כ־1,000 מטרים בלבד מעמדות המצרים, ובשעות היום היה צורך לנהוג 
בזהירות. המצרים היו צולפים מפעם בפעם לעבר עמדותינו. בסכנה הזו חשתי 
הוא  היוצא.  לגזרה, ללמוד את הבעיות מהמפקד  בואי  באופן אישי, מיד עם 
של  קדמית  לעמדה  לב  שם  ולא  גבעה,  על  הגענו  שאתו  הג‘יפ  את  העמיד 
המצרים, שממנה ניתן לצלוף בנו היטב. כאשר חזרנו לג‘יפ הוא היה נתון תחת 
מטר של קליעי מקלע, שטרטר ממרחק של כמה מאות מטרים. יכולנו לראות 
לא  נקובים.  היו  כבר  הצמיגים  כל  הג‘יפ.  דופנות  על  מקפצים  הכדורים  איך 
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היתה ברירה ובין צרור לצרור קפצתי לג‘יפ, התנעתי אותו ונסעתי כמה מאות 
מטרים במהלך אחורי, כשאני לוחץ בכל כוחי על דוושת הדלק, עד שיצאנו 

משדה האש. 
מדרום־ פלוג‘ה  כיס  על  הסוגרות  לעמדות  הועברנו  נובמבר  סוף  לקראת 
מזרח, לא הרחק מתל לכיש. גשמים עזים החלו לרדת והנתיבים לעורף נותקו. 
היו ימים שבהם התעכבה אספקת המזון ונאלצנו לפתוח את מנות הקרב. כמה 
מבעלי היוזמה צדו ציפורים, בעזרת הרובים הצ‘כיים, וצלו אותן במדורות. גם 
מוצפים,  היו  והחפירות  הבונקרים  החורף.  לתנאי  מותאמים  היו  לא  המוצבים 
בידינו  היו  למארבים.  יצאנו  בלילות  נטף.  והכול  מים  ספוגי  היו  ה“שינלים“ 
ידיעות על אודות קצין אנגלי אמיץ מהלגיון הערבי, בשם מייג‘ור לוקאט, שהיה 
אספקה  להם  ומעביר  חברון  הרי  מכיוון  “הכיס“  תוך  אל  לפעם  מפעם  חודר 
לוקאט,  מייג‘ור  וחימוש. בפלוגה התפתחה מעין אמביציה פראית לתפוס את 
נודע לנו כי  אולם הממזר חמק מידינו שוב ושוב. שמחנו מאוד אפוא כאשר 

“גבעתי“ עומדת להתחלף עם “אלכסנדרוני“, וכי אנו עוברים לחזית השרון. 
55. במהלך חודש דצמבר החל צה“ל  גדוד  וכה בא גם הקץ על  בין כה 
לשחרר חיילים בעלי משפחות, וכמה מאנשי פלוגתי נשלחו למחנה השחרורים. 
בפלוגה כבר שירתו לא מעט אנשי גח“ל. גם שורותיהם של יתר גדודי החטיבה 
בראשית  הקשים.  הקרבות  בימי  והנפגעים  האבדות  ריבוי  מפאת  התרוקנו, 
דצמבר הוחלט לפרק את גדוד 55 ולפזר את אנשיו בין יתר גדודי החטיבה. 
גילי,  בני  חברי  אל  לחזור  שמחתי   .52 גדוד  אל  בשלמותה  סופחה  פלוגתי 
להצטרף אל הגדוד המפואר הזה, ולשרת כתף אל כתף עם אחי בן שהיה בין 
מפקדי הפלוגות הוותיקים בגדוד. ב־12 בדצמבר עברנו למחנה בריטי ישן ליד 

צומת בית ליד. 
למרות שכבר פעלתי מזה כחודשיים כמפקד פלוגה בפועל, הוחלט בצדק 
ואני  ומבוגר ממני,  ותיק  לפיקודו של מפקד  תימסר  שהפלוגה החדשה־ישנה 
לציון,  ראשון  בן  אבירם,  מנחם  של  פיקודו  תחת  לשרת  סגנו. שמחתי  אהיה 
שאותו הכרתי היטב עוד מנעורי. תפסנו את הקו מול הכפר טירה, שהיה עדיין 
בשליטת הצבא העיראקי. מפקדת פלוגתנו שוכנה באחד מבתי האיכרים של 

כפר הס. החורף היה בעיצומו והשדות היו מכוסים ירק ופרחים. 
נפגשים  היינו  ובערבים  בגזרה שמדרומי נערכה פלוגתו של אחי בנימין, 
רמתיים.  המושבה  במרכז  החייל שהוקם  בבית  מהחטיבה  אחרים  קצינים  עם 
נהגנו  לא  מתוקים.  ליקרים  העדיפו  והצעירים  בירה  ללגום  אהבו  הוותיקים 
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להשתכר, אך האווירה היתה לוהטת למדי. באחד הערבים נתקלנו בצעיר עם 
כומתת שריון שחורה, שישב לבדו ליד שולחן קטן. על כתפו התנוסס תג של 
גדוד הפשיטה הנודע. מן הסתם גם הוא היה מבוסם קצת. הוא החל לקנטר 
ולהשמיץ את החטיבה שלנו, על כך שלא הצליחה לכבוש את משטרת עיראק 
סוויידאן בשש תקיפות, ואילו הגדוד שלו כבש אותה בתוך שעה. דבריו הקניטו 
אותנו. הזהרנו אותו פעם ופעמיים, אך הוא המשיך בקנטוריו. כבודנו כמפקדי 
כדבעי.  בבחור  לחבוט  והתחלנו  לחצר  יצאנו  ולכן  למבחן,  כאן  עמד  פלוגות 
תוך כדי מאבק חסר סיכוי, הוא צעק: “מורלה ובן, אני מכיר אתכם!“ לא הבנו 
את הדבר, כי הבחור לא היה מוכר לנו והמשכנו להפליא בו את מכותינו. רק 
היה  זה  כי  דם, למרפאה הסמוכה, התברר  אותו, שותת  כאשר הוחלט לקחת 
שמואליק בוגין. בנה של בת דוד של אבא. המשפחה חייתה בכפר מל“ל הסמוך, 
ובילדותנו אף ביקרנו בבית הוריו, אך לא זכרנו אותו. לאחר שנחבש לקחנו 
את שמואליק לבית אמו. היא הוציאה מן המזווה בקבוק קוניאק, כדי לחגוג את 
המפגש המשפחתי המחודש. שמואליק לא נטר לנו טינה, אך כאשר עזבנו הוא 

חזר וצעק אחרינו: “אף על פי כן, את המשטרה אנו כבשנו, לא אתם!“

הקרב ברמת הכובש

“גבעתי“ מחזית הדרום אל השרון,  כאשר החליט המטה הכללי להעביר את 
שקטה  גזרה  לתפוס  כבדות,  אבדות  שסבלה  לחטיבה,  לאפשר  היתה  הכוונה 
זרי  על  מדי  רב  זמן  לנוח  לנו  התיר  לא  בחטיבה  הלחימה  שרוח  אלא  יותר. 
הדפנה. המוצבים מהעבר השני של החזית הוחזקו בידי גדוד פלסטיני שאורגן 
כיחידת עזר לצבא העיראקי. הצבא העיראקי עצמו היה מכונס בריכוזים גדודיים 
בעורף, והעניק לפלסטינים גיבוי בשריון ובארטילריה. הפלסטינים היו “קלים 
על ההדק“ וחוללו מדי פעם תקריות. במיוחד סבל מן ההצקות האלה קיבוץ 
רמת הכובש. סמוך לבואנו לגזרה נהרג אחד מחברי הקיבוץ מירי צלף. אותו 
צלף ישב על גבעה מיוערת קטנה שהתרוממה במרחק של כ־800 מטר ממזרח 

לגדר המשק, והוחלט לסלק את המטרד. 
המשימה הוטלה על פלוגתנו, והיא כללה את כיבוש המוצב המטריד וכן 
צמד מוצבים שהעיראקים הקימו ממזרח, כ־2 קילומטרים מדרום לרמת הכובש. 
אני  ואילו  הדרומיים,  המוצבים  עבר  אל  מחלקות  שתי  הוליך  הפלוגה  מפקד 
נלוויתי אל מחלקה בפיקודו של סמל בצלאל לינדה, שנשלחה לתקוף את המוצב 
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מול רמת הכובש. ההתקפה נקבעה לליל ה־3/2 בינואר 1949. בדרום עוד געשו 
קרבות מבצע “חורב“, אך המלחמה עמדה להסתיים בתוך ימים ספורים. 

ובתוך  קצר,  היה  ההתקרבות  מסע  קלה.  כמשימה  התברר  המוצב  כיבוש 
צפוני עמוק, מבלי להתגלות. לאחר המתנה  באיגוף  ליעד  הגענו  כחצי שעה 
לוחמים פלסטינים  והפתענו כחצי תריסר  קלה, בדיוק בשעת הש‘, הסתערנו 
ערוכה  שהיתה  חפירות  מערכת  גילינו  במקום  בונקר.  בתוך  ופטפטו  שישבו 
הקיבוץ,  לעבר  כוונה  שהמערכת  מכיוון  אך  מחלקה.  של  בגודל  כוח  לקלוט 
נגד,  התקפת  צפויה  היתה  שממנו  המזרחי,  שהצד  הרי  מערב,  לכיוון  כלומר 
היה  לא  בידינו  מן העמדות שמצאנו במקום.  נתון בשליטה מספקת  היה  לא 
ציוד מתאים להתחפרות עמוקה, ועד עלות השחר יכולנו רק לשפר קצת את 

העמדות ואת תעלות הקשר, בעזרת אתי החפירה האישיים. 
עם שחר החלה הפגזת תותחים ומרגמות לאורך כל הגזרה. בשל הקרקע 
מה.  במידת  נבלמו  והרסיסים  התפוצצו  בטרם  קצת  שקעו  הפגזים  החולית, 
לאור היום התברר שממזרח לקו העמדות שבהן ישבנו עתה, השתרעה חורשה 
שהסתירה את שדה האש שלפנינו. בין העצים יכולנו לראות למטה במדרון, 
במרחק של כ־1,000 מטרים, כלי רכב צבאיים מתרוצצים הלוך ושוב על הכביש 

המוליך מקלקיליה לטול כרם. 
פקדתי  ולכן  ההסתערות,  תתחיל  לא  ההפגזה  נמשכת  עוד  שכל  ידעתי 
על האנשים לשקוע עמוק בתוך החפירות כל עוד האש הארטילרית נמשכת. 
המשכתי לסרוק במבטי את הגזרה המזרחית. בשעה שמונה פסקה ההפגזה ומולי, 
במרחק כ־100 מטרים, הבחנתי בחיילים נערכים להסתערות. בגלל החורש לא 
יכולתי לאמוד את מספרם, אולם נראה לי שהיתה שם פלוגת רגלים. הרמתי את 
המחלקה לעמדות ירי ופקדתי על מקלען לחפות עלי. יצאתי מהחפירה ובריצה 
מהירה בין העצים הגעתי לקצה החורשה. החיילים העיראקים הקדמיים ביותר 
היו עתה כ־50 מטרים לפני, ויכולתי לראות היטב איך הם מסתדרים בשורה 
חזיתית. השלכתי שלושה רימוני יד. הרימונים לא הגיעו עד החיילים העיראקים, 
אך יכולתי להבחין שהם ממהרים להשתטח על הקרקע, לפני שחזרתי במהירות 
יודע עד כמה השפיעה היוזמה הקטנה שלי, אך  אל קו החפירות שלנו. איני 

עובדה שההסתערות נדחתה. כעבור זמן קצר חודשה ההפגזה. 
לקראת הצהריים שככה האש ויכולנו לבחון את המצב בעמדות השונות. 
מכשיר הקשר נפגע והקשר עם המפקדה נותק. בהפגזה איבדנו שני חיילים. 
ישירות  פגע  פגז אחד  ביתר שאת.  בשעות אחר הצהריים התחדשה ההפגזה 
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בזווית עמדת הפיקוד, כ־2 מטרים ממקום עמידתי. אני לא נפגעתי, אך יוסף 
כובשי, בן שעריים שברחובות, נהרג מפגז שפיצח את ראשו. תמונה קשה שלא 
תישכח ממני לעולם. הדם ניתז לכל עבר והמוח המרוסק נשפך על פניו של 

יוסף, שקרס אל תוך העמדה ממש לרגלי. 
עיראקיים תפסו עמדות בעומק  בערך בשעה ארבע התברר שמשוריינים 
הפלוגה.  מפקד  החזיק  שבהם  הדרומיים  והמוצבים  שלנו  המוצב  בין  הקו, 
באותו  מדרום.  שלנו  המוצב  את  ששטפה  מקלעים,  באש  פתחו  המשוריינים 
זמן נפתחה עלינו גם אש מרגמות סמיכה למדי. חששתי שהפעם ינסה האויב 
בעמדה  להתייצב  החלטתי  המשוריינים.  בחיפוי  הדרומי,  מהאגף  להסתער 
הדרומית, כדי שאוכל לעקוב אחר מהלכי האויב. שעה קלה לאחר שהגעתי 
לשם התפוצצה פצצת מרגמה בשולי החפירה, ואני נהדפתי אל עומק החפירה 
ונפצעתי בראשי מרסיסים. הייתי המום ומבולבל. מישהו חבש אותי, אבל הדם 
הוסיף לכסות את פני. חשתי סחרחורת חריפה, ופחדתי שמא פצעי עמוקים ואני 

עלול לאבד את ההכרה. בין כה וכה התקרב הערב, וההפגזה פסקה. 
הגדוד,  של  הפיקוד  עמדת  אל  לרוץ  החלטתי  נפגם.  שלי  התפקוד  כושר 
בשולי הקיבוץ, כדי לבקש החלפה מיידית של המחלקה, שסבלה נפגעים לא 
מעטים. ביני לבין עצמי תירצתי את עזיבתי את המוצב בתירוצים שונים. היום 
ברור לי שהרצון לקבל טיפול רפואי דחוף היה המניע העיקרי. אכן, עם הגיעי 
אל הקיבוץ איבדתי את ההכרה. התעוררתי במיטה צחה ונקייה, בבית החולים. 
לימים התברר שפציעתי לא היתה כל כך חמורה. רסיס גדול שפגע בפני נתקע 
בעצם הלחי, ונשאר תקוע שם עד עצם היום הזה. שאר הרסיסים גרמו לפצעים 
שטחיים ואילו כושר שמיעתי נפגם לתמיד. בשעות הלילה הוחלפה המחלקה 
על ידי כוח חי“ם. כעבור כמה ימים הותקף המוצב שנית, והיחידה שהגנה עליו 

נאלצה לסגת. חזרנו למוצב רק לאחר שנחתם הסכם שביתת הנשק עם ירדן. 
זו  ובמסגרת  הכללי,  במטה  היסטוריה  ענף  כראש  התמניתי   1955 בשנת 
עסקתי בין השאר בחקר מלחמת העצמאות. חזרתי גם לאותו הקרב. החורשה 
צמחה קצת, והחפירות כוסו ובחול. נפגשתי עם תושבים מהכפרים הפלסטיניים 
שבסביבה. כמה מהם שימשו בשעתו כקצינים בגדוד הפלסטיני, ונשארו בצד 
העיראקי  שהקצין  שמעתי  מפיהם  לצה“ל.  השטח  מסירת  לאחר  הישראלי 
שפקד על ההתקפה נגדנו היה מפקד גדוד התותחים סא“ל עבדול כרים קאסם, 
שבשנת 1958 הנהיג את ההפיכה הרפובליקנית בבגדד וכעבור שנים אחדות 

נתלה בעצמו בעקבות הפיכה נגדו.
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לאחר שחרורי מבית החולים חזרתי אל הפלוגה, ומצאתי שהיא תוגברה על ידי 
מחלקת מח“ל מצפון אפריקה. רובם צעירים משכילים בוגרי תנועות הנוער 
הציוניות בתוניסיה, שדיברו ביניהם צרפתית. באותם ימים הגיע אלינו גם נסים 
אלוני, המחזאי הנודע, שסיים זה עתה קורס קצינים. הפקדנו בידיו את המחלקה 

ה“צרפתית“ החדשה. 
שן“  תחת  “שן  למבצע  בהכנות  החטיבה  עסקה   1949 פברואר  בראשית 
)שת“ש(, שנועד לכיבוש שטחים במעלה השומרון. ישראל דרשה את השטחים 
הללו במסגרת הדיונים על שביתת הנשק עם ירדן. על פלוגתנו הוטל לשוב 
של  הספר  בבית  שהינו  הקודם.  מהקרב  הדרומיים  המוצבים  את  ולכבוש 
מגדיאל, ועמדנו לצאת לקרב בתוך שעות ספורות. פקודה חריפה אסרה על 
החיילים לעזוב את המתחם, אך אחד החיילים הסתלק, ונתפס בידי הרב־סמל 
הפלוגתי כאשר הוא מבקש הסעה לתל אביב ליד הטרמפיאדה של רמתיים. הוא 
הובא למפקדה, ותוך כדי חקירתו ירה מפקד הפלוגה מאקדחו ברגלו של החייל. 
במחלקה הצרפתית החלה תסיסה קשה, והוחלט להרחיק את המפקד מהפלוגה. 

כך מצאתי את עצמי שוב כמפקד הפלוגה, ערב המבצע. 
עוד באותו ערב יצאתי עם מפקדי המחלקות לסיור מכין. אוזני היתה עדיין 
חבושה, ולכלכתי את התחבושת בבוץ. התקרבנו לעמדות העיראקיות וביחד עם 
אחד המפקדים התקדמתי אל הגדרות, כאשר לפתע הרגשתי משיכה בקרסול. 
בתוך החפירה שמולנו, כ־10 מטרים לפנינו, צעד חייל עיראקי. למזלנו שכבנו 
בתוך “צלחת“ השקיה, והעיראקי לא הבחין בנו. לאחר שהתרחק לעומק המוצב 
נסוגונו בזהירות. עמיתי המפקדים התפלאו על העזתי, אך עד מהרה התברר 
שרק אני לא שמעתי מבעוד מועד את שקשוק צעדיו של העיראקי. המשכתי 
לי ששמיעתי  אז התברר  רק  אותי במשיכת קרסול.  לזחול עד שמישהו עצר 

נפגעה מן הפציעה. 
את  קיבל  עבדאללה  שהמלך  לאחר  המבצע,  התבטל  דבר  של  בסופו 
רוב דרישותיה של ישראל. רצועה צרה סופחה לישראל במעלה ההרים, בין 
קליקיליה ובאקה אל־עַרּבִיה והלאה משם משני עבריו של ואדי ערה. פלוגתי 
תפסה עמדות חדשות מצדו המזרחי של כביש קלקיליה-טול־כרם. את מפקדת 
עבורנו,  חדשה  הרגשה  היתה  זו  טייבה.  הכפר  ליד  במחצבה  הצבתי  הפלוגה 
ונשים  גברים  עבדו  בשדות  מאוכלסים.  ערביים  לכפרים  נכנסנו  לראשונה 



116 ✦ בן המאה שעברה

במלבושים ססגוניים. כמה מן הגברים נשאו על זרועם סרטים לבנים, שעליהם 
אוטונומיה  מעין  להפגין  תמים  ניסיון  היה  זה  מקומי“.  “שוטר  בדיו  נכתב 
שלטונית. לא מחינו בידיהם, אך עד מהרה הבינו תושבי הכפרים את המציאות 

החדשה, והחלו להסתגל אליה. 
כאן גם נתקלתי לראשונה בתופעה שעתידה היתה ללוות את חיינו בשנים 
הבאות. ליד תחנת הרכבת של קלקיליה, תחנה שנמצאה עתה בחזקתנו, תפסנו 
פלאח שהסתנן דרך קו הגבול, שטרם סומן וגודר. עמדתי מול הערבי בשדה 
הסתובב  לפתע  בא.  ומדוע  הוא  מאין  לברר  מנסה  ואני  אקדחי שלוף,  פתוח, 
יריות לעברו, אבל הוא  יריתי מספר  והתחיל לברוח בריצה מבוהלת.  הערבי 
הפרדסים  באחד  מעינינו  ונעלם  התלמים  על  מקפץ  כשהוא  לרוץ  המשיך 
הסמוכים. התפלאתי על העזתו, ולא פחות מכך על כישלוני לפגוע בו. אך מיד 
התברר שנפגע הקנה של אקדח ה“טופי“ שלי, שמזמן לא ניקיתי אותו, וכך לא 

השיגו הכדורים את הערבי בר המזל. 
הגעתי  “שלי“.  המשלט  אל  לסור  החלטתי  הפלוגה,  את  שפרשתי  לאחר 
למוצב מכיוון ההתקפה של הכוחות העיראקיים. מצאתי שהחפירות נותרו כפי 
שעזבתי אותן, מאומה לא השתנה. אך ריח אבק השרפה פג זה מכבר והכול 
היה שקט ורגוע. אלא שעתה היתה הגבעה מכוסה בפרחים. האביב כבר היה 

בעיצומו.
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 על חומותיך ירושלים
הפקדתי שומרים

צבא המלחמה משתחרר

באביב תש“ט )1949( החל צה“ל לשחרר בהדרגה את הלוחמים. רוב החטיבות 
שלוש  סדיר  בשירות  נותרו  בקיץ  מילואים.  ליחידות  הפכו  בתש“ח  שלחמו 
חטיבות בלבד: “גולני“, חטיבה 7 המשוריינת והחטיבה שלנו. “גבעתי“ היתה 
בית  למחנה  עבר  שלנו  הגדוד  המרכז.  פיקוד  של  הסדירה  החטיבה  עכשיו 
נַּבאלא. גם זה היה מחנה אופייני לבנייה החפוזה והרשלנית של מלחמת העולם 
השנייה. מבנים סדוקים ומרופשים, הבנויים מלבני בטון מסוידות ומחופים בפח 
גלי, ללא תקרה. החלונות חרקו ואף פעם לא נסגרו כהלכה. הרצפות היו ברובן 
בביתן  מיטתי  על  בשוכבי  ולרוחב.  לאורך  מכבר  זה  בטון, שהתבקע  יצוקות 
יכולתי לראות עכברושים המטיילים על קורות העץ שתמכו בגג. מדי פעם היה 
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אחד מהם מועד ונופל היישר על אחת המיטות, לקולות הבעתה של הקורבן. 
גם החצר היתה מוזנחת, ובכל עבר היו פזורים שיירי ציוד מקולקל ואשפה. פה 

ושם צמח בקושי עץ מדובלל. 
אנשי  רובם  המלחמה,  בשלהי  שהגיעו  מגויסים  רק  עתה  נותרו  בפלוגה 
מטבח,  בתורנויות  באימונים,  עסקנו  שונות.  ארצות  מיוצאי  רב  ערב  גח“ל: 
בניקוי המחנה ובלימוד עברית. מדי פעם נשלחה אחת המחלקות להחזיק את 
אחד המשלטים שלאורך קו הגבול. רוב המפקדים היו ותיקים שטרם שוחררו. 
בנוסף לנסים אלוני, זכיתי במפקדי מחלקות מנוסים: תפוחי )יהודה אפלבוים(, 
שהיה   — אהרון  כפר  איש  )קורן(,  קורצ‘יק  יהודה   — ויודקה  ציונה,  נס  איש 
מבגדד  ותיק  עולה  קזאז,  נסים  היה  הרס“פ  אשדוד.  בחולות  המר  בקרב  אתי 
שהגיע ברבות השנים לדרגת סגן־אלוף והיה לחוקר של יהדות עיראק. הפקיד 
הפלוגתי היה איזי גורן, איש רחובות, בעל יומרות ספרותיות. הנהג שלי היה 
נחום לייבל, ידידי מתנועת הנוער בראשון לציון. גרתי עם הקצינים ועם אנשי 

המפקדה בביתן ששימש גם כמשרד הפלוגה. 
זו היתה חבורה מיוחדת במינה, שנראתה יותר כקבוצת בוהמיינים מאשר 
אנשי צבא סדיר. כך גם ראינו את עצמנו. באותם ימים התחלתי גם אני לפרסם 
מאמרים. במאמר קצר שפרסמתי ב“אשמורת“, ביטאון המשמרת הצעירה של 
 מפא“י, ערכתי ניתוח של שתי תמונות שנכללו באוסף מוזיאון דיזנגוף: נוף 
�ַאנטיליסטי של פול סיניאק ודמויות סלוניות של הצייר ההולנדי ואן דונגן. 
בימי חמישי בבוקר היינו נוסעים לשדה התעופה של לוד, לבדוק מה מפרי 
עטינו ראה אור בשבועונים השונים. לעתים היינו מאוכזבים, אולם על פי רוב 
יכולנו להתנחם בכך שלפחות אחד מהחבורה זכה לפרסום. ביחסים שבינינו 
את  להטיל  בעיה  לי  היתה  לא  אך  הפורמלי,  הדירוג  ניכר  לא  עצמנו  לבין 
מרותי בתחומי התפקיד. היינו חבורה עליזה והרבינו לטייל בצוותא ולשוחח 

על ספרות, שירה ואמנות. ענייני הצבא עניינו אותי פחות. 
לא התכוונתי להישאר בצבא. הייתי עייף לאחר חודשים רבים של מאמץ, 
שגרת האימונים וחיי המחנה שעממו אותי, וכבר הייתי קצר רוח לקראת שחרורי. 
אפילו התרשלתי באותם ימים במילוי חובותי כמפקד. גם המג“ד החדש, יוסקה 
גבע, לא היה שבע רצון. באחר הימים אף טרח בשעת בוקר מוקדמת והופיע 
במפתיע בביתן המפקדה שלי. הרס“פ היה ממונה על השכמת הפלוגה ועל שגרת 
עבודתה, ואת התעמלות הבוקר ניהל בתורנות אחד הסמלים. אנו במפקדה לא 
הקפדנו להשכים קום. לפתע מושך מישהו מעלי את השמיכה שכיסתה אותי. 
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“הזדקף! הזדקף!“ נהם המג“ד. כולנו קפצנו על הרגליים ויוסקה עזב את הביתן 
ברוגז מופגן. למרבה הפלא לא נמשך זעמו זמן רב, ואני זכיתי מצדו להערכה 

ואפילו לידידות.

✦ ✦ ✦

מועד שחרורה של אראלה התעכב, משום שתקופת השתתפותה הפעילה בקרבות 
משמר העמק לא נמנתה כחלק מהשירות הצבאי שלה והיה עליה להשלים מספר 
חודשים. עתה, בקיץ תש“ט, לאחר שרוב חברותיה עזבו את השירות, גם לה 
נמאס. החלטנו להתחתן וקבענו את המועד לאמצע ספטמבר, כך שהיא תוכל 
באותם  הקרובה.  הלימודים  כבר בשנת  הקיבוצים  בסמינר  בלימודיה  להתחיל 
ימים החלו לגייס קצינים לצבא הקבע והחלטנו שאשאר שנה או שנתיים בצבא 
לימודיה  ובתום  לימודיה,  את  ואממן  אראלה  את  אפרנס  במשכורתי  הקבע. 

אשתחרר מהצבא והיא תממן את קיומנו ואת לימודי באוניברסיטה. 
לקראת סיום שירותה הוצבה אראלה במחנה ליד עין חּוסּוּב )חצבה כיום(, 
שבו השתכנו חיילים שעסקו בסלילת הדרך לאילת. 120 גברים ושתי נשים: 
אם  ותבדוק  שלך  הישנות  החברות  עם  תיפגש  “לך  ומפענחת.  אלחוטאית 
עם  לא  דרומה.  ונסעה  אראלה,  לי  אמרה  אתי...“  להתחתן  רוצה  באמת  אתה 
כל “החברות הישנות“ שלי נפגשתי. רינה חזרה לחיפה ועמדה להינשא לספן 
שלא הכרתי. חזרתי לערב אחד אל אורה מקבוצת שילר. היא היתה עדיין יפה 
ומצודדת, אבל לי כבר לא היה ראש להרפתקאות חדשות. במקום זה החלטתי 

להפתיע את אראלה ולבקרה בעין חוסוב. 
הצעתי לנחום הנהג ולאיזי הפקיד להצטרף אלי לטיול בנגב. לרשותי עמד 
באותם ימים ג‘יפ מצ‘וקמק ללא גג. בנינו גג מאולתר מקרשים ומשמיכות, נגד 
השמש הקופחת. הצטיידנו במזון, מים ודלק, ויצאנו דרומה. הג‘יפ נראה כמו עגלת 
צוענים. לרוע המזל גם איבדנו את הבלמים, ממש לפני הירידה במעלה העקרבים. 
ירדנו אפוא ברגל, ורק נחום נהג, במהלך הנמוך ביותר. הוא נצמד כל הזמן לצד 
ההר, ידו אוחזת במעצור היד, על כל צרה שלא תבוא, והרגל משתרכת על הקרקע, 

מוכן לזינוק בשעת הדחק. לפנות ערב הגענו אל המחנה עייפים אך מרוצים. 
זמן קצר לאחר אותו טיול ערכנו את החתונה, על גג ביתה של אראלה, 
מראשון  וחברות  חברים  מספר  המשפחות,  שתי  בני  הוזמנו  לציון.  בראשון 
לציון, וכל אנשי הפלוגה שהצלחנו לשחרר. לא היתה תזמורת, לא היה צלם, 
אבל מצב הרוח היה מרומם. את החופה ערך רב המושבה. למרות האתיאיזם 
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שלי, מורשת “השומר הצעיר“, היה זה בעיני “הרב שלנו“, שהרי הכרנו אותו 
ואת זקנו המכובד מאז עמדנו על דעתנו, וגם הוא הכיר אותנו ואת משפחותינו. 
ליתר ביטחון הוא הזמין ללשכתו את ציפורה חמותי, לבדוק אם היא בטוחה 

שאמי אכן גיורת למהדרין ואני יהודי כשר. 
כאשר אימא התגיירה, בראשית שנות ה־20, לא נהגו לנפק תעודות גיור. 
אולם היתה בידינו תעודת נישואין של הורי מטעם הקהילה האורתוקודסית של 
ברסלאו. אימא גם היתה מוכרת במושבה כגיורת המדליקה נרות של שבת. אולם 
כל זה לא היה דרוש. חמש לא“י שתרמה ציפורה לצורכי דת שכנעו את הרב 
לערוך את החופה. זה לא היה הקושי ההלכתי האחרון שבו נתקלנו. אבי התעכב 
עכשיו  כבר שקעה.  לאחר שהשמש  החתונה  למקום  והגענו  בבית,  מה  משום 
טען הרב שהוא הכין כתובה עם תאריך היום שאך זה הסתיים, וזו בעיה. מגג 
הבית שעליו עמדנו אפשר היה להיווכח בעליל שהרב צודק בטענתו. השמש 
החמושים  החיילים  עשרות  שמראה  דומני  הזהב.  לחולות  מעבר  נחבאה  כבר 
שהתגודדו סביב הרב עזר לו להתגבר על הקושי ההלכתי. במשך שישים שנות 

נישואים מאושרים לא מצאתי צורך לבדוק האם נישואינו תופסים וכשרים. 

רעייתי אראלה
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שהתחתנו.  לאחר  מיד  הקיבוצים,  בסמינר  לימודיה  את  התחילה  אראלה 
הסמינר שכן באותם ימים בצפון תל אביב, ליד נחל הירקון. היא שכרה דירה 
במקום סמוך, יחד עם שתי חברות. אלו לא היו תנאים טובים לפיתוח זוגיות 
יכולנו  שבהם  השבוע,  לסופי  השארנו  הנישואים  מחיי  ההנאה  את  צעירה. 

להיפגש בחדר שהוקצב לנו בבית הורי.

✦ ✦ ✦

הרבה מזמני הוקדש בימים ההם לפתרון בעיות אישיות של חיילים בפלוגה, 
רובם עולים שזה מקרוב הגיעו לארץ. רווקים שהגיעו בגפם לא נתקלו בבעיות 
קטנים,  ואחים  זקנים  הורים  עם  שהגיעו  צעירים  גם  חסרו  לא  אולם  רבות, 
וחבלי קליטתם של אלה העיקו. לפני מספר שנים קיבלתי מכתב מחייל שלי 
ונזכר  בטלוויזיה  מופיע  אותי  ראה  הוא  נשכחת.  פרשה  לי  שהזכיר  לשעבר, 
באותם ימים ומצא לנכון לחזור ולהודות לי על כך שהרשיתי לו אז לעבוד 
ובתינוקת שלו.  בשעותיו הפנויות באחד הפרדסים, על מנת לתמוך באשתו 
השיב:  בפרדס,  זמן  באותו  יבלה  אם  צהריים  ארוחת  יאכל  היכן  לשאלתי 
“אקח לי סנדוויץ‘.“ אולם אני סידרתי שהוא יאכל בחדר האוכל של הקצינים, 
מחוץ לשעות השגרה. הפרשה זאת מאפיינת את הפתרונות הבלתי שגרתיים 

שנדרשתי למצוא כמפקד. 
על מנת שיוכל  החייל,  לבד משחרורו של  מוצא אחר  נותר  לא  לפעמים 
לפרנס את משפחתו. יוסף גז, חייל מן המחלקה הצרפתית, היה מבוגר מרוב 
ובלורית  מרשים  בשפם  מעוטר  תואר,  ויפה  קומה  גבה  גבר  היה  הוא  חבריו. 
זועק  היה  סבלנותו  את  איבד  וכאשר  עילגת,  היתה  שבפיו  העברית  שחורה. 
בצרפתית. הוא היה נשוי ואשתו היתה בהיריון מתקדם. מדי פעם קיבל טוראי 
ימים, עד שהוצע לו בסוכנות היהודית להצטרף  גז חופשה כדי לעבוד כמה 
למושב חדש במורדות הכרמל. היה ברור שאם לא ישוחרר בהקדם, יפסיד את 
ויחמיץ את ההזדמנות למצוא למשפחתו סידור  לו  חלקת האדמה שהוקצתה 
טוב לטווח ארוך. אך למרות המלצותי, בקשתו לשחרור מהצבא נענתה בסירוב. 
יוסף גז נקלע למצוקה קשה והתחיל להתפרע. הוא סירב לצאת לאימונים, קרע 
את המדים, ופעם אחת אף התפרץ למשרדי ופתח בצעקות, כשהוא ממרר בבכי 
לקרוא  ונאלצנו  להרגיעו,  קשה  היה  הביתן.  קירות  אל  ראשו  את  ומטיח  מר 
לשוטרי הגדוד ולעוצרו בתא המעצר. לאחר שנרגע קצת, הבטחתי לו שאפעל 

ככל יכולתי לשחרורו הקרוב. 



122 ✦ בן המאה שעברה

למחרת היום יצאתי למחנה השלישות הראשית. כסרן אלמוני, לא היה לי 
קל להבקיע את חומת הביורוקרטיה, אך הפעם “הלך לי קלף“. סא“ל שמואל 
סוחר, חבר קבוצת שילר ומוותיקי הבריגדה, שהכרתי בראשית המלחמה כאשר 
ניהלתי קורס מפקדים בקבוצה, היה עתה הממונה על תנועת כוח אדם בצבא. חרף 
זעקותיה של המזכירה, התפרצתי לחדרו. הוא שמח לקראתי והזמין עבורי כוס 
קפה, שהמזכירה הגישה בפליאה רבה. הסברתי לו את מצוקתו של החייל, ולאחר 

בירורים אחדים קיבל יוסף גז את השחרור המיוחל והפך למושבניק מצליח.

✦ ✦ ✦

כאשר נסים אלוני השתחרר מהצבא, הוא נעשה עורך של ירחון חדש לענייני 
תרבות, ספרות ואמנות, בשם “עין“. נסים הציע לי לכתוב לעיתון ביקורות על 
תערוכות ציור ופיסול. אמרתי לנסים: “איני אלא חובב חסר השכלה מסודרת, 
האנשים  “רוב  ואמר:  התעקש  הוא  תערוכות.“  לבקר  מצדי  חוצפה  זו  ותהיה 
על  סומך  אני  מעולם.  למדו  לא  שלנו  בעיתונים  אמנות  ביקורת  הכותבים 
טעמך.“ הסכמתי, בתנאי שאכתוב רק על תערוכות שימצאו חן בעיני, כלומר רק 
ביקורת “חיובית“. ואולם, היתה תערוכה אחת שהעזתי למתוח עליה ביקורת 
שלילית. בבית דיזנגוף הוצגו ציורי השואה של מרק שגאל. התמונות הציגו 
את “היהודי“ כצלוב, עם מראה של שרפות והרס ברקע. אהבתי את ציוריו של 
שגאל משנות ה־20 וה־30, אך לא אהבתי את הצלובים הללו. היה בהם משהו 
הצהרתי מדי, רעיוני מדי. חשבתי לעצמי שמרק שגאל מפורסם דיו ולא ייפגע 

מביקורת שלילית של מבקר אלמוני בירחון פלמוני. 
הירחון היה קצר ימים, וכעבור כשנה נסגר. במשך שנת קיומו, כתבתי כחצי 
תריסר מאמרים, אך יותר משתרמה כתיבתי לקוראים היא חיזקה את ביטחוני 
העצמי בכתיבה ובהבנת האמנות. הושפעתי רבות מנסים אלוני, שהכניס אותי 
ג‘יימס  בתיאטרון,  ַאנּוי  וז‘אן  י�נסקו  ּבֶֶקט,  המערביים:  התרבותיים  לעולמות 
ג‘ויס, אלבר קאמי וסרטר בספרות, וראשוני האבסטרקט בציור ובפיסול. עם 
זאת, נותרתי חסיד נלהב של נתן אלתרמן, שלשירתו הכובשת נחשפתי בזכותה 
בראשית  כבר  בחוץ“  “כוכבים  את  לבי  לתשומת  הביאה  היא  אראלה;  של 
חברותנו. הקריאה בשירת אלתרמן תמיד ריגשה אותי עד דמעות, וכך היה גם 
בליל הסדר בפסח תש“ט, בבית ההורים בראשון לציון. הסדר נערך כהלכתו 
בידי אבא, שזמן קצר קודם לכן חזר לחיות עם אימא. אולם לפני ההגדה החלטנו 
לקרוא את “מגש הכסף“, לזכר חברים שנפלו במלחמה. ראשון ניסה את כוחו 
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אחינו הבכור יחזקאל, אך עד מהרה נשבר קולו. עתה ניסיתי אני את כוחי, ולא 
בנימין,  יותר,  זיכרוני, רק אחינו הקשוח  יכולתי להתגבר על דמעותי. למיטב 

הצליח להשלים את הקריאה המקוטעת והנרגשת.

שלג בהר הצופים

בגזרת  הגדוד שלנו  הוצב  נישואינו,  לאחר  קצר  זמן  דצמבר 1949,  חודש  בסוף 
ירושלים. פלוגות הגדוד התפצלו לשלוש משימות, ברוטציה של חודש בין משימה 
למשימה. פלוגה אחת ישבה בקו העירוני, שנמתח מרמת רחל בדרום עד סנהדריה 
בצפון; פלוגה אחרת התפרשה משני עבריו של פרוזדור ירושלים; ופלוגתי הוצבה 
בהר הצופים. בהתאם להסכמי שביתת הנשק, לגבי השטח המפורז בהר הצופים, 
שער  ליד  התקבצה  המיועד  ביום  פקד.  דרגת  הוענקה  ולי  שוטרים  מדי  לבשנו 
מנדלבאום שיירה קטנה, שכללה שני אוטובוסים משוריינים ישנים. האוטובוסים 
המשוריינים, שמאז ראשית המלחמה שימשו לתחבורה אל ההר וממנו, נועדו עתה 
הקווים  דרך  המעבר  בעת  סביבם  על  להשקיף  אפשרות  ה“שוטרים“  מן  למנוע 
הירדניים. מצרכים וציוד, שהעברתם אושרה בידי הירדנים, הועמסו על משאית. 
המטען כלל גם שני חמורים. אלה נועדו לשמש מאכל לחיות הטרף שנותרו עם 

תום הקרבות על ההר, בגן החיות התנ“כי של פרופסור שולוב. 
הפעילות הצבאית בהר היתה מוגבלת. את שעות היום הקדשנו לשיפור 
הביצורים ולהרחבתם, ובלילות שמרו החיילים בעמדות שונות לאורך גבולות 
המתחם. הקפדתי על ספורט הבוקר, כדי למנוע את התפרקות המסגרת ואת 
התנוונות השרירים. בלילה הראשון לבואנו ירד שלג כבד, וברוב זמן שהותנו 
היה הר הצופים מכוסה שכבה עבה של שלג. נהניתי לטייל בשטח, שוקע בשלג 
עד המותניים, מדמיין לעצמי את מסע נפוליאון ברוסיה. פעם גם ניסיתי ללכת 
על שכבת הקרח שכיסתה את בריכת הדגים הרדודה, בכניסה לבית החולים 
“הדסה“. השכבה לא היתה עבה מספיק, ולצחוקם של חיילים שעמדו מסביב, 

הקרח התנפץ ואני שקעתי עד ברכיים במים הקפואים.
מקום מגורי ומשרדי נקבעו בלשכתו היפה של פרופסור צונדק, מהמכובדים 
שברופאי בית החולים. על הקירות היו עדיין תלויות תמונות רפואיות שונות. 
בלשכתי גם נמצא מכשיר האלחוט שבאמצעותו קיימנו קשר עם ירושלים. היה 
לי הרבה זמן פנוי, והרביתי בקריאה, אך תפקידי זימן לי גם פינוק מיוחד. מדי 
כמה ימים היה מופיע בהר קצין מצבא ארצות הברית בדרגת רב־סרן, שתפקידו 
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היה לפקח על הנעשה בהר מטעם מנגנון האו“ם. כדי להסב את תשומת לבו 
יכובד עם בואו בארוחה דשנה  מדברים שביקשנו להסתיר, הונהג שהמייג‘ור 
שהכין הטבח שלנו, ובוויסקי שנשמר במיוחד עבורו. הסעודה נערכה בלשכתי, 

ויכולתי לשתף בה את מי שחפצתי ביקרו. 
באחד הבקרים התפרץ אל חדרי חייל בזעקות רמות: “המפקד! המפקד! 
בפאתו  החיות,  גן  לעבר  רצתי  בגן!“  לו  מסתובב  והוא  מהכלוב  פרץ  הדוב 
שהוכן  החמור,  בפגר  בבוקר  השכם  הדוב  פגע  למזלי  המתחם.  של  הדרומית 
עבורו ועבור זוג האריות, אכל כדי שובעו ונשכב לנוח מחוץ הכלוב הפרוץ. 
הצדדים  משני  מקלעים  הצבתי  הכלוב.  בתוך  רגועה  נשארה  הדובה  זוגתו 
והוריתי לפגוע בראשו של הדוב אם אתן את הפקודה. לקחתי בידי מוט ארוך, 
ובעזרתו האצתי בדוב לחזור אל הכלוב. הדוב המנומנם מאן תחילה לזוז, אך 
לאט לאט הצלחתי להחזירו למקומו, ולסגור את הפרצה שנפערה בעזרת חוטי 
תיל. עד מהרה נפוצה השמועה בפלוגה, וכאשר חזרתי ללשכתי חשתי שהכול 

מביטים בי כמו בגיבור תנ“כי שׂשרה עם הדוב ויכול לו. 
ההרפתקה המדהימה ביותר התרחשה דווקא בחדרי חדרים. באחד הימים 
הגיע אל לשכתי הרב־סמל הפלוגתי, כשהוא נרעש כולו: “הטבח הטורקי דפק 
את הדוקטור והפלוגה כולה נסערת.“ התברר כי הרופא הוא הומו, וכי הוא קיים 
יחסי מין עם הטבח. ירדתי לקומת הקרקע, שם שכנו המרפאה, המטבח וחדרי 
האוכל. מסביב עמדו חיילים שציפו נרגשים לראות כיצד אגיב. הוריתי לרופא 
לעלות מיד לחדרי ולהמתין לי שם. את הטבח ביקשתי לעצור, אך הוא החל 
משתולל. כאן נאלצתי, בפעם היחידה בכל הקריירה הצבאית שלי, להכות חייל. 
אינני “שלייגר“ גדול, אולם באותו רגע לא היה זמן לחיבוטים רבים. הכנסתי 
לטבח אגרוף בפרצוף. הוא נדהם מהתגובה הבלתי צפויה, נפל ונשאר שרוע על 

הרצפה. הוריתי להכניסו לתא המעצר. 
ועדין  רך  איש   ,40 כבן  היה  הוא  הרופא.  לי  חזרתי ללשכתי, שם המתין 
ובעל תרבות אירופית מובהקת. את שירותו בהר הצופים עשה כאיש מילואים. 
מעולם לא נתקלתי בתופעת ההומוסקסואליות, והייתי סקרן להבין כיצד נקלע 
עוד  חייו.  קורות  את  לי  לספר  והחל  להכחיש,  כלל  ניסה  לא  הוא  למעשה. 
שנות בראשית  בברלין,  רפואה  למד  הוא  לגברים.  נטייתו  התבררה   בנעוריו 
ה־30. למרות יהדותו היה מקורב לחוגי הנאצים ההומוסקסואלים, והכיר באופן 
אישי את ארנסט ֶרהם — הומוסקסואל מוצהר ומנהיג “פלוגות הסער“ )אס־אה(, 
שנטבח עם אנשיו בידי נאמניו של היטלר. עתה הרופא נשוי ויש לו שני ילדים, 
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אך הוא מאושר רק עם גברים ולא עמד בפני יצרו כאשר התברר שגם הטורקי 
יפה התואר מעוניין בגברים. הוא ניסה לעשות זאת בצנעה, ולא תיאר לעצמו 
שהטבח עצמו יפיץ את הסיפור ברבים. הכנסתי את הרופא למעצר, בלשכתו, 
והוריתי לרס“פ להיות נוכח בשעה שהרופא מטפל בחולים, מעתה ועד סילוקו 
מההר בשיירה הבאה. הייתי סקרן לשמוע גם את הטבח. הוא היה איש פשוט 
וחסר השכלה, וכל מה שיכולתי להציל מפיו היה: “יותר טוב להכניס את הזין 

לתחת של הרופא מאשר לחור בקיר...“

בקו העירוני

בראשית חודש פברואר 1950 ירדנו מההר. בעיר כבר הפשיר השלג, והשמש 
את  לראשונה  לידי  קיבלתי  הגדוד  במפקדת  נעים.  ירושלמי  בבוהק  זרחה 
משכורתי, עבור ארבעה חודשים מאז חתימתי על שירות הקבע. זה היה בשבילי 
למשימתה  תתייצב  בטרם  ימים,  למספר  חופשה  קיבלה  הפלוגה  עתק.  סכום 
הבאה. לפני שנסעתי הביתה נכנסתי לחנות תכשיטים, הראשונה שנקרתה על 
דרכי, וקניתי שעון זהב. אראלה שמחה על המחווה, אך השעון, בעל העיצוב 
הזעיר־בורגני הטיפוסי, לא מצא כלל חן בעיניה. היא אף פעם לא ענדה את 

השעון הזה, שהוצאתי עליו חלק נכבד ממשכורתי הראשונה. 
המשימה הבאה של הפלוגה היתה שמירה על הקו העירוני בירושלים. בימי 
המלחמה היה הקו תפוס בידי שלושה גדודים, ופרישתה של פלוגה אחת בלבד 
לכל אורכו, לא היה בה כמובן כדי להבטיח הגנה של ממש. זו היתה שרשרת 
של תצפיות, והפגנת נוכחות בלבד. הפלוגה היתה פזורה בעמדות המרוחקות זו 
מזו מרחק של מאות מטרים, עם כיתה או חוליה קטנה יותר בכל עמדה. בינינו 
לבין האויב הפרידו לרוב רחוב או סמטה צרה בלבד, וניתן היה לראות את הלבן 

בעיניים של חיילי הלגיון בעמדות שממול. 
שתי עמדות היו חשובות במיוחד. השטח שבין צפון תלפיות לבין “ארמון 
הנציב“, מושבו של ראש משקיפי האו“ם, הוגדר כנתון לשליטת האו“ם. לנו 
ינאית,  רחל  של  החקלאית  בחווה  “אזרחים“  שומרים  מספר  להחזיק  הותר 
וחוליה של “שוטרים“ בבית קטן בשיפולי הר העצה הרעה, ממש מתחת לגדר 
של ארמון הנציב. ה“שוטרים“ היו חיילים מפלוגתי, וגם אני שמרתי על מדי 
מבודד,  בית  באותו  בעומדי  הביקורים,  באחד  אנשי.  אצל  ביקור  לשם  הפקד 
ראיתי מהחלון שהשקדייה בגן פורחת במלוא הדרה. רציתי לקטוף ענף אחד 
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לאראלה, ואיש לא הספיק להזהיר אותי כשירדתי לגן ופסעתי לכיוון השקדייה. 
רק אז הבחינו בכך החיילים שבעמדה, והקימו קול זעקה: “היזהר! מוקשים!“ 
קפאתי על עומדי, ולתדהמתי ראיתי שאני ניצב באמצע שדה זרוע במוקשי נעל. 
הגשמים שטפו את המורד וחשפו את הקופסאות המרובעות. חזרתי בזהירות, 
עקב בצד אגודל. נשמתי לרווחה כאשר עליתי על מדרגות האבן העולות לבית. 

אראלה לא זכתה בענף שקד, אך קיבלה בחזרה בעל שלם. 
חשיבותה היתרה של העמדה השנייה שלנו, שבוצרה בקיר הצפוני של מנזר 
נוטר־דם, נבעה מכך שממנה חלשנו על הכיכר שבפתח שער שכם. המקום הזה, 
אחת הכניסות החשובות אל תוך העיר העתיקה, המה מרוב אדם ובהמה. כך 
יכולנו לשתק באש את תנועת האזרחים בכיכר, כל אימת שהירדנים היו יורים 
על אחת מעמדותינו. הלגיון, שישב על החומה במרחק של ארבעים פסיעות 
מהעמדה שלנו, היה חסר אונים משום שחלונות המנזר הפונים לעבר החומה 

נסתמו בלבנים, והעמדה הצפונית נסתרה כליל מעיניו. 

מפקד הקו העירוני בירושלים על רקע "מגדל דוד"
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הרווחים בין מוצב למוצב נסתמו בגדרות תיל, שעד מהרה החלו להעלות 
חלודה. קירות בטון גבוהים נבנו כדי לאפשר לתושבי שכונות הספר להתהלך 
בחופשיות ברחובותיהם. כל יום הייתי נקלע לאחת מאותן שכונות, שהפכו מיד 
למשכנות עוני עלובים. הרחובות החסומים הפכו למגרשי משחקים מאולתרים 
לילדים. מעל לראשי הילדים המשתובבים נמתחו חבלי כביסה, ובין מרפסת 
עולם  זה  היה  ערות.  הנשים שיחות  ניהלו  הרטובים,  לכבסים  למרפסת, מעל 

חדש ומיוחד.

כיבוש השממה — פרוזדור ירושלים

באביב, כאשר פרחים החלו לכסות את מדרונות ההרים, ועצי השקד והמשמש 
שבצדי הכפרים הנטושים העלו פלומה לבנה ומרהיבה, הוטל על פלוגתי “להגן“ 
על פרוזדור ירושלים. “להגן“ במרכאות, משום שזו היתה כמובן משימה בלתי 
אפשרית. הגזרה השתרעה בין לטרון מצפון לצומת האלה בדרום, ובין העיר 
ירושלים במזרח לשפלת יהודה במערב. לא היה כל סיכוי למנוע חדירה נרחבת 
ויומיומית של מסתננים לכל אורכה ורוחבה של הגזרה. ניסינו לקיים שליטה 
מסוימת בשטח, באמצעות סיורים ממונעים, תצפיות, תפיסה זמנית של מוצבים 

ומארבים בנקודות תורפה. 
רק שני מוצבים הוחזקו דרך קבע, בגלל חשיבותם הטופוגרפית. מוצב אחד, 
ליד נטף של ימינו, חלש על הכביש שחיבר את מובלעת לטרון הירדנית עם 
אזור בית חורון. המוצב ִאפשר לנו, בשעת הצורך, להטיל מצור על המובלעת. 
המקום היה מבודד מאוד, והאספקה אליו הועברה בעזרת פרדות. בצִדה השני 
של הגזרה הוצבה מחלקה במשלט החולש על הכביש המוביל מצומת האלה 
לעבר בית לחם. קראנו למקום “מוצב המזלג“, על שם צומת הדרכים הסמוך. 
בעצם הימים שבהם פעלנו בגזרה זו עלה על הקרקע גרעין המושב השיתופי 
מבוא ביתר. מפקדת הפלוגה, כולל מחלקת הסיורים והמארבים, שכנה במבנים 

שליד המשאבות התחתונות בשער הגיא. 
יומיומית  ופעילות  יוזמות  ממני  ותבעה  מאוד  דינמית  היתה  הגזרה 
אל  חדרו  לטרון  במובלעת  הכפרים  כך, למשל, התברר שערביי  ואינטסיבית. 
שטח ההפקר המקיף אותה, בעמק איילון, חרשו שדות רבים וזרעו בהם שעורה 
יעבירו  בטרם  בגרנות,  הדגן  את  וערמו  היבול  את  קצרו  הם  בקיץ  חיטה.  או 
אותם לדיש בכפרים. קיבלתי פקודה להצית את הגרנות. זו היתה פעולה קלה 
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ולא מסוכנת, שכן הכפריים היו חוזרים מדי ערב לכפריהם. יצאתי עם חוליה 
זמן  לי  היה  לא  באש.  עלה  כולה  השנה  עמל  גרנות.  כתריסר  והצתנו  קטנה 
לנוכח  סיפוק  של  מכוער  רגש  אפילו  לי  וזכור  המעשים,  באכזריות  להרהר 

המראה המרהיב. 
אירוע אחר, שהיה כרוך במגע פנים־אל־פנים עם איכרים פלסטינים, זכור לי 
עד היום בכאב. הכפרים בפרוזדור ירושלים, שנכבשו על ידי חטיבת “הראל“, 
נתרוקנו מן התושבים שנמלטו, אך רבים מבתי האבן בהם נשארו על עומדם. 
ניתנה לכך  לאחר המלחמה החלו מקצת התושבים לשוב לבתיהם. תחילה לא 
תשומת לב, אך בחורף 1950, כאשר פלוגתי הגיעה לאזור, התברר שבכפר זַּכִַריַא, 
השוכן כ־2 קילומטרים מצפון לצומת האלה, כבר גרות כ־20 משפחות. מדי לילה 
היו מבקרים אצלם מסתננים מבני משפחותיהם, והיה חשש שהכפר ילך ויתמלא 
מחדש. מישהו בחלונות הגבוהים החליט שיש לסלקם והוצעה להם ברירה: לעקור 
לעיר רמלה או להסתלק אל מעבר לגבול. נצטוויתי לעזור לאנשי הממשל הצבאי 
בביצוע ההוראה. ארבע משפחות יצאו לרמלה. כל היתר, כ־60 נפש, הועמסו על 
והובלו בחשכה אל קו שביתת הנשק, מדרום לבית נאטיף. עם כיתה  משאיות 
מאנשי ליוויתי את המשאיות העמוסות באנשים נשים וטף עד הגבול, שם הורדו 
האנשים והמשיכו לצעוד דרומה. נשארנו על הגבול שעה קלה. זה היה ליל ירח, 
ויכולתי לראות את לובן הכפיות ואת חלוקי הנשים שהבהיקו בחשכה עוד שעה 
ארוכה. לבסוף, גם בכי התינוקות הלך וגווע. לא היתה שום אלימות, והכפריים 
לא התנגדו. אולם מראה פניהם הנדהמות של הגברים, דמעותיהן של הנשים, 

ובכיים המתפרץ של ילדים, כל אלה נצרבו בזיכרוני.
מדי יום היו הסיירים שלי תופסים מסתננים ומביאים אותם למפקדה. לאחר 
חקירה חסרת תכלית היינו מעבירים אותם לידי המשטרה, וזו היתה משלחת 
מסתננים  אותם  את  ותפסנו  חזרנו  קרובות  לעתים  הירדני.  הצד  לעבר  אותם 
הפלסטינים  אך  בשטח,  התרוצצו  שלי  החיילים  שבועיים.  או  שבוע  כעבור 
בשטח.  שליטה  על  יומיומית  מלחמה  היתה  זו  מפריע.  באין  לחדור  המשיכו 
באותם חודשים החלו מגיעים לאזור המתיישבים היהודים החדשים, ונוכחותם 
המתמדת של מסתננים הטילה עליהם מורא גדול. בביקורי אצלם הם היו תולים 
בי עיניים כלות ומייחלים למילת עידוד. מפינו הם שמעו את ססמת “כיבוש 

השממה“, שהיתה לה משמעות צבאית. 
הפעילות על הגבול היתה כרוכה גם בסכנות לא מעטות. זמן קצר לאחר 
של  סיור  בנפש.  אבדות  עם  חמור,  אירוע  התרחש  הקו,  את  תפסה  שפלוגתי 
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חמישה חיילים, שיצא מ“מוצב המזלג“, טעה בדרך, וליד ואדי פּוּכין חצה את 
הגבול כדי מאות מטרים ספורים. הכפריים פתחו באש, הרגו שניים מאנשי, 
שניים נתפסו והועברו לידי הלגיון, ואחד הצליח לחמוק וחזר למוצב לספר את 
שאירע. הפיקוד הבכיר, שהיה מודע היטב לכך שמעצר המסתננים ומסירתם 
לידי הלגיון אין בהם כדי לדכא את תופעת ההסתננות, הנחה להפעיל טקטיקה 
יותר אגרסיבית. הדברים לא נאמרו במפורש, אך הבנתי שעלי להורות לאנשי 
מעבר  אל  להבריחם  במגמה  ייתפסו,  בטרם  עוד  מסתתנים  על  באש  לפתוח 
לגבול או לפגוע בהם לשם הרתעה. הוראות הקבע בכל הנוגע ל“נוהג בקו“ 
כללו רשות לפתוח באש “במקרה בריחת אויב שנתפס.“ מובן שסעיף זה היה 
נתון לשיפוטו של מפקד הסיור בשטח. ההוראות כללו גם פקודה “לקבור מיד 
ובמקום כל מסתנן שנהרג תוך כדי פעולה.“ סעיף זה נועד להסתרת המעשים 

מפני ביקורת מפקחי האו“ם. 
באש  “לפתוח  הוראה:  הגדוד  מפקדת  הוציאה  הקציר  עונת  התקרב  עם 
אמנם,  ישראל.“  לתחומי  או  ההפקר,  לשטחי  שייכנסו  ערבים  להרוג  מנת  על 
מפגיעה  להימנע  והורו  חיים,  שנתפסו  במסתננים  פגיעה  על  אסרו  הפקודות 
בנשים או בילדים, אך הנוסחה שבה השתמשנו בעל־פה היתה עקיפה: “תפסיקו 
לתפוס אותם ולהביא אותם לכאן!“ הכול הבינו את הכוונה. לא היתה לי כל 
ובנחישות.  בתוקף  רוחה  את  והעברתי  הזו,  המדיניות הקשוחה  מן  הסתייגות 
ההוראה  את  כללתי   ,1950 במאי  ב־21  מחלקותי,  לכל  שהוצאתי  בפקודה 
“לירות על מנת להרוג כל ערבי העובר את הגבול.“ המדיניות האכזרית הזו 
נראתה כדרך היחידה שבה אני מסוגל למלא, ולו רק באופן חלקי, את המשימה 

שהוטלה עלי להגן על “שממת“ הגזרה שלי. 
אולם היה מי שהבין יותר מן הנדרש. אל המחלקה שישבה ב“מוצב המזלג“ 
סופח סמל המודיעין של הגדוד, בחור נועז ונמרץ שעד מהרה התברר כי הוא 
נמרץ מדי. באחד הסיורים שערך בגזרה הוא פגש חמישה פלאחים, אולם במקום 
לגרש אותם באש הוא תפס אותם, הביא אותם אל המוצב, ציווה עליהם לחפור 
לעצמם קברים ורצח אותם בדם קר. כל זה קרה במרחק כמה מאות מטרים מן 
הכפר שמעבר לגבול, ותושביו יכלו לראות את המעשה במו עיניהם. הסמל טען 
שהוא ביקש בדרך זו להרתיע את הכפריים מהמשך ההסתננות. אולם התוצאה 

היתה הפוכה. כעבור ימים מעטים נרצח חבר מבוא ביתר, ששוטט בסביבה. 
אירוע הרצח נודע לי רק לאחר מעשה. דיווחתי על כך למפקדת הגדוד, 
אך בשלב זה לא ננקט כל אמצעי ענישה, מלבד סילוקו של הסמל מהמוצב 
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אחד  את  ביתר  מבוא  חברי  הזעיקו  בינתיים  אולם  הגדוד.  למפקדת  והחזרתו 
נעצר באשמת  הגבוהים. הסמל  לחלונות  הגיעה  וכל הפרשה  הכנסת,  מחברי 
רצח והועבר לחקירה. בחקירתו טען כי פעל לפי הוראה שקיבל ממני, להרוג 
מסתננים. החקירה התארכה והסתבכה; היא עתידה היתה להגיע אלי רק לאחר 

שכבר עזבתי את הפלוגה, ומוניתי קצין אג“ם של החטיבה.

קצין אג“ם חטיבתי

לא החשבתי את עצמי למפקד פלוגה מוצלח במיוחד. מילאתי את משימותי 
הקרביות, אך חיי השגרה שעממו אותי והרביתי להתעסק בעניינים אזרחיים. 
בעומק לבי הייתי נבוך כל אימת שנאלצתי לכפות על אחרים דברים מאוסים, 
ומנהיגותי היתה רכה מדי. עם זאת, הממונים עלי העריכו מן הסתם את יכולתי 
האינטלקטואלית. מכל מפקדי הפלוגות ששירתו ב“גבעתי“ באותה עת, ותיקים 
ומנוסים ממני, נבחרתי בסוף 1950 להיות קצין האג“ם החטיבתי. התפקיד החדש 

זיכה אותי בדרגת רב־סרן, שהתגאיתי בה מאוד. הייתי בן 22 בסך הכול. 
הימים היו ימי התארגנותו מחדש של צה“ל. עיצוב מבנה החטיבה ותרגול 
נוהלי עבודתה הפכו מוקד של פעילות סגל אג“ם. מפקד החטיבה היה יהודה 
ואלך, שאותו הכרתי עוד מימי “השומר הצעיר“ כאשר היה חבר בקיבוץ שחנה 
הפועלים  במפלגת  חברים  היו  גורן,  משה  וסגנו,  יהודה  לציון.  ראשון  ליד 
המאוחדת )מפ“ם(. בימים ההם טרם הוגדרו כהלכה גבולות הפעילות המפלגתית 
של אנשי הצבא, ומפ“ם המשיכה לקיים מעין תאים של נאמניה בתוך הצבא. 
מדי פעם היו השניים נעלמים ליום או ליומיים. מאחר שיהודה הכיר אותי כחניך 
“השומר הצעיר“, הוא לא הסתיר ממני את העובדה שהם “נעלמים“ לפגישות 
של קצינים בכירים חברי המפלגה בענייני ביטחון. אני לא הוזמנתי לפגישות 
האלה משום שלא הייתי בכיר מספיק. הזדהיתי עם עמדותיה של מפ“ם, אך לא 

טרחתי להירשם כחבר המפלגה. ה“סטייה“ תבוא רק מאוחר יותר. 
ב“מוצב  הרצח  פרשת  להטרידני  חזרה  בעבודתי,  צוואר  עד  עמוס  בעודי 
ובחקירה  )מצ“ח(  החוקרת  הצבאית  המשטרה  לחקירת  נמסר  העניין  המזלג“. 
העידו מספר חיילים מהפלוגה כי גם הם, בנוסף לסמל המודיעין של הגדוד, 
שמעו מפי את ההוראה “לא להביא יותר מסתננים.“ גם הם פירשו את ההוראה 
כהנחיה להרוג מסתננים בשדה. עתה נקראתי גם אני לחקירה. זהו זיכרון קשה 
ולא נעים. החוקר היה אדם מבוגר, עולה חדש עם הגייה הונגרית בולטת, פנים 
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קשוחות, גבות עבותות ועיניים קרות שלא חדלו לשדר כי אינו מאמין לאף 
מילה היוצאת מפי. לא יכולתי לטעון שמישהו מעלי נתן לי הוראה מפורשת 
להרוג מסתננים בשדה. הדברים האלה אף פעם לא נאמרו במפורש, אך היו 
מובנים מאליהם. הואשמתי בהדחה לרצח, או משהו דומה לזה. לא נכלאתי, 
אבל הוטל עלי מעצר מחנה. העובדה שהמשכתי בתפקידי כקצין אג“ם הקלה 
על הדכדוך שהטילה עלי הפרשה כולה. המפקדים שלי הבינו היטב שהייתי 

קורבן של אווירה כללית ששררה בצה“ל, ותמכו בי לאורך כל הדרך. 
השלב הבא היה עמידה בפני שופט־חוקר, שהיה אמור להחליט סופית האם 
אעמוד למשפט. בשלב הזה העמידו לרשותי גם סנגור. משה הגלר, עורך דין 
תל־אביבי מפורסם בשירות המילואים, היה מנוסה וזהיר, אך הצלתי באה מכיוון 
בלתי צפוי. גם הסמל זכה בשירותו של עורך דין מפורסם, שגויס למילואים 
לצורך המשפט. מן הסתם חרג הסנגור מן המותר וניסה להדיח חלק מן העדים. 
וקיבל  נשפט  הסמל  האשמתי.  את  ביטל  והשופט־החוקר  הסתבך,  העניין  כל 
יודע מה  עונש מאסר של שלוש וחצי שנים, אך שוב לא פגשתי אותו ואיני 
עלה בסופו. לא חשתי כלפיו רחמים, משום שמעשהו האכזרי לא התחייב מן 

ההנחיות הכלליות שקיבל. 
שנים רבות לאחר אותם אירועים פרסם ידידי בני מוריס את ספרו, “מלחמות 
הגבול של ישראל 1956-1949“, ובו חשף את העובדה שבאותן שנים שררה 
בצה“ל מדיניות כוללת של בלימת גלי ההסתננות באמצעות ירי על מנת להרוג. 
בעיני הקורא היום, בראשית האלף השלישי, הדברים נשמעים כהטחת אשמה. 
אף על פי כן, אני עדיין סבור שלא היתה לישראל ברירה אחרת. לא אפרט 
רק  אצטט  אלא  שפרסמתי,  תשובה  במאמר  ששטחתי  הטיעונים  כל  את  כאן 
פסקה קצרה: “נוצרה מעין מלחמה עממית של רבבות פליטים שביקשו לילה 
לילה לשוב ולאשש את אחיזתם, אם בדרך קבע או לשעה, באדמות שנגזלו 
מהם. ]...[ שום ממשלה ושום מנהיג אחראי בישראל, אפילו המתון ביותר, לא 
היו מסוגלים להשלים עם המצב הזה ונאלצו לעשות ככל יכולתם כדי להקטין 
במידת האפשר את פגיעתה של מכת ההסתננות שסיכנה את התהליך הציוני.“

✦ ✦ ✦

באביב 1951 זומנתי לקורס מיוחד, שהתקיים בבית רוטנברג על הכרמל. היה 
ידי מפקדת קצין חינוך ראשי, במגמה  זה במסגרת השתלמויות שאורגנו על 
לאפשר לקציני קבע מספר ימים של נופש אינטלקטואלי. בקורס הרצו טובי 
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המרצים הצעירים של האוניסברסיטה העברית, שמילאו בכך את חובת שירות 
המילואים שלהם. בפי הליצנים נקראו השתלמויות אלה “קורסי חכמים“. בין 
השאר נדרשו החניכים להכין הרצאות קצרות בנושאים שונים. במקרה נוכחו 
בהרצאתי הרמטכ“ל יגאל ידין וקצין חינוך ראשי אהרון זאב. אינני זוכר על 
אצלי  הגביר  הקורס  רב.  רושם  עשתה  שההרצאה  לי  נאמר  אך  הרציתי,  מה 
בדעתי  שאין  עלי  לממונים  אפוא  הודעתי  אקדמיים.  ללימודים  התיאבון  את 
להמשיך בשירות הצבאי. אראלה עמדה לסיים את לימודיה בסמינר, והגיע תורי 
ללמוד. מפקדי ניסו לדבר על לבי, אך הייתי נחרץ בדעתי שהגיע הזמן ללכת 

לאוניברסיטה. 
בוקר אחד, למרבה הפתעתי, זומנתי למשרדו של קצין חינוך ראשי במטה 
הכללי. אהרון זאב העלה בפני הצעה שאין לסרב לה: הצבא ישלח אותי ללמוד 
באוניברסיטה העברית, במשך שנתיים, על חשבונו ובמשכורת מלאה של רב־
סרן. לכשאגמור את לימודי התואר הראשון, אשוב לשרת ארבע שנים במערכת 
החינוך של צה“ל. זה נשמע כחלום: אוכל להתמסר כל כולי ללימודים ונוכל 
להתחיל חיי זוג נורמלי בתנאים כלכליים לא רעים. ההתחייבות לשירות קבע 
לא הפחידה אותי, משום שידעתי כי מערכת החינוך בצבא מציעה תפקידים 

שונים שבהם אוכל לבטא את השכלתי ואת כישורי. 
ימים  בתוך  הלימודים עמדו להתחיל  לירושלים.  יצאתי  באוקטובר 1951 
אחדים. בזאת גם תם שירותי הקרבי. מעתה ואילך, בכל התפקידים שמילאתי 
בצה“ל, יבואו לידי ביטוי בראש ובראשונה כישורים אינטלקטואליים, לא כושר 
המנהיגות הקרבית שלי. שוב לא הזדמנו לי תפקידי פיקוד על יחידות קרביות. 
לעתים קרובות הרהרתי ביני לביני מה היה קורה אילו נשארתי ב“גבעתי“. מן 
יותר.  גבוהות  לדרגות  מגיע  אף  ואולי  הפיקוד,  בסולם  מתקדם  הייתי  הסתם 
אולם ביסודו של דבר, תורת הצבא לא עניינה אותי. ביקשתי מפתחות לעולם 
הרחב. עולם המחשבה, האמנות והתרבות, ובראש וראשונה עולמה של קליאו, 

המוזה של ההיסטוריה.
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פרק שישי

באוהלי תורה

“רמת דיין“

כאשר הגעתי לירושלים, כדי להירשם ללימודים ולחפש מקום מגורים, פגשתי 
באחד מבתי הקפה בעיר את הסופר יורם קניוק, שבימים ההם היה מוכר יותר 
כצייר מתחיל. התברר שהוא עומד לנסוע לארצות הברית, וכך מתפנה החדר 
ששימש עד אז למגוריו. זה היה חדר מוזר למדי, על גג בניין “טליתא קומי“ 
ובמקומו  נעלם,  השעון  השעון.  כמגדל  שימש  בעבר  ג‘ורג‘.  המלך  ברחוב 
בחדר  לבוד.  עץ  לוחות  בעזרת  החור  את  סתם  יורם  ועגול.  גדול  פתח  נפער 
הנמצא  ‘ירדן‘  קפה  של  בשירותים  להשתמש  “אפשר  אבל  שירותים,  היו  לא 
מעבר לרחוב,“ הסביר יורם. “בחורף קצת קר, אבל אפשר לסבול,“ הוסיף קניוק, 

“החדר אינו שייך לאיש, אפשר פשוט לפלוש לתוכו כפי שעשיתי אני.“
הבאתי כמה רהיטים ובגדים, נעלתי את החדר במנעול, רשמתי על הדלת 
כעבור שבוע, כאשר  לסיים את תפקידי.  לצבא  וחזרתי  דרגתי,  ואת  את שמי 
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באתי עם אראלה להראות לה את המציאה, החדר היה פרוץ. החפצים והמנעול 
במגרש  המשטרה  בתחנת  להתייצב  רשמית  הזמנה  היתה  הדלת  ועל  נעלמו, 
הרוסים. התברר שעורך הדין שמשרדיו תפסו את כל הקומה שמתחת לחדר 
זרים לתחומו.  והתלונן במשטרה על פלישת  לזכות על המבנה  “שלנו“, טען 
הלכנו למשטרה וסיפרנו מה שסיפרנו. נראה שהשוטרים השתכנעו מטעונתינו 
כי פלישתנו נעשתה בתום לב, והם פטרו אותנו בלא כלום. אולם החדר שוב לא 
עמד לרשותנו. ייתכן שאראלה לא כל כך הצטערה. זה היה מקום מאוד רומנטי, 

אך נוחיות לא היתה צפויה לנו שם.
למזלנו נודע לנו ממש באותו יום, שקבוצת סטודנטים מחפשת מועמדים 
התברר  לנו.  שנמסרה  לכתובת  מיהרנו  להקים.  שברצונה  “קומונה“  למעין 
שמדובר בבית אבוקריוס, אחד הבניינים היפים ביותר בעיר. הוא נבנה בסגנון 
ה“באוהאוס“ בידי עורך דין ערבי־נוצרי, מול בניין טרה סנטה. בסוף שנות ה־
30 התגורר במקום הקיסר האתיופי היילֶה ֶסלאסיֶה, ובמלחמת העצמאות הופקע 
הבניין עבור כמה מבכירי הממשל הישראלי החדש. בקומה השנייה גר אליעזר 
קפלן, שר האוצר הראשון של מדינת ישראל, ואילו הקומה הראשונה הועמדה 

חברותא בקומונה של בית דיין
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בבית  להשתלמות  לצאת  עמד  דיין  ירושלים.  מפקד  דיין,  משה  של  לרשותו 
ספר צבאי בבריטניה, והוא ביקש להשכיר את הדירה. הדירה הוצעה להשכרה 
תמורת תשלום ההוצאות הלא מעטות הכרוכות בהחזקתה, ובתנאי שהדיירים 
ימשיכו להעסיק את שמחה, עוזרת הבית הנאמנה של משפחת דיין. רות דיין 
העולים  בכפרי  מסורתיות,  בית  מלאכות  בטיפוח  ימים  באותם  עסקה  כבר 
החדשים. ארני סימון, סטודנט צעיר מקנדה שעבד עם רות והתארח בביתה, 
העלה את הרעיון להקים במקום מעין קומונה של סטודנטים. בדירה המפוארת 
והמרווחת ניתן היה לאכסן כמניין סטודנטים. תחילה חשב לגייס רק גברים, 
אולם כאשר באנו להתעניין החליט שיהיה זה טוב אם בנוסף לשמונה צעירים 
התקבלנו.  ומיתון.  איזון  לשם  יותר,  ומבוגר  נשוי  זוג  גם  בבית  יחיה  שובבים 

קראנו לקומונה שלנו “רמת דיין“. 
אנחנו זכינו בחדר מרווח שבמקורו שימש כחדר האוכל, אלא שבינו לבין 
חדר האורחים המפואר, שבו התגורר ארני בעצמו, חצצה דלת זכוכית גדולה. 
הזמנתי כוננית ספרים, לפי מידת אותה דלת, ובאמצעותה הפרדנו בין החדרים. 
עליזה של  חבורה  היתה  זו  המרובים.  הבית  חדרי  בין  התפזרו  החברים  שאר 
לפרופסורים;  היו  שניים  מרשימה:  לקריירה  זכו  שלימים  מוכשרים,  אנשים 
אחד נעשה שגריר ולימים אף התמנה לתובע בבית המשפט הבינלאומי בהאג; 
ארני נעשה לאחד ממטפחי אוניברסיטת בן־גוריון בנגב; מייק הקים את חברת 
“ויזה“; ואילו גילי, הצעיר שבחבורה, היה לנשיא בית המשפט המחוזי בבאר 
שבע. היחסים היו ידידותיים, ומובן שגם נערות לא חסרו בנוף. המצע יקצר 

מלספר את כל עלילות “רמת דיין“ ונגולל את מקצתן בלבד. 
ניהלנו קופה משותפת. שמחה הסכימה לבשל עבורנו ואכלנו את הארוחות 
הימים  הקרקע.  בקומת  ששכן  המרווח,  במטבח  נערכו  הסעודות  בצוותא. 
הקיצוב  בתנאי  רעבתנים  צעירים  לעשרה  לבשל  נאלצה  ושמחה  הצנע,  ימי 
במצרכים. היה עליה לכתת רגליים שעות רבות בין החנויות והשוק, להתמקח 
על “נקודות המזון“ שהעמדנו לרשותה, ולהסתדר במסגרת התקציב שקצבנו 
ושוב  שוב  רוצים.  שהיינו  כפי  התפריט,  את  לגוון  מאוד  התקשתה  היא  לה. 
נאלצנו לאכול מרק ירקות דליל, פילה דגים קפואים או חביתות יבשות עשויות 

מאבקת ביצים. 
מפותח.  עצמי  כבוד  ובעלת  אמיצה  חזקה,  אישה  “טיפוס“.  היתה  שמחה 
הליצנים סיפרו כי היא היתה האדם היחיד שמשה דיין פחד ממנו. שמחה לא 
היתה מוכנה לסבול שום “חוכמות“ ואוי למי שעלה לה על העצבים. היא נהגה 
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לצלצל בפעמון כדי לקרוא לנו לסעודות. מי שהעז לרדת למטבח בטרם קראה 
לנו, היה ננזף מיד: “מה יש? אין לך זמן? אין לך סבלנות?“ אולם מי שמשום 
מה איחר לרדת, לאחר הצלצול, היה חוטף מנה בכיוון ההפוך: “מה יש? אני 
צריכה לחכות לך עם הכלים? אתה לא יכול לבוא יחד עם כולם?“ אכן, לשמע 
הצלצול היינו פותחים מיד בשעטה פרועה במורד המדרגות, בין אם מחמת 

הרעבון ובין אם מחמת אימתה של שמחה. 
בנרות  מקושט  שולחן  סביב  ארני,  של  בחדרו  נערכה  שבת  ערב  סעודת 
ובפרחים. הנהגנו מעין טקס פרטי משלנו, אשר במרכזו עמדה ברכה באנגלית: 
הרבינו  מהתנ“ך.  קטע  גם  קראנו  ותמיד   ,“!God bless our daily bread“
לערוך מסיבות. חג פורים היה כמובן הזדמנות למסיבה מיוחדת, אולם גם מחג 
צעיר,  אורן  עץ  הכניסה  באולם  ואפילו העמדנו  ידינו,  את  לא משכנו  המולד 
שקנינו באחת המשתלות. איש מאתנו לא היה “דתי“, אך כולנו היינו “ציונים“ 
למהדרין ולא חששנו לאמץ לעצמנו גם כמה ממנהגי הגויים. כאשר הצטרפה 
אלינו אראלה, עם תום לימודיה, החליטו החברים שיש “לחתן אותנו מחדש.“ 

מייק, ששימש הפעם כרב דמתא, הכין פסוקי לצון לאירוע.
סוערים.  סטודנטיאליים  חיים  של  למרכז  במהרה  הפכה  דיין“  “רמת 
הבית  את  לאכלס  כדי  חברים  די  הסתם,  מן  היו,  צעירים  סטודנטים  לעשרה 
באורחים כמעט כל יום, וכדי לספק סיבה למסיבה כל שבוע. מדי פעם נתבקש 
מי מהחברים גם “לקלוט“ אורח מחוץ לארץ, והשפה האנגלית נשמעה הרבה 
ימק“א.  באולם  לקונצרטים  ללכת  והרבינו  קלאסית,  מוזיקה  אהבנו  בחדרים. 
באותם ימים נערך בארץ סיבוב הופעות של הגיטריסט הקלאסי האגדי אנדֶרס 
סֶגֹוביה. הלכנו לקונצרט, יחד עם יחזקאל אחי, המוזיקאי. הוא סבר כי סגוביה 
שווה  “צליל אחד מהגיטרה שלו  וכי  בעולם  המוזיקאים החשובים  הוא אחד 
סימפוניה שלמה של צ‘ייקובסקי או של מאהלר.“ הצטרפו גם דב ידידי ורעייתו 
בסוף  סגוביה  אל  ניגשה  ובחוצפתה  ספרדית,  דיברה  רוזין  רוזין.  החדשה 
האמן.  נעתר  כולנו  להפתעת  שלנו.  בקומונה  לבקר  אותו  והזמינה  הקונצרט 
הערב הוא כבר עייף, אמר, אך מחר יגיע אלינו לבטח. למחרת בערב נשארו כל 
החברים בבית, בהמתנה לסגוביה. הזמן התמשך וכבר עברה שעת חצות, כאשר 
ניעור הפעמון בדלת. בפתח עמד אנדרס סגוביה בכבודו ובעצמו. הוא לא הביא 
עמו את הגיטרה, והסביר שחזקה עליו מצוות האמרגן שלא לנגן בשום מקום 
מחוץ לאולמות הקונצרטים. סגוביה שלט באנגלית והתפתחה שיחה מרתקת. 
בקולו  לנו  שר  הוא  וכפיצוי  ישראליות,  מנגינות  חליליות  על  ניגנו  לבקשתו 
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הצרוד אך החם, שירי עם ספרדיים שלמד בילדותו. “המנגינות האלה כולן,“ 
אמר סגוביה, “וגם המוזיקה שאני מפיק מהגיטרה שלי, מתחילים מרחש הפלג 
הקטן העובר בכפר ילדותי.“ היו אלה רגעים נפלאים של חום אנושי. אנדרס 

בהחלט זכור לטוב.

באוהלה של תורה

ירושלים של ראשית שנות ה־50 היתה “סופן של דרכים“, כדברי עמוס עוז. מין 
תערובת מוזרה של עולם אינטלקטואלי מבריק ומתוחכם, עם עוני ודלות של 
פרוורים שכוחי אל. אהבתי את ירושלים החצויה. מעבר לתיל ולמוקשים אפשר 
היה לשמוע בערבי קיץ בהירים את קולות המואזין ואת צלצולי הפעמונים. הם 
תמיד עוררו נוסטלגיה עמומה, מין בדידות מתוקה, תחושה של ארעיות וזיכרון 
של עבר מתרחק. עדיין אפשר היה לאכול ארוחה זולה במטבח הפועלים במרכז 
העיר, וכשהעזנו לבזבז קצת יותר כסף אכלנו ממולאים אצל כהן, ליד קולנוע 
הפרהסיה  הדוקות.  ידידויות  ועודדו  בבתים  התנהלו  החברה  חיי  “אדיסון“. 

בירושלים התקיימה בדוחק, אולי רק בשוק מחנה יהודה. 
על  פזורה  היתה  היא  הצופים,  הר  ממרומי  האוניברסיטה  שגלתה  משעה 
פני העיר כולה. השיעורים במדעי הרוח נערכו במנזר טרה סנטה, תחת חסותה 
של המדונה המתנוססת על גגו. כאן גם היתה הספרייה של המועצה הבריטית, 
שהועמדה לרשות הסטודנטים. תחליף עלוב לספרייה הלאומית שנותרה כלואה 
הפופולריות  ההרצאות  נערכו  שבו  גדול  אולם  הותקן  רטיסבון  במנזר  בהר. 
מרובות המשתתפים: הרצאותיו של פרופסור הוגו ברגמן בלוגיקה, הרצאותיו 
של אביגדור לבונטין בתורת המשפט, או הרצאות המבוא לכלכלה של פרופסור 
פטינקין. חלק מהלימודים במדעי החברה והרוח התקיימו, בקבוצות מצומצמות 
פסיעות  מהלך  דוד“,  “המלך  מלון  ליד  שכרה  שהאוניברסיטה  בבתים  יותר, 

מעטות משטח ההפקר של בריכת הסולטן. 
בימים אחרים, או בארצות אחרות, הייתי מעדיף ללמוד תולדות האמנות. 
אך בראשית שנות ה־50 טרם התפתח מקצוע זה באוניברסיטה העברית, ובין 
כה וכה לא היה בו שימוש רב בשירות הצבאי. החלטתי אפוא ללמוד היסטוריה 
כחוג עיקרי וכלכלה כחוג מוסף. רוב השיעורים שלי נערכו בבניין טרה סנטה, 
ולכן שמחתי לגור בבניין שעמד ממש מול שער הכניסה למנזר. לעתים הייתי 

מסוגל להמתין לצלצול הפעמון, ולהגיע בריצה לשיעור לפני תחילתו. 
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אנשים רבים נגמלו באותם ימים מהערצתם לברית המועצות, ואף נהייתם 
הוועד האנטי־פשיטסטי  וגוועה. רצח הסופרים אנשי  אחרי המרקסיזם הלכה 
בסוף שנות ה־40, עלילת הרופאים, משפט סלַנסקי ומעצרו של מרדכי אורן, 
שליח מפ“ם בצ‘כוסלובקיה — כל אלה היו סיבות מספיקות להתפכחות. לימודי 
בראש  הכף.  את  בכך  וִהטו  חדשים,  לעולמות  עיני  את  פקחו  באוניברסיטה 
ובראשונה היתה זו השפעתם של שניים ממורי: ריכרד קבנר ויעקב טלמון. הם 
פתחו בפני עולם ומלואו והקנו לי את ההבנה שעם כל חשיבותם של גורמים 
מלהיות  רחוקים  אלה  גורמים  ההיסטוריה,  גלגלי  בהנעת  וכלכליים  חומריים 
יחידים. הם לימדו אותי להבין את מקומם של גורמים רוחניים, תרבותיים ואף 

אישיים, בעיצוב הנסיבות ההיסטוריות. 
אך  מפורסם,  היסטוריון  כבר  כשהוא  לארץ  הגיע  קבנר  ריכרד  פרופסור 
התקשה ללמוד עברית. הוא היה מגמגם בדברו והיה קשה להבין את דבריו. 
אך עד מהרה עמדתי על עומק מחשבתו ועל עושר עולמו התרבותי. הוא הפגין 
בעיני את כל הטוב והיפה בתרבות אירופה. השיעור שהשפיע עלי ביותר היה 
השיעור על “שורשי תרבות המערב“, שעסק בהגות, בסמלים, בגלגולי מושגים 
ובביטויים ספרותיים. אני מניח שיכולתי לקרוא גרמנית עוררה את הפרופסור 
לתנ“ך.  לותר  מרטין  של  התרגום  את  ביחד  לקרוא  כדי  לביתו,  אותי  להזמין 
ההשוואה למקור העברי עניינה גם את הפרופסור, ובילינו כמה שעות בקריאה 
משווה בין הטקסטים, כשהוא מסביר לי את דקויות הביטויים הגרמניים ואני 

מעמיד אותו על דקויות הנוסח העברי. 
דירתו של פרופסור קבנר, כמו גם דירות מורים אחרים שהזדמן לי לבקרם, 
היו עמוסות ספרים שכיסו את רוב קירות הבית. הספרים סימלו יותר מכול את 
הידע והתבונה שכל כך ביקשתי לרכוש. קיוויתי שפעם תהיה גם לי ספרייה 
יכולתי. למזלי הרב, משרד האוצר טרם  כזו, והתחלתי לאסוף ספרים כמיטב 
התעשת וספרים נמכרו בשער של שלושה דולר לכל לירה ישראלית. יכולתי 
אפוא לקנות ספרים בזיל הזול. עד מהרה הצלחתי למלא במיטב הקלאסיקה את 
כוננית הספרים שהפרידה בין חדרנו וחדרו של ארני סימון. את “האנציקלופדיה 
בריטניקה“ רכשתי ב־200 לירות שקיבלתי כפיצוי על נכותי. הבאתי את הכרכים 
לביתי במונית מיוחדת, ומרוב התרגשות פתחתי את דלת המונית בצד הפונה 
לרחוב. מכונית חולפת פגעה בדלת ונאלצתי להוסיף למחיר הנסיעה את דמי 

תיקון הדלת. 
יעקב טלמון היה ספק היסטוריון ספק פילוסוף. הוא לימד אותנו בהתלהבות 
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רבה את מושגיו של העולם המודרני, הנעוצים במהפכה הצרפתית. ממנו למדתי 
את מקומם של רעיונות בהנעת גלגלי ההיסטוריה. גם אצלו ניצלתי את יכולתי 
לקרוא טקסטים בגרמנית, והכנתי עבודה גדולה על “הצוואה הפוליטית“ של 

פרידריך הגדול מלך פרוסיה.

דירה משלנו

בשנים 1953-1952 התגברה המתיחות הביטחונית. אף שרחקתי מענייני הצבא, 
אירועי הביטחון לא רחקו מאתנו. גרנו כ־500 מטרים מהגבול. במרחק של חמש 
שהוקמו  הבטון  חומות  ניצבו  שלנו,  הלימוד  מחדרי  הרחק  לא  הליכה,  דקות 
לאורך הקו העירוני. מדי פעם יכולנו לשמוע קולות ירי ונפץ, כאשר הופרע 
ניתן היה לרגע לשכוח את הסכסוך  בירושלים לא  השקט השביר לאור הקו. 
המתמשך עם הערבים, ופעם אף הגיעה האש סמוך מאוד אלינו. בתגובה לירי 
מזדמן של החיילים הירדנים מעל לחומות, לעבר השכונות היהודיות, הפעיל 
התלקחה  מספר  שעות  למשך  קטלנית.  באש  שהגיבה  צלפים  יחידת  צה“ל 
טרה  לבניין  הכניסה  מול  ביתנו,  שליד  ובכיכר  ממש,  של  מלחמה  בירושלים 

סנטה, התנפצו מספר פגזי מרגמה. 
בירושלים,  להתגורר  ישוב  לא  דיין  שמשה  סופית  התברר   1953 בקיץ 
והרשויות החליטו לחלק את הדירה הגדולה ולהתקין בה שתי דירות שרד, האחת 
בורג.  יוסף  השר  של  לרשותו  והשנייה  ירושלים  חטיבת  מפקד  של  לשירותו 
המטבח;  בקומת  צנועה  דירונת  הביטחון  משרד  הכשיר  אראלה  ועבור  עבורי 
שאר הסטודנטים של “רמת דיין“ נפוצו לכל עבר. אף שהדירה היתה אפלולית 
למדי, שמחנו להתחיל בחיי משפחה משלנו. שוב לא עמדה לנו שמחה לעזרה, 
ונאלצנו לדאוג לבד לכל צרכינו. במבנה הכביסה שבחצר התקנתי לעצמי חדר 

עבודה, שבו יכולתי להתבודד ולעסוק בלימודי באין מפריע. 
בדירתנו הקטנה יכולנו לאמץ לנו חיות מחמד. תחילה ניסינו לגדל כלבלב, 
והוא נקרא בפינו “מוקי“, כשם שכינינו זה את זה, כמתפנקים. הכלבלב נעלם 
כך  אחר  היום.  עד  הוותיקים,  חברינו  בפי  באראלה  דבק  הכינוי  אך  מחיינו, 
הבאנו הביתה חתלתול שחור ומתוק. בוקר אחד, לאחר שהחתול גדל קמעא, 
הוא נעלם. ידידים, שהיו מקורבים לחוגי בית הספר לרפואה, סיפרו לנו שאנשי 
בית הספר אוספים בחוצות העיר חתולים משוטטים, לשם ניסיונות רפואיים. 
צייד  לרפואה.  הפקולטה  ימים  באותם  שכנה  שבו  הרוסים,  למגרש  דהרתי 
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החתולים הוביל אותי אל כלוב גדול, שהכיל כמה עשרות חתולים מייללים 
ומתפרעים. אלה הקימו בכלוב מהומת אלוהים, אך בלב המהומה גיליתי את 
“החתול שלנו“ והצייד המקצועי הואיל לשלות לי אותו מהכלוב בתוך שק. 
חזרתי הביתה שמח וטוב לב, אך החתול התנכר לנו והתחבא מתחת למיטה 
במשך ימים אחדים. כאשר סוף סוף יצא ממחבואו, לאכול כזית, התברר שזו 
אימצנו  אלינו,  להתרגל  התחילה  שהחתולה  מאחר  שלנו.  החתול  ולא  נקבה 

אותה ללבנו. קראנו לה “תולי“.

חיי החברה

מלחמה עצמאות קבעה מעין קו של ניתוק מן העבר. חברי הילדות, מהתנועה 
ומבית הספר, נראו עתה כשייכים לעולמות אחרים. הנישואים אף הם מייצרים 
בקשר  נשארנו  לציון,  מראשון  הוותיקים,  חברינו  מכל  חדשות.  התחברויות 
הדוק עם דב בן־דרור ורעייתו רוזין. דב נמנה לימים עם “נערי פטנקין“, שתפסו 
עמדות בכירות באוצר ובמשרדים הכלכליים של הממשלה. מן העבר נמשכה 
ללמוד  לירושלים  הם  אף  שעלו  רות,  ורעייתו  אלוני  נסים  עם  הידידות  גם 
באוניברסיטה. נסים היה אחד האנשים המרתקים ביותר שהכרתי בחיי. סיפוריו 
במינו,  מיוחד  הומור  חוש  לו  היה  ומקוריים.  מפתיעים  תמיד  היו  ותגובותיו 

ואפילו את עצמו לקח תמיד עם קמצוץ של מלח. 
אך את רוב הקשרים החברתיים קשרנו עם אנשים חדשים. הקשר ההדוק 
את  סיימה  כאשר  קיבלה,  שאראלה  הראשון  התפקיד  בעקבות  נוצר  ביותר 
לימודיה בסמינר. היא החלה לעבוד במעברה שהוקמה בשולי תלפיות, בעיקר 
עבור עולים מעיראק ומכורדיסטן. הסוכנות היהודית קיבלה לידיה את המחנה 
הצבאי הבריטי הנטוש, שעדיין נשא את שמו המקורי “מחנה אל־עלמיין“. על 
בית  אחרים.  ארעיים  ומבנים  אוהלים  הסוכנות  הוסיפה  המרופטים  הצריפים 
הספר היסודי שהוקם במחנה שוכן בצריפים פרוצים לכל רוח. ללא כל ניסיון 
מוקדם קיבלה אראלה תחת מרותה כיתה של זאטוטים בני שבע, שטרם דיברו 
עברית וגם נימוסי בית ספר טרם היו נהירים להם. אחד הסיפורים החביבים 
על אראלה היה מעשה במפקח של משרד החינוך, שבא לביקור בכיתתה. זה 
לבן. כאשר  עטור שער  היה  כבר  הלוי, שראשו  המורה המהולל משולם  היה 
התקרב משולם לכיתה שאג מישהו מהילדים: “הרופא בא!“ ובתוך שניות נסה 
כל הכיתה בבהלה, מי דרך הדלת ומי דרך החלונות הפרוצים. ואז שאג ילד 



 141 באוהלי תורה ✦ 

אחר: “זה לא הרופא, זה בן־גוריון“, ובחטף חזרו כל הילדים לכיתה, מי דרך 
הדלת ומי דרך החלונות הפרוצים. כעבור חודשים מספר ביקר המפקח שנית, 
אך הפעם ישבו הילדים שקטים ומנומסים ואראלה זכתה למחמאה. באותו בית 
ממנהיגי  נצר,  ודבורה  שרגא  של  בתם  שפירא,  רינה  המורה  גם  לימדה  ספר 
בעלה  ישראל.  פרס  וכלת  אביב  תל  באוניברסיטת  פרופסורית  לימים  מפא“י, 
אורי, סטודנט לכלכלה, שימש כמזכיר בית הספר. חוויות מהעבודה החינוכית 

המשותפת היוו בסיס איתן לידידות שהלכה ונרקמה בינינו. 
חיי הבוהמה התרכזו בתל אביב, אבל גם בירושלים התקיים חוג בוהמי. 
אף כי הכרנו את רוב האנשים בחוג, לא היינו חלק ממנו. אך מדי פעם הוזמנו 
למסיבות הפרועות שלהם, וזכורות במיוחד המסיבות שערכו דן בן־אמוץ וחיים 
חפר. את שניהם הכרתי, כמסופר, בסמינר שהתקיים בשנת 1946 בחיפה. חיים 
חפר התגורר באותם ימים במבנה שכלל את קבר השייח‘ אבו תור, בשכונה 
הנושאת את שמו. למסיבות הללו היו מגיעים גם נציגי הבוהמה של תל אביב. 
סופרים, משוררים, ציירים וסתם בוהמיינים. מן הימים ההם שמרנו על ידידות 
הדוקה עם נחמה אדלר, לימים נחמה הילמן, ועם חולדה גור, המורה המעולה 
לתנ“ך. מדי פעם היינו מוזמנים לבית משפחת הוריה של חולדה, ברחביה. אסף 
גור, בנו של המילונאי יהודה גור, ואשתו דבורה השתייכו לעילית התרבותית 
של ירושלים. במוצאי שבת הם נהגו לקיים תה מנחה בלוויית קונצרט קטן. 

אלו היו הזדמנויות שבהן יכולנו להתחכך עם כמה משועי ירושלים.

העתודה האקדמית

מראש נקבע שהצבא יעניק לי רק שתי שנות לימודים. ההנחה היתה שתלמיד 
שאינו חייב לעבוד למחייתו, יכול להקדיש את כל זמנו ללימודים ולסיים את 
שנת  בתום  ואכן,  שנתיים.  בתוך  ראשון  לתואר  הנדרשים  השיעורים  מכסת 
הלימודים השנייה סיימתי את כל חובותי ואף עמדתי בסוף הקיץ במבחני הגמר 
בבחינות  עמדתי  וטרם  להשלים  עבודות  מספר  לי  נותרו  אולם  בהיסטוריה, 
הגמר בכלכלה. בשיחה עם יוסקה גבע, המג“ד שלי מגדוד 52 שהיה עתה ראש 
האקדמית  העתודה  כמפקד  נוספת  שנה  למשך  שאתמנה  סוכם  הסגל,  ִמנהל 
גם  אוכל  כך  כי  והנחנו  יתר,  מאמץ  ידרוש  לא  שהתפקיד  סברנו  בירושלים. 

להשלים את חוק לימודי. 
צה“ל  של  באווירו  החדש.  תפקידי  את  למלא  התחלתי   1953 באוקטובר 
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את  הכניס  והוא  כרמטכ“ל,  דיין  התמנה משה  עתה  זה  חדשות.  רוחות  נשבו 
צה“ל לתזזית של פעילות. מפה לאוזן נפוצו השמועות בדבר יחידה מיוחדת 
שהקים רב־סרן אריאל שרון, שלימים נודעה בשם “יחידה 101“. הייתי שותף 
מלא לדעה שיש צורך לרענן את כושר הלחימה של הצבא, ולחדש את מסורת 
ההצלחות של מלחמת העצמאות. חשובה לענייננו היתה הפקודה שהוציא דיין 
כפי  מקצועיות  ביחידות  רק  ולא  הקרביות,  בחטיבות  שמיניות  בוגרי  להציב 
שהיה מקובל עד אז. לכן לא נראתה לי הגישה שהיתה מקובלת בעתודה עד 
אז. סברתי כי אסור לחנך דור של “אינטליגנטים“ המשוחררים משירות קרבי 
ביחידה  באוניבסיטה  לימודיו  את  שסיים  חניך  כל  להציב  צריך  וכי  בצה“ל, 
קרבית, למצער למשך שנה אחת. חשבתי כי אפילו בוגרי בית הספר לרפואה 
צריכים להתחיל את שירותם כרופאים גדודיים, וכי תלמידי משפטים וִמנהל 

ראוי שירכשו ניסיון כקציני שלישות ב“גולני“ או בשריון. 

בתמרון צה"ל בהרי יהודה
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הדבר לא היה תלוי בי, ונדרשה לכך החלטה עקרונית במטה הכללי. מאיר 
בלשכתו  זימן  הישיר,  מפקדי  וגם  ההדרכה  מחלקת  ראש  שהיה  )“זרו“(  זורע 
סנהדרין גדולה של קציני מטה, רובם אלופי־משנה וסגני־אלופים, ואני בתוכם, 
את  המסובים  בפני  ושטח  הבעיה  את  הציג  זרו  הפגישה.  יזם  צעיר  רב־סרן 
 Fight“ והוסיף כדרכו באנגלית:  ופנה אלי: “עכשיו תורך,“  ההצעה שהצעתי 
!it“. היתה בזרו תערובת מיוחדת של חספוס צברי עם גינונים שרכש בצבא 
הבריטי, פשטות של קיבוצניק עם נוקשות של מפקד נחוש המטיל מרות חזקה. 
לא נאלצתי להיאבק קשה כדי לשכנע את אבירי המטה. הכול הבינו שדברי 
תואמים את עמדותיו העקרוניות של הרמטכ“ל, ומבוקשי ניתן לי. הדרך נסללה 

לפני לפעול במרץ לפי השקפתי. 
חלק מחניכי עמדו כבר על סף גיוסם, וחלקם היו דרושים למילוי פערים 
לראות את  הוסכם אפוא  וִמנהל שונות.  ביחידות שירות  כוח האדם,  במצבת 
כלפי  יושמה  ההחלטה  לנפשם.  אותם  והנחתי  המדבר“,  “דור  כבני  הבוגרים 
תלמידי השנה הראשונה והשנייה. המהפך תבע גם שינוי באימונים. קיבלתי 
אישור לאמן את חניכי גם במהלך שנת הלימודים, ולא רק בקיץ. פעלתי בדרך 
שהיתה נהוגה ב“הגנה“ — ערב או בוקר בשבוע ויום מרוכז אחד בחודש. רוב 
אנשי קיבלו את העומס הנוסף שהוטל עליהם ברצון, או למצער בהבנה. קיימנו 
גם מטווחים, בשדה שיועד לכך במחנה אלנבי. לפי בקשת הסטודנטים נערכו 
המטווחים בשעות הבוקר המוקדמות, כדי לא לשבש את הלימודים. היה חורף, 
והקור היה עז. הידיים היו קופאות והאוזניים היו מכחילות ברוח. לאחר המטווח 
נהגתי לשוב למשרדי במחנה שנלר, דרך שוק מחנה יהודה, על מנת לחמם את 

גופי בכוס סחלב לוהט שחרך את שפתותי. 
אימנתי גם את הבנות. באחת מפעולות האימון כמעט וקרה אסון, כאשר 
אימנתי את מחלקת הבנות בזריקת רימונים חיים. הרימונים נזרקו מתוך חפירה 
אל עבר מורד הר שומם. אחת החניכות שמטה את הרימון, לאחר שהוציאה את 
נצרתו, במרחק צעדים ספורים בלבד מעל לחפירה. הפלתי את הנערה אל תוך 
החפירה ונשכבתי עליה. רסיסי הרימון שרקו מעל ראשינו אך איש לא נפגע. 

מדי פעם העמדתי את אנשי לרשות החטיבה הירושלמית, לעסוק בביטחון 
השוטף. הם נטלו חלק במארבי לילה ובסיורי יום, לאורך קווי שביתת הנשק 
בסביבת העיר. היוזמות הקרביות שלי גבו גם מחיר כואב. אחד הסיורים, שנועד 
לסרוק את הר הרוח שממערב למעלה החמשה, הוטל על כיתה מתלמידי בית 
ַקַטנה  הכפר  מול  הגבול,  מקו  הרחק  לא  צעדה  הסיור  כיתת  לרפואה.  הספר 
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נהרג.  החניכים  ואחד  צרור ממקלע,  הסיור  על  נורה  לפתע  הגיא.  שבתחתית 
הלכתי לבקר את משפחתו בימי השבעה. איש לא אמר לי דבר, אולם חשתי 
רגשות אשם, שהרי הנער היה קורבן המדיניות שאני יזמתי ואובדנו היה בזבוז 
משווע. עם זאת, המשכתי לאמן את אנשי לפי מיטב הבנתי את חובתי. רוב 
חניכי, ובתוכם רבים שברבות השנים עלו לגדולה במקצועות האקדמיים שלמדו, 
ואף במסגרת צה“ל, שירתו ביחידות קרביות. אני מאמין שהיום הם מודים לי 
על כך. לא מזמן קיבלתי פתק מחזי שלח, חניכי מאותם ימים שהגיע לתפקיד 

של מפקד חטיבה בצה“ל. בפתק נרשם: 

לנו  וסיפרת  ובגלל דברים שאמרת  היית מפקדי הראשון בצה“ל  אתה 
ובחרתי  שלמדתי,  במקצוע  משירות  להימנע  אז  החלטתי  ההוא,  בזמן 
במסלול הקרבי. זו היתה אחת ההחלטות המכריעות בחיי, שהעניקה להם 

איכות וערכים שלעולם לא הייתי זוכה להם, אילולא בחרתי בדרך הזו.

✦ ✦ ✦

בקיץ 1954 נולדה עינת, בתנו הבכורה. קשה לי כיום, אב מאושר לשלוש בנות 
נפלאות, להבין מדוע רציתי בכל לבי שיהיה לי בן זכר, אבל המחשבה היתה 
לאבי, ששהה  הלידה  לפני  תקועה בראשי. במכתב שכתבתי שבועות מעטים 
באותם ימים בגרמניה לרגל שליחות ממלכתית, הזמנתי אותו להיות סנדק לבני 
העומד להיוולד בקרוב. כמה ימים לפני הלידה זומנתי לשמש כשופט באחד 
מתמרוני צה“ל, בהרי יהודה. בעיצומו של התרגיל עמדתי במרומי אחד ההרים, 
ההר  למרגלות  הופיע  לפתע  הקרב“.  ב“שדה  על המתרחש  משקיף במשקפת 
חייל רכוב על אופנוע, החנה את רכבו ליד אחד הסלעים והחל מטפס במעלה 
לקראתו  רצתי  בת!“  לך  נולדה  “המפקד!  קולות:  בקולי  צועק  כשהוא  ההר 
ושאלתי אותו: “בת? שמעת טוב?“ ובעוד אני מצפה לתשובתו, חשתי איך אושר 
מציף אותי וכבר אני אוהב את התינוקת בכל לבי. נטלתי את האופנוע, דהרתי 
כמסוחרר לבית החולים, ומצאתי אישה עייפה אך מאושרת ותינוקת בלונדינית 

יפהפייה בחיקה. 
את שנות חייה הראשונות בילתה עינת בדירה החצי־מרתפית שלנו, לאחר 
שאחד החדרים הותאם כחדר ילדים. היינו מאושרים, אך לא חסרו גם תקלות 
קטנות. עינת, שבשלב מוקדם למדי עברה לינוק מבקבוק, התעוררה פעם אחת 
לסעודת הלילה שלה בצעקות רמות, אך הפטמה של בקבוק ההנקה לא נמצאה 
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בשום מקום. באותם ימים, הפטמות שהוצמדו לבקבוקי ההנקה נוקבו באמצעות 
מחט מולהטת באש. ניסינו לנקב מוצץ חדש, אך הנקב היה קטן מדי וזעקותיה 
מדי  רחב  נעשה  הוא  אז  אך  הנקב,  את  להרחיב  ניסינו  פסקו.  לא  עינת  של 
ייסורים רבים עלה על דעתי שאולי החתולה היא  והילדה נשנקה. רק לאחר 
ש“גנבה“ את המוצץ, בגלל ריח החלב שנדף ממנו. ואכן, המוצץ נמצא שוכב 

מתחת לאחד השיחים בגינה הסמוכה, ובא סוף למהומה הלילית.

אראלה עם עינת

סבא אברהם עם עינת 1955
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היסטוריוגרפיה הלכה למעשה

בסתיו 1954 סיים סא“ל נתנאל לורך את שירותו כראש ענף היסטוריה במטה 
סופרו  עזיבתו  נסיבות  החוץ.  במשרד  דיפלומטית  בקריירה  ופתח  הכללי, 
בפרוטרוט בידי נתנאל עצמו, בספרו האוטוביוגרפי “היום יפנה“. לצורך רציפות 
הסיפור שלי אזכיר בשורות ספורות את עיקרי הדברים. לפי יוזמתו של דוד בן־
גוריון שקד נתנאל במשך השנתיים האחרונות על חיבור ספרו “קורות מלחמת 
טיוטה לכל המפקדים  לורך  היד, העביר  העצמאות“. כאשר השלים את כתב 
הבכירים שפעלו במלחמת העצמאות, וביקש את הערותיהם. בעיני רב־אלוף 
דורי, רמטכ“ל המלחמה, לא ישרה עבודתו. הוחלט לכונן ועדה בראשותו של 
דורי, שתעבור על הספר פרק פרק ותכניס את השינויים המתבקשים לדעתו. 
ובקיץ  ממנו,  דרשה  שהוועדה  הפוליטית“  “התקינות  עם  השלים  לא  נתנאל 

1954 פרש מצה“ל. 
של  החינוך  במערכת  אותי  לשבץ  במגמה  לאוניברסיטה  נשלחתי  כזכור 
צה“ל, עם סיום לימודי. אולם עזיבתו של נתנאל יצרה חלל שהיה צריך למלא, 
ועקב העובדה שזה עתה סיימתי לימודי תואר ראשון בהיסטוריה, זכיתי בתפקיד 
ובדרגת סגן־אלוף. אל מערכת החינוך של צה“ל עתיד הייתי לשוב כעבור שש 
שנים. בינתיים שמחתי מאוד, וסברתי שאני בר מזל כמי שחלב הלימודים טרם 

יבש משפתיו וכבר זכה לנהל מערכה שלמה של היסטוריוגרפיה מחקרית. 
גבי כהן, לימים פרופסור להיסטוריה באוניבסיטת תל אביב, עמד בראש 
המדור שטיפל בתולדות מלחמת העצמאות. בתפקידי קצונה שירתו גם יהושע 
בן־אריה, שסיים לימודי תואר ראשון בגיאוגרפיה היסטורית והיה לימים רקטור 
האוניברסיטה העברית, ומרדכי נסיהו, לימים מהבולטים בין האידיאולוגים של 

מפלגת העבודה, וכן מספר קצינים זוטרים יותר. 
האלוף  בראשות  ההדרכה,  באגף  הלחימה  תורת  למחלקת  שייכים  היינו 
החדש יצחק רבין. בראש המחלקה עמד אלוף־משנה דוד אלעזר )“דדו“(, לימים 
כקצין  לפניו  הלך  כבר  דדו  של  שמו  הכיפורים.  יום  מלחמת  של  הרמטכ“ל 
העצמאות.  במלחמת  עוד  מג“ד  לתפקיד  שהגיע  ואינטליגנטי,  אמיץ  מבריק, 
דדו היה איש רעים להתרועע ונהג לדבר עם הכול “בגובה העיניים“. בארשת 
פניו מצאתי תמיד מעין סתירה אניגמטית. מצד אחד היה לו מבט מזמין ופתוח 
שתמיד עמד בו ניצוץ עליז, אך מצד שני הרגשת שאל עומק אישיותו לעולם 
ימים  באותם  היה  כבר  רבין  ריחוק.  של  בד�ק  מצועפות  היו  עיניו  תגיע.  לא 
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מהבולטים שבבכירי צה“ל. הוא ריחף לו אי שם גבוה מעלי, בספִרות שאליהן 
עוד לא היתה לי אז כל גישה. 

לפני עמדה המשימה של השלמת המפעל שיזם נתנאל לורך, בחקר תולדות 
מלחמת העצמאות. היה צורך להאיץ בחוקרים הרבים שקיבלו על עצמם עריכת 
מחקרים שונים, ולא השלימו אותם. רוב העבודות שכבר הוגשו לענף היסטוריה, 
הספיקו להתיישן. חסרה כמובן הפרספקטיבה הדרושה למחקר היסטורי ראוי 
לשמו, ולא היתה לחוקרים גישה למסמכים מדיניים שהיו עדיין חסויים, במשרד 
החוץ הישראלי ובארכיונים של מדינות אחרות. עם זאת, עמדה לחוקרים זכות 

הִקרבה למאורעות, והיכולת לראיין משתתפים בטרם יכרסם הזמן בזיכרונם.
מתוקף תפקידי צורפתי לוועדה שהיתה אמורה לתקן את ספרו של נתנאל. 
לא היה לי תפקיד פעיל בעשייה הזו, ושמחתי כאשר הוחלט בחלונות הגבוהים 
שבמקום לתקן את חיבורו של לורך, יכין ישראל ּבֶר נוסח חדש משלו )כעבור 
מספר שנים יצא ספרו של לורך בהוצאה פרטית(. ישראל בר נחשב להיסטוריון 
צבאי חשוב, ובימי מלחמת העצמאות כיהן כאחד משני עוזריו של יגאל ידין. 
שמחתי להיפטר מהצרה הזו, ושוב לא התיימרתי לעסוק בחיבור כולל על קורות 

המלחמה. גם ישראל בר לא השלים את המלאכה. 
ולעתים  רופפת,  ידידות  מעין  בר  ישראל  ובין  ביני  שררה  ימים  באותם 
נדרשתי לסייע לו בהשגת מקורות. הוא גם היה קודם לכן מורה של אראלה 
בסמינר הקיבוצים, ולעתים היינו אף מתארחים זה בביתו של זה. בר היה איש 
מרתק. למרות הארשת היפנית של פרצופו, וחיבתו לסיגרים יקרים, הוא הצטייר 
בעיני כאינטלקטואל מעודן שקפץ אלינו היישר מווינה של סוף המאה ה־19. 
היתה בו סקרנות בלתי נלאית לכל מה שהיה בידי לספר לו על הנעשה בצה“ל. 
הוא גמל לי בסיפורים פיקנטיים על מעלליו במלחמה העצמאות. במיוחד היה 
שלימים  סיפורים  בספרד,  האזרחים  במלחמת  הרפתקאותיו  על  לספר  נלהב 
התבררו כפרי דמיונו הקודח. חמש שנים מאוחר יותר נתפס ישראל בר והואשם 
בריגול למען ברית המועצות. הצטערתי על הסתבכותו, אך לא התפלאתי. היה 

בו משהו מפותל, מפונק וחסר אחריות.

✦ ✦ ✦

היום נמתחת על ספרו של לורך ביקורת מצד “היסטוריונים חדשים“, הרואים בו 
היסטוריון מטעם הממסד. אכן, ספרו של לורך ראה אור בטרם התרחקנו במידה 
מספקת מן האירועים עצמם. מאבק מר בדבר צדקתה של ישראל במעשיה, שניטש 
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בזירה הבילאומית, הטיל את צלו על עבודתם של היסטוריונים מהדור הראשון. עם 
זאת, במהלך עבודתנו נחשפנו אני ואנשי לכמה וכמה תמיהות, בקשר לדרך שבה 
תיארו את אירועי המלחמה ההיא מי שעמדו בראש מערכת הביטחון, כפי שהדבר 
השתקף בזיכרונותיהם. כך, למשל, כבר אז התחלנו לפקפק בגרסתו של בן־גוריון 
בדבר איבתם הבלתי מתפשרת של הבריטים, שבעטייה כביכול הם עשו כל מאמץ 
למנוע את הקמת המדינה. כבר אז ידענו כי הלגיון הערבי כלל לא התכוון לתקוף 
את ירושלים היהודית, וכי ההתנגשויות בחודשי הלחימה הראשונים, בין הלגיון 
לבין כוחות צה“ל באזור שער מנדלבאום וליד מנזר נוטר־דם, לא היו אלא תוצאת 
כוונתו של הלגיון לבסס את קווי הגישה שלו אל העיר העתיקה. כמה וכמה מן 
החידושים שחידשו “ההיסטוריונים החדשים“, שהסעירו את דעת הקהל בישראל 

בשנות ה־90, לא היו כלל חידושים מבחינתי. 
לעניין זה מעניינת במיוחד סוגיית הדימוי העמוק ביותר שעיצב את הזיכרון 
ניצחו במלחמת העצמאות  הקולקטיבי של הישראלים — האמונה שהיהודים 
כשהם “מעטים מול רבים“. בראשית 1955 קיבלתי דרישה מלשכת הרמטכ“ל, 
להמציא ניתוח מפורט של יחסי הכוחות ששררו בשלביה השונים של מלחמת 
העצמאות. הטלתי את המשימה על יהושע בן־אריה, ובתוך ימים אחדים הוגשה 
למשה דיין טבלה שפירטה את מצבות הלוחמים ואת מצאי כלי הנשק שעמדו 
לרשותה של ישראל, לעומת אלו שעמדו לרשות הכוחות הערביים. התמונה 
שהתקבלה היתה מורכבת, אך לא נותר ספק כי החל מקרבות עשרת הימים, 

בחודש יולי 1948, הצליח צה“ל להעמיד בשדות הקרב כוחות עדיפים. 
דיין לא הסביר לנו בשעתו מדוע ביקש את המסמך הזה, אך לאחר שעבדתי 
במחיצתו, הבנתי שהדבר נבע מסלידתו של דיין ממיתוסים מוטעים. לדעתו, 
במקרים רבים במלחמת העצמאות לא נלחם צה“ל כראוי, וניצחונו נבע בסופו 
של דבר לא מנס, אלא מיכולת לגייס כוחות ומשאבים מספיקים לשם הכרעה 
ולהרגילם  מוטעים,  מיתוסים  על  מפקדים  לחנך  שאסור  סבר  דיין  במערכה. 

למחשבה שניתן לנצח את האויב רק משום שאנו טובים ממנו.

פעולות התגמול

על  שהוטלה  חדשה  למשימה  מזמני  הרבה  להקדיש  נאלצתי  העתים  בצוק 
הענף, סמוך לבואי — חקר פעולות התגמול שצה“ל ִהרבה ליזום באותם ימים. 
יצחק רבין ביקש לעודד הפקת לקחים בקרב היחידות הלוחמות, ובעיקר בקרב 
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לרשום  הקרבות,  מהלך  את  לתחקר  נדרשנו  אנחנו  הרמות.  בכל  המפקדים 
סיכומים, ולהפיץ את הדוחות הללו בקרב הקצונה של צהל. רבין סבר שיש 
של  גבוהים  סטנדרטים  להציב  כדי  הצנחנים,  של  הצלחתם  סיפור  את  לנצל 

לחימה ותעוזה בפני היחידות הלוחמות האחרות. 
אחד מקציני היה מצטרף אל מפקדת המבצע, נוטל חלק בקבוצת הפקודות 
שוהה  או  היחידות  אחת  עם  יוצא  היה  הפעולה  ובליל  השונים,  ובתדריכים 
במחיצתו של אריק שרון, מפקד הפעולה. למחרת הקרב נהגו הצנחנים לקיים 
את  והשלימו  בתחקירים  השתתפו  שלנו  והקצינים  שונות,  ברמות  תחקירים 
הדרוש לקבלת התמונה המלאה. בסופו של התהליך היינו מפרסמים את תיאורו 

המלא והמפורט של הקרב, בחוברות שהופצו בצה“ל. 
הקרב.  ובתיאור מהלכי  בדרג הטקטי  ורק  אך  עסקנו  בחוברות שפרסמנו 
נתונים לדון בשאלות המדיניות והאסטרטגיות שהיו כרוכות  לא היו לנו כל 
באותם מבצעים, ולכן גם לא חקרנו את פשרן. היינו אנשי צבא, והתעניינו רק 
במלאכתם של החיילים. לימים שבתי וחקרתי פרשות אלה, ואף סיכמתי אותן 
בספרי “שערי עזה“ ובשורה של מאמרים. בשנות ה־80 כבר היתה לי גישה 
למקורות חדשים — כתבים של הצמרת הביטחונית, מסמכי משרד החוץ, ואף 
מסמכי הארכיונים הבריטיים והאמריקניים. הצד הטקטי כבר לא עניין אותי, 
וניסיתי להבין את משמעותו ההיסטורית של רצף הפעולות ואת השפעתו על 

היחסים הבינלאומיים של ישראל. 
ללכת  ביקשו  כולם   — אופנה  צה“ל  קציני  בקרב  פשטה  ימים  באותם 
בעקבות הרמטכ“ל ולעבור קורס צניחה. גם אני התייצבתי באחד הבקרים בתל 
נוף, בסיס אימוני הצניחה. כנדרש, סרתי תחילה למרפאה לשם בדיקת כשירות 
גופנית, ואז התברר שבפנקס השירות שלי מצוין כי אני בעל “כושר לקוי“. פגם 
זה נרשם בעקבות פציעתי בקרב רמת הכובש ואיבוד כושר השמיעה באוזני 
השמאלית. הסברתי לרופאים כי הליקוי הזה אינו מגביל אותי בשום צורה וכי 
גם לאחר פציעתי שימשתי כמפקד קרבי ולא חשתי כל מגבלה. אולם הרופא 
התעקש, ותבע שאעבור בדיקת אוזניים. ולצערי הרב שיקפה הבדיקה נאמנה 
את העובדה שאוזני השמאלית פגועה לגמרי. לא הועילו כל תחנוני והרופא 
פסל את כשירותי לצניחה. הוא טען שצניחה עלולה להזיק לי ולגרום לאובדן 
שמיעה מוחלט וגם לסחרחורות קשות. לפני שעזבתי את הבסיס, נזוף ומושפל, 
הברזל  מגדל   — ה“סווינג“  מתקן  על  ועליתי  האימונים  מגרש  אל  ניגשתי 
הגבוה שממנו קופצים המתאמנים, כשהם רתומים ברתמות צניחה הבולמות 
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אותם בטרם יתרסקו על הקרקע. הסתכלתי ממרומי המגדל למטה, ולהפתעתי 
הרגשתי הקלה על כי נפסלתי. 

לעומת זאת, לא ויתרתי על השתתפות בקורס המג“דים. האימונים כללו 
כמקצוע  הטקטיקה  כאמור,  לשטח.  לצאת  הרבינו  ולא  במפות,  עיון  בעיקר 
בפני  הציבה  ולא  תחכום,  וחסרת  פשטנית  לי  נראתה  היא  אותי.  עניינה  לא 
כל אתגר. מצד שני, נהניתי לבלות כמה שבועות בקרב קציני צה“ל בני דורי, 
האצ“ל  איש  שמגר,  מאיר  עם  במיוחד  התיידדתי  הבינונית.  הפיקוד  משכבת 
שהיה לפרקליט הראשי של צה“ל, ולימים — נשיא בית המשפט העליון. על 
יושרו המופתי, ועל תבונתו המרשימה, יכולתי לעמוד כבר אז, בהיותו רב־סרן 
ונועם  אינטלקטואלית  סקרנות  הרבה  נעימה,  צניעות  בו  היו  ומבטיח.  צעיר 

הליכות. שמחתי להימנות עם ידידיו באותם ימים.

לחימה בכינרת

בסתיו 1955 כבר נחשבנו שותפים לגיטימיים לפעילות אנשי מחלקת המבצעים, 
והם כללו אותנו בין יודעי הסוד. מדי פעם בפעם הייתי עולה לקומה השנייה של 
הבניין הראשי, על מנת להתעדכן. באחד מאותם ביקורים נודע לי שהצנחנים 
עומדים לפעול על גדות הכינרת. דובר על מבצע מורכב במיוחד, בהשתתפות 
קטן  ימי  כוח  ארטלריה,  וכן  “גבעתי“,  מחטיבת  ויחידות  צנחנים  גדודי  שני 
וסיוע אווירי אם יידרש. החלטתי הפעם ליטול בעצמי את המשימה לתחקור 
הקרב. ב־11 בדצמבר בערב נפרדתי מאראלה, מבלי לומר לה בדיוק לאן אני 
וביקשה שאתקשר  קרבית  בפעילות  שמדובר  ניחשה  כדרכה,  היא,  אך  נוסע. 
ברגע שהעסק יסתיים. יצאתי צפונה עם דדו ועם רדת החשכה הגענו למעגן 
הנחתות שבמוצא הירדן מהכינרת, ליד קיבוץ דגניה. כאן כבר היתה המהומה 
נחתת של חיל  גבי  ומפקדתו התכוננו לנהל את הקרב מעל  בעיצומה. אריק 
“גוליבר“  הים. על נחתת שנייה, שחנתה בסמוך, כבר עלו אנשי פלוגתו של 
)יצחק בן מנחם( שהיו מיועדים לתקוף את ּכַפְר עַַקּב שבמרכז הגזרה. באוויר 
עמד זרזיף של גשם דליל, שלא פסק לרגע. בספינת המפקדה היתה צפיפות 
רבה, ודדו הציע שאצטרף לפלוגתו של גוליבר. התנגדתי לרעיון, מחשש כי ליד 
מפקד פלוגה לא אוכל לעקוב אחר הפעולה בשלמותה. חשבתי שלצורך מילוי 
משימתי, עדיף שאשאר ליד אריק. דדו אישר את החלטתי. באפלה מוחלטת, 

ובשקט גמור, חצינו את הכינרת ועגנו לא הרחק מחופה המזרחי. 
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בשלב ההתקדמות אל היעדים נשמרה דממת אלחוט, ולא ידענו מאומה על 
גורלם של הכוחות השונים הפוסעים אל יעדיהם. שעת השין נקבעה לעשר, אך 
כמה דקות קודם לכן נפתחה אש ליד מוצב ּכּורסי, לא הרחק ממקום העגינה 
של ספינת הפיקוד. מכשירי הקשר החלו לזמזם. מיד התלקחה הגזרה כולה. 
מן הספינה שלנו ניתן היה לראות כיצד האש מתלקחת לאורך כל החוף, החל 
ממוצב שפך הירדן לכינרת מצפון ועד למוצב הגבול בנּוֵקייּב. פה ושם הוזמנה 
“דקוטה“ שחג מעל  תואמה מתוך מטוס  והיא  צה“ל,  ארטילרית של  גם אש 
ראשינו. עתה אפשר היה גם להדליק אור על הספינה, ויכולתי לרשום את פרטי 
לזרום ברשת  כולל החלטות שקיבל אריק במהלכו. הדיווחים שהחלו  הקרב, 
והאש  הסורים,  מוצבי  כל  נכבשו  קצר  זמן  בתוך  מלאה.  הצלחה  על  הצביעו 

פסקה. 
רק הידיעה על מותו של גוליבר העיבה על השמחה. פלוגתו נחתה מהים 
קצת דרומה מכפר עקב, התקרבה בשקט עד לפאתי הכפר והסתערה עם פתיחת 
האש. כאשר התקרב גוליבר בראש אנשיו אל עמדות הסורים, נזרק רימון יד 
שהתפוצץ ממש לרגליו. הוא נהרג במקום. אילו הייתי מקבל את הצעתו של 
דדו, ומצטרף אל גוליבר, הייתי מן הסתם רץ ומסתער לידו וקרוב לוודאי שהייתי 
ירדנו לרגעים מספר בדיוק כאשר  ואנו  נפגע. נחתת הפיקוד התקרבה לחוף, 
העלו את גופתו של גוליבר לנחתת השנייה. שמחתי על שנשארתי בחיים. האם 

ייזקף הדבר לגנותי? 

✦ ✦ ✦

תחקיר מפקדי הכוחות שהשתתפו במבצע “עלי זית“ נקבע ליום המחרת. נסעתי 
עם אראלה למחנה פילֹון, שליד ראש פינה. אחד לאחד עלו מפקדי היחידות 
השונות וסיפרו את סיפורם. היו שם כמאה צנחנים קשוחים, החל באריק שרון 
עצמו ועד אחרון מפקדי הכיתות והחוליות. זו היתה חוויה בלתי נשכחת. גם 
הלוחמים עצמם היו מלאי סקרנות לשמוע זה את דברי זה, אפילו אלה שלחמו 
במרחק כמה פסיעות זה מזה. שהרי באפלה יכול כל חייל לראות רק את הקטע 
המיידי שבו פעל. עבורי זו היתה הזדמנות פז לקבל תמונה מלאה ומפורטת של 

כל מהלכי הקרב. 
בסוף היום המרתק הזה נכון לנו מקרה משעשע. התחקירים הסתיימו בשעת 
ערב מאוחרת, וביקשנו לחזור לטבריה. ואולם נודע שמסתננים חמושים יורים 
בדרך, והכביש ליד אלמגור נחסם. נאלצנו אפוא ללון בראש פינה. השעה היתה 
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כבר קרובה לחצות כאשר התברר שהמלון המקומי אינו פועל בעונה גשומה 
עד  מקפיאה,  וברוח  חדל  שלא  בגשם  ונואשים,  תקועים  נשארנו  זו.  וקפואה 
שהבחנו באור קלוש המהבהב באחד מחלונות הבית הסמוך. בייאושנו דפקנו 
נסעה  אשתו  מדובר.  במה  מיד  הבין  לנו  המנומנם שפתח  והאיכר  הדלת,  על 
לישון  לנו  אכפת  לא  אם  הלילה,  למשך  אותנו  להלין  יכול  והוא  אביב  לתל 
אתו במיטה הזוגית הרחבה. אני הצטופפתי ליד האיכר וניסיתי לפנות מקום 
כאשר  אבנים.  כמו  נרדמנו  היום  הרפתקאות  לאחר  המיטה.  בקצה  לאראלה 
התעוררנו בבוקר, כבר היה השולחן ערוך והאיכר הגיש לנו ארוחת בוקר דשנה. 
התברר שאיכרים לא סבלו מהצנע, בפרט לא בארוחת הבוקר. זו כללה חביתות 
כפולות, שמנת היישר מעטיני הפרה, סלט עגבניות וקפה ריחני. הודינו לאיש 

חסדנו וחזרנו לתל אביב. 
בדרכנו הביתה עברנו דרך הכפר הדרוזי־נוצרי מע‘אר. מזג האוויר המשיך 
לסעור והגשם לא פסק לרגע. במרומי הכפר נתקלנו בחבורת ילדים שפסעה 
לצדי הדרך, לעבר בית הספר. נזהרתי מאוד ונסעתי באיטיות רבה. לפתע, כהרף 
עין, מבלי שיכולתי למנוע זאת, קפץ אחד הילדים לפני המכונית בנסותו לחצות 
את הכביש. הילד נפל, ובכה, אך נראה שלא נפגע. ליתר ביטחון לקחתי אותו 

למרפאה, במורד הכפר, לוודא ששום דבר רציני לא קרה לו. 
כעבור שבוע חזרנו לאזור, כדי להודות לאיכר שלנו מראש פינה וכדי לבדוק 
מה שלום הילד ממע‘אר. האיכר קיבל פרחים כאות הוקרה, ולילד הבאנו קופסה 
גדולה של שוקולד. ללא כל קושי מצאנו את בית הוריו, שכן הכול בכפר ידעו 
על המאורע. התברר שהילד בסדר גמור, ונראה שהוריו שמחו לבואנו. התברר 
וטען  סירב,  האב  אך  על המקרה למשטרה,  להודיע  אם  שהמשפחה התלבטה 

שהקצין הישראלי יחזור ללא ספק ואין צורך לערב את השוטרים. 
בי  בחר  דיין  שמשה  לי  והודיע  זעירא,  אלי  לביתי  התקשר  ערב  באותו 
זעירא, לימים ראש אגף המודיעין  להחליפו בתפקיד ראש לשכת הרמטכ“ל. 
במלחמת יום הכיפורים שהודח בידי ועדת אגרנט, ביקש בסוף שנת עבודתו עם 
משה דיין לחזור למסלול הקרבי והופקד על גדוד צנחנים. “זהו תפקיד מעניין 
תלמד  גורלות.  נחתכים  שבהם  למקומות  קרוב  “תהיה  אלי,  לי  אמר  ביותר,“ 
הרבה.“ הצטערתי לעזוב את ענף היסטוריה, אך לא היה לי ספק שעלי ללכת. 
נותר לי שבוע ימים להשלמת הדוח על מבצע כינרת, שבוע שלאחריו אגיע 

למקום שישפיע על חיי ימים רבים.
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פרק שביעי

עם משה דיין

לשכת הרמטכ“ל

ב־10 בינואר 1956 התייצבתי בלשכת הרמטכ“ל. דיין כלל לא ביקש לראיין אותי 
לפני קבלתי לתפקיד. בשעה עשר נתבקשתי להיכנס ללשכתו. דיין קם ממושבו, 
חייך בחביבות ואמר: “אני מניח שאלי כבר תדרך אותך. את השאר תבין בעצמך. 
בוא נתחיל בעבודה, הכנס את הקהל.“ הוא חזר לכיסאו ולחדר נכנס האלוף חיים 
לסקוב, סגן הרמטכ“ל. אף הוא לחץ את ידי בחביבות ואיחל לי הצלחה. בתוך 
דקות ספורות עמדה להתחיל ישיבה, והמוזמנים כבר החלו מתכנסים במבואה. 
הבטתי סביבי כדי להתרשם מחדרו של דיין. כבר ידעתי שדיין החליף את שולחן 
המהגוני של קודמיו בשולחן שדה, מכוסה בשמיכה צבאית ירוקה שמעליה הונח 
לוח זכוכית. על הקיר, מעל לכורסה המשרדית שעליה ישב דיין, התנוססה תמונה 
של מטוסי סילון טסים מעל מצדה. השולחן היה ריק ממסמכים. נעדרו ממנו 
יוצא“. עד מהרה  ו“דואר  נכנס“  אפילו קופסאות העץ המשרדיות, של “דואר 
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הבנתי שדיין מתעב ניירת, ובגלל עינו הפגועה גם מתקשה בקריאה ממושכת. 
החוץ  מברקי משרד  מודיעין,  דוחות  במיוחד:  חשובים  מסמכים  רק  קרא  הוא 
ודוחות מבצעיים. על גוף המסמכים, שהניחה מזכירתו על שולחנו בבוקר, הוא 
נהג לרשום הערות קצרות והנחיות. אחר כך דרש לפנות הכול מיד. המסמכים 
עברו לטיפולי, וממני לידי המזכירות, למשמרת. שולחנו של דיין נשאר ריק רוב 

הזמן. עם זאת, מעולם לא ויתר על קריאת עיתונים. 
נוהגו זה של דיין שידר כי הוא סומך עלינו שנדע מה לעשות בדואר, וכי 
נפנה את תשומת לבו כאשר ניתקל בחומר חשוב שעליו לעיין בו. רוב החומר 
שהגיע ללשכה כלל לא הונח על שולחנו. זו לא היתה פגישתי הראשונה עם 
משה, והשתוממתי להבחין כי קומתו נמוכה מזו שזכרתי. לראשונה שמתי לב 
לאצבעות ידיו המעוקלות ומסוקסות, שצורתן עוותה במשך שנים של עבודה 
חקלאית וכן מפציעתו, שבה איבד את עינו. הרטייה שעל עינו השמאלית אותתה 
סגירות, אך העין הימנית, הרושפת, שידרה כל הזמן ערנות וסקרנות. דיין ידע 
לשלוח חיוך מלבב אל עברם של אנשים שהוא חיבב, אך רוב הזמן היתה נסוכה 
על פניו ארשת רצינית ומתוחה, כמעט מיוסרת. על ה“בטלדרס“ של דיין בלטו 
כנפי הצניחה ואות הקוממיות. רק בסוף אותה שנה עתיד להיתוסף עליו אות 
מערכת סיני. הרהרתי בתמונות הרמטכ“לים של צבאות זרים, שראיתי פה ושם, 
חזהו של  וקרב. את  גנרלים המעוטרים בשורות שורות של אותות הצטיינות 
דיין עיטר אות יחיד, שכל לוחמי מלחמת העצמאות זכו לעונדו. מדי צה“ל לא 
החמיאו לגופו המסורבל של דיין. עם זאת, מעולם לא ראיתיו חובש כומתה. 

כובע הקצונה הרשמי, עם המצחייה הנוקשה, התאים לו יותר. 
במשך התקופה של שנה ומחצה שבה עבדתי לצדו של דיין, בילינו בצוותא 
אלפי שעות. הרבינו לשוחח על עניינים הקשורים בשירות, אך לא מעט גם על 
עניינים אחרים: על שירה, על אנשים, על הנכתב בעיתונות ועוד כהנה וכהנה. 
בזמן הנסיעות הארוכות והתכופות ִהרבה דיין לחטוף תנומה במושב האחורי של 
ה“לינקולן“, מכונית השרד שבה נהג נועם. אך כאשר דיבר, דיבר בגובה העיניים 
ולא היה בהתנהלותו שמץ של התנשאות. הוא תמיד נתן לי הרגשה שדברי באמת 
מעניינים אותו. הוא גם ִהרבה לבקש את חוות דעתי ואת הערכתי להתנהלותו 
ולנאומיו. אף פעם לא חשתי קוצר רוח או זלזול מצדו בחוות דעתי. תמיד השיב 

לי בפרוטרוט, מנסה להסביר את עמדתו. לעתים אף קיבל את דעתי. 
כידוע נתגלעה מחלוקת בין דוד בן־גוריון ומשה שרת בנוגע לניהול ענייני 
שביתת הנשק, ובעקבות זאת החליט בן־גוריון לנתק את הקשרים בין צה“ל 
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ובו  ימים,  באותם  למשה  פתק שכתבתי  בידי  מצוי  זה.  בנושא  החוץ  ומשרד 
טענתי כי למרות שהוא צודק באורח עקרוני, “אנו עומדים בתקופה הקרובה 
בפני מבחן מדיני חשוב, ואסור לתת למשרד החוץ לנהלו לבד, ועלינו להתערב 
ולהשפיע על מהלך העניינים ככל האפשר ולא לנתק מגע.“ דיין לא קיבל את 
לבי לעובדה שההחלטה בדבר  הוא הפנה את תשומת  דעתי. בדברי תשובתו 

הניתוק היתה של ראש הממשלה, ולא הוא יזם את הניתוק. דיין הוסיף: 

להיות איש צבא ולא ראש הממשלה — יש בכך יתרונות וחסרונות. 
היתרונות הם — נכונות לקבל פקודה והשחרור מדאגה השייכת לראש 
הממשלה, בתנאי שהוא ראש ממשלה היודע את תפקידו ויודע מה הוא 

עושה ומה אינו עושה.

המשפט האחרון רמז על אמונו המלא של דיין בבן־גוריון, ועל אי־אמונו במשה 
יצא  לי לפתח אתו. כאשר  ִאפשר  היחסים שדיין  לסוג  דוגמה  רק  זוהי  שרת. 
ורשם  במתנה  עותק  לי  נתן  דיין  היונה“,  “עיר  אלתרמן,  נתן  ספרו של  לאור 
הייתי  ההקדשה.  בכנות  להאמין  אהבתי  בידידות“.  “למורלה  הקדשה:  עליה 
לימים  הזה.  המרתק  האיש  של  בקסמו  שנשביתי  וטבעי   ,28 בן  סגן־אלוף 
ניהל  שדיין  המדיניות  עם  אחד  בקנה  עלו  מדיניות שלא  בעמדות  התייצבתי 
לאחר מלחמת ששת הימים, כשר הביטחון. אף על פי כן, גם היום אני סבור 
שרבות מן הטענות המושמעות בפי רבים, נגד אופיו ואישיותו של דיין, נובעות 

מחוסר הבנה והכרה אינטימית עם האדם כפי שהיה באמת. 
יש הסבורים שדיין היה אדם נטול ערכים. הוא אכן זלזל בחלק מהערכים 
כמוהו  מסור  אדם  הכרתי  לא  ערכים.  נטול  היה  לא  הוא  אולם  המקובלים, 
האמין  שבה  ולדרך  המדינה,  עבור  עצמו  על  נטל  שהוא  לתפקיד  למדינה, 
ונופי התנ“ך הפכו אצלו  חייב לבצע את משימותיו. אהבת התנ“ך  כי הוא 
למסכת רגשית עמוקה. יחסו החם לערבים שיקף לא מעט חמלה אנושית. 
אולם מעל לכול, הבחנתי אצלו בתיעוב לכל נימה של זיוף וצביעות. הוא 
לא סבל את הנוסחאות השגורות של הטפה “ציונית“ והתלהמות לאומנית. 
הוא גם סלד מכל דוקטרינה מגובשת ומהשקפות עולם חובקות־כול. לדעתו, 
אלו כובלות את רוח האדם ומונעות ממנו לשקול דברים בהתאם לנסיבות 
ממנה  והתרחק  מניע,  ככוח  לאידיאולוגיה  זקוק  היה  לא  הוא  המתחלפות. 
למען חשיבה רעננה. חשיבתו היתה תמיד קשורה בנסיבות הממשיות שנתקל 
בהן. באותן שעות ארוכות שהקדיש לחיפוש אחר חרסים בתלים קדומים, או 
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לרפאות של כדים פגומים בחצר ביתו בצהלה, היה עוסק בחשיבה מעמיקה 
לחשוב  העדיף  והוא  בודד  זאב  היה  דיין  התייחסותו.  את  בסוגיות שתבעו 
לבד. לא היתה לו סבלנות לדיונים ממושכים או לשיחות סרק. כאשר ישב 
בבית קפה או במסעדה הוא דחה בנחרצות ניסיונות של אנשים להצטרף אל 
שהעזתי  מבלי  לשולחן  עמו  הסבתי  רבות  פעמים  שהוזמנו.  מבלי  שולחנו 
לדבר, אלא אם כן הוא עצמו פתח בשיחה או רמז על רצונו לדבר. למדתי 

לשתוק ביחד. 
בניגוד לדעה המקובלת, מצאתי בדיין מידה רבה של סנטימנטליות. אלא 
שהוא אף פעם לא הרשה לעצמו לחשוף את התרגשותו ברבים. בפני הוא אף 
פעם לא התבייש, ולא פעם יכולתי להבחין בלחלוחית שעלתה בעינו למקרא 
שיר מרגש או למראהו של חייל מצטיין. גם ביחסו העדין והנרגש אל אהובתו 
רחל הבחנתי פעמים רבות. ידעתי את סודותיו, והוא מעולם לא הסתיר ממני 
את עומק אהבתו אליה. לעומת כל זה, נוכחתי לדעת שהאופק התרבותי שלו 
ולעיין  ִהרבה לקרוא בתנ“ך  מוגבל. הוא קרא עיתונים בשקיקה, אהב שירה, 
בספרי ארכיאולוגיה, אולם לא ִהרבה בקריאת ספרות יפה או ספרות עיונית. 
הוא הבין את העולם היטב בממדיו הפוליטיים, אך היה רחוק מן ההתפתחויות 
מאז  דרמטיים  כה  שינויים  והאידיאולוגיות, שעברו  הספרותיות  התרבותיות, 

מלחמת העולם השנייה.

✦ ✦ ✦

יום לפני שהתייצבתי בפני דיין ישבתי שעה קלה עם אלי זעירא. בין השאר 
אמר לי:

ראש הלשכה חייב ללוות את הרמטכ“ל בכל אשר יפנה. להוציא מסמכי 
והוראות ולעקוב אחר ביצועם. משה אוהב להיות לבדו בשעה  סיכום 
נועם  ידאג  כאלה  במקרים  עתיקים.  חרסים  אחר  ומחטט  חופר  שהוא 
הנהג לכל מחסורו. בכל יתר המקרים אל תשאל שאלות. תשתדל להיות 
צמוד אליו כל העת. הוא אף פעם לא יאמר לך מתי עליך להצטרף אליו, 
אך תמיד יעדיף שתהיה לצדו. למשה אין הרבה סבלנות לעסקי המשרד. 
הסיכומים יוצאים בחתימתו של ראש הלשכה. זו היא אחריות מרובה, ואם 
אינך בטוח, הראה את הסיכומים לדיין לפני שתפיץ אותם, אך במהרה 

תתרגל לסמוך על עצמך ולא תיאלץ להטריד בכך את הרמטכ“ל.
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להבין את השאר בעצמי.  נשארתי  אני  לדרכו.  ויצא  הרבה,  הוסיף  לא  זעירא 
התרגלתי עד מהרה. תחת ידי נמצאה תמיד מחברת, ובה רשמתי בשעת מעשה 
פרטים על דברים שנאמרו וסוכמו. רשימות אלה סייעו לי בסוף היום לנסח את 

סיכומי הפגישות. 
“יומן  נוסף על הסיכומים הרשמיים, ראש הלשכה התבקש גם לנהל את 
לשכת הרמטכ“ל“. כאשר התמנה דיין לתפקיד הרמטכ“ל, בסוף שנת 1953, הוא 
הודיע לראש לשכתו דאז, שלמה גזית, כי ברצונו לנהל יומן ולרשום בסוף כל 
יום את הדברים החשובים שהתרחשו בלשכה. בסופו של היום הראשון הסתגר 
יום, אולם עד מהרה יצא מהחדר ואמר  דיין בחדרו, לרשום את קורות אותו 
לגזית שאין לו סבלנות לדבר. מאותו יום הוטלה המשימה על ראש הלשכה. 
כהיסטוריון צעיר, הייתי ער לחשיבות המסמך הזה וטרחתי עליו הרבה. כל יום, 
לאחר שדיין עזב את לשכתו, הייתי יושב עוד כשעה ומסכם את אירועי היום. 
כרס.  עבי  כרכים  שבעה  ידי  מתחת  יצאו  בלשכה  עבודתי  חודשי   18 במשך 

זיכרונותיו של דיין עצמו מבוססים בחלקם על אותם יומנים. 
ושיחות  התכתובת  ומיון  המשרד,  של  המנהליים  ענייניו  הפגישות,  לוח 
הטלפון — כל אלה נוהלו על ידי אהובה, מזכירת הרמטכ“ל, שלימים נישאה 
לעוזי גל, ממציא תת־המקלע הנקרא על שמו. אהובה היתה ג‘ינג‘ית אמיתית, 
בגלל  בעיקר  אלא  נמשיה,  ובהירות  שערותיה,  של  הגזר  צבע  בגלל  רק  ולא 
עוצמת אישיותה. אומרים על אדמוני־השער שהם מהירי חימה. אהובה היתה 
ההפך מזה: שקטה ומאופקת. מעולם לא שמעתי אותה מרימה קול. היא היתה 
האדם  היתה  אהובה  ותבונה.  סמכות  הקרינה  אולם   ,20 בת  נערה  הכול  בסך 
היחיד שאתו הרשיתי לעצמי להתבדח על דיין. אלו היו סודות קטנים ופרטיים 

שלי ושלה. 
מאז שנעשיתי מפקד המשמר הנע של משטרת היישובים, בראשון לציון, 
אף שהייתי כפוף לממונים עלי, נהניתי תמיד ממידה רבה של חירות, ולרוב 
זכיתי להיות במרכז הפעולות שהייתי מעורב בהן. ואולם, במשך תקופת עבודתי 
לי.  ונבלעה לחלוטין במסכת שאינה שייכת  דיין, כאילו נעלמה אישיותי  עם 
והמוביל.  הקובע  אני  שבו  מצב  שום  היה  לא  דיין.  של  צלו  נעשיתי  כאילו 
הכול סבב סביב אדם אחר. את עצמיותי הצלחתי לשמר דווקא באותן שעות 
ערב מאוחרות, שבהן עסקתי ברישום היומן. לצד העובדות שנרשמו כהווייתן, 
הוספתי גם הרבה תיאורים והערות משלי ויכולתי להרהר ביני לביני ולהעריך 
את פשר הדברים. כאן יכולתי לחזור אל עצמי לשעה קלה. מן הסתם יעסוק 
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הפרק הזה פחות בי ויותר בדיין, אולם יש לזכור שכל אותם דברים שאספר 
להלן, הם חוויות עזות שגם אני חוויתי, בעוצמה רבה. 

השירות בלשכת הרמטכ“ל הקשה עלינו את המשך המגורים בירושלים. 
אראלה אהבה את דירתנו הצנועה בירושלים, במרתף של בית אבוקריוס ביי, 
אולם סדרי העבודה בלשכה חייבו אותי לצאת מירושלים מוקדם בכל בוקר, 
ולשוב הביתה מאוחר בלילה. בלית ברירה קנינו דירת גג קטנה בלב תל אביב, 
לא הרחק מקפה “כסית“, מבניין התיאטרון הקאמרי ומ“קליפורניה“, מסעדתו 
לא  פעם  אף  אראלה  התל־אביבית.  הבוהמה  בלב  חיינו ממש  נתן.  אייבי  של 
אהבה את חברת אנשי הצבא, ולכן לא הצטרפנו לאחד משיכוני צבא הקבע 

שהוצעו לנו.

בין ענפי הצמרת

אלופי  כל  עם  אינטנסיבי  מגע  קיימתי  תפקידי,  במסגרת  חודשים,  באותם 
צה“ל. הקשר האמיץ ביותר נקשר עם יהושפט הרכבי, ראש אגף המודיעין, 
סגן  אל  חופשית  גישה  לי  היתה  אג“ם.  ראש  עוזר  נרקיס,  עוזי  אל“מ  ועם 
דיין  של  זו  לבין  לשכתו  בין  כי  אף  לסקוב,  חיים  אג“ם  וראש  הרמטכ“ל 
שררו ריחוק ומידה של ניכור. קשה לתאר שני אנשים כל כך שונים באופיים 
פרטים  לפרטי  להיכנס  הרגלו  לסקוב,  של  קפדנותו  מזה.  זה  ובהתנהלותם 
וסגנון דיבורו הקצוב, הרצוף ביטויים לועזיים — כל אלה היו לדיין לזרה. 
עם זאת, דיין שמח להשאיר בידי סגנו את עבודת המטה המייגעת. גם אני 
העדפתי לפנות אל עוזי נרקיס. הוא היה בעל חוש הומור נדיר ואיש כלבבי. 

בין כה וכה, לסקוב היה תמיד עסוק וטרוד. 
הגיבוי הבלתי מסויג שדיין נתן לי, העמיד אותי במרכז ההוויה הצבאית 
וקירב אלי קצינים בכירים רבים. נהייתי מוציא ומביא בעניינים רבים וחשובים, 
והקצינים התרגלו לראות בי פרשן מוסמך של כוונות הרמטכ“ל וצינור יעיל 
מוזמנים  והיינו  קרבתי,  את  ביקשו  שרבים  הדבר  טבעי  רק  עליו.  להשפעה 
פעמים רבות למסיבות חברתיות. בין “המקורבים“ ביותר היה גם רחבעם זאבי 
)“גנדי“(. היה לו חוג חברים נרחב, והוא שלט היטב בכל הרכילות של צה“ל. 
גנדי היה בעל חוש הומור מושחז וסגנון מעולה בעברית. גם אהבתו הלוהטת 
לארץ היתה קרובה לרוחו של דיין. הוא ִהרבה להצטרף לסיורים שלנו, ללא 
באותם  הכללי  החיים החברתיים של המטה  פסגת  עם תפקידו הרשמי.  קשר 
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ימים היתה מסיבות הפורים שיזם גנדי, שכונו “באל אג“ם“. לקראת המסיבות 
השנתיות הללו היה גנדי עורך מעין עיתון היתולי, “האגם הזה“, שעוצב כחיקוי 
לשבועון “העולם הזה“. במסיבות הללו, התחפושות היו חובה. באחת המסיבות 
לבוש  תשוש  זקן   — קאקר“  ל“אלטער  התחפשתי  כאשר  ראשון  בפרס  זכיתי 

בחלוק שינה ומסתובב עם נר ועם סיר לילה. 
זו  דיין אליהם. עובדה  גם מיחסו של  מובן שיחסי עם הקצינים הושפעו 
בלטה במיוחד ביחסי עם אריק שרון. ביני ובין שרון התפתחה מעין ידידות, 

בעירבון מוגבל. היינו מוזמנים לביתו, 
והכרנו את אשתו הראשונה, מרגלית. שרון אף דאג לשתף אותנו ב“חפלות“ 
שהיה מארגן לעתים. הוא נהג לסור אלי בכל פעם שהגיע למטכ“ל, על מנת 
להתעדכן ולומר שלום לדיין. יחסו של דיין לשרון היה אמביוולנטי. הוא העריך 
אותו כלוחם, וללא ספק הכיר בכך ששרון היה האיש שביצע עבורו את המהפך 
שהדבר  מבלי  זאת,  עם  לצה“ל.  להנחיל  ביקש  שדיין  מהפך  הלחימה,  ברוח 
נאמר במפורש, דיין הבין כי יש לקחת בעירבון מוגבל את נאמנותו של אריק, 

וכי לא תמיד אפשר לסמוך על דבריו. 
סמוך לבואי ללשכה התרחשה פרשת מעצרו של מאיר הר־ציון. אחותו 
נקם את מותה  ומאיר הר־ציון  בידי בדווים,  יהודה  נרצחה במדבר  שושנה 
ברצח מספר בדווים שנפלו לידיו, לאחר שחדר לשטח הירדני מצפון לעין גדי. 
הר־ציון וכמה משותפיו למעשה, אנשי “יחידה 101“, נעצרו לחקירה. דיין 
חשד באריק כי היתה לו יד במעשה, וכי הוא עומד מאחורי הר־ציון וחבריו. 
העצורים פנו אל עורך הדין המפורסם שמואל תמיר, כדי שייצג אותם בפני 
הערכאות. בחירתו של שמואל תמיר, איש “חרות“, עוררה חששות בצמרת 
המדינית, ובסופו של דבר שוחררו העצירים ובוטלה התביעה. דיין לא רווה 
נחת מכל העניין. מצד אחד, היה כאן מקרה חמור של הפרת משמעת ופריצת 
ולפגוע ברוח  דיין לא רצה לוותר על שירותו של הר־ציון  גדר. מצד שני, 
היחידה. דיין העריך את הר־ציון כחייל הנועז ביותר שקם לעם היהודי מאז 
שמשון ובר־כוכבא. עם זאת, נראה לי שאצל דיין נותר משקע עכור ביחסיו 
עם אריק, עקב התחושה שהוא סיבך את הצבא שלא לצורך, והסתיר ממנו 
פיתח  שאריק  הישיר  הקשר  את  הסתם,  מן  אהב,  לא  גם  דיין  האמת.  את 
בפניו את דלתו של ראש  בן־גוריון, שפתח  ארגוב, שלישו של  נחמיה  עם 

הממשלה.
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דיין ובן־גוריון

אירועים שגרתיים אך מעניינים ביותר שזכיתי להשתתף בהם, היו הפגישות 
יום חמישי עם הרמטכ“ל ועם שמעון פרס,  השבועיות שבן־גוריון קיים בכל 
כל  השר  בפני  מעלים  ופרס  דיין  היו  כזו  בפגישה  הביטחון.  משרד  מנכ“ל 
הייתי פטור מלהוציא את סיכום  בעיה שדרשה את הכרעתו או את אישורו. 
ההחלטות, משום שעל כך הופקד נחמיה ארגוב, מזכירו הצבאי של בן־גוריון. 
בן־ גם  היה  הישיבה  במהלך  קצרנית.  בידי  מילולית  נרשמו  עצמם  הדיונים 
זה  נוהגו  לי  נראה  תחילה  המפורסמת.  במחברתו  פרטים  רושם  עצמו  גוריון 
מוזר, ואף מביך, שכן רוב הזמן הוא היה שקוע ברישומי יומנו ומיעט להרים 
את ראשו. זה יצר הרגשה של קשב מוגבל. הערתי על כך לדיין, אך הוא הרגיע 
אותי, והסביר שדווקא רישום הפרטים במהלך השיחה מאפשר ל“זקן“ להקשיב 
ביתר תשומת לב. מאחר שהייתי פטור מטורח הרישומים, ניתנה לי הזדמנות 
פז להביט בנוכחים ולהבין כיצד נחתכו גורלות המדינה וכיצד נראים הדברים 

מנקודת התצפית הגבוהה ביותר. 
רק מעט מהנושאים באותן ישיבות הועלו בידי בן־גוריון. על פי רוב הוא 
בדיוק  מה  מעמד  באותו  הבנתי  תמיד  לא  בפניו.  שהובאו  לדברים  הגיב  רק 
היה  לפעמים  ראשו,  את  מניד  היה  לעתים  “הזקן“.  תגובת  של  משמעותה 
אולם  כלל.  מגיב  היה  לא  ולעתים  חלוש,  ציוץ  או  רפויה  אנחה  מעין  פולט 
וגם את פשר השתיקות.  התברר שארגוב מבין הכול, גם את לשון הציוצים 
ביום המחרת היינו מקבלים את סיכום הפגישה ובו קיבלו השאלות שהועלו 
בן־גוריון מסיט את השיחה מסדר  תשובות ברורות לחלוטין. מדי פעם היה 
היום, ומעלה עניין שלא תמיד נגע לענייני ביטחון. כמהרהר בקול רם אחר 
נושאים שונים שהטרידו אותו, היה מספר על חוויה שהרשימה אותו, תמה על 
דברים שאמר פלוני או אלמוני, או שואל את דיין ואת פרס שאלות מפתיעות 
בכירים,  קצינים  מפי  דברים ששמע  הללו  השאלות  שיקפו  לעתים  ומוזרות. 
גם  ישמע  שבן־גוריון  רצה  נחמיה  לשכתו.  אל  מזמין  היה  ארגוב  שנחמיה 
גרסאות אחרות מאלה שהציג הרמטכ“ל, על מנת שיוכל לגבש עמדה עצמאית 
ובלתי תלויה. דיין מעולם לא התרעם על כך, ולא מיחה בידיו. יחסי עם ארגוב 
היו על פי רוב קורקטיים, אך מעולם לא התחממו. דיין מחל על כבודו, אך אני 

מצאתי פגם בנוהגו זה של מזכיר ראש הממשלה, והפניתי לו כתף קרה.
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צה“ל נערך להגנה

מחציתה הראשונה של שנת 1956 עמדה בסימן ההכנות בצה“ל לקראת האפשרות 
שאי שם בקיץ, או בסתיו, ינסה נאצר לנצל את יתרונו. זאת לאור העסקה שהוא 
המצרי  הצבא  בין  הכוחות  ביחסי  עצום  פער  יצרה  אשר  הסובייטים,  עם  חתם 
וצה“ל. בעקבות המשבר שחל בממשלה, לאחר המבצע בחוף הכינרת, הוחלט 
להימנע מכל פעולת התגרות בערבים, ולרכז את כל המאמצים בהשגת חימוש. 
בן־גוריון קיבל את הדין והורה לצה“ל להיערך למגננה. המאמצים הוקדשו אפוא 
להגברת כושר הבלימה מול התקפת אויב. לפי שעה נגנזה המגמה האופנסיבית, 

שגרסה פעילות תקיפה לסיכול התקפת אויב בטרם תצא לפועל. 
טעם  היה  לא  כבר  ללשכה  שהגעתי  בעת  אך  זו,  ממדיניות  הסתייג  דיין 
לערער עליה. עם זאת, דיין חש שעליו להסביר את המפנה לסגל הפיקוד הבכיר 
של צה“ל. ימים ספורים לאחר בואי הודיע לי דיין שבכוונתו להקדיש שלושה 
ימים להכנת ההרצאה, והוא מבקש לבטל את כל הפגישות ולא להטריד אותו 
אלא בשאלות דחופות ביותר. דיין ידע לכתוב היטב, והוא העדיף לכתוב את 
גבול  על  ספרותי  ובכושר  ומדויקת  עשירה  בשפה  הצטיין  הוא  לבד.  נאומיו 
היכולת השירית. כאשר סיים לכתוב טיוטה היה מציג אותה בפני. נעימת דבריו 
הזמינה גילוי לב, ולא חסכתי ממנו את ביקורתי. לעתים אף קיבל את הצעותי 
ותיקן סעיף זה או אחר, אלא שעל פי רוב לא היה הרבה מה לתקן. החיבורים 

שיצאו מתחת ידיו היו תמיד מנוסחים היטב, מרתקים ומלאי השראה. 
ב־15 בינואר 1956 נשא דיין בפני סגל הפיקוד הבכיר הרצאה שנמשכה 
החלטת הממשלה,  עם  אינו שלם  דיין  סוד שלבו של  זה  היה  לא  כשעתיים. 
להימנע מכל יוזמה התקפית. עם זאת, לא ניתן היה להטיל ספק בנאמנותו של 
דיין לדוד בן־גוריון. זו היתה הרצאה מדינית למהדרין, אולם דיין סבר כי חשוב 
נקראים  הם  שבתוכה  והאסטרטגית  המדינית  המסגרת  את  יבינו  שהקצינים 
לפעול. באותם ימים לא חשתי כל הסתייגות מהגישה האקטיביסטית של דיין 
והערצתי את יכולתו להציג בפני פיקודיו את תמצית תפיסתו, בבהירות רבה, 

ללא כחל ושרק.

✦ ✦ ✦

לסייע  אזרחים  התגייסות  של  גל  התעורר  להגנה,  צה“ל  התכוננות  רקע  על 
את  לעודד  במגמה  ביצורים.  בהקמת  עולים,  ליישובי  ובמיוחד  ליישובים, 
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למן  הכללי,  המטה  אנשי  שכל  מרס  חודש  בראשית  הוחלט  הזו  ההתגייסות 
אחרון הטוראים ועד לרמטכ“ל עצמו, יֵצאו למשך יום שלם לבצר את מושב 
מבטחים, מושב של עולים מכורדיסטן לא הרחק מרצועת עזה. גם דוד בן־גוריון 
ביקש להצטרף למבצע. למחרת התפרסמו בכל העיתונים תמונות מן האירוע: 
חופר  הרמטכ“ל  סגן  תיל;  גדר  למתוח  ראשית  ח“ן  לקצינת  מסייע  בן־גוריון 
תעלת קשר; קצין תותחנים ראשי מסלק בטורייה את העפר שהאלוף הוציא 
עומדים  והרמטכ“ל,  הביטחון  שר  עם  יחד  המטכ“ל,  אלופי  וכל  החפירה;  מן 
בשורה אחת עם פקידים ושוטרים צבאיים, מחזיקים ּפינָך של חיילים וממתינים 
לתורם לקבל את מנת הצהריים. האירוע עטה אווירת פיקניק. קצינים וחיילים, 
שבכל ימות השנה אינם נפגשים זה עם זה גם אם הם משרתים באותו משרד, 
חשו רגש של אחוות לוחמים. בהפסקת הצהריים התגודדו האנשים בקבוצות 
קטנות, לחדש היכרויות ולשוחח על הא ועל דא. בן־גוריון ניצל את ההפסקה 
לביקור בבית הספר המקומי, ולשיחה עם התלמידים. משה, כדרכו, נשכב בפינה 

מבודדת ונמנם שעה קלה.

מאמצי הרכש

בשני  ישראל  של  הרכש  מאמצי  התרכזו   ,1956-1955 של  החורף  בחודשי 
בצורך  האמריקני  הממשל  את  לשכנע  דיפלומטי  מאמץ  מקבילים:  מסלולים 
לספק לישראל נשק מאזֵן, במקביל למאמץ מרוכז של שמעון פרס לחיזוק הקשר 
הישיר עם הממסד הביטחוני הצרפתי ועם התעשיות הצבאיות של צרפת. דיין 
קיבל כל בוקר על שולחנו את כל מברקי משרד החוץ שעסקו בענייני ביטחון 
במילים.  לא חסך  וגם שרת  נלאה,  בלתי  כתבן  היה  אבן  רכש. אבא  ובענייני 
תגובותיו של דיין למקרא המברקים הללו, תגובות שלא תמיד היו מילוליות 
ולעתים התבטאו בעקימת אף או בגניחה מובלעת, שידרו ביקורת עמוקה שדיין 
ביקורתו  את  ממני  הסתיר  לא  הוא  מדרשו.  ובית  שרת  משה  על  בלבו  שמר 
היבטי  כל  את  מייגע  פירוט  לפרט  אבן  נהג  שבהם  הארוכים,  המברקים  על 
הבעיה שעל הפרק. “הוא מבין הכול, חוץ מאת העיקר,“ אמר לי דיין, בתגובה 
למברק שהגיע מאבן ובו ניתוח מבריק של כל הנימוקים השונים המניעים את 
האמריקנים. הוא לא הסתיר את ביקורתו על שרת וחבורתו גם בפני בן־גוריון, 

אך ביטא אותה באמצעות הערות ציניות בדרך אגב. 
לא   ,1953 שנת  בשלהי  הביטחון,  משרד  כמנהל  פרס  שמעון  מונה  מאז 



164 ✦ בן המאה שעברה

חסכו הוא ושליחיו בפריז מאמצים לקשור קשרים עם גורמים שונים בממסד 
הצרפתי. פרס הקפיד לשמור את דיין בתמונה, ולפני כל צעד חדש היה מזמין 
את עצמו אל משה ומתייעץ עמו. היחסים בין דיין ופרס היו הדוקים, לאורך כל 
אותה תקופה. עם זאת, היה ברור שפרס, הצעיר ממשה, ראה בדיין אח בכיר 
שתמיכתו חשובה. היה ברור שבלי תמיכתו של דיין אין סיכוי להטות את לבו 

של בן־גוריון לעבר הצעדים שפרס ביקש ליישם. 
מלחמת  לפני  עוד  הצרפתית,  העילית  בקרב  מוכרת  דמות  גם  היה  דיין 
סיני. בשנת 1954 הוא זכה באות לגיון הכבוד מידי נשיא צרפת. פרס ניצל את 
יוקרתו של דיין, והשתדל להפגיש את אורחיו הצרפתים עם הגיבור הישראלי. 
עורך   ,)Jean-Jacques Servan-Schreiber( ֶסרוַון־שַרייּבֶר  היה  מאלה  אחד 
עיתון כלכלי חשוב בצרפת. נתבקשתי לא רק לזמן פגישה עם דיין, אלא גם 
לארח אותו ואת רעייתו לארוחת ערב בביתנו. שעות העבודה בלשכת הרמטכ“ל 
הותירו לי זמן מועט לחיי המשפחה. קשה היה לי לשתף את אראלה בדברים 
במהירות  התרחשו  שדברים  משום  והן  הסודיות  מחמת  הן  אותי,  שהעסיקו 
מסחררת והיה קשה להסבירם. לכן שמחתי על כל הזדמנות שנפלה לידי לשתף 
את אראלה בחוויות העבודה. סרוון־שרייבר הגיע עם רעייתו, גברת מעודנת 
ומהודרת שניחוח החברה הגבוהה של פריז נדף ממנה. היתה לה בקשה מוזרה: 
שלי  החברות  “כל  דיין?  עם  לרקוד  תוכל  שבה  הזדמנות  לארגן  אפשר  האם 
בפריז ימותו מקנאה,“ היא הסבירה לי. זימנתי את הפגישה למלון “דן“, שבו 
נהגו אורחים לרקוד בשעות בין הערביים, ודיין העניק לגברת סרוון־שרייבר 

טנגו אחד צמוד שצולם ותועד.

✦ ✦ ✦

לאחר הרבה טלטולים ולבטים החליטה ממשלת צרפת לספק לישראל תריסר 
מטוסי קרב מדגם “מיסטר 4A“. נחיתתם של ארבעת ה“מיסטרים“ הראשונים 
בשדה התעופה של חצור היתה מאורע מרגש, משום שהוא סימל עבורנו את 
תחילת התיקון שעמד לחול במאזן החימוש בין ישראל למצרים. ההתרגשות 

נשקפת היטב מן השורות שרשמתי באותו ערב ביומן: 

בשדה התעופה הצבאי בחצור מתכנסת חבורה לא גדולה אך חגיגית 
ונכבדה מאוד. נמצאים שם ראש הממשלה, שר האוצר, המחותן הראשי 
שרים  כמה  עוד  האוויר,  חיל  מפקד  סגנו,  הרמטכ“ל,  פרס,  שמעון 
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וקצינים, ומספר עורכי עיתונים שהוזמנו לשמחה בחשאי. הכול כבר 
ניצבים על מגדל הפיקוח ומשיחים על דא ועל הא. איש אינו מצליח 
מכשיר  אל  דבוק  הכנף,  מפקד  וייצמן,  עזר  התרגשותו.  את  להעלים 
העושים  ה“מיסטר“  טייסי  של  דיווחיהם  את  בצמא  וקולט  האלחוט 
את דרכם על הים הרחב והכחול. לפתע, בפאתי מערב, אל נוכח פני 
השמש הנוטה לשקוע, מופיעות שלוש נקודות זעירות ההולכות וגדלות 
במהירות מסחררת. כבר רואים את הכנפיים, ואף הרעש כבר נשמע. 
והנה הם כבר מעל לשדה. בשריקה מחרישת אוזניים הם ניתזים שוב 
אל מרום הרקיע, סיבוב אחד נוסף והם נוחתים בשריקה על המסלול 
בשדה  נשרים  ניצבים,  הם  הנה   — הרציף  אל  שועטים  הכול  הרחב. 
נחמדים, מכסיפים בבוהק על הרקע השחור.  חצור. ארבעה צעצועים 
על הכנפיים המוטות לאחור, כאילו המטוס מוכן לזנק בכל רגע ולפלח 
את חלל האוויר, מתנוסס מגן דוד כחול. תאי הטייסים נפתחים כלפי 
מעלה ומתוכם יוצאים לִאטם אלופי החג. תחילה הם נראים כמו אנשי 
ולבושים  המאדים — עוטי מסכות חמצן, חבושי קסדות מגן גדולות 
תלבושת לחץ מיוחדת. עד מהרה מופשלות המסכות, וארבעה פרצופים 
הדאוגות,  ורעיותיהם  ילדיהם  מחכים  כבר  למטה  נחשפים.  מיוזעים 
וכבר כל הקהל לוחצים ידיים והכול נסחפים בשמחה מתפרצת: “כמה 
דלק נשאר לכם?" שואל מפקד החיל הגאה. “לי נשארו שבע דקות.“ 
לרגע,  נעצרת  הנשימה  וחצי.“  שלוש  רק  נשארו  “לי  שבע.“  לי  “גם 
כשחושבים על משמעות הדבר. ממש על חוט השערה. אפילו אצל עזי 

הלב שבחבורה מתנוצצת הדמעה בזווית העיניים.

שערי עזה

במחצית השנייה של חודש מרס החל להידרדר מצב הביטחון לאורך רצועת 
את  שסימן  התלם  קו  לאורך  והפלסטינים,  המצרים  החיילים  של  ידם  עזה. 
הגבול, נעשתה “קלה על ההדק“ והתקריות התרבו. שוב התרחשו צליפות על 
סיורים של צה“ל, שנעו על דרך הפטרולים; פה ושם עלה טרקטור של אחד 
על  ולעלות  הגבול  את  לחצות  העזו  פלסטינים  ורועים  מוקש;  על  הקיבוצים 
שדות הקיבוצים, שנזרעו והחלו מנביטים. ב־2 באפריל הגיעה המתיחות לשיא, 
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כאשר עדר פלסטיני חצה את הגבול ליד קיבוץ נירים. חוליית חיילים שיצאה 
הוא  דיין פקעה.  נפצע. סבלנותו של  וחברו  נהרג  חייל אחד  לגרשו הותקפה. 
הורה “לפתוח באש חזקה בתגובה לפתיחה באש על ידי האויב.“ למחרת אישר 
בן־גוריון את ההוראה הזו, ואף אישר הפעלת ארטילריה אם המצב ידרוש זאת. 
“אין  בקו.  היחידות  מפקדי  עם  ונפגשנו  ביישובים  ביקרנו  לשטח,  יצאנו 
צורך להתגרות בהם,“ אמר דיין למפקדים, “אך משהחל הקרב אסור להפסידו. 
ב־4  למחרת,  התמהמה.  לא  הבא  האירוע  קרב.“  אף  להפסיד  אסור  לצה“ל 
באפריל, חזרו המצרים ותקפו סיור של צה“ל, הרגו שלושה חיילים ופתחו באש 
מרגמות. האש התפשטה על פני החזית כולה. בשעות אחר הצהריים פקד דיין 
להפגיז בתותחים את העיר עזה. פגזים נפלו בכיכר השוק, ובעיר נהרגו יותר 
מ־50 חיילים ואזרחים. דיין ביקש שאדווח על כך לנחמיה ארגוב, אך בן־גוריון 
הורה להפסיק את ההפגזה לאלתר. יצאתי עם משה לשטח, וסיירנו במשך כל 

הערב ביישובים וביחידות. באותו לילה רשמתי ביומן: 

עזה, כשאווירת מלחמה שורה  ירד על משקי הספר ברצועת  הלילה 
הושכבו  הילדים  ההפגזה.  של  החריף  ריחה  עמד  עוד  בחלל  עליהם. 
חברי  רוב  ודחוסים.  דחוקים  כשהם  הצרים,  הבונקרים  בתוך  לישון 
המשקים הצטרפו לחיילים ותפסו את העמדות. הנשק הוצא מהמחסנים, 
נבדקו מלאי המזון, המים והתחמושת, הלילה היה ליל שימורים. הכול 
ברור שהפרשה  היה  לכול  יום המחרת.  טורחים בהכנות לקראת  היו 

טרם תמה. 

המכה לא איחרה לבוא. דיין ציפה להפעלתו גדוד ה“פידאיון“ והורה להעמיד 
ומשמרות  מארבים  של  צפופה  רשת  ולפרוש  כוננות  במצב  הספר  יישובי  את 
חלקם  אך  נלכדו,  חלקם  השלישי.  בלילה  לשטח  חדרו  ה“פידאיון“  מוגברים. 
קצת  זו.  את  זו  רודפות  החלו  פגיעותיהם  על  וידיעות  לעומק  לחדור  הצליחו 
לאחר חצות ירדתי עם דיין לחדר המבצעים וקיבלנו את תמונת המצב: הנזקים 
לא היו קשים, אך היה ברור שעשרות חוליות עדיין משוטטות בעומק שטחה 
של ישראל. למחרת בבוקר החל המצוד הגדול. במשך היום נהרגו 11 מסתננים 
ושישה נלכדו חיים. פה ושם המשיכו חוליות ה“פידאיון“ לפוצץ מעבירי מים 
הוראות  פגה.  לא  בלילות  המתיחות  חולפות.  מכוניות  על  בכבישים  ולירות 
הביטחון חייבו את הקצינים לנוע בדרכים כשהם חמושים. כאשר ביקשתי לנסוע 

באחד הערבים ההם לבית הורי, בראשון לציון, הוצאתי “עוזי“ ממחסן הנשק. 



עם משה דיין ✦ 167 

הוראה  נתן  ודיין  חלפה,  ה“פידאיון“  היה שהתקפת  נראה  באפריל  ב־11 
שבהתקפות.  הגרועה  התרחשה  לילה  שבאותו  אלא  המרדפים.  את  להפסיק 
חוליה שנשארה בשטח תקפה בית כנסת במושב שפריר, סמוך למחנה צריפין, 
על אם הדרך מתל אביב לירושלים. חמישה ילדים נהרגו וכ־20 נפצעו. בפגישה 
עם בן־גוריון שהתקיימה באותו לילה אישר “הזקן“ את הצעות דיין לפעולות 
תגמול נרחבות, והורה להתכונן למלחמה בהיקף מלא. לא נותר אלא להמתין 
לאישור הממשלה. אולם בבוקר התברר שכל חוליות ה“פידאיון“ ששרדו חזרו 
לבסיסיהן. דיין נראה מאוכזב. יתר על כן, בן־גוריון הסכים לקבל את הצעתו 
של מזכיר האו“ם דאג ַהֶמרשֶלד, שהגיע לאזור, להרחיק את סיורי הגבול של 
פקודה  דיין  הוציא  שן  בחריקת  עזה.  רצועת  מגבול  מטרים   500 כדי  צה“ל 
לשגרת  חזרו  הכללי  ובמטה  בצה“ל  החיים  לפטרולים.  חדשה  דרך  לסלול 

ההיערכות להגנה. 
בסוף החודש חזרנו לבקר בגזרת הרצועה, שהיתה עתה שקטה מן הרגיל. 
בין השאר סרנו לקיבוץ נחל עוז, שנפגע קשות בראשית החודש. הקיבוץ עמד 
הוקמה  המרכזית  בחצר  חבריו.  מקרב  זוגות  ארבעה  לנישואי  הכנות  בסימן 
במה נרחבת, דגלי הלאום נתלו ברחבי המשק, וספסלים הוצבו עבור האורחים 
הרבים שלבואם ציפו למחרת היום. סרנו לחדרו של מפקד האזור, קצין צעיר 
בשם רועי, שכבר היה נשוי לנערה יפה, בחודשי היריון מתקדמים. ניכר היה 

בדיין, שכמוני גם הוא מתרגש למראה הזוג המקסים הזה. 
יצא רועי, רכוב  למחרת אחר הצהריים הגיעתנו הידיעה הנוראה: בבוקר 
על סוס, לגרש רועים פלסטינים שרעו את עדריהם בשדות הקיבוץ. בצהריים 
החזירו קציני האו“ם את גווייתו המנוקבת והמחוללת. הזיכרון הטרי של הנער 
היפה והעז הזה, העצים את הזעזוע. משה החליט להשתתף בהלוויה. באותו 

ערב הוא איחר להישאר בלשכה, וכתב הספד קצר שאותו נשא למחרת. 
הדברים שאמר דיין על קברו של רועי רוטברג כבר היו לחלק מהקלאסיקה 
את  תפיסתו  את  דיין  ביטא  עז,  ובמבע  פיוטית,  בלשון  החדשה.  ישראל  של 
מצבה ההיסטורי של ישראל. הבנתו למצוקתם של הפליטים הפלסטינים לא 
החלישה את נחישותו להגן על כל מטר משטחיה של המדינה. הוא הבין היטב 
בעזה,  יושבים במחנות אשר  את שנאתם של הפליטים ש“מזה שמונה שנים 
ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה שבה ישבו הם ואבותיהם,“ 
עשויים  תותח“  ולוע  פלדה  “כובע  רק  כי  הוא משוכנע  כך  דווקא משום  אך 
יותר  בית.“ הדברים הושמעו  ולבנות  “לטעת עץ  יצליחו  להבטיח שהיהודים 
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עולם  תפיסת  הציג  דיין  בממשלה.  ועמיתיו  בן־גוריון  של  לאוזניהם  מכול 
שעמדה בניגוד קוטבי לאסכולה של משה שרת: “את חשבוננו עם עצמנו נעשה 
היום. אל נירתע מלראות את המשטמה המלבה וממלאה חיי מאות אלפי ערבים 
היושבים סביבנו ומצפים לרגע שבו תוכל ידם להשיג את דמנו. אל נסב את 
עינינו פן תיחלש ידנו — להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים, או כי תישמט 
מאגרופנו החרב וייכרתו חיינו.“ עד היום נעשה בשרי חידודים חידודים למקרא 
הדברים ההם. הזדהיתי עם משנתו של דיין בכל לבי. דרכנו הרעיונית נפרדה 
רק לאחר שהמצב הבסיסי של ישראל השתנה מן הקצה עד הקצה, בעקבות 

כיבושי ששת הימים. 
לשווא,  יוגר  לא  דמנו  כי  נדרנו  “שאלף  השורה:  נכללה  לרועי  בהספד 
ואתמול שוב נתפתינו, האזנו והאמנו.“ בנוסח המקורי נוספו המילים: “האמנו 
לשליחי הצביעות המתחסדת.“ הרמז שהופנה לעבר מזכיר האו“ם היה שקוף, 
דיין  אך  המשפט,  את  יאהב  לא  ש“הזקן“  שיערתי  למשה.  כך  על  והערתי 
התעקש להקריא ליד הקבר את הנוסח המקורי, שגם שודר במלואו בגלי צה“ל. 
עוד באותו ערב צלצל אלי נחמיה ארגוב, ומסר שבן־גוריון מבקש להשמיט את 

המילים המתגרות מן הנוסח שיפורסם למחרת בעיתונות.

עשרים שעות ברומא

בראשית חודש מאי שלמה מלאכת השיפוץ של שתי משחתות שישראל רכשה 
מבריטניה, והן יצאו בדרכן לחיפה. דיין החליט להצטרף לקטע האחרון במסען, 
והציע לי להצטרף אליו למשט. זו היתה ההזדמנות הראשונה בחיי לצאת אל 
ברכבת  לנסוע  עמדנו  למחרת  על“.  “אל  בטיסת  לרומא  טסנו  לארץ.  מחוץ 
הלילה לֶמסינה, ולעלות על אחת המשחתות בעוברן “בין סקילה וכריבדיס“ 
— במיצר מסינה, החוצץ בין מחוז קלבריה לבין האי סיציליה. ברומא עמדנו 

לבלות עשרים שעות. 
בשדה המתין לנו שלמה אראל, נספח צה“ל באיטליה ולימים מפקד חיל 
הים. היינו רעבים ואראל לקח אותנו ל“טברנה אּולּפיה“, מסעדת יוקרה ליד 
הפורום של אוגוסטוס. המסעדה נבנתה בעומק מרתפים ששרדו מימי הרומאים. 
בדרכנו למטה הבחנתי בקערה מלאה בדובדבנים סמוקים, שבאותם ימים היו 
נדירים בארצנו. בסוף הארוחה הציע המלצר קינוח ואני ביקשתי מאראל שיזמין 
דובדבנים, אבל הוא רק אמר באיטלקית “פירות“ )frutti( ולמגינת לבי הביא 
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המלצר תפוזים. לא ויתרתי, והתעקשתי שיביא דובדבנים, הפעם בשם המפורש. 
לשתות  יצאנו  בדם.  תסס  עדיין  האדרנלין  אבל  מאוחרת,  היתה  כבר  השעה 
קפה ב־Casina delle Rose, בית קפה מפורסם בגנים של וילה ּבֹורגֶזֶה. פניו 
של דיין עדיין לא היו מוכרים היטב בעולם. הוא ישב שם עם משקפי שמש 
כהים. אף על פי כן ניגש אליו אחד מצלמי הפפרצי ושאל האם אין הוא גנרל 
דיין. בלי לשנות את ארשת פניו השיב משה בשלילה, אבל הצלם צילם תמונה 
“ליתר ביטחון“. מן הסתם לא התעניינו עורכי העיתון בסקופ הזה, והתמונה לא 
פורסמה. מה שתפס למחרת את כותרות עיתוני הבוקר היתה העובדה שממש 
נזכרתי שאכן  הקפה.  בית  חומת  החיות, מאחורי  מגן  נמר  ברח  באותה שעה 
שמעתי קולות של חיות נרגשות. צחקתי בלבי: זה יכול היה להיות סקופ אמיתי 

אם הנמר היה זולל גנרל ישראלי.

✦ ✦ ✦

וֶנֶטֹו,  וִיה  בשולי  “בוסטון“, ששכן  למלון  הגענו  מאוד  מאוחרת  לילה  בשעת 
השדרה המפורסמת של ה“דֹולצֶ‘ה ויטה“. סוכם שננצל את יום המחרת לסיורים 
ברומא, אך כדי לתת למשה הזדמנות לנוח הוחלט שאראל יאסוף אותנו מן 
המלון בשעה עשר. אבל לשמחתי הרבה, גם משה לא רצה לוותר על טיול בוקר, 

והוא ביקש שאדפוק על דלת חדרו בשעה שבע ונצא לטיול רגלי בסביבה. 
בבוקר דפקתי על הדלת, ולהפתעתי פתח לי משה כשהוא עירום מכף רגל 
ועד ראש, כולו נוטף מים מהמקלחת. התמונה הזו לא תסור מעיני עד סוף ימי: 
היה במראה גופו של משה משהו חייתי, בראשיתי. לא יפה, אבל מרשים. הוא 
עמד כפוף קמעא, מנטל העבודה החקלאית שעשתה אותו שרירי וקפיצי, ונדמה 
היה כאילו הוא עומד לזנק כל רגע. לראשונה ראיתי אותו בלי הרטייה על עינו, 
שלא היתה אלא גומחה אפלה ומכוערת של ארובת העין המרוסקת והמצולקה. 
יצאנו לטייל בווילה בורגזה. משה דיבר על העצים והצמחים שזיהה, ואני 
סיפרתי לו על ההיסטוריה של רומא בתקופת הרנסנס. הרגשתי רעות וקרבה 
והדבר נעם לי מאוד. במכתב קצר שהספקתי לשלוח לאראלה, עם שובנו למלון, 
מאז  מעולם.“  שראיתי  יפה  הכי  במקום  בוקר  מטיול  עכשיו  “חזרנו  כתבתי: 
ראיתי עוד הרבה מקומות יפים לא פחות, אולם המשפט הזה מבטא היטב את 

הרושם העז שעשה עלי, הצבר מישראל, המפגש הראשון עם אירופה. 
כל אותו יום סובבנו באתרים שונים בעיר, אך את רובם ראינו מתוך המכונית, 
בגלל הזמן הקצר. זה היה מרגיז, אך הייתי נרגש לראות בפעם הראשונה, ולו 
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בחטף, את שער טיטוס, את הקולוסיאום ואת הוותיקן. ארוחת צהריים סעדנו 
בחברת השגריר אליאס ששון. הוא נראה לי טיפוס לבנטיני, במובן הטוב ביותר 
החריף  שהזיכרון  להודות  עלי  ועמוקה.  רכה  תרבות  בעל  איש  המילה,  של 
ילדי  היינו  היה טעמו הנפלא של המזון.  ביותר שנותר עמדי מאותה סעודה 

הצנע וטרם הורגלנו במנעמי המטבחים האירופיים. 
רחוב שהתפרסם  ּבַּבּואינֹו,  ֶדל  וִיה  אל  לסור  עוד הספקנו  אחרי הצהריים 
בחנויות הנעליים שלו. באותם ימים זכו הסנדלים האיטלקיות לפופולריות רבה 
בארץ, וקניתי זוג סנדלים לאראלה וזוג קטן לעינת, שמלאו לה כבר שנתיים. 
שמתי לב שדיין קנה שלושה זוגות עם מספרים שונים. הבינותי שנוסף על רות 
זוג לרחל. רשמתי לעצמי: זהו מן הסתם רומן  ויעל בתו, דיין קנה גם  אשתו 
רציני. הייתי סמוך מדי למשה מכדי שיוכל, או אף ירצה, להסתיר ממני את 

יחסיו עם רחל. למדתי להבין שהיחס הזה חורג מסתם הרפתקה מזדמנת. 
עוד באותו יום נוכחתי גם במשיכה העזה שנשים נמשכות אליו. לא הספקנו 
לנוח. נותרה רק חצי שעה עד היציאה לתחנת הרכבת, ומשה הציע שנרד לכמה 
רגעים אל ויה ונטו, לקנות כמה דברים בתמרוקייה שצדה את עינו מעבר לפינה. 
ליד הדלפק עמדה נערה בלונדינית יפהפייה. בעודי מסתובב לבחון את המוצע 
במדפים, כדי לקנות משהו מתאים לאראלה, שמעתי את משה משוחח עם הנערה 
וכבר היא מספרת לו שמוצאה מקופנהגן. היא לבדה פה ברומא ולעתים קרובות 
וכיוצא באלו דברים שהפתיעו אותי באינטימיות  היא מרגישה בדידות מעיקה, 
הבלתי צפויה של נעימתם. הרגשתי שאלמלא נאלצנו לנסוע, משה היה מסיים את 
הערב במיטתה. אני זוכר היטב את מחשבת הקנאה שעלתה באותו רגע על דעתי: 
יפה מהזקן הזה, אבל הבחורה  יותר  וגם  יותר צעיר  “הביטו, הביטו! אני הרבה 

אפילו לא זיכתה אותי במבט אחד. מה יש בו בדיין שכל כך מרתק אליו נשים?“ 
רכבת הלילה שהועמד לרשותי, כתבתי  לילה, בתא האלגנטי של  באותו 
העולם,  ברחבי  רבות  הסתובבתי  לימים  לאראלה.  עמודים  עשרים  בן  מכתב 
אולם אותן עשרים השעות הראשונות שביליתי מחוץ לארץ, לראשונה בחיי, 
זכורות לי דקה אחר דקה. כאן סיפרתי רק את אותן חוויות שייתכן כי יש בהן 

עניין גם לקורא. 
אחת  אל  האיטלקי,  הצי  באדיבות  משמר,  סירת  גבי  על  הוסענו  במסינה 
הים  המשחתות שכבר עגנה מחוץ לנמל. עד מהרה הפלגנו מזרחה, אל תוך 
ההזדמנות  את  ניצלו  הים  חיל  מפקדי  ימים.  שלושה  ארכה  הנסיעה  הגדול. 
לאלף את דיין בינה בנושאי הלחימה הימית, ולהדגיש בפניו את חשיבותו של 



עם משה דיין ✦ 171 

החיל. את שעות הפנאי בילינו במשחק שח־מט, בכלים שהבאתי באמתחתי לפי 
בקשתו של דיין. המשחק היה אהוב על דיין, למרות שלא הצטיין בו במיוחד. 

כמה מאנשי הספינה הכו אותו שוק על ירך. אני בדרך כלל הפסדתי.

משחקים מסוכנים

בחודשי האביב של 1956 הגיעו ארצה 24 מטוסי “מיסטר“, אולם עדיין לא 
עמדה על הפרק הספקת נשק נוסף. שמעון פרס היה נוסע לפריז הלוך ושוב, 
אך עדיין לא נמצאה הדרך להפוך את הסימפתיה הגואה במסדרונות הממסד 
הביטחוני הצרפתי לעסקה של ממש. בסוף חודש מאי ביקר פרס פעם נוספת 
Maurice Bourgès-( בלשכתו של שר ההגנה הצרפתי, מֹוריס ּבּורזֶ‘ס־מֹונּורי

לרכוש  מעוניינת  שישראל  נשק  רשימת  שולחנו  על  והניח   ,)Maunoury
בצרפת. רשימה מרשימה, שעוררה את תיאבונם של ראשי התעשייה האווירית 
והצבאית של צרפת. קציני הצבא ראו בהזמנה זו דרך לשחרר כספים לרכישת 
הליקופטרים, שהיו דרושים ללחימה במורדי אלג‘יריה. פרס אף פעם לא איחר 
לדווח לדיין על ההתפתחוית עם שובו מפריז, ולא החמיץ הזדמנות להתייעץ 

אתו בטרם יצא לפריז פעם נוספת. הייתי נוכח בפגישות הללו. 
באותם ימים יירטו שירותי ההאזנה של המודיעין הישראלי חילופי מברקים, 
עם  ניהלו  שהם  ובמגעים  האלג‘ירי  המרד  מראשי  אישים  בתנועות  שעסקו 
יוני לפריז והציג  שלטונות מצרים. ראש אמ“ן, יהושפט הרכבי, יצא בראשית 
דוגמאות מן המברקים הללו בפני רובר לקוסט, השר הממונה על ענייני אלג‘יריה. 
לקוסט מצא עניין רב בחומר, והוא שכנע את ראש הממשלה גי מֹולֶה בצורך 
לכנס ועידה כדי לגבש נהלים ברורים לשיתוף פעולה בין שירותי המודיעין של 
שתי המדינות. ברור היה שהמחיר שצרפת תידרש לשלם עבור מהלך כזה הוא 

הספקת החימוש על פי הרשימה שפרס הניח על שולחנו של בורז‘ס־מונורי. 
ביומני אני מתאר את בואם של הרכבי ושל יוסף נחמיאס, נציגו של פרס 
“זורחים משמחה, קצרי רוח  בפריז, עם שובם ארצה לדווח על הצלחותיהם: 
כילדים המספרים את הגדולה שבהרפתקאותיהם, נכנסים הרכבי ונחמיאס זה 
זה ומתארים כמו מתוך בולמוס את קורות השבוע החולף.“ להפתעת  לדברי 
כולנו אישר בן־גוריון ללא דיבורים יתרים גם הצעה לתכנון מבצעי מודיעין 
ישראל  מוכנה  ברית כצרפת  בן  “לצדו של  נגד המורדים האלג‘ירים.  וחבלה 

ללכת עד הסוף,“ הוא אמר. 
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הוועידה החשאית התכנסה בסוף יוני בעיירה ויימאר )Veimars( בארמונו 
של השוע היהודי פרנן לוין, מלך המים המינרליים הצרפתיים. אני לא השתתפתי 
בה. יחד עם ראש לשכתו של פרס, ועם ראש לשכתו של הרכבי, הסענו את 
ה“בוסים“ ב־22 ביוני, שעה קלה לאחר רדת החשכה, אל שדה התעופה הנטוש 
כדי  האוויר,  חיל  של  תובלה  מטוס  להם  המתין  שם  סירקין.  בכפר  למחצה 

להטיסם לצרפת. את התרגשותי רשמתי ביומן: 

עוד עשר דקות והמטוס ימריא אל תוך אפלת הלילה, היישר מעל פתח 
תקווה אל תוך מרחבי הים התיכון. על המסלול נשארים שני קצינים 
ואזרח אחד — עוזריהם הקרובים של הנוסעים. כך יעמדו עוד שעה 
ארוכה, מאמצים מבטיהם אל פאתי מערב, לקלוט מרחוק את שרידי 
מלוות  גדולות  תקוות  מאומה:  אומר  אינו  איש  המטוס.  של  נצנוציו 

תמיד בפחד סמוי.

פרשת הוועידה בוויימאר אינה שייכת לזיכרונותי האישיים, ובין כה וכה 
תיארתי אותה בספרי “אתגר ותגרה“. כאן אסכם בקצרה רק את תוצאותיה: 
הוחלט כי ישראל תושיט יד למודיעין הצרפתי בהשגת מידע, וכן תשתתף 
עוד  ישראל  תקבל  בתמורה  המורדים.  בסיסי  נגד  זעירה  לוחמה  בפעולות 
מטוסי “מיסטר“ )בסך הכול 72(, ומאות טנקים חדשים שיובאו ארצה בנחתות 
של הצי הצרפתי. בעקבות אותה ועידה השתנה מצב הביטחון של ישראל מן 
הקצה אל הקצה, והגיעה העת לשנות כיוון גם בצה“ל. מיד עם שובו מוויימאר 
קרא משה דיין ללסקוב והורה לו להקפיא את כל ההקצבות שהוקדשו עד אז 
למאמץ ההגנתי. הוא ביקשו להכין תקציב חדש, שעיקרו בניין הכוח החדש 
של צה“ל. כאשר הביאו דיין ופרס את הסכמי ויימאר לאישורו של בן־גוריון, 

הוא אמר: “זו הרפתקה קצת מסוכנת, אבל מה לעשות, כל קיומנו כך!“

הצרפתים באים

במסגרת מבצע “יונה“, לזכר הנביא שלווייתן הקיאו אל החוף, הועברו ארצה 
בהנחתה מהים טנקים, תותחים וכמויות גדולות של חלפים ותחמושת. בליל 
דיין אל  ויצאתי עם  הנחתת הצרפתית הראשונה,  הגיעה ארצה  ביולי   21/20
חוף הקישון לחזות במאורע הדרמטי. שם פגשנו גם את בן־גוריון. החוף היה 
כמרחשה. חיילים בכומתות שחורות התרוצצו אנה ואנה להשלים את ההכנות 
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האחרונות. החוף סומן בסרטים לבנים וגודר בחבלים. סירת משמר של חיל הים 
כבר המתינה בצד, עמוסה פירות, ירקות, לחם טרי ובקבוקי יין, לצייד בהם את 
האורחים בטרם יחזרו אל לב ים. חרף הסודיות המוחלטת הזמין דיין לאירוע 

גם את נתן אלתרמן, שעתיד להנציח את החוויה בשיר. 
עמדנו שם דרוכים ומתוחים. רק בלוריתו הלבנה של בן־גוריון נצנצה מתוך 
ורשמתי  במטבח  ישבתי  המוקדמות,  הבוקר  בשעות  הביתה,  בשובי  האפלה. 
את רשמי הרגע המרגש ההוא, לבל אשכח דבר. הדברים משקפים היטב את 

ההתרגשות שאחזה בכולנו: 

מן הים עולה רוח חרישית המצננת ומגרשת את שרידי היום הקיצי 
החם. אדוות הגלים משרה אווירת רוגע המבליטה את ההמיה שבלב. 
חרישי  לפתע,  האפלה.  מסך  עבר  אל  מערבה  עיניהם  לוטשים  הכול 
ודמום, עולה מן הים גוש ענק של אפלה מעובה. עוד שנייה או שתיים, 
וכבר מסתמנת צלליתו של הלווייתן. גוש אימתני של מתכת, מחליק 
חריקה  החוף.  אל  היישר  הצופים,  פני  מול  אל  היישר  קודר  הר  כמו 
 — השקט  את  מבעיתה  ברזל  ושרשראות  פלדה  לוחות  של  צורמנית 
הנחתת נעצרת, וגחונה גוהר על החוף. נשמעות פקודות בקול כבוש 
וחרטום הספינה נפתח לאטו לשני עבריו, כמו דלתותיו של ארון קודש. 
מעבר לדלתות שנפתחו לרווחה מתגלות עתה מספר אותיות לטיניות 
גדולות ולבנות — CHELIFF. כמו בטקס היכרות מונומטלי מבהיק 
שם הספינה אל מול פניה של אדמת ישראל. משהורד גשר הנחיתה 
ונפרש על החול נגלו לעיני הצופים בטן הספינה וקרביה. באפלולית 
מרצדים אורות של פנסי יד החושפים שורות של טנקים וקני תותח 
הנהגים,   33 אך  הוא,  שרב  חזון  דומה  לרגע  וסמור.  עבות  יער  כמו 
והרגע  המנועים  את  מתניעים  ערב,  מבעוד  הטנקים  בצריחי  שישבו 
זה שועטים  נגזר לגזרים בנהמת המתכת הנחרדת מרבצה. בזה אחר 
הטנקים מתוך בטן האונייה במעלה הגשר. התותח הארוך מזדקר לרגע 
מתוך פתח הספינה כבמחווה הצדעה וכבר הוא גולש במורד אל תוך 

החול התחוח והלאה משם אל הכביש ואל אפלת הלילה.

עלינו אל תאו של מפקד השייטת, להרים כוס שמפניה. כל המבצע ארך פחות 
משעתיים. המלאכה בבטן האונייה שלמה, ואנו ממהרים לחזור אל החוף. הגשר 
השריון  חיילי  הספינה.  שם  את  והצפינו  חזרו  העבות  הברזל  ודלתות  הורם 
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קוראים קריאות הידד וכבר הספינה מחליקה את תוך המפרץ ונבלעת לִאטה 
בתוך האפלה. 

בתוך ימים אחדים הגיעו גם שתי הספינות האחרות. שמות הספינות נגזרו 
כולם מן המיתוס הקולוניאלי של כיבוש המגרב. הבחנתי היטב שישראל נרתמת 
“השומר  כחניך  צרפת.  של  והגווע  האנכרוניסטי  הקולוניאליזם  מרכבת  אל 
הצעיר“ לשעבר הייתי מודע לכך היטב, אבל עבורי כישראלי הקשר הזה נראה 

חיוני לביטחון המדינה ולא הרביתי להתלבט בדבר. 
כעבור ימים מספר חזרנו אל חוף הקישון למשך לילה נוסף, שכן דיין לא 
ויתר על העונג. התקשיתי קצת להסביר לאראלה, מבלי לגלות את הסוד, לאן 
אני נעלם כל פעם למשך לילה שלם. הודעתי לאראלה שאני נוסע למקום כלשהו 
עם דיין, ידיעה לא בדיוק מרגיעה, שהפכה לאפיזודה משעשעת. למחרת ירדה 
אראלה אל חנות המכולת שבפינת הרחוב, והתברר שבנו של החנווני משרת 
בחיל השריון. “גברת בר־און, שמעת? הבן שלי סיפר לי שמגיעים טנקים חדשים 
מצרפת ורק אתמול הוא השתתף במבצע.“ הצטערתי על כך שחייל לא עומד 

על משמר הסודיות, אך שמחתי שאראלה יודעת לאן נעלמתי באישון לילה. 
של  להגעתה  סמוך  אבל  נחיתות,  תשע  לכלול  היה  אמור  “יונה“  מבצע 

עם נתן אלתרמן בחוף הקישון, ברקע הנחתת הצרפתית פורקת טנקים
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הנחתת השלישית, ב־27 ביולי, התפוצצה פרשת הסואץ. הלאמת החברה בעלת 
הבינלאומית  המערכת  את  הכניסה  המצרים,  בידי  התעלה,  להפעלת  הזיכיון 
מבצע  לתכנן  והבריטים  הצרפתים  החלו  מעטים  ימים  תוך  עמוקה.  לתזזית 
נרחב שנועד לכבוש מחדש את אזור התעלה. הצרפתים החלו מגייסים יחידות 
עתה  נזקקו  הם  המבצע  לצורכי  התיכון.  הים  בנמלי  אותן  ומרכזים  מילואים 
החימוש  שפריטי  מפריז,  נחמיאס,  יוסף  הודיע  אוגוסט  בראשית  לנחתות. 
שהובטחו יישלחו מעתה ואילך בספינות משא רגילות שייפרקו בנמל חיפה. 
היה קשה לשמור על סודיות המבצע, אך במערבולת שחוללה הלאמת התעלה 

שוב לא היתה זו ידיעה מרעישה.

✦ ✦ ✦

רבים ששלח  אוגוסט הגיעו ללשכת הרמטכ“ל העתקי מברקים  במשך חודש 
בפריז.  המתרחש  את  שוטף  באופן  תיארו  המברקים  פרס.  לשמעון  נחמיאס 
הבריטים הטילו על הצרפתים איסור מוחלט לערב את ישראל במריבתם עם 
נאצר. הם חששו למעמדם בעולם הערבי. לפי שעה היה מצב זה נוח לצה“ל, שכל 
מעייניו בחודשי אותו קיץ היו נתונים לקליטת הציוד החדש. על הפרק עמדו 
הקמתן של שתי חטיבות שריון חדשות, אימון מזורז של חטיבות המילואים, 
השלמת הארגון של שתי מסגרות אוגדתיות, הקמתה מחדש של מפקדת פיקוד 

הדרום ובראש וראשונה הקמת גייסות השריון. 
חיים  הופקדו  גייסות השריון  על  הופקד אסף שמחוני.  הדרום  פיקוד  על 
לסקוב וידידו מאיר זורע כסגנו. את מקומו של לסקוב כראש אג“ם תפס עתה 
מאיר עמית. חיים לסקוב הגיש לדיין דרישות מפליגות לתוספות כוח אדם. 
הוחלט לפרק את חטיבת “גבעתי“ כדי לשחרר כוח אדם למשימות החדשות. 
אולם, השמיכה היתה קצרה, ותביעתו של לסקוב לתוספת של 5,000 חיילים 
דרכי  על  עקרוני  לוויכוח  גם  התקשר  הזה  המאבק  מופרזת.  לדיין  נראתה 
הלחימה בשריון. ב־1 בספטמבר זימן דיין פורום נרחב לדיון בנושא. גם בן־

גוריון הוזמן. לסקוב וזורע פרׂש� בפני הנאספים את תפיסתם. הם טענו שאת 
השריון יש להפעיל בעוצבות מרוכזות, ואילו דיין סבר שיש להעניק גם לחיל 
הרגלים תמיכה של שריון, במסגרות משולבות. מקובל בצה“ל לראות בדרך 
שבה הופעל השריון במלחמת סיני הוכחה לצדקת טיעוניהם של לסקוב וזורע. 
אין ספק שהם הבינו היטב את אופי הלחימה המשוריינת. תפיסתו של דיין, 
שלא ִהרבה לקרוא ספרות תיאורטית, היתה מיושנת. עם זאת, קרבות “קדש“ 
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הוכיחו שחיל הרגלים זקוק מאוד לתמיכת השריון. לפי עניות דעתי, דיין לא 
התעניין באותו דיון בתיאוריה הנכונה להפעלת השריון, אלא בצינון יומרותיו 
בן־גוריון,  בידי  נתמכה  זו  עמדה  משאבים.  להקצאת  הנוגע  בכל  לסקוב  של 

ולסקוב נאלץ להסתפק בתוספת של 1,500 לוחמים בלבד. 

שליחות סודית ביותר

התעוררה  מאליה  מתקצרת.  הצרפתים  של  רוחם  החלה  ספטמבר  בראשית 
מעברה  במצרים  הגובלת  החדשה,  בריתם  בבת  להיעזר  ניתן  כיצד  השאלה 
השני. באוויר כבר עמד ריחה של מלחמה. ב־9 בספטמבר הורה דיין לאגפי 
המצרי  הצבא  של  להשמדתו  המבצעים  תוכניות  את  לעדכן  הכללי  המטה 
בסיני. גם בחיי הלשכה ניכר היטב המתח החדש. דיין ִהרבה לסייר ביחידות 
והתארכו  תוכניות הקרב שלהן. שעות העבודה הלכו  ולבחון את  הלוחמות 
וגם משה חרג מהרגליו — הוא החל מגיע לעבודה מוקדם יותר ומאחר לעזוב 

את הלשכה. 
ב־18 בספטמבר יצא שמעון פרס שוב לפריז. היה ברור שהוא יישאל שם 
על אפשרויות של שיתוף פעולה צבאי במשבר הסואץ, והוא ביקש את עצתו 

ואת תמיכתו של דיין. דיין הציע לו לעמוד על שלושה עקרונות: 

כל יוזמה לשיתוף ישראל במערכה צריכה לבוא מצד הצרפתים,  א. 
באמצעות הזמנה לשיחות בדרג מדיני עליון. 

עם  בסכסוך  ישראל  את  יסכן  צרפתי־ישראלי  שהסכם  אסור  ב. 
בריטניה. 

כפרי שותפותה תתבע ישראל את הרחבת גבולותיה עד קו רפיח- ג. 
אבו־עגילה-שרם־א־שיח‘. 

שמעון רשם את הדברים ויצא לדרך. למחרת הבריק פרס לבן־גוריון ולדיין 
את פרטי שיחתו עם השר הצרפתי. בורז‘ס־מונורי הסביר שהצרפתים מעוניינים 
להתחיל בפעולה מיד, אך הבריטים מעוניינים לדחות את ההכרעה. הוא שאל 
להעדפותיה של ישראל בעניין העיתוי. במברק ששיגר לשר הצרפתי כתב בן־
גוריון: “העיתוי הצרפתי קרוב יותר ללבנו.“ חילופי רמזים אלה סללו את הדרך 
בכיר.  בדרג  ישראלית  לפריז משלחת  להזמין  הבא. הצרפתים החליטו  לשלב 
מיד עם שובו לארץ נפגש פרס עם דיין ועם בן־גוריון, בשדה התעופה הקטן 
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ברמלה, לשם הגיע “הזקן“ משדה בוקר. נסענו לירושלים במכוניתו של דיין. 
אני ישבתי מאחור, מכונס בפינה ומקשיב לכל מילה שנאמרת, מתוך הרגשה 

ברורה שכאן ועכשיו נחתכים גורלות. 
לאשר  החליט  הוא  בממשלה,  שרים  עם  בן־גוריון  שקיים  דיונים  לאחר 
את יציאתה לצרפת של משלחת בראשות גולדה מאיר, שרת החוץ. במשלחת 
דיין, שמעון פרס  גם השר משה כרמל, איש “אחדות העבודה“, משה  נכללו 
ואנוכי כמזכיר המשלחת. לא יכולתי לספר לאראלה אפילו אפס קצה העלילה, 
רק הודעתי לה שאיעדר כמה ימים. אך לצורך הנסיעה נזקקתי לחליפה אזרחית, 
כאשר  מועדות.  פני  לאן  לנחש  לה  סייעה  זו  ועובדה  לי,  היתה  לא  שמעולם 
ל‘גַלֶרי  תזדמן  במקרה  “אם  באוזני:  לחשה  היא  היציאה  ביום  ממנה  נפרדתי 

לאפאיֶיט‘ קנה לי מכנסי קודרוי שחורים.“ צחקתי ויצאתי לדרכי. 
על מנת לשמור על חשאיות מרבית שלחו הצרפתים ארצה מטוס כדי שיוביל 
שבתוניסיה,  בּביזֶרטה  הצרפתי  הים  חיל  מבסיס  הגיע  המטוס  המשלחת.  את 
ונחת בשדה התעופה של חצור. שעה קלה לפני הגעת המטוס טילפנתי לעזר 
וייצמן, מפקד בסיס חצור, והודעתי לו על בואו הצפוי המטוס. הוריתי לו בשם 
לתת  ולא  המסלול,  של  ביותר  הרחוק  בקצה  המטוס  את  להחנות  הרמטכ“ל 
לאיש לגשת אליו, לבד מצוות מתדלקים מהימן. ביקשתי מעזר להכין נרות, 
גפרורים ולוח שחמט. הוספתי: “אל תשאל לפירושים כי לא תקבל אותם, אבל 

בעוד שעה תראה בעצמך עבור מי כל זה מיועד.“ 
דרום־מערב  לכיוון  המראנו  חשכה,  לפני  קלה  שעה  בספטמבר,  ב־29 
העולם  מלחמת  מימי  נגד־צוללות,  הפצצה  מטוס  היה  זה  לביזרטה.  בדרכנו 
השנייה. הוא לא הותאם, כמובן, להסעת משלחת כה גדולה. נאלצנו להשתופף 
גולדה הושבה  צינורות אוורור, או פשוט על הרצפה. רק  על שרפרפים, על 
אחר כבוד על מושב של ממש, ליד הטייס. משה ואנוכי התכרבלנו ליד מפעיל 
הפצצות  מפעיל  תא  לתוך  נדחקו  כרמל  ומשה  פרס  שמעון  ואילו  האלחוט, 

שבאחורי המטוס. 
הטיסה ארכה שמונה שעות. התברר שלא יהיה כאן שימוש בלוח השח־מט 
וגם נרות אסרו עלינו להדליק. לעומת זאת כיבד אותנו הקשר ביין, בגבינות 
ובנקניקים לא כל כך כשרים. טסנו לאורך חופי צפון אפריקה, וכאשר ירדה 
החשכה ראינו מרחוק את אורותיה של אלכסנדריה. לאחר שעה ארוכה הצלחתי 
להירדם, אולם בערך מול טריפולי שמענו קולות מהומה בחלק האחורי של 
המטוס. התברר שמשה כרמל מעד והחליק בפתח שהיה מיועד לשילוח הפצצות 
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לעומק הים. למזלו היה כרמל כבד גוף, ונפילתו נבלמה ורק רגליו ריחפו קצת 
באוויר. הוא שבר מספר צלעות, אך לקח חלק בכל הדיונים כשהוא סובל כאבים 

ומנסה לשכך אותם בתרופות. 
כשעה לאחר חצות נחתנו בשדה התעופה של ביזרטה. קצין בדרגת רב־סרן, 
מהמטה הכללי הצרפתי, הגיע במיוחד מפריז להקביל את פני המשלחת ליד 
המסלול. הוסענו משם אל ארמון ששימש מפקדה ומקום מגוריו של האדמירל. 
במיטב  ה־19  המאה  בסוף  שנבנה  השיש,  ארמון  של  הרחבות  המדרגות  ליד 
הסגנון הקולוניאלי, המתין לנו גבר מזדקן ומקריח במדי שרד, עטור באותות 
הצטיינות רבים. לחצתי את ידי האדמירל, שמן הסתם לא ידע דבר על טיבם של 
אורחיו המוזרים: גבר שתום עין וגברת מבוגרת בנעלי עבודה כבדות ובחצאית 

שלכל הדעות היתה מיושנת לפי מושגי האופנה של פריז. 
האדמירל הוליך אותנו אל מועדון הקצינים, דרך מסדרונות ואולמות משופעים 
במראות, פסלי גיבורים וציורי קרבות ימיים. זכינו בארוחה לילית קלה עם יין 
משובח. סביב השולחן שררה דומייה מעיקה. מדי פעם פלט מישהו הערה לחושה 
בעברית, ועורר צחוק אצל מי שהצליח לקלוט את דבר הלצון. בשעה שבע בבוקר 
המראנו שנית, הפעם במטוס דו־מנועי מרווח, שנשלח במיוחד עבורנו מהמטה 
לאורכה  צפונה  טסנו  כשעתיים  ובמשך  התיכון,  הים  את  חצינו  בפריז.  הכללי 
שדות  המתחלף:  בנוף  מביט  החלון,  אל  דבוק  הייתי  הזו  העת  כל  צרפת.  של 
מוריקים, יערות, נהרות ואגמים, טירות עתיקות וערים ציוריות. כמה שונה כל זה 
מהנופים שאליהם הורגלתי בבית. מלא סקרנות וציפיות ירדתי מן המטוס בשדה 
התעופה הצבאי וילאקּוּבלֶה )Villacoublais(, מרחק נסיעה קצרה מפריז. בשדה 
המתין לנו קצין צרפתי במדי חיל האוויר, שעד מהרה הכרנוהו כגנרל מוריס שאל 

)Maurice Challe(, סגן הרמטכ“ל הצרפתי. 
באחד  ה־17  המאה  בראשית  שנבנה  עתיק,  בארמון  שוכנה  המשלחת 
מפרוורי פריז עבור המלך אנרי הרביעי מנווארה ואשתו מריה מבית מדיצ‘י. 
המבנה שימש עתה מלון יוקרה, עם ריהוט מודרני ומפנק, ואני זכיתי בחדר 
שעליו נאמר כי נולד בו לואי ה־14, “מלך השמש“. ממרפסת הארמון ניתן 
הקדוש“.  “הלב  כנסיית  צריחי  ואת  אייפל  מגדל  את  במרחק  לראות  היה 
לרגלינו, בשולי הארמון, התפתל נהר הסיין, בין גדות עטורי עצים עבותים. 
והשרו  ואלגנטית,  עצלה  בתנועה  המים  על  החליקו  מוארכות  רפסודות 
שלווה על הנוף. עצי הערמונים כבר החלו משירים את עליהם והזכירו כי 

הסתיו קֵרב.
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שיחות בסן ז‘רמן

שהינו בפריז יומיים. בספרי “אתגר ותגרה“ תיארתי בהרחבה את פרטי השיחות 
ואין צורך לחזור עליהם כאן. אפרט רק את עיקרי הדברים  במהלך המפגש, 
שגולדה  אישית  מפגישה  לבד  האישיות.  מהתרשמויותי  צבע  קצת  ואוסיף 
מאיר קיימה עם ראש ממשלת צרפת, בלשכתו ב“אוטל ַמטיניֹון“, התקיימו כל 
השיחות בכיכר ֶסוור־ּבַּבילֹון ליד ּבּולוואר סן זֶ‘רֶמן, בלב הרובע הלטיני בדירת 
מגוריו של לואי ַמנזֶ‘ן )Louis Mangin(. קולונל מנז‘ן היה בימי המלחמה אחד 
ושימש  הנאצי,  לשלטון  ההתנגדות  תנועת  ב“רזיסטנס“,  הבכירים  המפקדים 
עתה כיועצו האישי של שר ההגנה. הוא היה גבר גבה קומה ובעל קול בריטון 
של  באוזנו  דבריו  את  ללחוש  העדיף  דיבר  וכאשר  שתק,  רוב  פי  על  עמוק. 
בורז‘ס־מונורי. הוא היה שופע נימוסים של ג‘נטלמן מושלם, ולמרות כיעורו 

הבלתי מצוי השאירו פניו רושם נעים ומעורר אמון. 
החדר היה מרוהט בסגנון ישן, והקירות היו מכוסים בטפטים בסגנון האר־
של  שמן  ציורי  ישנים.  גובלן  שטיחי  התקרה  מן  תלויים  היו  ושם  פה  נובו. 
אבות המשפחה היו נתונים במסגרות עבות ומוזהבות. אביו של הקולונל היה 
גנרל, שבשנת 1917 דיכא באכזריות רבה את מרד החיילים בחזית וזכה בתואר 
המפוקפק “הקצב מוורדן“. הפגישות התקיימו בחדר האוכל, שבו ניצב ארון ובו 
הוצגו לראווה אותות הצטיינות ושאר חפצי זיכרון של הגנרל. רקע קצת מוזר 

לנושאים שבהם עסקנו. 
בכל הפגישות השתתף גם שר ההגנה מוריס בורז‘ס־מונורי. הוא היה גבר 
העומד  קפיץ  כמו  רוח,  קצר  נראה  תמיד  שופע.  מרץ  בעל  אך  וצנום,  נמוך 
להשתחרר בכל רגע. מצדו האחר של השר ישב המנהל הכללי של משרדו, אּבֶל 
המקורזלת  בלוריתו  ושרירי.  מוצק  ים־תיכוני  טיפוס   ,)Abel Thoma( תומא 
והשחורה זינקה מתוך גולגלתו כמזרקה. עיניו היו מתרוצצות בערנות לוהטת 
בתוך גומות שקועות מתחת לגבות עבותות. הוא נראה כמי שלוקח את הדברים 
ללב ומתייחס לכל דבר בלהט ובחרדה. הוא היה דברן מופלג שרץ בדיבורו 

כחושש לאבד מילה שמא לא יספיק לבטאה. 
בימי  היה  אותנו בשדה התעופה,  סגן הרמטכ“ל שפגש  מוריס שאל,  גנרל 
מלחמת העולם טייס קרב בחיל האוויר הקטן של דה־גול. עתה הופקד על ניהול 
המגעים עם ישראל. שאל היה טיפוס נורדי יפה תואר ובהיר שער, בעל מוח תוסס 
המחפש כל הזמן פתרונות מקוריים לבעיות הקשות הניצבות בפניו. אלמלא מבטו 
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החם, וחיוכו המקפל בזוויות העיניים טּוב לב ורגישות, היה דומה לטיפוס אנגלי 
ומדוקדק,  חטוב  בדיבור  הוא התבטא  נלהב.  לצרפתי  יותר מאשר  ומחושב  קר 
משבץ את מיליו כמו סתת המניח אבנים בקיר החומה. לימים הסתבך גנרל שאל 
במרד הגנרלים שפרץ באלג‘יריה, נגד מדיניותו של שרל דה־גול. הוא סיים את 

חייו בבית הכלא, ומת ממחלת הסרטן. בסתיו 1956 עמד בשיא פריחתו. 
לואי מנז‘ן היה טורח כל העת סביב המסובים ומציע תקרובת, משקאות 
חריפים וסיגריות משובחות. מדי פעם היה מזנק אל דלת הכניסה, לשמור את 
הפגישה בסוד מעין זרים. מתוך הערות אגב, שהוחלפו מדי פעם בין המשתתפים 
הצרפתים, ניכרה הקרבה הרבה שהם חשו זה לזה. הם גם שאבו הנאה מהחוויה 
ימי המלחמה, שבה  את  להם  הזכירה  היא  נקלעו.  והזוממת שאליה  החשאית 
השיחות  באמצע  שהגיעה  משרתת  וחשאיות.  נועזות  במזימות  לעסוק  הרבו 
הובלה לתוך הבית דרך מסדרונות צדדיים, ואבל תומא לחש לי: “גם אז היו 
בעיות עם המשרתות; אף פעם לא יכולת לסמוך עליהן עד הסוף. מוטב היה 

למדר אותן מראש.“ 
בפגישה הראשונה השתתף גם כריסטיאן ּפינֹו )Christian Pineau(, שר 
החוץ, שעמד לצאת בתוך שעות ספורות לניו יורק כדי להשתתף בישיבת מועצת 
הביטחון. לשם הפנו הבריטים את בעיית הסואץ, למורת רוחם של הצרפתים. 
גם פינו היה חבר ברזיסטנס וישב שנים רבות במחנות ריכוז, שם פגש יהודים 
אשר סופם שנעלמו במחנות ההשמדה. הוא היה רגיש אפוא לגורלם הטראגי 
של היהודים. הוא עשה עלי רושם נעים של אינטלקטואל. כובד הראש שלו 
יהיה מופתע  ורק בקושי  רבות,  ושמע  מי שכבר ראה  עייפות של  נראה כמו 
ילדים,  נודע בצרפת כמחבר מצליח של ספרי  מחידושים בלתי צפויים. הוא 
אך כאן היה אמור לעסוק במשחקי מבוגרים. דבריו היו רהוטים וסדורים, כמי 
שמרצה מעל לקתדרה. רק אצבעות ידיו הארוכות הרוטטות הסגירו את עדינותו 

של האיש הרגיש הזה. 
עד מהרה התברר שהצרפתים שקועים בתכנון המשותף עם הבריטים, ואין 
להם כל תוכנית ממשית לפעולה משותפת עם ישראל. לראשונה גם בצבצה 
המבצע  כמאיץ  תשמש  שישראל  מעדיפים  “אנו  עליהם:  המועדפת  הדרך 
האנגלו־צרפתי,“ אמר בורז‘ס־מונורי בגילוי לב, אולם בשלב הזה חזקה היתה 
לפעולה  ורק  אך  להסכים  בן־גוריון,  של  מצוותו  הישראלית  המשלחת  על 
היחידה של המפגש  סימולטני. התוצאה המעשית  באורח  משותפת שתיפתח 
היתה החלטה לשלוח לאלתר לישראל משלחת בראשות הגנרל שאל, שתברר 
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ביתר פירוט את צורכי ישראל בחימוש. לא הוצאתי מילה במשך כל הפגישות, 
רק רשמתי ורשמתי, ומדי פעם הייתי שולח לדיין פתק תזכורת בעניין זה או 

אחר. הרגשתי כמשקיף מן הצד, ללא כל אחריות.

✦ ✦ ✦

הערב נשאר פנוי. גם משה דיין רצה לקנות כמה מתנות, ומיהרנו לחנות הכול־
בו “גלרי לאפאייט“ לקנות את מכנסי הקורדרוי השחורים שאראלה הזמינה. 
לא היה לנו הרבה זמן לשוטט בעיר, אבל המעט שראיתי מבעד לחלון המכונית 
גדש את עיני הקרועות לרווחה. הרגשתי כמו נער כפרי שהגיע לכרך הגדול. 
מפורסמים  שמות  הרבה  כך  כל  ומוכר.  ישן  גם  אך  ומסקרן,  חדש  היה  הכול 
 — והאירופית  הצרפתית  והספרות  ההיסטוריה  מן  העיר,  באתרי  ספוגים  היו 
הלובר,  וכמובן  נפוליאון,  זיכרונות  ושאר  ארֶמה  הגרנד  ריבולי,  אוסטרליץ, 
הנוטר־דם ובית הכלא שבו ישבה מארי אנטואנט לפני הוצאתה להורג — אלה 
הבולווארים,  בעיני:  פלא  היה  הכול  בראשי.  שהסתחררו  השמות  מקצת  רק 

הכיכרות והגנים, ואפילו “גלרי לאפאייט“. 
 .)Paul Ely( למחרת בבוקר נפגשנו עם הרמטכ“ל הצרפתי, הגנרל ּפֹול ֶאלי
של  רושם  עשה  בקרב,  מפציעה  משותקת  היתה  השמאלית  שידו  אלי,  גנרל 
משורר או פילוסוף יותר מאשר של מפקד צבא. בעל גולגולת מוארכת, עטורה 
שער משיי מכסיף מסורק בקפידה לאחור, אצבעות ידו הבריאה רוטטות בלי 
הרף כמו פורטות על מיתרים נעלמים. דיבורו הנעים והשקט, אפילו מבויש 
פניו.  שהביעו  להתפקע  עד  המתוחה  לרגישות  בולטת  בסתירה  עמד  קמעא, 
מיחסיו עם פקודיו התרשמתי שהוא מקובל עליהם, לא רק כמומחה צבאי אלא 

גם כסמל מוסרי וכמנהיג רוחני. 
יותר  מעורפלים.  הפרנקו־ישראלית  הפעולה  אפשרויות  נותרו  עכשיו  גם 
ויותר התקבל הרושם שהצרפתים אינם מאמינים באפשרות של מלחמה במצרים 
ללא שותפות הבריטים. היה ברור שיש להמתין עד למיצוי הדיונים במועצת 
הביטחון, ועד שתובהר עמדתה של בריטניה. עם זאת, היה ברור שהמלחמה 
זמן רב להשלמת  נותר  ולא  צפויה להתחולל במחצית השנייה של אוקטובר, 
ההכנות של צה“ל. הרמטכ“ל הצרפתי הודיע כי מיד לאחר שמשלחת הגנרל 
שאל תבחן אלו פריטי ציוד עשויים להיקלט בצה“ל, יתחיל הציוד המבוקש 

לזרום אל חופי ישראל היישר ממחסני הצבא הצרפתי. 
ועידת סן ז‘רמן תמה. בערב ה־2/1 באוקטובר המריא משדה וילאקּוּבלֶה 
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מטוס DC4 ארבע־מנועי, שהנשיא טרומן העניק בשלהי מלחמת העולם השנייה 
לגנרל דה־גול. המטוס המרווח נשא בקרבו את המשלחת הישראלית וכן את 
הצלחתי  האחרונות  השעות  ב־40  לראשונה  שאל.  של  הצרפתית  המשלחת 

להירדם, נינוח ורפה.

פקודות התרעה

בדרך כלל כתב דיין במו ידיו מסמכים מעטים בלבד. הפעם, מיד עם שובנו 
משדה חצור, הוא הסתגר בחדרו לנסח הוראות מפורטות עבור קומץ הקצינים 
שנקבעו לטפל בעניין. הדברים רגישים מדי ואסור להשאיר שום אי־בהירות. 
בסוף המסמך הוא מדגיש: “יש לעשות את כל הניתן על מנת ליצור שותפות 
נאמנה. יש לנהוג בגילוי לב מלא ולגלות נכונות לעזרה ולשיתוף מלא מצדנו. 
יש לזכור כי זה בן הברית היחיד המושיט לישראל יד בבדידותה הקשה והעושה 
את  לנצל  דיין  משתוקק  כמה  עד  ידעתי  פילנתרופיים.“  מטעמים  שלא  זאת 
ההזדמנות להכות בנאצר. הפעם נדרשה סודיות מוגברת ודיין החליט להגביל 
את חוג יודעי הסוד במלואו, אם כי שוב לא ניתן היה להסתיר מעיני רבים את 

נוכחותם של הצרפתים.
דיין הפקיד את הטיפול בפרטים בידיו של מאיר עמית. אנו מיהרנו אל 
לשכתו של בן־גוריון, לדווח לו על מה שקרה בפריז. ניכר היה ש“הזקן“ מלא 
ואינו שלם עם התפתחות העניינים. הוא לא האמין שהצרפתים לבדם  חרדה 

יכולים לשמש משענת צבאית ומדינית חזקה דיה לתמוך בפעולה של צה“ל. 
באחד  המבצעים.  במחלקת  נערך  סיני  חצי־האי  לכיבוש  המבצע  תכנון 
ולאשרן.  שהוצעו  התוכניות  את  לסקור  המלחמה,  לחדר  ירדנו  הבקרים 
לראשונה הופיע שם הקוד “קדש“, על שם קדש ברנע הנזכרת בתורה. דיין לא 
העיר הערות רבות, רק הציע להוסיף בשעת השין הצנחה של שתיים או שלוש 
מחלקות צנחנים, על צירי הגישה הראשיים של המצרים לחזית, במגמה לעכב 
הנקודות  בירור  תוך  הקדמיים.  לכוחות  האספקה  את  ולשבש  אויב  תגבורות 
שבהן ניתן לבצע מארבים כאלה, שמעתי לראשונה על מצר ההרים שלימים 
יזוהה כ“מעבר המיתלה“. באותם ימים הוא נקרא מעבר חייטאן, על שם ג‘בל 

חייטאן שמדרום לו. 
ואת  פורומים שונים את תחזיותיו  בפני  ימים לשטוח  ִהרבה באותם  דיין 
היעדים שצה“ל חייב להשיג אם תפרוץ מלחמה. היומן מלא ברישומים אלה 
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ולא אפרטם כאן. אספר רק על הערת שוליים אחת שדיין העיר באחד הדיונים, 
צה“ל  של  היעדים  שאחד  ספק  היה  לא  הפתיעתני.  עת  באותה  שכבר  הערה 
הוא סילוקם של המצרים מרצועת עזה. גם דיין הבין שאין מנוס מכיבושה של 
הרצועה, אלא שלא נעלמה ממנו בעיית האוכלוסייה הפלסטינית שם ופליטי 
מלחמת העצמאות שהתרכזו במחנות הפליטים. באחד הדיונים הרהר דיין בקול 
רם: “ייתכן שהדור הבא יבוא וישאל אותנו: איזה טיפשים הייתם שהמרתם קו 
שצריך להחזיקו על ידי שתי פלוגות בערימה של ערבים עם קופה של שרצים 
בתוכה וצריך שתי חטיבות כדי לשלוט בהם.“ על רקע האירועים שהתרחשו 
כעבור עשר שנים היו אלה דברי נבואה קולעים ביותר. אני רק תמה מדוע לא 

הסיק מהם דיין את המסקנות הנכונות, לאחר מלחמת ששת הימים.

האש מתלקחת במזרח

ירדן.  ממלכת  עם  הנשק  שביתת  בקווי  בעיות  מחדש  התעוררו   1956 בקיץ 
עם סילוקם מהלגיון הערבי של גלאב פשה ויתר הקצינים הבריטים, בראשית 
אל  אלימות  הסתננויות  ישראל.  עם  ביחסים  התדרדרות  חלה   ,1956 אפריל 
תוך גבולות ישראל, וירי מעבר לגבול, נעשו דבר יום ביומו. היו גם סימנים 
מובהקים למעורבות של הלגיון עצמו בהתנכלויות. על הפרק עמדה גם בעיה 
נוספת: בממלכה עמדו להיערך בחירות בסוף אוקטובר 1956. התעוררה סכנה 
שכוחות פלסטיניים לאומניים, בעלי נטייה פרו־נאצרית, יזכו ברוב. כדי לקדם 
סכנה זו, החליטו ההאשמים בעמאן ובבגדד, בעצה אחת עם הבריטים, להצעיד 

את הצבא העיראקי אל תוך ירדן. היה ברור שישראל לא תוכל לעמוד מנגד. 
מקרי הירי והמיקוש מעבר לקווים התרבו במשך חודש אוגוסט. במהלך חודש 
ספטמבר התברר כי שוב אין אלו תקלות מקומיות, וכי מישהו במרכז השלטון 
הירדני בוחש בקדרה ומבקש להצית אש על הגבול. ב־10 בספטמבר נהרגו שישה 
סטודנטים שסיירו באזור לכיש, בידי כפריים ירדניים, ודיין לא היה מוכן יותר 

להחשות. הממשלה אישרה פעולה נגד אחת מתחנות המשטרה בהר חברון. 
ב־11 בספטמבר, מבעוד יום, יצאנו דרומה והצטרפנו אל מפקדתו של אריק 
א־ַרהווה.  הרחק ממשטרת  לא  הכביש,  ליד  לגבול,  סמוך  הוצבה  אשר  שרון, 
דיין לא התערב בניהול הקרב והניח לאריק לעשות את עבודתו. הקרב התנהל 
כמתוכנן, אולם בעודנו מאזינים לרשת הקשר התברר שיש נפגעים, ובהם מאיר 
הר־ציון שפקד על הפריצה. הר־ציון נפגע בגרונו ושטף הדם איים להחניקו. 
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בתושייתו פרץ הרופא הגדודי פתח בצווארו של הר־ציון ותחב לתוכו צינורית 
הובהל  והוא  חלפה  טרם  מאיר  לחייו של  הסכנה  אולם  לנשום.  לו  שאפשרה 
שבה  האלונקה  פנינו  על  עברה  לאמבולנס  בדרך  שבע.  בבאר  החולים  לבית 

הובל הפצוע. 
כאשר הסתיים הקרב נסענו לבית החולים. התברר שמאיר פצוע קשה ועבר 
זה עתה ניתוח מסובך. נכנסנו לחדר ההתאוששות ומשה נעמד על יד מיטתו. 
מאיר היה מנומנם, או חסר הכרה, אך לרגע קט פקח את עיניו ועל פניו התפשט 
חיוכו הביישני. איני בטוח בכך, אך נדמה לי שהוא זיהה את דיין וביקש להביע 
בפניו מעין תחושה של אמון. אני הרבה יותר בטוח בכך שמשה דיין היה נסער 
ואת הדמעה  הר־ציון,  חיוכו של  ואהבו. את  הר־ציון  דיין העריך את  ונרגש. 

שנצצה בעינו של דיין, לא אשכח.

✦ ✦ ✦

בסוף החודש, ימים ספורים לפני שיצאנו לפריז, התרחש קרב נוסף. מעורבותם 
של חיילי הלגיון בהתנקשויות היתה עתה ברורה לעין כול: ב־23 בספטמבר 
ארכיאולוגים  קבוצת  לעבר  אליאס,  במר  הלגיון  מעמדות  מקלע  אש  נורתה 
ו־16 נפצעו.  שסיירה בעתיקות שהתגלו ברמת רחל. ארבעה ישראלים נהרגו 
הירדנים טענו שהיורה הוא חייל שדעתו נטרפה עליו, לאחר שאחיו נהרג באחת 
מפעולות צה“ל. שתי תקיפות נוספות שאירעו למחרת חיזקו את הרושם שיש 

יד המכוונת מגבוה את ההתנכלויות הללו. 
על רקע ההתפתחויות בפריז הוחלט להסתפק בפיצוץ משטרת חוסאן, על 
יחסית  קלה  נראתה  הפעולה  לחם.  לבית  האלה  מצומת  המובילה  הדרך  אם 
לעת  יצאנו  בספטמבר  ב־25  רבים.  קורבנות  צפויים  לא  כי  היתה  וההערכה 
ערב, כדרכנו, אל מפקדתו של אריק שהוצבה בגבעה ממזרח למושב השיתופי 
מבוא ביתר. ההתקפה על המשטרה עברה בהצלחה, ותגבורת ירדנית הושמדה 
על ידי מארב שהוצב על הדרך, ממזרח לכפר. אלא שאריק החליט להרחיב את 
היקף הפעולה. הוא כלל בה תקיפת מוצב ירדני שנבנה ממש על הגבול, במרחק 
מאות מטרים ספורים מן המקום שבו ישבנו בין הסלעים. המוצב היה מבוצר 
היטב והוא נכבש רק לאחר לחימה קשה. רבים מהלוחמים נפגעו. בסופו של 
הלילה היו מוטלות עשר גוויות של צנחנים. כ־30 לוחמים אחרים הובלו אל 
בתי החולים. דיין לא ציפה לתוצאה חמורה כזו. הוא הביע בפני את תרעומתו 

על הרחבת הפעולה שלא לצורך, אך לא אמר דבר לאריק. 
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על  מנחית  שצה“ל  המכות  מן  נהנה  השני  בצד  שמישהו  לנו  ברור  היה 
הלגיון, ומשתמש בהן לביסוס מעמדו בממלכה. בדרכנו הביתה שאלתי את דיין 
אם אין זו שגיאה לשחק לידי אלה המבקשים להצית את הגבול. דיין היה סבור 
שאל לה לישראל להסתבך בשיקולים מורכבים מדי. ישראל לא צריכה לסבול 

את מחיר התסבוכות הפנימיות של הירדנים.

קלקיליה

ימים אחדים לאחר שובנו מפריז, עם משלחתה של גולדה מאיר, הגיעה המתיחות 
בגבול ירדן לשיא חדש. ב־9 באוקטובר נרצחו שני פועלים ליד אבן יהודה, 
עמוק בתוך שטחה של ישראל. אוזני הנרצחים נכרתו והיה ברור שמישהו בצד 
השני מצפה להוכחות על הצלחת ההתקפה. דיין ובן־גוריון הכריזו כי “הגיעו 
מים עד נפש“. בליל ה־11/10 חזרו הצנחנים ותקפו. היעד הפעם — משטרת 
קלקיליה. הוחלט להימנע מכניסה אל העיירה עצמה. כדי לצמצם נפגעים פסל 
דיין את הצעתו של אריק לכבוש גם את מוצב הלגיון בח‘רבת סּופין, שממזרח 
לעיירה. שוב יצאנו אל מפקדתו של אריק, שהוצבה בקיבוץ אייל לא הרחק 
מהמשטרה. ממקום עומדנו יכולנו לראות היטב את מהלך הקרב. שמענו ברשת 
את דיווחו של מוטה גור: “המשטרה בידינו, אנו מכינים אותה לפיצוץ.“ אלא 
שמכאן השתבש העניין ויצא מכלל שליטה. כוחות ירדניים הקיפו את מחלקת 
זירת הקרב ממזרח. מספר רב של  החסימה, שנשלחה לחסום את הגישה אל 

לוחמים נפגעו שם, והיחידה התקשתה לחלץ את עצמה. 
עמדנו בתוך אחת החפירות שנחפרו בקיבוץ בימי ההתבצרות בחורף, מרחק 
על  יורים  החלו  ירדניים  תותחים  אריק.  של  הפיקוד  מחבורת  אחדות  פסיעות 
הקיבוץ ופגזים נפלו גם בקרבתנו. יכולנו להשתופף בחפירה כאשר נשמעה שריקת 
הפגז המתקרב, וכך לא אונה לנו כל רע. לידי בחפירה עמד אזרח מזוקן, עם עין 
אחת שתומה. באפלולית הוא נראה כמו שודד ים, אך מראהו עמד בסתירה בוטה 
לחולצתו הלבנה, המבהיקה והמגוהצת. זה היה ירמי ברדנוב, מוותיקי הלוחמים 
לא מכבר שוחרר משירות  היחידה.  קרבות  בכל  הצנחנים שהשתתף  גדוד  של 
וחש  מתבשל,  שמשהו  ירמי  ניחש  הסתם  מן  האזרחיים.  בחייו  והחל  החובה 

להצטרף אל אריק בקיבוץ אייל מבלי שהספיק להחליף את בגדי הערב שלו. 
דיין, כמנהגו, לא התערב בנעשה. הקשבנו לרשת הקשר ועקבנו אחר מעשיו 
ופקודותיו של אריק שרון. משנודע כי מחלקת החסימה תקועה ומוקפת, התברר 
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שאין מנוס אלא לפרוץ דרך המוצב שקודם לכן נאסר על אריק לכובשו. הבטתי 
בפניו של משה, שלבשו ארשת דאוגה ומתוחה. פעמים רבות הזדמן לי לראות 
את דיין ברגעים של מתח. על פי רוב היה רגוע, ולכל היותר נראה מהורהר, 
גולגלתו  דומה שעצמות  נוקשה.  ולבשו ארשת  פניו  תווי  אך הפעם התחדדו 
מתפרצות החוצה ודוחקות את עור פניו המתוח, העוטה חיוורון. עינו הבריאה 
כאילו שקעה עמוק בתוך ארובתה. ניכר עליו שהוא מתוסכל. כמה ימים אחר 
שבאותם  לנוכחים  דיין  סיפר  המבצע,  נדון  שבה  הכללי  המטה  בישיבת  כך, 
רגעים הרהר באפשרות לתת לאנשי החסימה פקודה להיכנע, וללכת לשבי כדי 
להציל חיים. בשעת מעשה הוא לא אמר על כך מילה, אך את המאבק הנפשי 

הקשה ראיתי היטב על פניו. 
אריק החליט לפרוץ עם מספר זחל“מים דרך המוצב, מבלי לכובשו. ראיתי 
את ברדנוב מזנק מהחפירה ורץ במורד הגבעה, ושוב לא ראיתי אותו. עם בוקר 
נודע לנו שירמי עלה של אחד הזחל“מים. הפריצה נעשתה תחת אש כבדה, אך 
הזחל“מים הצליחו להגיע אל הכוח המכותר ללא פגע. עתה נאלצו ירמי וחבריו 
לחזור דרך אותו מוצב, כשהם חשופים בזחל, משום שעל קרקעיתו השתופפו 
אנשי החסימה ופצועיהם. באש הכבדה שניתכה עליהם נהרגו שמונה לוחמים, 

ובהם ירמי. 
עוד בטרם חולצו אנשי החסימה העריך דיין כי הקרב עשוי להסתבך, וכי לא 
יהיה מנוס מהפעלת שריון ומטוסים. זה דרש תיאום מחדר המלחמה במטכ“ל. 
דיין גם רצה ליידע את בן־גוריון ולקבל את אישורו להפעלת מטוסים. יצאנו 
ונועם הנהג  זו היו הכבישים ריקים,  אפוא לתל אביב. בשעת לילה מאוחרת 
טס במהירות מרבית. משה ישב כדרכו במושב האחורי ושתק. רווח לו כאשר 
הגענו למטה, שם נודע לנו כי החסימה חולצה וכל הכוחות חזרו אל תחומי הקו 
הירוק. מן ההאזנה לשידורי הירדנים נודע גם שהמלך חוסיין פנה בעת הקרב 
הבריטי  האוויר  חיל  את  להפעיל  בבקשה  בקפריסין,  הבריטית  המפקדה  אל 
נגד צה“ל. לימים, כאשר חקרתי את הפרשה, מצאתי קטע בזיכרונותיו של סר 
אנתוני אידן, ראש ממשלת בריטניה, המספר על פניית המלך. אידן כתב: “אך 
כפסע היה בינינו לבין התנגשות בישראלים. מטוסינו כבר עמדו על המסלולים, 

מוכנים להזנקה.“ בינתיים נמנעה ההתנגשות. 
עם שחר נודע גם המחיר הנורא ששילמו הצנחנים. בקרב נפלו 18 לוחמים 
ובצה“ל  מר,  לכישלון  הפעולה  את  הפך  הכבד  הדמים  מחיר  נפצעו.  ו־68 
השתררה מועקה כבדה. היה ברור כי הלגיון למד כיצד להתגבר על החסימות 
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של אריק, וכי שיטת התגמול של השנתיים האחרונות הגיעה עד משבר. אריק 
טען שאילו ניתן לו לכבוש את ח‘רבת סופין, לא היתה החסימה נתקעת. אולם 
איש אינו יכול לדעת כמה קורבנות היו נדרשים לשם כיבוש המוצב המבוצר. 
כולל  לבן־גוריון,  ישירות  לדווח  מאריק  ביקש  ודיין  עכורה,  היתה  האווירה 

השמעת ביקורת. 
התגמול,  פעולות  של  התכלית  שאלת  אכזריותה  בכל  עמדה  הפרק  על 
והמשך המאבק במצוקות הביטחון השוטף. דיין אמר במטה הכללי כי שיטת 
התגמול הנהוגה הגיעה לסוף דרכה. היו שתלו את מבצע קדש, שנפתח בסוף 
אותו החודש, במשבר שחוללה פעולת קלקיליה. אך כפי שיסופר בפרק הבא, 
המצב  עם  כלל  קשורות  היו  שלא  שונות,  בנסיבות  התחוללה  סיני  מלחמת 
הביטחוני בגבול הירדני. יתר על כן, דברי דיין הובנו כפשוטם מבלי לשים לב 
לכך שהוא הוסיף כי השיטה של התקפות ליליות על יעדים צבאיים מבוצרים 
היא שהגיעה לסוף דרכה. דיין לא ויתר על שיטת התגמול, אלא סבר שלא יהיה 

מעתה מנוס מהפעלת שריון וחיל אוויר. 
העיראקי  הצבא  בכניסת  הקשורות  וההכנות  בקלקיליה  הקרב  בינתיים, 
המזרחית.  לחזית  והבינלאומית  הציבורית  הלב  תשומת  כל  את  הסבו  לירדן, 
לקראת סוף חודש אוקטובר ציפו אפוא הכול להתלקחות בגבול הירדני. מתיחות 
זו גם דירדרה כאמור את היחסים בין ישראל ובריטניה אל שפל המדרגה. אך 
דווקא בנסיבות הללו עמדה להיווצר ברית צבאית בין הממלכה המאוחדת ובין 

מדינת ישראל.
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הסצנריו של שאל

כאשר חזרנו מוועידת סן ז‘רמן עבר הטיפול במשבר למרכז האו“ם בניו יורק. 
לפי בקשתו של כריסטיאן פינו נשלח יהושפט הרכבי לניו יורק, כדי להתעדכן 
בהתפתחויות, אולם מועצת הביטחון לא הצליחה ליישב את המחלוקת ובפי 

פינו לא היה דבר חדש עבור הרכבי. 
לנוכח  שאל.  הגנרל  של  הקודח  במוחו  התחוללה  הדרמטית  ההתפתחות 
קשיי הממשלה הבריטית, מבית ומחוץ, במימוש כוונתה לצאת למלחמה, הבין 
שאל כי יש להציע לבריטים מהלך שיחזק את הלגיטימיות של ההתערבותם 
הצבאית. הוא סבר שאת הנקודה הארכימדית מצא בישראל. אם צרפת תצליח 
לשכנע את ישראל לצאת למלחמה בסיני, לבדה ומיוזמתה, יגיע צה“ל כצפוי 
להתערב  וצרפת  בריטניה  תוכלנה  כך  התעלה.  לקרבת  קצר  זמן  פרק  בתוך 
במערכה, כביכול על מנת להפריד בין הניצים, ולתפוס לשם כך עמדות לאורך 
בידי  תיתן  זה  למהלך  אל־נאצר  עבד  גמאל  של  הצפויה  התנגדותו  התעלה. 
סיכוי  אכן  יש  בכוח. מבלי לברר אם  לכיבוש התעלה  עילה  וצרפת  בריטניה 
שבן־גוריון יסכים כי ישראל תמלא את התפקיד שיועד לה בתוכניתו, יצא שאל 
ב־14 באוקטובר אל מעונו הכפרי של אנתוני אידן, בצ‘קרס. הוא העלה בפניו 

את הרעיון, שעד מהרה כונה “הסצנריו של שאל“. 
אידן נפל על הצעתו של הגנרל כמוצא שלל רב. יומיים לאחר מכן נערכה 
סוכם  ובה  פסגה  פגישת  צרפת,  ממשלת  ראש  של  משכנו  מטיניון,  בארמון 
שצרפת תפנה בחשאי אל ישראל ותציע לה לפתוח במתקפה לפי תוכניתו של 
הגנרל. התנאי היחיד שהבריטים הציבו היה שההתקפה הישראלית תצא לפועל 

ביוזמתה, וללא כל זיקה לממלכה המאוחדת. 
נחמיאס,  מיוסף  מברק  לישראל  הגיע  הצהריים  אחר  באוקטובר  ב־16 
וכול.  מכול  התוכנית  את  ודחה  זעם,  בן־גוריון  הצרפתים.  הצעת  פורטה  ובו 
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יותר מכול הכעיסה אותו כוונת הבריטים לבקש מישראל להוציא עבורם את 
עמה  לערוך  ומבלי  ישיר  ומתן  משא  ִאתה  לנהל  מבלי  האש,  מן  הערמונים 
הסכם מכובד, אף כי חשאי, כמקובל בין מדינות ריבוניות. יתר על כן, בריטניה 
רוצה להציג את ישראל כתוקפן שיש לרסנו, בשעה שלמעשה מתבקשת ישראל 
יהיה  לא  פנים־אל־פנים  פגישה  הבין שללא  מולה  גי  עבורה.  לעשות שירות 
ניתן להתניע את תוכניתו של שאל. הוא הזמין אפוא את בן־גוריון לפריז. בן־
גוריון, שלא רצה להשיב את פני עמיתו הצרפתי ריקם, הסכים לצאת לפריז יחד 

עם דיין ועם שמעון פרס. דיין הציע שאצטרף כמזכיר המשלחת. 
הפעם לא הייתי צריך להסביר לאראלה הרבה. כאשר לבשתי את החליפה 
החדשה, מן החודש הקודם, ביקשה שאמצא גם הפעם משהו יפה עבורה, אולי 
את  גילה  ַמנזֶ‘ן  לואי  ידידי   .)Au Printemps( ּפֶרנַטן“  “אֹו  הכולבו  בחנות 
אוזני שגבירות פריז מעדיפות חנות זו על פני ה“גלרי לאפאייט“. עמנו יצאו 
לפריז גם נחמיה ארגוב, מזכירו הצבאי של בן־גוריון, וד“ר ברוך פדה, קצין 
עלי  ראש הממשלה.  האישי של  כרופאו  צה“ל ששימש  הרפואה הראשי של 
הוטל לרשום את מהלך השיחות. למזלי נוהלו כל השיחות בצרפתית, באנגלית 
פעמיים  לפחות  נאמרו  הדברים  שרוב  כך  ורצוף,  עוקב  תרגום  עם  ובעברית, 
רשימות  רשם  לא  מלבדי  איש  מילולי.  כמעט  באופן  אותם  לרשום  והספקתי 
לבם לשמור  בכל  הבריטים, שאפו  מזה  יותר  ועוד  בשעת מעשה. הצרפתים, 
את האירוע בחשאיות גמורה והשתדלו לא להשאיר עקבות. באחת השיחות 
שאל אותי כריסטיאן פינו מדוע אני רושם כל הזמן, ובן־גוריון אמר לי בלחש 

בעברית: “זה בסדר, המשך לרשום!“ 
ראש  מרבית,  נוחיות  לבן־גוריון  ולאפשר  מלאה,  חשאיות  להבטיח  כדי 
ממשלת צרפת שלח הפעם את המטוס הנשיאותי להביא מישראל את המשלחת 
הנכבדה. המטוס נחת בשדה התעופה הצבאי של חצור. הודעתי לעזר וייצמן את 
דבר בואו של המטוס שעה קלה לפני שנחת. התברר שעם המטוס הגיעו גם הגנרל 
שאל ולואי מנז‘ן, שביקרו בארץ רק שבועיים קודם לכן. הם טענו כי נשלחו כדי 
ללוות את ראש הממשלה בדרכו לצרפת, אך לכולנו היה ברור שמטרת בואם 

היתה לרכך את התנגדותו של בן־גוריון בטרם ייפגש עם השרים הצרפתים. 
ביום שישי, 20 באוקטובר, בשעה חמש לפנות ערב, התכנסה החבורה היוצאת 
ליד לשכתו של בן־גוריון במחנה המטה הכללי. ערב שבת, בשעה מאוחרת זו, 
מחנה המטכ“ל היה שומם. רק השומרים בשער ניצבו במקומם. המשרדים היו 
ריקים מאדם. ליד הווילה הטמפלרית חנו שתי מכוניות שרד שחורות. חלונות 
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המכוניות היו מכוסים בווילונות. המתנו להצטרפות “הזקן“, כאשר להפתעתנו 
הרבה הופיע מתוך הבניין ישראל בר, כשסיגר כבוי תקוע בפיו. כמסופר נתבקש 
הועמד משרד קטן  ולרשותו  קורות מלחמת העצמאות,  בר לחבר את  ישראל 
באותו בניין. השתוממתי מאוד שבר נמצא שם בשעה כה מאוחרת, ביום שישי. 
“מה עושה פה המרגל הזה?“ לחש לי דיין. לימים נשפט ישראל בר בעוון ריגול 
למען ברית המועצות, אולם באותה עת סברתי שדיין מפריז בדבריו, ותליתי זאת 

ביחסי האיבה ששררו מזה שנים בין ישראל ּבֶר ובין הרמטכ“ל. 
כאשר הגענו אל המטוס הצרפתי, ולחצנו ידיים עם שאל ומנז‘ן, אמר בן־
גוריון בנעימה רגוזה במקצת: “אם בדעתכם להציע לנו את ההצעה הבריטית, 
התועלת היחידה של נסיעתי לצרפת תהיה שאכיר את ראש הממשלה שלכם.“ 
אידן,  אנתוני  של  מוחו  פרי  היא  שהוצעה  שההצעה  סבור  היה  בן־גוריון 
והמטוס  המרופדים  בכיסאות  התרווחנו  נחושה.  היתה  ל“סצנריו“  והתנגדותו 
המריא לדרכו. עד מהרה נעלמו מן העין הבתים הלבנים של יישובי העולים, 
המקיפים את שדה חצור מכל עבר, וגם חולות הזהב. עתה נראו רק כחול הים 
והשמים הפרושים מעל, אך גם אלה נעלמו בעלטת הלילה. במטוס היה מותקן 
תא מיוחד עבור הנשיא, ועתה התרווח בו דוד בן־גוריון, כשהוא מעיין בכתבי 
ההיסטוריון הביזנטי פרוקופיוס. בעליצות ילדותית הוא יצא מתאו לבשר לנו 
כי מצא בספר שממלכה יהודית התקיימה בימי קדם באי שּכּונה יוטבא. הוא 
סבר בטעות, שזהו האי טיראן, שבמוצא מפרץ אילת לים סוף. זה היה הרמז 

הראשון לכך שבן־גוריון כבר מהרהר ברצינות במלחמה.

וילה בפרוור פריזאי

הטיסה בין ישראל לצרפת במטוסי הדחף של הימים ההם ארכה כעשר שעות. 
עלה  כבר  ובאפי  הצרפתי,  המטבח  כמיטב  ארוחה,  הוגשה  הטיסה  בראשית 
ריח “חוץ לארץ“. החברים בילו בשיחה על דא ועל הא, אך עד מהרה נרדמו 
אחד אחד, מנסים לאגור כוח לקראת המבחנים הקרובים. כאשר התעוררנו עם 
לפריז. אלא  ומתקרבים במהירות  היינו מרחפים מעל מרכז צרפת  כבר  שחר 
שעתה התברר שהאזור כולו מכוסה בשמיכה עבה של ענני צמר. במטוס טרם 
הותקנו מכשירי ניווט חדישים, שבלעדיהם לא ניתן היה לנחות. גם הדלק הלך 
ואזל. נאלצנו לשוב דרומה ולנחות בשדה תעופה צבאי ליד מרסיי שבדרום. 
הופסק  זמן התדלוק. משום מה  כל  להישאר במטוס  נאלצנו  הסודיות  מחמת 
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מיזוג האוויר, והחום והמחנק היו ללא נשוא. הכול נשמו לרווחה כאשר שבנו 
והמראנו צפונה. באזור פריז עדיין כיסו העננים את פני הארץ, והמטוס המשיך 
לחוג עוד ועוד. התאמצתי לצוד קטע מהנוף, או לגלות את אחד ממגדלי פריז, 
ולא הצלחתי. מכל עבר רק צמר כבשים לבן ורך. רק בשעה אחת אחרי הצהריים 
ונחת בשדה התעופה  בזווית חדה  נתגלה לפתע “חור“ במרבד, והמטוס צלל 

הצבאי של וילאקּוּבלֶה. אוזני הפגועה צלצלה וכאבה. 
נועדה להתקיים  ונחמיה ארגוב הוסעו היישר אל הווילה שבה  בן־גוריון 
הוועידה. שאר החברים שוכנו במלון “ריינולדס“ במרכזה של פריז, לא הרחק 
משער הניצחון. דיין רשם את שמו בעיוות קל: Mosh Day. בעל המלון הכיר 
את שמעון פרס זה מכבר, ולכן לא שאל שאלות ולא ביקש דרכונים כמקובל. 

מן הסתם גם קיבל הוראות מתאימות משירות הביטחון הצרפתי. 
פרוור  הוא   )Sevres( ֶסוור  בן־גוריון.  אל  הצטרפנו  קצרה  מנוחה  לאחר 
הגנים של פריז, שנודע בעולם כולו בשל מוצרי הפורצלן המיוחדים שלו. בפריז 
כבר עמדה השלכת בעיצומה ורוח צוננת סחררה עלים שנשרו. הבית שנבחר 
עבור ההיוועדות היה וילה אלגנטית מוצנעת היטב בסמטה צדדית, בצל עצים 
גבוהים ורחבי צמרת שכבר עטו אודם. התברר שווילה זו היא בעלת משמעות 
היה   ,)Bonnier de la Chapelle( שַּפֶל  לה  ֶדה  ּבֹוניֶה  הבית,  בעל  סמלית. 
אריסטוקרט צרפתי אמיד. לא היו לו קשרים רשמיים עם הממשל הצרפתי, אך 
קשרים הדוקים קשרו אותו אל חבורת פעילי ה“רזיסטנס“ שאכלסה את צמרת 
הממשל הצרפתי. בנו של בוניה דה לה שפל, פֶרנַן היה סטודנט למתמטיקה בן 
18 כאשר המחתרת הצרפתית הטילה עליו לחסל את האדמירל דרלן, שנשאר 
נאמן למשטרו של המרשל פטן. הרצח בוצע באלג‘יריה, שעדיין נשלטה באותה 

עת בידי ממשלת וישי, והצעיר נלכד הוצא להורג מיד. 
את  להשוות  המחתרת,  בוגרי  צרפת,  מנהיגי  הרבו  הסואץ  משבר  בימי 
נאצר להיטלר ולמוסוליני. מפלתה של צרפת במלחמת העולם השנייה נצרבה 
לה  דה  בוניה  בבית  בשנית.  כזו  מפלה  למנוע  נחושים  היו  והם  בתודעתם, 
שפל אפשר היה לחוש בעליל את אלפי הנימים המחברים את האנשים האלה, 
שפועלם המשותף במחתרת קשר אותם בעבותות מורשה המחייבת אותם לא 
לוותר הפעם. באחת ההפסקות אמר אבל תומא, אף הוא מוותיקי המחתרת, 
לבן־גוריון: “ביום מן הימים תתפרסם ועידת סוור ברבים. זה תלוי בנו אם היא 
תתפרסם כוועידת ילטה או כוועידת מינכן.“ צִלה של מינכן, הסיוט הנורא של 

התבוסתנות, ריחף באוויר כל הזמן.
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התוכנית הפנטסטית של בן־גוריון

ולבירור מוקדם בין  ונועדה להיכרות  הפגישה הראשונה החלה בשעה ארבע 
הישראלים והצרפתים, בטרם יגיע הנציג הבריטי. הישיבה התקיימה במרפסת 
סגורה שפנתה אל הגן, ושימשה כעין חממה לצמחי נוי )Orangerie(. חלונות 
גדוש  היה  רובם של הקירות החיצוניים. החדר הצר  כיסו את  זכוכית רחבים 
בצמחים ממינים שונים: אורכידאות, קקטוסים, פילדנדרום ושאר מיני צמחים 
סובטרופיים. למזלנו טרם הוכנסו לכאן למנוחת החורף העציצים הגדולים עם 
עצי לימונים, שהיו עדיין פזורים בגן. לצד המשלחת הישראלית נכחו בחדר 
גם ראש ממשלת צרפת גי מולה, שר החוץ כריסטיאן פינו ושר ההגנה מוריס 
החדר  מנז‘ן.  ולואי  שאל  גנרל  תומא,  אבל  הצטרפו  אליהם  בורז‘ס־מונורי. 
מסוימת של  מידה  הוסיפה  הצפיפות  אך  כל המתכנסים,  את  צר מהכיל  היה 

אינטימיות ואווירה לא פורמלית. 
לא היה בחדר שולחן, ואני נאלצתי לכתוב על ברכי. יותר מבכל המצבים 
שבהם נתקלתי מאז מוניתי כראש לשכת הרמטכ“ל, בסוור חשתי כיצד אישיותי 
הפרטית מצטמצמת ומתמקדת ברישומי היומן. בימים רגילים לא נמנעתי מהביע 
באוזני דיין את דעתי. כאן, בסוור, במשך שלושה ימים, לא הוצאתי הגה. בין בן־
גוריון, דיין וגדולי צרפת ואנגליה, לנוכח הכרעות הרות גורל, לדעתי הפרטית 
קולטות,  היה כל מקום. בגלל הצורך להתרכז ברישום כל מילה שאוזני  לא 
לא היה הרבה מקום למחשבות ביני לבין עצמי. אפילו בערבים, בחדרי במלון, 
עסקתי בהעתקת הרישומים החפוזים שערכתי במשך היום, ואחר כך נרדמתי 
תשוש על מיטתי. תגובותי הפרטיות היו באותם ימים מעין צל עובר של ספק, 
הדרמטיים  האירועים  קפלי  בין  כולי  כל  נספגתי  דאגה.  של  קלה  אדווה  או 
המתרחשים לעיני. רק לאחר כשלושים שנה, כאשר חזרתי לחקור את אותם 

דברים, יכולתי לבחון אותם בעין ביקורתית, מתוך עצמי ועל פי השקפותי. 
בן־גוריון פתח את השיחה בפורשו את מה שהוא עצמו הגדיר כ“תוכנית 
פנטסטית“ לארגון מחדש של המזרח התיכון. הוא פירט את שינויי הגבולות 
הבינלאומיים שהוא מציע: ירדן תפורק, הגדה המזרחית תימסר לעיראק ואילו 
בגדה המערבית תוקם אוטונומיה פלסטינית בחסותה של ישראל. השטח מדרום 
לנהר הליטאני יימסר אף הוא לישראל, כך שהנוצרים ישובו להיות רוב בארץ 
הארזים. חצי־האי סיני יילקח ממצרים ויפורז, כך שתעלת סואץ תיהפך למעבר 

מים בינלאומי. 
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ולא  אנכרוניסטיים  לי  שנשמעו  בן־גוריון,  של  מדבריו  אי־נחת  חשתי 
במקומם. הם הזכירו לי תככים אימפריאליים שהתנהלו בסוף מלחמת העולם 
הראשונה, בקשר לחלוקת האימפריה העות‘מאנית. גם היה ברור שאין בדברים 
משום מענה לצרכים ולתשוקות שהניעו את מנהיגי צרפת לזמן את המפגש. 
הפנטסטית“  “התוכנית  כי  עצמו  לא השלה את  בן־גוריון  הבנתי שגם  לימים 
מכך  מרוצה  אינה  שישראל  להבהיר  ביקש  רק  הוא  ביצוע.  ברת  תהיה  שלו 
שותפה  אינה  שהיא  מבצע  של  כמאיץ  משני  תפקיד  למלא  מתבקשת  שהיא 
לתכנונו ולבירור מטרותיו. אם מבקשים את שיתופה של ישראל במבצע כל כך 
מקיף, יש לדון ביחד ובאורח מכובד על מטרות המבצע ועל התוצאות הצפויות 
ממנו. “אתם נחפזים מדי לפתור את הבעיות המיידיות המטרידות אתכם,“ אמר 
בן־גוריון בסיום דברי הפתיחה שלו, “רק לעתים רחוקות מאפשרים התנאים 
המדיניים קואליציה כה רבת עוצמה. תהיה זו טעות לבזבז את כל המאמץ הזה 
נזכרתי בפסקה  על מטרות מוגבלות בלבד.“ רשמתי את דבריו מילה במילה. 
משיר של היינריך היינה, שבו הגיבור מבקש מפילגשו לבל תברך אותו לשלום 

בלכתו בשדרה המרכזית של ברלין “אּונֶטר ֶדן לינֶדן“. 
הצרפתים  את  שהטרידה  הנקודה  בדיוק  היא  העיתוי  ששאלת  עקא,  דא 
יותר מכול. לאחר כמה מילות נימוסין ושבח, על ראייתו רחבת האופקים של 
נגד  דווקא  זה  במקרה  פועל  שהזמן  צרפת  ממשלת  ראש  הסביר  בן־גוריון, 
האינטרסים של המערב. גי מולה, בעל עיני התכלת המימיות הנתונות בתוך 
מסגרת שחורה של משקפי קרן עבות, היה מורה במקצועו. הוא דיבר בטון רך 
אך בנעימה דידקטית: “דחיית התוכנית היום פירושה ביטולה הסופי מחר.“ הוא 
הוסיף, “אנתוני אידן גילה אומץ לב רב כאשר קיבל את תוכניתו של הגנרל 
ונחלש וספק אם  שאל, אבל מעמדו בפרלמנט, ואפילו בתוך ממשלתו, הולך 

יחזיק מעמד עוד זמן רב בנחישותו להילחם.“ 
האצילות  ארשת  את  לרגע  איבד  לא  ההליכות  נעים  פינו  כריסטיאן 
האינטלקטואלית שאפיינה אותו. מוריס בורז‘ס־מונורי, לעומת זאת, נראה כאדם 
המתפקע מקוצר רוח. הוא היה הדוחף, המתניע, המפעיל לחצים בצוות הצרפתי. 
גם האיש שבתוקף תפקידו, כשר  איומים. הוא  היו ספק הפצרות, ספק  דבריו 
ההגנה, היה אחראי יותר מעמיתיו לצבא הגדול שגויס לצורכי המבצע, ואצה לו 
הדרך לסיים את הפרשה ולהחזיר את הגייסות הביתה: “צרפת נמצאת כבר עכשיו 
בקצה גבול יכולתה מבחינת מאמץ הגיוס המלחמתי.“ הסביר לבן־גוריון, “אם 
לא נפעיל את הכוחות לאלתר, אנו עלולים להגיע לידי התמוטטות המשמעת. 
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]...[ ייתכן שבעוד שלושה חודשים יהיו למצב המדיני יתרונות אחרים, אולם אז 
כבר תהיה צרפת מחוץ לעניין. תחילת נובמבר, זהו המועד האחרון.“ 

אותו  והחזירו  רושם,  בן־גוריון  על  עשו  הצרפתים  השרים  שדברי  נראה 
מהפלגות הדמיון אל קרקע המציאות. “אם המלחמה תיעשה בשיתוף מלא, אנו 
מוכנים להתחיל בה כבר מחר,“ הוא אמר, “הבה נתכנן תוכנית של שיתוף מלא 
וניגש לביצועה בתחילת השבוע הבא.“ בטרם יתפזרו המסובים ביקש משה דיין 
מבן־גוריון, בעברית, שיורשה לו להציע הצעה משלו העשויה לשמש מוצא מן 
המבוי הסתום. ניכר עליו כי רוחו קצרה מהדיבורים חסרי התכלית, וכי הוא 
מבקש פתרונות מעשיים. בן־גוריון הרשה לדיין לומר את דבריו, מבלי להיות 
מחויב להם בעצמו. דיין הציע שבשעת השין תפתח ישראל במתקפה באמצעות 
פשיטה עמוקה של כוחות מוצנחים לנקודה סמוכה לתעלת סואץ, קרובה דיה 

כדי לאפשר לבריטים ולצרפתים לטעון כי השיט בתעלה נמצא בסכנה. 
השינוי העיקרי בהצעת דיין, לעומת תוכניתו של שאל, היה בכך שבמקום 
מלחמה בהיקף מלא תפתח ישראל בשלב הראשון בהתקפה מוגבלת, אך בפשיטה 
הרבה יותר עמוקה ונרחבת שתיראה כמסכנת את השיט בתעלה. מהצעתו של 
הוא מקבל את העיקרון שישראל מתחילה במלחמה לבדה,  כי  דיין השתמע 

ומאפשרת לבריטים לשחק את משחקם על פי “הסצנריו של שאל“. 
במבט לאחור נראה שדיין כיוון את דבריו בעיקר לאוזניו של בן־גוריון. 
כוונתו היתה בראש ובראשונה לשכך את חשדותיו של בן־גוריון ואת חרדותיו. 
הוא הניח כי האו“ם והקהילה הבינלאומית, שהיו רגילים לפשיטות מעין אלה, 
לא ימהרו להגיב על עוד אחת כזאת. עוד הניח כי לאחר שהבריטים והצרפתים 
יתחילו בהפצצותיהם, האחריות והזעם יופנו אל בריטניה וצרפת. יתר על כן, 
פשיטה מוגבלת משאירה בידי ישראל את האופציה לסגת, אם הבריטים יבגדו 
ולא ימלאו את חלקם בתוכנית, או במקרה של הסתבכות בינלאומית שתסכל 
את הגשמת התוכנית בשלמותה. גם נאצר עשוי להימנע מהפעלת מלוא כוחותיו 
עד שיתברר אופייה המדויק של הפעולה הישראלית, ובעיקר להימנע מהפעלת 
המפציצים הסילוניים שלו נגד ערי ישראל, דבר שממנו חרד בן־גוריון במיוחד. 

בשלב הזה לא הגיב בן־גוריון על הצעת דיין.

✦ ✦ ✦

שעמד  הבא,  למושב  בהמתנה  התפזרו  והכול  לסיומו  בא  הראשון  המושב 
להיפתח בארוחת הערב בהשתתפות הבריטים. ניצלתי את השעה הפנויה על 
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בווילה. בחדר האורחים שררה מעין רשלנות אלגנטית.  מנת להסתובב קצת 
אגרטלי פרחים שכבר הגיע הזמן להחליפם בחדשים; ספות מרופדות בקטיפה 
ועליהן כרים מעוטרי מלמלות פרחוניות; תחריטים ישנים עם נופי פריז מימים 
עברו שהיו תלויים על הקירות. מיד עם כניסתי לחדר משכה את תשומת לבי 
פרוטומה יצוקה מארד, כפולה ממידת פני אדם, שהיתה מונחת על כרכוב שיש 
מעל האח הגדול. זה היה קלסתר פניו של צעיר יפה בלורית ותואר, הסטודנט 
פֶרנַן ּבֹוניֶה ֶדה לה שַּפֶל, שהרג את דרלן. משני צדי הפסל ניצבו פמוטים כבדים 
עם נרות כבויים, וזר פרחים יבשים שהונח למרגלות הפרוטומה כאילו היתה 

זו מצבת זיכרון. 
עליתי גם לחדרו של הסטודנט, שם שכן עתה נחמיה ארגוב. על הקיר הוצמד 
לוח ירוק, שעליו מופיעות בגיר דהוי נוסחאות מתמטיות ומספר מילים ששוב 
לא ניתן לקוראן — שרבוטים שרשם הסטודנט הצעיר לפני שיצא אל שליחותו 
האחרונה, והוריו הותירום על הלוח למזכרת. ירדתי לחדר האורחים כדי להמתין 
בשולי  ספה  על  ונרדמתי  המייגעת  עייף מהטיסה  הייתי  הבריטי.  הנציג  לבוא 
החדר. ֶסלווין לֹויד, שר החוץ הבריטי, מספר בזיכרונותיו כי עם כניסתו לחדר 

מצא שם צעיר גבוה ובלונדיני השוכב על הספה ונוחר. זה הייתי אני.

נציג הוד מלכותה

הערפל שהכביד על נחיתת המשלחת הישראלית, בבוקר, עיכב גם את השליח 
הבריטי, בערב. באיחור ניכר נכנס סלווין לויד לחדר. כבר במבט ראשון נוכחו 
של  והידידותי  החם  ליחסם  בניגוד  לרוחם.  אינו  שהאיש  לדעת  הישראלים 

הצרפתים, לויד נראה קר ומנוכר. ביומני רשמתי: 

סלווין לויד הוא דיפלומט אנגלי טיפוסי. דיבורו צפצפני וספוג נימה 
איש  כפני  פניו  מראה  כחרס.  יבש  והומור  ציניות  של  נעימה  בלתי 
שסירחון תמידי תלוי לו מתחת לאפו. ההתנשאות הנודפת מכל ישותו 
השיחה  על  ומשרה  בן־שיחו  אל  להתקרב  היכולת  את  ממנו  שוללת 

אווירה קרה ופורמלית.

הטעון  הרושם  את  ספק  ללא  משקפים  לילה,  באותו  שנכתבו  אלה,  דברים 
והמשוחד שלי. במידה שהרושם הזה משרטט מציאות, הוא בוודאי משקף את 
אי־הנוחות הקיצונית של השר הבריטי, שנדרש לדון בעסקה שממנה סלד. היה 
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ברור בעליל כי הוא קיווה בכל לבו להימנע מפגישה פנים־אל־פנים עם ראש 
ממשלת ישראל. 

אכן, הדברים שבהם פתח השר הבריטי נשמעו באוזני הישראלים תמוהים 
הסואץ.“  בפרשת  לפשרה  ימים  שבוע  בתוך  להגיע  אפשר  “לדעתי  ביותר: 
פתיחה מוזרה לפגישה שנועדה לתכנן מלחמה. אף על פי כן, בהמשך דבריו 
הוא חזר והדגיש שרק על פי “הסצנריו של שאל“ תסכים בריטניה למלא את 
 A real act of( חלקה: ישראל חייבת לבצע בשעת השין התקפה בהיקף מלא
war(, ולהישאר לבדה במערכה במשך 72 שעות. בעקבות זאת יגישו בריטניה 
וצרפת אולטימטום בנוסח זהה למצרים ולישראל. פירוש הדבר שפעולתה של 
ישראל תוגדר כמעשה של תוקפנות. בריטניה מוכנה לתת ערובות לכך שהיא 
מצהירה  היא  אך  ביוזמתה,  למלחמה  תיכנס  זו  אם  ירדן,  לטובת  תתערב  לא 
אלה  ראשונה.  התוקפת  תהיה  ישראל  אם  ירדן  לטובת  להתערב  כוונתה  על 
לראשונה  שמע  כאשר  בן־גוריון,  את  הכעיסו  כך  שכל  הסעיפים  בדיוק  היו 
על הפירוש הבריטי של “הסצנריו“. הפרט המעודד היחיד בדבריו של השר 
הבריטי היה הודאתו המפורשת בשאיפת ממשלתו לחסל את שלטונו של נאצר 
במצרים. עתה התברר שבריטניה מוכנה להצטרף למערכה רק אם תוכל ליצור 
הישראלית,  מן ההתקפה  מופתעת  היא  כאילו  העין  את מראית  העולם  כלפי 

ולהעמיד פנים כאילו אין לה כל חלק ונחלה במזימה. 
ושליליים  נזעמים  היו  בן־גוריון  של  התשובה  שדברי  אפוא,  פלא,  אין 

בנעימתם. ביומני רשמתי את התרשמותי: 

תווי פניו החיוורים של בן־גוריון התחדדו כדי הבעה קשה וסרבנית. 
הפוליטיקה  לגינוני  העמוק  בוזו  את  להסתיר  מאמץ  עושה  אינו  הוא 
וחטובים. תשובתו  של בריטניה הגדולה. הוא דובר בפסוקים קצרים 
כתוקפן  עליה  שיכריזו  רוצה  אינה  ישראל  רבתי:  באלף  “לא“  היא 
ושיגישו לה אולטימטום. ישראל לא תתחיל במלחמה לבדה. לא היום 
לעמוד  ניאלץ  אם  גם  נתגונן.  נותקף,  “אם  יותר:  מאוחר  בשלב  ולא 
מול מצרים לבדנו יכול נוכל לה. נסבול אבדות כבדות, אבל ניצחוננו 

הסופי אינו מוטל בספק.“

דומה היה כי הקיץ הקץ על השיחות, וכי שוב אין תקווה לגשר על פני 
אחר  בשעות  הצרפתים,  השרים  עם  השיחה  לאחר  אולם  הפעורה.  התהום 
הצהריים, התברר לבן־גוריון היטב עד כמה הם להוטים להתניע את המערכה. 
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רצונו של בן־גוריון לשמור על ידידותה של צרפת היה עז מכדי שהוא יניח 
לזעמו לקפדה. עתה העלה הוא עצמו את הרעיון שהעלה משה דיין, שעה קלה 

קודם לכן: ישראל מוכנה לפתוח בפעולה מוגבלת בקרבת התעלה. 
נראה שלויד לא הבין כראוי את משמעות השינוי שחל בנוסחה שהשתמש 
בה בן־גוריון, והוא התרשם יותר מהנימה הנרגזת של דבריו מאשר מתוכנם. 
רשם  לויד  סלווין  סתום.  למבוי  בסוור  השיחות  הגיעו  מאוחרת  ערב  בשעת 
בכך שהשר  הסתם,  מן  הבחין,  פינו  כריסטיאן  ללונדון.  ויצא  בפנקסו  דברים 
הבריטי לא הבין את משמעות המפנה, והוא חשש כי לויד יסתום את הגולל 
על כל העניין בדיווחו לקבינט על שהתרחש בסוור. פינו החליט אפוא לצאת 
ללונדון, כדי להבהיר את העניין ישירות לסר אנתוני אידן. הוא התכוון להסביר 
מוכן  הוא  וכי עתה  בן־גוריון את עמדתו השלילית,  כי למעשה שינה  לאידן 

לפתוח לבד במערכה, באמצעות פעולה שתיראה כמעשה מלחמה של ממש.

בהמתנה להכרעה

רשמיים,  דיונים  כל  התקיימו  לא  בועה.  במעין  בסוור  עבר  באוקטובר  ה־22 
הסכמתו  את  נתן  טרם  שבן־גוריון  הבינו  הצרפתים  אקראי.  שיחות  כמה  רק 
עשו  לכן  עצמו.  לבין  בינו  מתלבט  עדיין  והוא  החדשה,  לתוכנית  המפורשת 
במשך היום מאמץ נוסף לרכך את התנגדותו. ההכרעה העיקרית עמדה ליפול 
בלונדון, אבל גם בווילה בוניה דה לה שפל עדיין נדרשה הכרעה בלבו של 
בן־גוריון. עקבתי בשקיקה אחר כל מילה שיצאה באותו יום מפיו של “הזקן“, 

ובערבו של יום רשמתי ביומני: 

בהגיע שעתה הכבדה של ההכרעה אפשר היה לראות בעליל, מה נורא 
המאבק הנפשי המתחולל בלבו של האיש אשר בסופו של דבר חייב 
להכריע הכרעה אישית, הכרעה של אדם בודד, החכם מרבים אחרים 
לראות את הנולד ולהבין את כובד האחריות ואת משמעותם של הסיכון 
מחד גיסא ושל ההזדמנות ההיסטורית מאידך גיסא. הכרעה שלעולם 

לא יעלה על דעתו להטיל את האחריות לה על מישהו אחר זולתו.

הדברים משקפים, ללא ספק, את הערצתו של קצין צעיר, אך גם את הציפייה 
הדרוכה שאחזה במשך כל אותו היום בכל חברי המשלחת הישראלית, ובראש 

ובראשונה בדיין.
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לפני  מעטים  ימים  פרלמנטרי.  למשבר  צרפת  ממשלת  נקלעה  יום  באותו 
מצרית  ספינה  אלג‘יריה,  חופי  מול  הצרפתי,  הצי  יירט  בסוור  ההתכנסות 
תגובה  עורר  האירוע  המוסלמים.  למורדים  מיועדים  שהיו  נשק  בכלי  טעונה 
נסערת בקרב הקהל הצרפתי, ובבית הנבחרים עלתה תביעה לפעולה נחרצת 
נגד התערבות מצרים בענייני אלג‘יריה. ראש הממשלה והשרים רותקו במשך 
האספה  של  מושבה  מקום  בורבון,  בארמון  הנסערים  לדיונים  רבות  שעות 
הלאומית. בנוסף לכך, בערב הקודם יירט חיל האוויר הצרפתי מטוס נוסעים 
מרוקני שטס מקהיר לקזבלנקה, וחמישה מן הנוסעים נעצרו. היתה זו קבוצה 
ממנהיגי המורדים, בראשות אחמד בן ּבֶלה, המייסד והיו“ר המדיני של ארגון 
המרד, שמקום מפלטו באותם ימים היה בקהיר. הקבינט הצרפתי כונס בדחיפות 

לדון כיצד לנהוג בעצירים. 
אף על פי כן הצטרפו שר החוץ ושר ההגנה אל בן־גוריון, לארוחת צהריים 
הלבנה  רעמתו  הוועידה.  ימי  כל  במשך  הבית  מן  יצא  לא  בן־גוריון  בווילה. 
כל  חלה  לא  הארוחה  בזמן  החשאיות.  בשבירת  שנסתכן  מכדי  בולטת  היתה 
התפתחות, עם כי ניכר עתה היטב שבן־גוריון כבר אימץ במלואה את הצעתו 
של דיין מאתמול. בורז‘ס־מונורי, לעומת זאת, היה הרבה פחות עקיף ומעודן. 
הפצרה  לדבריו  הוסיף  הוא  ישראל,  עם  האינטימיים  היחסים  את  שבנה  כמי 

נרגשת שלא הסתירה איום מרומז:

אמרתי  ישראל,  עם  מגע  קיימתי  שבהם  האחרונים,  החודשים  במשך 
לכם אך ורק את האמת; תוכלו אפוא לקחת את דברי במלוא הכנות. 
איני חושב שבעתיד הנראה לעין תהיה לצרפת עוד הזדמנות לפעולה 
אמנם  להדגיש  עלי   ]...[ עכשיו.  הפעולה  תיערך  לא  אם  משותפת, 
ולהבטיחכם, שגם בעתיד לא תחדל צרפת מלסייע לכם במלוא יכולתה, 
אך ספק אם נוכל אז לעזור לכם כפי שיש בדעתנו לעשות זאת עכשיו, 

כלומר על ידי הפעולה המשותפת שאנו מציעים היום.

ביני לבין עצמי חשבתי שדבריו של השר היו בבחינת לחץ מיותר, משום שבן־
גוריון כבר קלט היטב עד כמה להוטים עמיתיו הצרפתים להגשים את התוכנית, 
ועד כמה יהיו קשריה של ישראל עם צרפת בעתיד מותנים בהיענות לתוכנית 
זו. בטרם יצא פינו ללונדון, הוא הסתגר עם דיין בחדר צדדי. ברשותו של בן־



200 ✦ בן המאה שעברה

ופינו רשם את הדברים  גוריון הכתיב לו דיין את פרטי הצעתה של ישראל, 
פרט לפרט. הוא יצא ללונדון מצויד במסמך הזה, שטרם אושר רשמית בידי בן־
גוריון. אידן היה אמור להכניס במסמך כמה תיקונים, וזה יהיה הבסיס להסכם 

שיושג וייחתם למחרת היום. 
הארוחות הכבדות שהצרפתים הגישו לנו, והיין הטוב שליווה אותן, נתנו 
על  התנמנמתי  אני  וגם  לנוח,  חדרו  אל  פנה  בן־גוריון  אותותיהם.  את  בנו 
הספה בחדר האורחים, מול הפרוטומה של בוניה דה לה שפל הצעיר. כאשר 
התעוררתי, בן־גוריון עדיין לא ירד מחדרו וגם משה דיין עדיין נמנם בחדרו 
של נחמיה ארגוב. ישיבת הצוות הישראלי זומנה לשעה חמש, ונותרה לי עוד 
כשעה באפס מעשה. במשך הוועידה לא הרשיתי לעצמי להחמיץ אפילו דקה 
דיון  בין אם במסגרת  מהדיונים. הרגשתי חובה לרשום כל מילה שנאמרה, 
מסודר או אפילו כבדרך אגב. עתה ניצלתי את בין הזמנים ויצאתי לשוטט 

בסביבה. 
העצים עמדו בעיצומה של שלכת, ורוב גני הפרוור נצבעו בצבעי אדום 
וצהוב עזים. הגשם שירד במשך רוב היום פסק, והכול היה רחוץ ומבריק 
בשמש הזוהרת. בפינת הרחוב עמד אפריקני תמיר ומכר ערמונים קלויים. 
גם זה סימן שהסתיו כבר הגיע. במרכז השכונה, לא הרחק מן הגשר המחבר 
עבריה  נאה שמכל  כיכר  השתרעה  הסיין,  לנהר  מעבר  פריז,  לב  עם  אותה 
ופוריטנית  ענייה  מדינה  היתה  עדיין  ההם  הימים  ישראל של  פאר.  חנויות 
מנעמי  כל  הראווה  מחלונות  נשקפו  כאן  הצנע.  פצעי  את  המלקקת  למדי, 
יפה  חולצה  לאראלה  קניתי  מראות.  שבעו  לא  ועיני  הצרפתית,  הבורגנות 
במחיר שנראה לי מופקע. בגלל הזמן הקצר הספקתי רק להציץ על הנהר 
עד  כמעט  במים  השקועות  משא  ספינות  חלפו  מתחתי  לגשר.  מעל  היפה 
שפתן, וספינות עמוסות תיירים משתאים, ספינות תענוגות שזכו משום מה 

לכינוי “סירות הזבובים“.

התייעצות מכרעת 

פנימית  התייעצות  בעת  התרחשה  יום  באותו  ביותר  החשובה  ההתפתחות 
שבן־גוריון קיים עם המשלחת הישראלית, לאחר שקם ממנוחתו. עתה יכול 
צנחנים  גדוד  יוצנח  אחרון,  אור  עם  העין,  ביום  רעיונותיו:  את  לפרט  דיין 
וניתן להניח  בידי כוחות מצריים,  אינו מוחזק  ליד מעבר המיתלה. המעבר 
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שתעבורנה שעות רבות עד שהמצרים יבינו מה קורה ויוכלו להעביר כוחות 
אל הגזרה הזו. בינתיים תפרוץ חטיבת הצנחנים את הגבול הבינלאומי ליד 
כונתילה, עם שני גדודיה הנותרים, ותתקדם במהירות מערבה במגמה לחבור 
אל הגדוד שצנח. חבירה זו תאפשר לצנחנים להישאר בעמדות שכבשו, עד 
תחילת ההפצצה של בנות הברית, כעבור 36 שעות. במקרה של תקלה, או 
של בגידת הבריטים, יוכלו הצנחנים לסגת אל גבול ישראל. במשך 36 השעות 
הראשונות ימתינו כל יתר כוחות צה“ל על קו ההתחלה, תוך מאמץ למנוע 
את התפשטות הקרבות. לא תיעשה כל פעולה שאינה דרושה לשם הבטחת 
פעולת  כל  יבצע  לא  הישראלי  האוויר  חיל  גם  חילוצו.  או  המוצנח  הכוח 
יופצצו,  תקיפה, לבד ממתן חיפוי צמוד לכוח המוצנח. מטרות מצריות לא 
אלא אם יפציצו המצרים מטרות בתחום ישראל. רק כעבור 36 שעות, דהיינו 
כבר  האנגלו־צרפתיות  שההפצצות  לאחר  שחר,  עם  השלישי  הקרבות  ביום 
תהיינה בעיצומן, תצאנה יתר חטיבות צה“ל לבצע את משימותיהן במגמה 

להשלים את כיבוש חצי־האי. 
צנחנים  גדוד  הצנחת  כי  לטעון  יוכל  לא  שאיש  דעתו  את  חיווה  דיין 
קרוב לתעלה, וחדירת טור חטיבתי ממונע לעומק של 200 קילומטרים בתוך 
הטריטוריה המצרית, אינם בבחינת “פעולת מלחמה של ממש“. המפות שבהן 
משתמשים מדינאים הן בקנה מידה גדול, וצניחה במרחק של 40 קילומטרים מן 

העיירה סואץ תיראה במפה כזאת סמוכה מאוד לתעלה. דיין הוסיף והסביר:

העולם התרגל לפעולות התגמול הישראליות. עד שהאו“ם וארצות 
הברית, או ברית המועצות, יספיקו להבין את המתרחש, תתפשטנה 
להבות הסכסוך ופעולות בריטניה וצרפת תעמדנה בצל את פעולות 
יופחתו  לבדו,  במערכה  צה“ל  יעמוד  שבו  הקריטי,  ביום  צה“ל. 
האבדות למינימום. קביעת יעד ההצנחה לאחד המקומות הנידחים 
ביותר בסיני, והגבלת הפעולות לגזרה צרה, נותנות מקום לתקווה 
שעד שהמטה הכללי המצרי יבהיר לעצמו מה מתרחש, הוא יהסס 
במלוא  צה“ל  יופעל  כאשר  כן,  על  יתר  העוצמה.  במלוא  להגיב 
העוצמה להגשמת מטרות המלחמה שלו, הוא עתיד לפעול בתנאים 
אידיאליים שכל צבא היה מתברך בהם: השמים יהיו נקיים ממטוסי 
אויב וכוחות היבשה של האויב יהיו מרותקים לאזור התעלה, מול 

האיום האנגלו־צרפתי.
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היה ברור שדיין להוט מאוד להשיג את הסכמת בן־גוריון לתוכניתו, אך נראה 
היה ש“הזקן“ עדיין מהסס. הוא שיחק עתה את תפקיד פרקליטו של השטן, 
בפני  מעמידה  הזו  שההרפתקה  ומכשולים  סיכונים  של  ארוכה  שורה  והעלה 
ישראל. זכר ההסתבכות שהתרחשה בפעולת קלקיליה, פחות משבועיים קודם 

לכן, העיק עליו. בין השאר הוא אמר:

הכוח שיישלח לתעלה עלול להישמד, ואיני יודע איך נוכל להגן עליו 
ובין  בינינו  כפסע  זה  היה  בקלקיליה  הלילה.  כל  במשך  האוויר  מן 
השמדתה של החסימה כולה, והיה זה נס שארבעים הבחורים הצעירים 
במטוסים  הראשון  בלילה  נשתמש  אם  ושלמים;  בריאים  חזרו  הללו 
לשם הצנחת הכוחות הקדמיים, לא יוכלו המצרים שלא לראות בכך 
פעולה מלחמתית, ואז לא יתמהמהו ויאחזו בכל האמצעים שברשותם. 
או אז תתעורר לא רק בעיית החיילים בשדה הקרב, אלא גם בעיית 

אבותיהם ואימהותיהם בערים שבעורף.

שוב לא יכול בן־גוריון להסתיר את נפתוליו הקשים. פניו, ידיו, נעימת דיבורו 
— כל אלה הסגירו את לבטיו.

לבן־גוריון  שסייעה  היא  דיין  של  תוכניתו  דבר,  של  שבסופו  ספק  אין 
להתגבר על ספקותיו ואפשרה את “הסכם סוור“. מעורבותו ופעילותו של דיין 
בסוור היו מהגורמים המרכזיים שעיצבו את מהלך הדברים. עם זאת, תהיה זו 
טעות להניח שהיה בכך משום גרירת “הזקן“ באף, כפי שמנסה לטעון ידידי 
מוטי גולני. בכל מהלך הוועידה לא איבד בן־גוריון, ולו לרגע קל, את השליטה 
המלאה על המתרחש. משה דיין גם לא חרג מתחומי תפקידו — להציע חלופות 
ניסה  לא  דיין  לדחותן.  או  לאשרן  שבידיו  הקובע,  למנהיג  שונות  מבצעיות 
כי  היטב  שידע  למרות  ופחדיו,  חששותיו  על  לערער  או  בבן־גוריון,  להאיץ 

חלקם חסרי כל שחר. 
לפנות ערב הגיע גי מולה, שהשתחרר מטרדות המשבר הפרלמנטרי, ואתו 
שאר החבורה הצרפתית. אך השיחה לא נסבה על המבצע, הכול המתינו לשובו 
של פינו מלונדון. הוחלפו דברים על ספרות, פילוסופיה והיסטוריה, ועד מהרה 
עזבו הצרפתים. גם חבורתנו עזבה את בן־גוריון לנפשו וללבטיו. בשלב זה לא 
נותר דבר לעשותו, מלבד להמתין. בלילה עתידים הבריטים להודיע אם הם 
מוכנים לשחק לפי התנאים של ישראל; עם בוקר תיוודע גם החלטתו הסופית 

של בן־גוריון. 
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קברט קטוע

של  המהוללים  הקברטים  באחד  לבלות  לצאת  הוחלט  קמעא,  להתבדר  כדי 
פריז. טלפנתי לסגן־אלוף פול קידר, נספח חיל האוויר בפריז, וביקשתיו להוציא 
פדה  למרות שד“ר  בעיר.  מכובד  לבילוי  בן־גוריון,  של  רופאו  פדה,  ד“ר  את 
שאינו  מיושב  כפרופסור  לנו  נראה  הוא  דיין,  ממשה  בהרבה  מבוגר  היה  לא 
מתעניין בהתערטלויות בקברטים. אמרתי לפול שיוציא את פדה לקולנוע או 
יצאנו  ואנוכי  ארגוב  פרס,  דיין,  מוקדם.  לישון  אותו  וישכיב  כזה“  “למשהו 
להזין את עינינו בנערות המפזזות בקברט. התיישבנו באחד מתאי “המכובדים“ 
הספקות  כבדה.  היתה  האווירה  אך  ובשמפניה.  במטעמים  לבנו  את  והיטבנו 
בישרו  הישראלי,  הצוות  בפגישת  הצהריים,  אחרי  בן־גוריון  שהעלה  הרבים 
רעות. דומה היה שהוא מחפש לעצמו אלף נימוקים, סכנות וחרדות על מנת 

להצדיק את נטיית לבו — להחליט בשלילה. 
לא הייתי מנוסה בתענוגותיה של עיר האורות, אך עלי להודות שנהניתי 
מאוד. לצד היפהפיות העירומות שפיזזו על הבמה, ורקדניות הקנקן, היה שם 
שפע של תפאורות מפוארות, הרבה נוצות של בנות יענה, תלבושות נוצצות, 
וכמובן תזמורת שניגנה מנגינות מוכרות. בהפסקה, בין  ותוסס,  שפע צבעוני 
לפתע  מקרוב.  בקהל  להביט  הריקודים  רצפת  אל  ירדתי  לחשופות,  חשופות 
ניגשה אלי בלונדינית יפה וגבוהה והציעה לי לרקוד עמה. היא היתה מארחת 
מקצועית ואני לא הייתי רגיל בכגון אלה. גם לרקוד לא היטבתי, ובין כה וכה 
עמה  לשוחח  המשכתי  אך  באדיבות,  סירבתי  מהחבורה.  להתרחק  רציתי  לא 
קצת. היא היתה סטודנטית מהלסינקי, שבאה לפריז לעשות קצת כסף להמשך 

הלימודים.

“ומאין אתה?“ שאלה.
“מישראל“ השיבותי.
“אהה! אתה יהודי?“

נבוכותי לרגע קט והשבתי: “לא, כלומר כן, בטח.“ 

התעשתתי מהר, אך לבושתי נלכדתי לרגע בקורי דעה קדומה אנטישמית, 
בעיני  יהודי  להיות  התביישתי  קצרה  לשנייה  לבי.  בעומק  הסתם  מן  שקיננה 
הנערה. בלילה, בטרם אירדם, הרהרתי עד כמה הפנימו צעירים ישראלים בני 

דורי את מושגי שלילת הגולה. הבטחתי לעצמי שזה לא יקרה לי שנית. 
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כאשר חזרתי אל אנשי החבורה התברר, למגינת לבי, שהם החליטו לוותר 
בנערות  מביטים  ידעתי שבעודם  בהקדם.  למלון  ולחזור  התוכנית  המשך  על 
המוצנעת  בווילה  השוכב  ומנהיגם  למורם  נתונה  דעתם  הבמה,  על  המפזזות 
ניחוחה  וגורל המערכה שכה רצו לממשה נתון בידיו. הצטערתי, שכן  בסוור, 
של פריז נעם לאפי, אך לא העזתי לפרוש מהם. ערכתי את רשימותי ושכבתי 
בארוחת  פדה,  ד“ר  עם  למחרת  נפגשתי  כאשר  למדי.  מוקדמת  בשעה  לישון 
הבוקר, התברר שהדוקטור המכובד והמיושב בילה עם פול לילה פריזאי מלא. 
הם לא הלכו לקולנוע, אלא ביקרו בשני מועדוני לילה ובקברט אחד, וסיימו את 
 Au Pied( הבילוי בארוחת אחר חצות במסעדה המפורסמת אֹו ּפיֶה ֶדה קֹושֹון
לישון  פדה שכב  פריז.  בלב  אז  שכן  הסיטונאי שעדיין  בשוק   ,)de Cochon

בשלוש אחר חצות, כאשר אני כבר נחרתי מזה ארבע שעות מבוזבזות.

הפרוטוקול של סוור

יומה השלישי והאחרון של הוועידה היה אחד מאותם ימי חסד שפריז מעניקה 
היו  השמים  אך  למדי,  צונן  כבר  היה  האוויר  ואצילית.  נדיבה  ביד  לבאיה, 
בהירים ללא רבב. הבולווארדים והסמטאות היו רחוצים מהגשם שירד בשעות 
הבוקר המוקדמות. רוח שובבה סחררה את עלי השלכת כבמחול. העצים החלו 
להתערטל וללבוש את מדי החורף שלהם, אפורים וחמורי סבר. בפתחי הבתים 
בוקר  בשעת  הספר.  לבית  בדרכם  הילדים,  מעילי  את  רוכסות  אימהות  נראו 
מאוחרת כינס בן־גוריון את החבורה הישראלית, בחממת הצמחים שבה פגשנו 
בצרפתים לראשונה. בן־גוריון נראה כמי שקם ממחלה קשה. ניכר עליו שעבר 
ליל שימורים מייגע. הוא שלף מחזייתו דף נייר, שבו רשם במשך הלילה את 
כל השאלות שהציקו לו. אלא שעתה ניכר בנעימת דבריו שהחלטה כבר גמלה 
בלבו. אם פינו יחזור עם תשובה חיובית, ישראל תמלא את חלקה. הוא נראה 
תשוש אך נחוש. על הנייר היו רשומות כ־20 שאלות, והוא קרא אותן באוזני 
החבורה אחת לאחת. חלקן אפילו לא דרשו מענה, אלא היו ביטוי לטרדת הנפש. 
מקצת השאלות נסבו על פרטי המבצע, ומשה דיין השיב עליהן בפרוטרוט. היו 
שאלות הקשורות בהמשך היחסים עם צרפת, ושמעון פרס השיב עליהן. לא 
היו אלה שאלות של “לעשות או לחדול“, אלא שאלות של “במה מדליקין“. 
הדברים היו עתה בבחינת הנחיות להמשך הטיפול, לא עוד מעצורים הבאים 

לבלום את הגלגלים במרוצתם. 
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עד כה לא הודיע בן־גוריון במפורש את החלטתו, אך בסופה של הפגישה 
הוא פלט, כבדרך אגב: “צריך יהיה לכתוב פרוטוקול של המשא ומתן שייחתם 
בידי כולם ויחייב את הצדדים.“ ואז הוסיף כהוזה: “כל הזמן אני תמה איך יכלה 
מדינה יהודית להתקיים ביוטבא, בלי אף טיפה של מים. ובלי מים אין חיים. 

הלא היהודים הרסו את משה רבנו בעבור המים שרצו לשתות...“

✦ ✦ ✦

חזר  פינו  כריסטיאן  הצהריים.  אחר  שלוש  לשעה  נקבעה  המסכמת  הישיבה 
מלונדון עם תשובה חיובית. הוא הביא עמו מסמך שעובד בידיו ובידי אידן, על 
יסוד מסמכו של דיין. לאחר התייעצות קצרה, ומספר תיקונים קלים, הודיע בן־
גוריון על קבלת המסמך כבסיס לפרוטוקול שייכתב. עתה הופיעו בווילה בוניה 
דה לה שפל גם שני נציגים מטעם הממשלה הבריטית. מתוך רצון לטשטש ככל 
האפשר את הרושם שבריטניה עושה יד אחת עם ישראל, נגד מצרים, נמנעו 
הבריטים מלשלוח לפגישה זו נציג בדרג של שר, למרות שאת צרפת וישראל 
ייצגו ראשי הממשלות. הנציג הבריטי הבכיר היה סר פטריק דין, סגן מנהל 

משרד החוץ שהיה מופקד גם על ועדת התיאום של השירותים החשאיים. 
מספר  להבהיר  ביקש  לחלוטין,  פגו  טרם  בבריטים  שחשדותיו  בן־גוריון, 
בריטניה  מבטיחה  שבו  מפורש  סעיף  בפרוטוקול  לכלול  דרש  הוא  נקודות. 
להימנע מהפעלת הסכמי ההגנה שלה עם ירדן ועם עיראק. בן־גוריון מצדו היה 
מוכן בתמורה לתת התחייבות, בשם ממשלת ישראל, להימנע מכל פעולה בחזית 
המזרחית שלה. בן־גוריון חזר ותבע קיום קפדני של לוחות הזמנים, ובעיקר של 
מועד תחילת ההפצצות של בנות הברית, תהא אשר תהא התגובה המצרית. פינו 
הרגיע: “על זה אין מה לדבר. 36 שעות הן 36 שעות.“ ובן־גוריון הוסיף ואמר: 
יש עניין חיוני בתעלת סואץ. תעלת סואץ של ישראל הם  ולאנגליה  “לצרפת 
מצרי טיראן. בדעתנו לכבוש את המצרים ולהישאר שם כדי להבטיח את חופש 

המעבר לאילת.“ הוא לא ביקש תגובה, אלא שהדברים יירשמו בפרוטוקול.
גם הבריטים ביקשו לברר מספר שאלות. לבקשת סר פטריק הבטיח בן־
הימצאות  תודגש  המבצע,  פתיחת  עם  תפרסם,  שישראל  בהודעה  כי  גוריון 
הכוחות הישראליים ליד תעלת סואץ, וכי בהסברת מניעיה לפעולה ייכלל עניין 
המצור המצרי על השיט הישראלי בתעלה. פטריק דין, בעל עיני תכלת ושפם 
עיפרון  בעזרת  הקטן,  בפנקסו  רשם  הוא  ומנוסה.  ותיק  דיפלומט  הוא  בהיר, 
מחודד, כל מילה שיצאה מפי הישראלים. מדי פעם בפעם הרים את עיניו מן 
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של  חיוך  שילח  הוא  המוזהבים  משקפיו  של  העבות  לזכוכיות  ומבעד  הנייר, 
פיקחות ושביעות רצון. בתום השאלות הוא חזר וקרא בקפידה את רשימותיו, 

מגלגל בין אצבעותיו העדינות את העיפרון ולבסוף מניח אותו על השולחן. 
המשא ומתן תם, ופטריק דין עצמו העלה את ההצעה המובנת מאליה בכל 
“נוכל לגשת עתה לחיבור הפרוטוקול המסכם. אנו  זה:  מגע דיפלומטי מעין 
של  אישור  טעון  יהיה  הוא  סופי  תוקף  לו  שיהיה  כדי  אך  כאן,  עליו  נחתום 
כזה  שלו שמסמך  הלילה  בביעותי  אפילו  חלם  לא  אידן  אנתוני  הממשלות.“ 
ייחתם. הוא השתוקק בכל לבו שהשיחות עם ישראל לא יותירו כל עקבות, וכך 
יוכל להשלות את עצמו, ואת עמו, כאילו השיחות לא התקיימו כלל. אך בלחץ 
הזמן הוא לא הספיק לתדרך כראוי את פטריק דין, לפני צאתו לפריז, והלה נהג 

לפי מיטב המסורת הדיפלומטית. 
בשעה חמש התכנסה בחדר צדדי קבוצת ניסוח: פטריק דין, כריסטיאן פינו 
ומשה דיין. יתר בני החבורה התכנסו בחדר האורחים המרווח, משוחחים על 
דא ועל הא. בינתיים הגיעו לכאן גם גי מולה, בורז‘ס־מונורי, גנרל שאל ושאר 
והאירה  הגן,  קרניים אלכסוניות מבעד לענפי  העוזרים. שמש סתווית שלחה 
באור רך את פסל הברונזה. מצב הרוח היה מרומם. הערב רד ועבודת הניסוח 
התארכה. רק בשעה שבע שלמה המלאכה. מזכירתו הנאמנה של שר ההגנה 
הצרפתי הובהלה לווילה והוכנסה דרך כניסה צדדית אל חדר שירות מבודד. 
שם הדפיסה את המסמך בשלושה עותקים, במכונת הכתיבה הניידת שהביאה 
הפרוטוקול  דפי  על  חתמו  עתיק,  בסגנון  מהודר,  אך  קטן  שולחן  ליד  עמה. 
הרפובליקה  בשם  פינו  כריסטיאן  ישראל,  ממשלת  של  בשמה  בן־גוריון  דוד 
את  נטלו  ועוזרו  דין  מלכותה.  הוד  ממשלת  בשם  דין  פטריק  וסר  הצרפתית 

העותק שלהם ויצאו בדרכם ללונדון, לדווח לסר אנתוני אידן. 
בן־גוריון לא הצליח להסתיר את התרגשותו. הוא נטל בידיו את העותק 
שנמסר לידיו, קיפל אותו בקפידה, כעוסק בנכס יקר מפז, והצפינו עמוק בכיס 
מקטורנו. הצרפתים והישראלים נשארו בווילה עוד שעה קלה. בקבוקי שמפניה 
נפתחו, להצלחת המבצע. בורז‘ס־מונורי היה רוצה בוודאי לחבק את בן־גוריון, 
מעוצם שמחתו, אך לא העז. עבור האיש קצר הרוח הזה היו הדיונים הסבוכים 
בווילה בבחינת חיבוטי מחילות. עתה הוא דומה למי שנגאל ויצא למרחב. הוא 
לחץ את ידיו של שמעון פרס, ידידו, ואמר בקול רם כדי שהכול יוכלו לשמוע: 
“גדולתו של ראש ממשלתכם מתבטאת בכך שהוא אמנם מדבר כפילוסוף אך 

יודע גם להכריע בשאלות גורליות.“
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על  דיבורים  לא שמעתי  לה,  בחודשים שקדמו  ואף  הוועידה,  ימי  כל  במשך 
אנרגיה גרעינית. ידעתי שעניינים אלה מנוהלים במשרד הביטחון, בידי צוות 
הקשרים  על  מושג  לי  היה  לא  אך  ברגמן,  ארנסט  פרופסור  של  בראשותו 
ההדוקים שהתפתחו במשך השנים בין אנשי המחקר הגרעיני בישראל ובצרפת. 
עתה, בעיצומה של החגיגה ולאחר שהכול כבר סוכם ונגמר, פנה לפתע שמעון 
השאלה  את  להעלות  לו  יורשה  אם  בעברית  אותו  ושאל  בן־גוריון  אל  פרס 
הגרעינית. בן־גוריון הסכים ופרס פנה אל בורז‘ס־מונורי. הוא שאל אם ניתן, 
לכן,  קודם  זו, לאשרר את ההסכם שנחתם שבועות מספר  חגיגית  בהזדמנות 
בעניין הכור הגרעיני, בידי הוועדות המקצועיות, בראשי תיבות. לאחר בירור 
קצר עם ראש ממשלתו, ניתנה תשובה חיובית ובן־גוריון וגי מולה תקעו כף זה 
לזה לאות הסכמה. הופתעתי, ולא לגמרי הבינותי במה העניין, אך יכולתי לחוש 

שמדובר בעניין נכבד ורציני.
והתגבש.  שהלך  הגרעיני  להסכם  עקרוני  תוקף  נתנה  כף  תקיעת  אותה 
כי הסכמתה  איני מקבל את פרשנותו של שלמה אהרונסון, הטוען  זאת,  עם 
של ישראל לצאת למערכת סיני נבעה כל כולה מן הרצון להבטיח את הסיוע 
הצרפתי לבניית הכור הגרעיני בדימונה. יעברו עוד עשר שנים עד שהאופציה 
הגרעינית של ישראל תגיע לידי מימוש, ולא מעט מאמצים עוד ידרשו כדי 
ידידותה של צרפת לאחת מאושיות הביטחון  בינתיים היתה  להבטיח אותה. 
למלחמה  לצאת  ההכרעה  לדעתי,  גרעינית.  אנרגיה  בלי  או  עם  ישראל,  של 
באוקטובר 1956 קשורה ברצון לשמר את אותה ידידות עקרונית, ולא בהבטחת 

אחת הדרכים שבהן התגשמה.

✦ ✦ ✦

שעתה של הדיפלומטיה שלמה. עתה הגיעה שעתם של הגנרלים. עבור משה 
דיין זו תחילתה של העבודה הקשה. שעת הכוכבים שלו עתידה לזרוח רק בעוד 
למלאכה.  לגשת  יש  בינתיים  עולמי.  שם  לו  שתעניק  במערכה  שעות,  כמאה 
הוא הורה לי לשלוח מברק בהול אל מאיר עמית, בזו הלשון: “סיכויים רבים 
למבצע קדש בהקדם. גייסו מיד את יחידות השריון. דאג לסודיות הגיוס. הפעל 
מיד הטעיה בכיוון ירדן בקשר לכניסת עיראק. יוצאים הלילה. מגיעים מחר.“ 
בשעה תשע בערב המריאה המשלחת הישראלית בדרכה הביתה, במטוס הפאר 
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של נשיא צרפת. תמה ועידת סוור. בשבתו במטוס שרטט דיין קריקטורה: סם 
ניצבים  צרפת,  של  סמלה  היפה,  ומריון  בריטניה,  של  סמלה  בצילינדר,  בול 
אומרים  השניים  סואץ.  תעלת  לעבר  צועד  הקטן  “ישראליק“  לפניהם  כאשר 

!After you, sir :“ל“ישראליק
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פרק תשיעי

מבצע קדש

לא הכול ניתן להסביר

נחתנו בשדה חצור עם בוקר, ומיד יצאנו למטה הכללי. הזמן קצר והמלאכה 
מרובה. טלפנתי לאראלה, שעמדה לצאת לעבודתה בבית הספר, והודעתי לה 
שהגענו אך הביתה אבוא מאוחר בלילה. מיד זימנתי את המטה הכללי לישיבת 
חירום. זומנו גם אנשי מחלקת המבצעים בראשותו של שייקה גביש, הצוות 
בלתי  משימה  עתה  עמדה  דיין  בפני  המבצע.  בתכנון  שבועיים  מזה  שעסק 
אפשרית. סיכומי ועידת סוור חייבו אותו לשנות מן היסוד את תוכנית המבצע, 
לספר  מבלי  לשינוי,  הסיבות  את  כראוי  להסביר  דרך  שום  לו  היתה  לא  אך 
בפרוטרוט את מה שאירע בסוור. הבטחתו של בן־גוריון לבריטים, לשמור מכל 
משמר על סודיות המגעים, לא אפשרה מתן הסבר מספק לקצינים. יתר על כן, 
גם אם היה חושף את פרטי הדיונים, נבצר ממנו להסביר את התהליך המורכב 
שבן־גוריון עבר בימי הוועידה, תהליך שבמהלכו הציע הרמטכ“ל את שינוי 

התוכנית. 
דיין פתח את הישיבה ואמר שבימים הקרובים הוא ייאלץ להכתיב לצה“ל 
צעדים שלא יוכל להסבירם כראוי. הם נובעים מן המצב המדיני שנוצר ביחסים 
עם הצרפתים, אך נבצר ממנו להסביר את העניין לפרטיו. יתר על כן, גם המעט 
הפעם  תיוודע  “לסודיות  בסוד.  להישמר  חייב  הזה  לפורום  להסביר  שניתן 
חשיבות ראשונה במעלה, ואין שני לה לבד מעצם הניצחון בשדה הקרב. ]...[ 
כל אחד יהיה בקיא אך ורק באותם פרטים החיוניים לביצוע משימתו, אף אם 
לא יבין את המהלכים בכללותם. לכן, אף שמדרכו של צה“ל לוודא שמפקדיו 
יבינו את משמעות המהלכים שלביצועם הם נדרשים, חייבים הכול לקבל הפעם 
את דינה של המשמעת הצבאית, גם אם הדברים ייראו תמוהים בעיניהם ואף 

נוגדים את ההיגיון הצבאי.“ 
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דיין מהנוכחים שנגיעתם בעניין שולית בלבד לצאת  בשלב הזה ביקש 
הצפון.  ופיקוד  המרכז  פיקוד  אלופי  רבין,  ויצחק  צור  צבי  לרבות  מהחדר, 
נשארו רק קצינים שהיו קשורים ישירות לתכנון המבצע. עתה הודיע להם 
המבצע  להתחלה“:  “מהסוף  מחדש,  המבצע  את  לתכנן  חייבים  שהם  דיין 
ייפתח בהצנחה של גדוד 890 באזור המיתלה. יתר גדודי חטיבת הצנחנים — 
שבהתאם לתכנון הראשון היתה אמורה לכבוש את אל־עריש מיד עם תחילת 
המבצע, ולכבוש בהמשך את שרם א־שייח‘ — יפרצו בשעת השין מכונתילה 
מערבה, במגמה לחבור אל הגדוד המוצנח. ליתר ביטחון, יש לכבוש בנוסף 
במקרה  הצנחנים  אל  לחבור  לצה“ל  שיאפשר  קסיימה,  מתחם  את  גם  לכך 
וצה“ל  יידחו,  התוכניות  שאר  כל  שרון.  של  התקדמותו  בדרך  תקלות  של 
לא ינקוט שום יוזמה התקפית במשך 36 השעות הראשונות, עד שבריטניה 

וצרפת ייכנסו למערכה. 
התערבות  לאחר  לעשות  שניתן  מה  “כל  באומרו:  דיין  סיכם  דבריו  את 
 36 במשך  כן.  לפני  לעשותו  אין  נוחים,  יותר  בתנאים  שלנו,  הברית  בעלות 
השעות שבהן יפעל צה“ל לבדו יש להמעיט ככל האפשר בהתנגשויות ולמנוע 
על  להשתלט  יש  הברית  בעלות  התערבות  לאחר  המלחמה.  התרחבות  את 
היעדים הקרקעיים שבהם מעוניינת ישראל, ובראש ובראשונה על מצרי אילת, 

במהירות המרבית.“ 
אנשי המבצעים, אנשי פיקוד הדרום ומפקדות האוגדות והחטיבות, שנועדו 
לקחת חבל במבצע, ניגשו מיד לתכנון המבצע בהתאם לשינויים שנבקשו. עד 
2“. לכול היה ברור שהתוכנית  ליחידות פקודה חדשה, “קדש  מהרה הופצה 
החדשה נוגדת לא רק את התכנונים הקודמים, אלא גם את הרוח התוקפנית 
שדיין הצליח להנחיל לצה“ל מאז מונה כרמטכ“ל. במקום פריצה נועזת ומהירה 
אל לב מערכי האויב, ושאיפה להכרעה מוקדמת ככל האפשר, מצווה עתה צה“ל 
להתנהל לאטו, צעד אחר צעד, ולבזבז את ההפתעה בהמתנה בלתי מוסברת. 
יותר מיתר  והיה בסוד העניין  מאיר עמית, שהחליף את לסקוב כראש אג“ם 
הקצינים, הבין היטב את הצורך בהפיכת התוכניות על ראשן. היוקרה היתרה 
שהוא רכש אצל אנשי המבצעים סייעה לדיין להעביר את התוכניות ללא כל 
מעקשים. בפגישה שקיים דיין למחרת, עם אלופי פיקוד המרכז ופיקוד הצפון, 
הוא תבע מהם לעשות כמיטב יכולתם לשמור על רגיעה מוחלטת בגזרותיהם. 
למפקדי חיל הים וחיל האוויר נכונה אכזבה מרה. שניהם היו מצויים היטב בסוד 
הקשרים המתהדקים עם הצרפתים, וכאשר הודיע להם דיין כי פעולותיהם יהיו 
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הגנתיות בלבד, הם הבינו היטב את הגיון הדברים. לצד הציים הגדולים של 
בריטניה וצרפת, לא היה טעם להסתבך בלחימה ימית. משימתו העיקרית של 
חיל האוויר היתה שילוב מוצלח של הכוחות הצרפתיים שעמדו להגיע ארצה, 

במערכת ההגנה על שמי המדינה.

✦ ✦ ✦

נותרו עוד כ־100 שעות עד למועד שנקבע לצניחת הצנחנים, ב־29 באוקטובר 
ובלשכת  יותר,  הנמוכות  במפקדות  עתה  התרכז  המאמץ  רוב  ערב.  לפנות 
הרמטכ“ל היתה פעילות מעטה. המנגנון הענקי של צה“ל כבר להתגלגל כאילו 
מעצמו. את רוב הזמן בילינו בסיורים, במפקדות וביחידות שהחלו מתכנסות 
בדרום. ברחבי הארץ החל גיוס חשאי אך מזורז של יחידות המילואים. קשה היה 
להסתיר את התרוצצותם של חיילים ברחובות ובשכונות, כשבידיהם צווי גיוס 
הקוראים לאנשי המילואים להתייצב. בבקרים כבר נראו בכל הערים אזרחים 
בכובעי טמבל ותרמילי גב, נוהרים אל נקודות האיסוף. עד מהרה גם נעלמו 
בשירותי  והדוחק  נעלמו מהרחובות  המוניות  רוב  העבודה.  אנשים ממקומות 
הכול  ציפו  ובעולם  בציבור  אוטובוסים.  גיוס  עקב  גבר  הציבורית  התחבורה 
לפרוץ הקרבות בגדה המערבית ובירושלים. הנשיא אייזנהאואר החל להפציץ 
את לשכתו של בן־גוריון במברקי הפצרה ואיום. הבלבול בשגרירויות היה רב. 
לימים התברר שהאמריקנים נותרו בעלטה, ולא ידעו דבר וחצי דבר ממה 
שאירע בסוור. במלאת 30 שנה למבצע הוזמנתי לכנס שהתקיים ליד אוקספורד. 
 CIAשהיה הנציג הבכיר של ה־ ,)Chester Cooper( פגשתי שם את צ‘סטר קּוּפֶר
בלונדון בימי המלחמה ההיא. בינו ובין פטריק דין, שחתם על הפרוטוקול של 
סוור, נקשרה ידידות אישית הדוקה. השניים נועדו לצאת עם בני משפחותיהם 
לי  סיפר  קופר  באוקטובר.  ה־28  ראשון  ביום  לונדון,  בסביבת  ביער  לפיקניק 

בחיוך מריר:

כאשר ישבנו ושתינו את התה המתוק, מתוך התרמוסים שלנו, אמר לי 
פטריק לפתע: “אילו ידעת את מה שאני יודע לא היית מאמין.“ אמר 
ולא יסף. ולמרות שהייתי בקיא בכל רזי הממלכה, לא הצלחתי להבין 
למה כיוון את דבריו. רק כאשר שמעתי על צניחת הישראלים בסיני 

נזכרתי בדבריו והבנתי, מאוחר מדי.
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לקראת יום העין

לנהל  המשיך  אך  גבוה,  חום  עם  למשכב,  בן־גוריון  נפל  מפריז  שובנו  עם 
ימי  את המערכה המדינית ממיטת חוליו. בימים שקדמו למערכה, ואף ברוב 
התנהלותה, נהג דיין לסור אליו לפחות פעם ביום, לדווח לו ולבקש את עצתו 
או את הכרעתו בעניינים בעלי משמעות ציבורית או מדינית. תמיד נתלוויתי 
אל משה, ופעם או פעמיים נשלחתי לדווח לבדי. בן־גוריון שהה כל עת חוליו 
בביתו בתל אביב, ברחוב קרן קיימת )הנקרא היום על שמו(. הוא שכב על מיטה 
צרה, בפינת חדר קטן בקומה העליונה. החדר היה נטול כל חפצים או רהיטים, 
לבד מהמיטה וכוננית קטנה בצִדה ועליה כוס תה ותרופות. החדר נראה יותר 
מקרבים  היינו  הגיענו  עם  ממשלה.  ראש  של  מאשר  מסתגף  נזיר  של  כתאו 
למיטתו כיסא או שניים. לפי מצוות הרופא, לא שהינו שם מעבר לדרוש, כדי 
לא לייגע אותו שלא לצורך. אשתו פולה היתה טורחת על הא ועל דא בקומה 
התחתונה. מדי פעם היתה מעכבת אותי ומבקשת לדעת “מה חדש“, אך בקושי 
יכולתי לספק את סקרנותה משום שנאלצתי להחיש פעמי בעקבות הרמטכ“ל. 
ביום ראשון, ה־28 בחודש, יצאנו לבאר שבע כדי לעמוד מקרוב על תכנון 
המבצע בפיקוד הדרום. התנאים המדיניים המסובכים, וההתחייבויות שדיין 
נתן לבן־גוריון בסוור, חייבוהו לבדוק גם ברמת הפיקוד שהכול נעשה כראוי. 
קציני הפיקוד, ואריק שרון בתוכם, ביקשו לנהל את המלחמה כפי שהורגלו. 
אריק שאל האם לא כדאי לקדם את החטיבה לעבר התעלה לאחר החבירה 
אל הגדוד המוצנח. מן הסתם קשה היה לאריק להסכין עם מצב שבו החטיבה 
הכי מהוללת בצה“ל לא תשותף בקרבות המרכזיים. הוא חיפש ייעוד תוקפני 
יותר מצניחה באזור נידח, שכל מטרתה מדינית ולא צבאית. קצינים אחרים 
תבעו להכניס את חטיבת השריון 7 לעומק המדבר, מיד עם שעת השין, על 
מנת לנצל את אפקט ההפתעה ולאפשר חדירה עמוקה ומהירה לתוך המערך 
אינה משימה שכדאי  סואץ  הללו. תעלת  ההצעות  כל  את  פסל  דיין  המצרי. 
לסכן עבורה אפילו חייל אחד, אמר. את חטיבה 7 אין להפעיל אלא במקרה 
שיקולים  “ישנם  לא.  ותו  קסיימה,  את  לכבוש  בניסיונה  תיכשל   4 שחטיבה 
מדיניים כבדי משקל ואין לתת עדיפות ראשונה לשיקול הצבאי.“ סיכם דיין. 
אסף שמחוני, אלוף הפיקוד, היה נוכח בעת הדיון אך לא אמר דבר. רק לאחר 
מעשה הבינותי עד כמה גם הוא לא היה מאושר מן ההנחיות שדיין נתן לו, 

בקשר ליום הלחימה הראשון.
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לקראת שעת השין

דבר  נותר  לא  המבצע,  תחילת  לפני  קלה  שעה  באוקטובר,  ה־29  שני  ביום 
לעשותו זולת ניסוח הודעת דובר צה“ל שנועדה לפרסום לאחר צניחת הצנחנים. 
לרגל הרגישות המדינית שהיתה כרוכה בהודעה זו החליט דיין לנסחה בעצמו. 
בשעות אחר הצהריים כבר השתררה שלווה במשרדי המטה הכללי, משום שרוב 
הקצינים וחלק מהרהיטים כבר עברו אל מוצב המלחמה של הפיקוד העליון, 
בלשכה  ישב  דיין  רמלה.  של  הקטן  התעופה  שדה  ליד  ימים  באותם  שהוקם 
רזי המצב הוא  ניסוח ההודעה. לאור התמצאותי בכל  וטרח על  שעה ארוכה 
ביקש שאקרא את הטיוטה שכתב, ואבחן אם הנוסח עולה בקנה אחד עם כל 
התחייבויותיו. ההודעה היתה חייבת לעשות דבר והיפוכו. מצד אחד היא היתה 
צריכה להיות דרמטית דיה, ולרמוז על זיקת הפעולה לתעלת סואץ כדי לספק 
לבריטים “עילה“ להתערבותם. אך מצד שני ביקשו דיין ובן־גוריון שלא לעורר 
את המצרים בטרם עת. נדרשה מידה מסוימת של ערפול בכל הנוגע למשמעות 
הצנחת הכוחות. היה ברור שהודעת דובר צה“ל תגיע הן לקבינט הבריטי והן 
ללשכתו של נאצר, זמן רב לפני שהאירוע ליד מעבר המיתלֶה יתברר במלואו. 
לכן נראתה כל מילה בהודעה כחורצת גורלות. הודעה תוקפנית בלשונה תשמח 
את סר אנתוני אידן, אך גמאל עבד אל־נאצר עלול למהר ולהבין את כוונתה 
האמיתית של ישראל ולהחיש את תגובותיו, הן נגד הצנחנים והן נגד מטרות 
בישראל עצמה. מאידך גיסא, לשון חיוורת וקלושה של ההודעה עלולה לגרום 

לעריקת הבריטים מכל העניין. 
להיפגש  וקבענו  שהלך  לאן  הלך  משה  צה“ל.  לדובר  הנוסח  את  שלחתי 

מאוחר יותר, במוצב הפיקוד ברמלה. נשארתי לבדי במשרד ורשמתי ביומן:

נותרו עוד דקות ספורות להתחלת המבצע. הצנחנים יצנחו בעוד כשעה 
במעבר המיתלה והרוביקון יהיה מאחורינו. ]...[ דווקא יום זה, שיירשם 
בוודאי כיום היסטורי, היה אחד השלווים ביותר בלשכת הרמטכ“ל. שוב 
אין לעשות מאומה, כל התוכניות הותוו וסוכמו, היחידות כבר נעות 
אל עבר קווי ההתחלה. התובנות שנעשו — תובנות תהיינה, והשגיאות 
עם  מחר  כרגע.  הדברים  על  לחשוב  טעם  אין  שוב  שגיאות,  תהיינה 
חדשות,  בעיות  יכתיבו  החדשים  והתנאים  יסער  הקרב  כאשר  שחר, 
עוד יספיקו המוחות להימתח במאמץ להשיב את התשובות ההולמות 
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למאמץ המכריע. ]...[ היום נעדרת אפילו אותה מתיחות חסרת־אונים, 
אשר אתה חש בהיותך במוצב הפיקוד של פשיטה לילית, בטרם תגענה 
הפלוגות אל הגדרות והלילה ייקרע באלפי המ�לות וברקים. המלחמה 
בעקרון,  התעופה  בשדה  שם  תיאורטית.  ומעט  רחוקה  נראית  היום 
ליד ה“דקוטות“ וה“נורדים“ הצרפתיים, הולמים בוודאי לבותיהם של 

הצנחנים בקצב יותר מהיר משלנו כאן.

כמו תמיד יכולתי להביע את תחושותי האישיות ביני לבין היומן. בטרם לכתי 
הביתה סרתי אל הקצין התורן שנשאר באג“ם, ושמעתי שהצנחנים צנחו בשלום. 
גם כונתילה כבר נפלה בידיו של אריק שרון, והוא עושה את דרכו לעבר מוצבי 

המצרים בתמד. 
בבואי הביתה הודעתי לאראלה שהמלחמה החלה ושאני לוקח אותה ואת 
עינת אל בית הורי בראשון לציון. בהגיענו לשם כבר שמע אבי את החדשות. 
יעצתי לו לחפור בחצר הבית שוחה, למקרה של הפצצה מהאוויר. ראשון לציון 
כבר ספגה התקפה אווירית קשה, בימי מלחמת העצמאות. לא האמנתי שכדבר 
הזה אכן יקרה הפעם, אבל “ליתר ביטחון“. הוחלט לחפור שוחה באותו מקום 
בחצר, מתחת לעץ הפיקוס הענף, שם בנה אבי בימי מלחמת העולם מקלט של 
ממש, מחופה ומדופן כהלכה. אמרתי לאבא: “מספיק אם תעשה חריץ עמוק 
מטוסי  יגיעו  אכן  אם  שפופה,  בישיבה  ארבעתכם  את  להכיל  שיוכל  בקרקע 
לשוב  טרח  לא  אבא  אך  לחפירה,  משפחתי  נזקקה  לא  לבסוף  לכאן.“  האויב 
צמחים  בה  וצמחו  גשמים,  בסחף  חלקית  נסתמה  היא  לימים  אותה.  ולסתום 
זכר  את  מקום  באותו  לראות  ניתן  היום  עד  הסמוכה.  מהגינה  שזחלו  שונים 

החפירה שמעולם לא נעשה בה שימוש.

מריבת בוקר בבארותיים

לרשות הלשכה הועמדו במוצב הפיקוד העליון )מצפ“ע בלשון הקיצורים של 
צה“ל( שלושה חדרים: האחד עבור משה, השני שימש כעין משרד ומקום שינה 
שליח  נער  פקיד,  בלשכה  ואיציק ששימש  הנהג  נועם  ישנו  ובשלישי  עבורי, 
וכולבויניק. אחת המזכירות שוכנה במגורי הבנות. אהובה גל ושאר המזכירות 
נשארו לשמור על הלשכה בתל אביב. לרשותנו הועמד מטוס קל עם שלושה 
מושבים, ובמנחת שדה תימן שליד באר שבע המתין לנו קומנדקר מזווד ומצויד 
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במכשירי קשר. לא הופתעתי, ואף שמחתי כאשר דיין אמר לי עוד בערב הקודם 
שבדעתו לסייר בחזית, ולהניח את ניהול מוצב הפיקוד העליון בידיו הנאמנות 
בין  מפורטים  לתיאומים  סבלנות  חסר  היה  דיין  עמית.  מאיר  של  והמיומנות 
הוא  והמנהלה של המלחמה.  בצורכי האפסניה  ולטיפול  והמפקדות,  החילות 
המלחמה  ימי  חמשת  של  רובם  את  אכן,  הקדמיים.  הגייסות  עם  להיות  רצה 
בילינו בקרב היחידות הלוחמות. דיין לא התערב בעבודתו של מאיר עמית. 
הכול פעל לפי התוכנית והתעוררו מעט מאוד בעיות שדרשו את הכרעתו. לשם 
כך יכולנו להשתמש במכשירי האלחוט שהיו עמנו בקומנדקר. בפועל ניהל את 

המלחמה מאיר עמית, עם צוות עוזריו, ומשה היה הראשון שהודה בכך. 
למחרת הצניחה יצאנו בבוקר עם המטוס הקל לבאר שבע. כאן הגיעתנו 
הידיעה שמטוסים מצריים תקפו את הצנחנים במקום צניחתם, וכן את הטור של 
אריק שרון שעשה את דרכו לעבר נח‘ל. לפי הנחייתו של דיין הברקתי למצפ“ע 
שכבר  היחידות  לכל  צמוד  סיוע  במשימות  האוויר  חיל  את  להפעיל  הוראה 
חדרו לתוך סיני, אך חזרתי על האיסור החמור לתקוף שדות תעופה מצריים 
וכל מטרה אחרת בשטח מצרים או ליד תעלה סואץ. כפי שמספר עזר וייצמן 

בזיכרונותיו, הוראות אלה תסכלו את טייסי חיל האוויר עד בלי די. 
שמחוני,  אסף  של  הפיקוד  מוצב  לעבר  בקומנדקר  המשכנו  תימן  משדה 
תשע  כבר  היתה  השעה  בארותיים.  ליד  ניצנה,  בגזרת  בוקר  באותו  ששהה 
כי בניגוד גמור  בבוקר. כאשר הגענו למוצב הפיקוד התברר לנו לתדהמתנו, 
להוראות המפורשות הורה אסף שמחוני לחטיבת השריון 7 להצטרף למערכה, 
וכי יחידת החלוץ של אורי בן־ארי כבר ניהלה חילופי אש עם מוצבי האויב 
בראס אבו מטאמיר, 40 קילומטרים בעומק סיני. אסף הסביר את החלטתו בכך 
שעם שחר עדיין לא הושלם כיבוש מתחם קסיימה, והוא חשש שחטיבה 4 לא 
תצליח להשלים את משימתה ותסתבך בקרבות בשעות היום. משה הנזעם נזף 

בו, בנוכחות קצינים, ואסף נפגע מאוד. 
כידוע נהרג אסף שמחוני ימים ספורים לאחר אותה תקרית, בתאונת מטוס 
ושם, אך לא הזדמן  בימים הללו ראיתי את אסף פה  בנובמבר.  ג‘, ה־6  ביום 
לי לשוחח עמו. לאחר מותו שמעתי, מפי קצינים מפמלייתו, שאסף היה נתון 
בימים האחרונים לחייו במצב רוח משונה: בעקבות הנזיפה שדיין נזף בו היה 
נדמה לו שדיין נאבק בו ורוצה לפגוע בו או להדיחו. אמרו שהוא הכין לעצמו 
תיק מסמכים שלם שהיה בו כדי להצדיק את החלטותיו ולערער על סמכותו 
ותבונת מהלכיו של דיין. הוא טען שהפעיל את חטיבה 7 משום שלא הסכים 
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על  לסמוך  מוכן  היה  ולא  המבצע,  בתוכנית  הכניס  שדיין  השינויים  כל  עם 
התערבותן של בריטניה וצרפת. חובתו היתה למלא את משימת כיבושו של 

חצי־האי סיני, ולשם כך נדרשה הקדמת הפריצה של השריון. 
דיין  של  עמדתו  את  בקיצור  להבהיר  אנסה  הקורה  לעובי  להיכנס  מבלי 
בתקרית. כמי שבילה עם דיין את כל שעות היום, במשך כל אותם ימים, יש 
בידי להעיד שלאחר מריבת הבוקר בבארותיים, דעתו של דיין כלל לא היתה 
והתנהגותו.  אסף  נגד  דבר  וחצי  דבר  מפיו  לא שמעתי  פרשה.  לאותה  נתונה 
נתלווה  שמחוני  ואסף  השריון,  חטיבת  לעבר  בדרכנו  המשכנו  מבארותיים 
אלינו. פגשנו את אורי בן־ארי במרחק קצר מעמדות המצרים, בקצהו הדרומי 
של מתחם אבו עגילה. לא הרחק מאתנו התנהל קרב בין הטנקים של בן־ארי 
מעומק  שנורו  מצריים  תותחים  פגזי  נפלו  בקרבתנו  המצריות.  העמדות  ובין 
מתחם אבו עגילה. מאחר שאת הנעשה לא ניתן להשיב, הורה דיין לנצל את 
בן־ארי  של  הסיור  שיחידת  הדייקה,  מעבר  דרך  מערבה,  ולהתקדם  ההצלחה 
כבר עמדה בשעריו. דיין הורה לעקוף את אבו עגילה, לתקוף אותה ממערב 
ולהמשיך מערבה לאורך ציר ניצנה-איסמעיליה לעבר ּבִיר ַחסנֶה וּבִיר גפגפה. 

דיין אמר לנוכחים:

אם כבר נכנסנו לעומק המערך המצרי, שוב אין להסתיר את הדבר. כדאי 
לנצל את ההפתעה שנוצרה, אך אין להקיז דם מיותר. מחר עם שחר 
תוקל המלאכה. על החטיבה לחתור מערבה ולחדור לכל מקום שאליו 
ניתן לחדור בקלות ובלי קרבות כבדים. ]...[ את קרב האש יש לדחות 
לאורך  דרכו  המפלס  נחל  כמו  לזרום  ובינתיים  יותר,  מאוחר  לשלב 

אפיקים רבים בבוחרו את המעברים הנוחים להזרים בהם את מימיו.

התפשטה  וכה  כה  בין  מסחררת.  במהירות  זה  את  זה  עתה  רדפו  האירועים 
המערכה, ודיין היה עסוק מכדי לתת את דעתו לתקלה שאירעה בבוקר היום 

הראשון. 
עלי להוסיף שאסף היה מודע באופן כללי לחלק מהסיבות שבגללן חלו 
שינויים בתכנון המבצע. הוא היה נוכח מספר פעמים כאשר דיין הסביר את 
התוכנית החדשה, וידע היטב שהיא קשורה בצורך להפעיל את השיתוף עם 
בריטניה וצרפת. אף על פי כן, לא היתה לאסף כל יכולת לרדת לעומקן של 
הסיבות שהניעו את דיין בהכרעותיו. רק מי שהכיר מקרוב את מהלך העניינים 
בראש  נועדה  דיין  של  החדשה  שתוכניתו  לדעת  היה  יכול  סוור,  בוועידת 
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הסבריו  כל  וחששותיו.  חרדותיו  על  להתגבר  לבן־גוריון  לאפשר  ובראשונה 
של דיין, אפילו לשותפי הסוד, לא היה בהם כדי להבהיר את הדקויות הללו. 
שמחוני לא יכול היה לדעת שיותר משפגעה פזיזותו בתוכניות המלחמה היא 
העמידה בסכנה את אמינותו של דיין בעיני בן־גוריון. זו גם הסיבה העיקרית 
ולסיכויי  לצה“ל,  כלל  חשש  לא  דיין  בוקר.  באותו  אסף  על  דיין  של  לקצפו 
הצלחתו במבצע, ואף לא חשב שהתמיכה האופרטיבית של בנות הברית חיונית 
להצלחת לחימתו של צה“ל. אולם בנסיבות שהתהוו בסוור, הוא התחייב בפני 
בן־גוריון לנהל את המלחמה ביום הקרבות הראשון באיפוק מרבי. התחייבות זו 

היא שהועמדה בסימן שאלה על ידי פעולתו של אסף שמחוני. 
יצאנו לדווח לבן־גוריון על אירועי היום. בן־גוריון קדח עם חום גבוה. דיין 
דיווח על כל ההתרחשויות, אך עמעם את פרשת פריצתה של חטיבה 7. “חבל 
לענות את בן־גוריון בחרדותיו,“ אמר לי דיין בצאתנו מעל פניו. “מחר עם שחר 
זה כבר לא ישנה הרבה, בינתיים הדברים מתפתחים יפה ואין מקום לדאגה.“ 
כולנו היינו בטוחים כי מחר עם שחר תחלנה בעלות הברית בהפצצת מטרות 

במצרים, וכי תנאי המלחמה ישתנו מן הקצה עד הקצה. 
בערב סרתי לראשון לציון, לדרוש בשלום המשפחה. מצאתי את אראלה 
היה  הסבתא  של  ביתה  במרתף  אזעקה.  צפירות  כשנשמעו  בדיוק  אמה  בבית 
מקלט של ממש והכול ירדו לשם. היה צפוף ואפלולי. הנכד של השכנה, בן גילה 
של עינת, ניסה לקשור ִאתה שיחה אך דיבורו לא היה רהוט והיא לא הבינה 
אותו. כל הזמן שאלה “מה הוא אומר? מה הוא אומר?“ עד שנקשרה ביניהם 
שיחה של ממש נשמעה צפירת הארגעה ויצאתי לדרכי חזרה אל מוצב הפיקוד.

אלביון פרפידיה

ניצנה.  יום ד‘ ה־31 באוקטובר, עשינו שוב בגזרת  יום הקרבות השלישי,  את 
הגנה  שעליו  ניצנה-איסמעיליה,  ציר  את  לפתוח  מאוד  חשוב  היה  זה  בשלב 
חטיבה מצרית במוצבי א�ם ַקֶטף ואבו עַגֵילה. אסף שמחוני היה עסוק באותו 
בוקר במקום אחר, ודיין פקד ישירות על יהודה ואלך, מפקד האוגדה, להפעיל 
לאלתר את חטיבת המילואים 10. הוא הורה לתקוף את המתחם המצרי הגדול 
ממזרח, במקביל להתקפת השריון ממערב. אלא שעתה התעוררה בלבו דאגה 
רבה. המודיעין וחיל האוויר מדווחים שאין כל סימן לתחילת ההפצצות של 
הבריטים והצרפתים, שעל פי פרוטוקול סוור נועדו להתחיל עם שחר. האומנם 
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היו חשדותיו של בן־גוריון מוצדקות והבריטים עורקים מן המערכה? האומנם 
רימו אותנו הבריטים, או שמא נרתעו ברגע האחרון מחמת הלחץ האמריקני? 

חשוף  כשהוא  סיני,  בעומק  פרוׂש  היה  כבר  צה“ל  כוחות  של  ניכר  חלק 
חטיבת  את  העבירו  המצרים  כי  גם  לנו  נודע  המצרי.  האוויר  חיל  לתקיפות 
השריון 1 שלהם אל מעבר לתעלה מזרחה, וכי השריון המצרי כבר מתקדם על 
כביש איסמעיליה-אבו־עגילה, לעבר פלוגת החוד של חטיבה 7 שלנו. נסיגה 
לא עלתה כלל בדעתו של דיין. להפך, הוא הורה עתה להחיש את כל ההתקפות 
המתוכננות, ובעיקר לזרז את כיבוש המתחם המבוצר הגדול באום קטף, במגמה 
לחבור אל חטיבה 7 באבו עגילה, ולאפשר תקיפת אל־עריש מדרום אם הפריצה 
בציר רפיח-אל־עריש תיתקל בקשיים. כן הורה דיין לעמית ליידע את נחמיה 
ארגוב אם עד שעה עשר לא יתחילו הבריטים בהתקפתם. הוא גם הקדים לשוב 

צפונה ומיהר אל בן־גוריון. 
בדרכנו צפונה הודיע לנו מאיר עמית כי בן־גוריון מחפש את דיין, וכי לרגל 
כאשר  מהמיתלה.  הצנחנים  את  לאלתר  להחזיר  מבקש  הוא  הבריטים  בגידת 
ירד.  חומו  השתפר.  בן־גוריון  של  מצבו  כי  מצאנו  קק“ל  ברחוב  לבית  הגענו 
שמענו  כניסתנו  עם  בית.  בחלוק  מיטתו,  על  יושב  כשהוא  אותנו  פגש  הוא 
מנחמיה ארגוב שבינתיים התקבל מברק מיוסף נחמיאס. גי מולה מבקש למסור 
לבן־גוריון שדחיית ההפצצות, בניגוד לדעת הצרפתים, היא יוזמה של הפיקוד 
הבריטי בקפריסין, בתואנה שבין יעדי ההפצצה היה גם שדה תעופה שממנו 
התפנו באותו בוקר משפחות של דיפלוטים. עם זאת, הוא הבטיח לבן־גוריון 
קיבל  שכאשר  לי  סיפר  נחמיה  ספק.  כל  ללא  ערב,  עם  יתחילו  שההפצצות 
בן־גוריון את הידיעה על דחיית ההפצצות הוא נתקף זעם בלתי כבוש, ופלט: 

“זונה, זקנה ובלה!“ כשכוונתו לממשלת הוד מלכותה. 
כל  לו  דיבר על החזרת הצנחנים, משום שאין  נכנסנו אליו עדיין  כאשר 
אותו  אולם משה שכנע  בדיבורם.  עמדו  לאחר שלא  לבריטים  להאמין  סיבה 
להמתין עד הערב, לראות אם ייכנסו הבריטים למערכה אם לאו. בין כה וכה, 
לא נותרו עד רדת החשכה אלא כשעתיים־שלוש, ובן־גוריון התרצה. דיין אמר 
לי בצאתנו: “בן־גוריון אינו מבין שמחצית צה“ל כבר בפנים. לא רציתי להעמיד 
אותו על טעותו. בעוד שעתיים הכול ישתנה.“ ואכן, בשובנו למצפ“ע כבר נודע 
לנו שהחלו ההפצצות האנגלו־צרפתיות בעומק מצרים. אבן נגולה מעל לבנו. 
בשעת ערב מאוחרת נסעתי לראשון לציון והחזרתי את אראלה ועינת הביתה. 

מחר תוכל אראלה לחזור לבית ספרה.



מבצע קדש ✦ 219 

עם השריון לאל־עריש

יום ה‘, ה־1 באוקטובר, היה היום הקשה ביותר במערכה כולה: ביום זה התחולל 
עגילה;  אבו  ומוצבי  רּוואפעַה  סכר  על   82 השריון  גדוד  של  המפואר  הקרב 
התחולל הקרב המיותר במיתלה; מתחמי רפיח נכבשו בידי אוגדתו של לסקוב; 
המצרית  המשחתת  לאל־עריש;  בדרך  הג‘יראדי  במוצבי  קשה  קרב  התחולל 
החל  30 שעות,  הישראלי. במשך  הים  חיל  בידי  נתפסה  אל־אוואל  איברהים 
מבוקר אותו יום, שהינו עם הקומנדקר שלנו בקווים הקדמיים, ליד מפקדתו של 

חיים בר־לב, מפקד חטיבת השיריון 27. 
יצאנו לדרך לפני עלות השחר, במכונית השרד הנהוגה בידי נועם. נלווה 
אלינו גם איציק הפקיד. כולנו היינו חמושים. כאשר הגענו לכרם שלום כבר 
החלה החמה מבצבצת ומטפסת בשמי המזרח. שם המתין לנו הקומנדקר עם 
אנשי הקשר. חצינו את הגבול היישר אל תוך סבך מחנות הצבא המצרי, שמצפון 
לצומת רפיח. במעבר הגבול נאמר לנו כי המוצבים הללו נכבשו זה עתה בידי 
חטיבת “גולני“, וכי לסקוב כבר נמצא בצומת רפיח, שנתפסה בידי חיים בר־
לב. מסביב ניכרו אותות המלחמה: צריפים עולים באש, חללים מוטלים בצדי 
עשן  אלא  בוקר,  ערפילי  היו  לא  אלה  המרחב.  כל  את  העוטה  וערפל  הדרך, 
לא  איש  חריף של אבק שרפה.  בריח  באוויר, מלווה  הלחימה השחור שעמד 
היה שם לכוון אותנו, ומן הסתם טרם הספיקה חטיבת “גולני“ לסיים את טיהור 
המסועפת  הדרכים  ברשת  דרכנו,  את  ומחפשים  מתקדמים  אנו  עוד  השטח. 
מאחד  ירייה  מכונת  של  ארוך  צרור  לעברנו  נורה  המחנות,  של  והמשובשת 
הבונקרים המצריים שבפאתי המתחם. עצרנו וקפצנו לתעלה בשולי הכביש, אך 
עד מהרה הסתלקו אחרוני החיילים המצרים. האש פסקה ואנו המשכנו בדרכנו 

לעבר הצומת. 
להמשך  לסקוב,  שכינס  חפוזה  התייעצות  של  ברגע  בדיוק  לשם  הגענו 
הלחימה. התברר שגדוד של טנקים קלים, בפיקודו של אלחנן סלע, כבר מקיים 
חילופי מהלומות עם מוצב מבוצר היטב שהמצרים הקימו לאורך ואדי ג‘יראדי. 
המחנות  להגנת  אחרון  כקו  הישראלי  השריון  את  לעכב  נועדו  אלו  מוצבים 

והמפקדות באל־עריש. 
בעוד אנו עומדים שם התגודדו מסביבנו חיילים ונשמעו קריאות רמות: 
“משה דיין! משה דיין!“ ניכר היה שהם מנקזים את שמחת הניצחון באישיותו 
)“גנדי“(, ראש  של המצביא שתום העין. כאן גם הצטרף אלינו רחבעם זאבי 
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בשורה עם אלופי צה"ל בשרם א־שיח'

שרם א־שיח'
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המטה של פיקוד הדרום. כמו דיין, גם גנדי היה חסר סבלנות לעיסוק בניהול 
השוטף של המערכה. הוא השאיר את המלאכה האפורה בידי אלעד פלד, קצין 
האג“ם הפיקודי, ובעצמו התרוצץ בשטח. גנדי סיפר לדיין שאריק חבר באותו 
לילה עם הגדוד של רפול, ליד מצבת הקולונל ּפַרֶקר, ועתה הוא מבקש לתפוס 
את מעבר המיתלה ולהציב את חטיבתו ממערב למעבר. הוא טוען שהיערכות 
רפול בכניסה המזרחית למיתלה גרועה, וקיים חשש שהצוות המשוריין המצרי 
שחצה את התעלה יתקוף את כוחותיו מצפון. גנדי טס באותו בוקר אל אריק, 
הורה לו שלא לזוז ממקומו, אך אישר לשלוח סיור לבדוק אם מעבר המיתלה 

תפוס אם לאו.
בינתיים נעה חבורת הפיקוד של חיים בר־לב קדימה, ואנו מיהרנו להצטרף 
אליו. התעכבנו בפאתי הג‘יראדי, שם ניהל אלחנן סלע קרב קשה כקילומטר 
לפנינו. יכולנו לשמוע את קולות הקרב, ואף לראות את אותותיו. סלע ביצע 
המוצב  את  שתחמו  הגבוהות  הדיונות  דרך  שלו,  הטנקים  עם  מוצלח  איגוף 
המצרי מדרום. הפקק בדרך לאל־עריש חולץ. עם ערב נעצרו כוחות השריון 

עם דיין בשערי אל־עריש במבצע קדש
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על שרשרת של גבעות רדודות, במרחק של כ־5 קילומטרים מאל־עריש. חיים 
לסקוב החליט לתת לגייסות מנוחה קצרה, והורה להכין התקפה על אל־עריש 
עם שחר. דיין החליט לעשות את הלילה עם השריונאים, ולהיכנס ִאתם לאל־

עריש ביום המחרת.
התמקמנו על דיונה רדודה, שעצי שיטה ומספר איקליפטוסים היו פזורים 
הקדמיים  הטנקים  ניצבו  מטרים,  מאות  כמה  במרחק  מעלינו,  ממש  עליה. 
לפעם  מפעם  שקט.  שרר  והאפילה,  שהלכה  הקרובה,  בסביבה  החטיבה.  של 
נשמעו מאחורינו חבטות ונקישות מתכת. השריונאים טיפלו בטנקים. פרשנו 
שמיכות על החול הרך, ולאחר סעודה של מנות קרב נשכבנו ללישון. אך שעה 
קלה לאחר שנרדמתי התעוררתי לשמע קולות נפץ עזים. פגזי תותחים החלו 
מתנפצים ממש לידנו ופתחנו בריצה במורד הדיונה, כשרגלינו נתקעות בחול 
העמוק. רצנו לעבר הגבעה שממול, שהיתה מחוץ לשטח המוכה. למזלנו לא 
נפגע איש מאתנו ועד מהרה שככה האש, אך שוב לא יכולנו להירדם. השמיכות 
שלנו נשארו על הגבעה הקודמת, ומן הסתם נקרעו לגזרים באש הפגזים. בין 

כה וכה עמד השריון של בר־לב לפרוץ לעבר אל־עריש בעוד שעה קלה.
הקרב על אל־עריש היה קצר. למעשה לא נותרו בעיירה כוחות מצריים, 
ויריות בודדות נורו בידי אחרוני הנסוגים. פה ושם כבר ניתן היה לראות חיילי 
צה“ל המאספים שבויים מצריים. יצאנו בעקבות הטנקים השועטים ברחובות 
העיירה. בעומק השטח הבנוי ראינו משמאלנו וילה מפוארת, שניכר כי זה עתה 
נשלמה בנייתה. משה ביקש להציץ בה מקרוב. נכנסנו בשער הברזל, המעוטר 
בפרחים מוזהבים, ועצרנו בחצר. עלינו במדרגות שיש מפוארות לקומה השנייה, 
אך החדרים היו ריקים מרהיטים. לפתע נורה צרור שחלף בינינו ונתקע בקיר 
נפגע. משהתפזר  מן החשש שמא משה  ונרעשתי  כהוגן  נבהלתי  שמאחורינו. 
נפגע  מהלשכה,  הנער  איציק,  אבל  ושלם,  בריא  יצא  שמשה  התברר  העשן 
בראשו ונהרג במקום. מיהרנו לרדת והזעקנו טיפול רפואי, אך עבור איציק זה 
היה מאוחר מדי. אין לי ספק שגם משה היה נרעש כמוני, אך כדרכו הוא לא 
נתן לכך כל ביטוי לבד ממראה פניו המחודדים. ייתכן שהצרור נורה בידי אחד 
השריונאים שלנו, לעבר אנשים לא מזוהים שראה בחלון הבית. חשתי מועקה 

כבדה בגלל הקורבן המיותר הזה.
משם המשכנו לנוע מערבה. חלפנו על פני בית העירייה והגענו אל שדרת 
הדקלים היפה שעיטרה את הכביש הראשי המוליך לקנטרה, לאורך חוף הים. 
בימים  התקשורת,  בכלי  ושוב  שוב  שהתפרסמו  המראות  לעינינו  נתגלו  כאן 
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שלאחר המבצע. מאות כלי רכב מופצצים, חלקם עדיין בוערים ומעלים עשן, 
יחפים,  מצרים  חיילים  השתרכו  הדרך  לאורך  הדרך.  לצדי  בדיונות  תקועים 
לבושים בפיג‘מות או בבגדים תחתונים. חיילי חטיבה 27 עשו את דרכם מערבה, 

כשכלי רכבם מפלסים דרך בתוך המהומה. 
המשכנו לנסוע מערבה עוד מספר קילומטרים, והדבקנו את חבורת הפיקוד 
בשום  נתקל  לא  החטיבה  של  הקדמי  המשמר  כי  לנו  נודע  כאן  בר־לב.  של 
התנגדות, וכבר הגיע לתחנת הרכבת של רּומאני, לא הרחק מתעלת סואץ. משה 
מהתעלה,  קילומטרים  מ־15  יותר  להתקרב  ליחידותיו  אל  כי  לבר־לב  הזכיר 
שמא ייקלעו לטווח הפצצות המטוסים הבריטיים, שהמשיכו לחבוט במצרים 
לאורך התעלה. נפרדנו, ומיהרנו לחזור אל מכונית השרד שהמתינה לנו בכרם 

שלום. איציק כבר לא היה אתנו.

אל חופי מפרץ סואץ 

קו  אל  ו־7   27 השריון  חטיבות  הגיעו  לקרבות,  החמישי  היום  ו‘,  יום  במשך 
התנהלו  באו“ם  מהתעלה.  מילין   10 במרחק  בסוור,  הוסכם  שעליו  העצירה 
דיונים מרתוניים. משלחות ארצות הברית וברית המועצות חברו זו לזו בתביעה 
נמרצת להפסקת אש מיידית. נוצר חשש שהמלחמה תופסק בטרם יספיק צה“ל 
לכבוש את אחד היעדים העיקריים של המלחמה — שרם א־שייח‘. החטיבה של 
אברהם יפה )חטיבה 9 הממונעת( נתקלה בקשיי דרך רבים ומסעה לעבר מצרי 
אילת התארך. מאז שובנו מאל־עריש התמקדה כל תשומת לבו של דיין בהאצת 
כיבוש המצרים. הוא הורה להחליף את חטיבת הצנחנים, שעדיין ליקקה את 
סואץ,  מפרץ  הנפט שלחופי  לעבר שדות  דרומה  ולהפנותה  במיתלה,  פצעיה 
והלאה דרומה. הגדוד של רפול כבר יצא בדרכו לראס ס�ַדר, ועם שחר הונחת 
הגדוד של מוטה גור בכפר הדייגים א־טור, שלחוף מפרץ סואץ באמצע הדרך 
לשרם א־שייח‘. בשעות הבוקר התברר שמטוס “דקוטה“ עומד לטוס מתל נוף 

לא־טור. החלטנו להצטרף.
שדה התעופה של א־טור שימש בימים כתיקונם עולי רגל בדרכם למכה. 
ליד הכפר השתרע מחנה צריפים גדול, ששימש קרנטינה. א־טור עצמה היתה 
כפר דייגים שלו וציורי. חלק מהתושבים ברחו צפונה. במקום נשאר קומץ של 
להמשיך  להם  הותר  חצי־האי.  בדרום  שחיו  השבטים  מבני  עור,  כהי  בדווים 
במלאכתם באין מפריע, אך נאסר עליהם לקשור קשרים עם הצד המצרי של 
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המפרץ. בעקבות הצנחנים הובאו לכאן גם ג‘יפים וחיילים מהפלוגה המסייעת. 
והחל בסיורים מזרחה לעומק סיני כדי לבדוק אם  הגדוד נערך עתה להגנה, 
יצא מראס סודר דרומה,  לנו שרפול כבר  נודע  חיילים מצרים.  נותרו באזור 
והוא עומד להגיע לא־טור אחר הצהריים. דיין הורה לרפול להמשיך מא־טור 

מיד דרומה, כדי ליצור מגע עם הכוחות המצריים באזור שרם א־שייח‘.
זכורה לי במיוחד חוויית הביקור בנמל הדיג הקטן.  מן השהייה בא־טור 
במקום שררה אווירה מיוחדת, מעין פתח לעולמות אחרים. מעבר למפרץ סואץ 
ניתן היה לראות בבירור את רכס ההרים, חומה אדמדמה מתגבהת מעל לקו 
המים הכחולים והזוהרים. “שם אפריקה,“ אמרתי לעצמי, “הושט ידך וגע בה!“ 
המפרץ,  לעומק  שנמשך  ארוך  מזח  אלא  היה  לא  הנמל  ומרוחק.  אחר  עולם 
ולידו נקשרו כחצי תריסר סירות מפרש ששימשו את הדייגים. על החוף הלח, 
משני צדי המזח, היו מוטלות סירות קטנות שנשלפו מן הים. מקצתן סירות 
סירות צבועות למשעי  ומקצתן  ירוקות,  ישנות שנראו כשלדים עטופי אצות 
צמרת“  “יפי  דקלים  מסולסלות.  ערביות  באותיות  בעליהן  בשמות  ומסומנות 
גמלים הסתובבו בעצלתיים  גם את הכפר עצמו.  כמו  הנמל,  אזור  עיטרו את 
נגענו  חרישית.  בהתרגשות  אותי  שלווה, שעטפה  שררה  בכול  הכפר.  בשולי 
הובילה הדרך לעבר סנטה קתרינה, שעל  גם  בצדו האחר של העולם. מכאן 
נפלאותיה כבר שמענו. אך את הביקור בג‘בל מוסה נאלצנו לדחות לזמן אחר, 
משום שה“דקוטה“ כבר המתינה לשוב ארצה. בטרם חזרנו לתל נוף הצלחנו 
המלאכה:  את  להשלים  בו  האיץ  יפה. משה  אברהם  עם  אלחוטי  קשר  ליצור 

“לגמור! לגמור!“ הוא שאג לתוך המקרופון.

החול בשעון אוזל 

בשובנו למצפ“ע התברר שקצרה רוחם של הצרפתים. הם חששו שלחץ האו“ם 
יפסיק את הפעולה בכללה, ולכן דרשו מעמיתיהם הבריטים להקדים את צניחת 
הגייסות המוטסים, ולא להמתין עוד יומיים, כמתוכנן, לנחיתה הימית בחופי 
מצרים. לשם כך הציעו המפקדים הצרפתים להיעזר בכוחות צה“ל. הקולונל 
סימון, בכיר הקצינים הצרפתים שפעלו בארץ, נפגש עם הרמטכ“ל בלשכתנו 
ייאות לתפוס את קנטרה ולקדם את  בתל אביב. הוא ביקש לדעת אם צה“ל 

כוחותיו עד לגדת התעלה.
מיהרנו לביתו של בן־גוריון, שהתאושש ממחלתו ועמד על רגליו. משה הרצה 
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בפניו את הצעת הצרפתים, ובן־גוריון מיהר לאשר את הפעולה המוצעת. הוא 
דבק במדיניותו לסייע לצרפתים בכל דבר שצה“ל מסוגל לעשותו מבלי לסכן 
יותר מדי את האינטרסים של ישראל. עבור כוחות צה“ל לא היתה זו אלא תזוזה 
קצרה קדימה, ללא התנגדות מצרית ניכרת. בערב כינס דיין את המטה הכללי, 
והורה להכין את הפעולה לאלתר. מחלקת המבצעים החלה לתכנן את המהלכים 

הנדרשים, אך עד מהרה נודע שהבריטים פסלו את ההצעה מכול וכול.
דיין קיבל את הידיעה בלי התרגשות יתרה. הוא לא היה להוט להקריב 
השלמת  לפני  עמדנו  ממילא  בתעלה.  בקרבות  ולהסתבך  נוספים  חיילים  חיי 
מלאכתנו, עם כיבוש שרם א־שייח‘ בעוד שעות מספר. מספר השבויים שכבר 
נאספו התקרב ל־5,000. משה יעץ לא לעכב חיילים מצרים המבקשים לעבור 

את הסואץ מערבה. “יש לנו די שבויים לצורכי מיקוח,“ טען. 
בבוקר יום א‘, ה־4 בנובמבר, חזר משה עם מטוס ה“פייפר“ שלו לא־טור. 
כוונתו היתה לנוע דרומה בעקבות הצנחנים של רפול, ולחזות בכיבושה של 
שרם א־שייח‘. עוזי נרקיס, עוזרו הבכיר של מאיר עמית, ביקש ממני לוותר על 
הטיסה הזו ולאפשר לו להילוות לרמטכ“ל. ויתרתי, ועשיתי חלק משעות היום 
אל  גם  סרתי  בצהריים  המערכה.  מן  הדיווחים  אחר  במעקב  המלחמה,  בחדר 
הלשכה בתל אביב, והקדשתי שעות אחדות לדואר שהצטבר ולרישום חוויות 
עינתי  עם  שיחקתי  בבית.  קלה  שעה  “חטפתי“  גם  ביומן.  האחרונים  הימים 
וסיפרתי לאראלה מקצת מחוויותי. הרגשתי קצת מוזר לבלות כך סתם יום של 

פנאי, כאשר הקרבות עדיין סוערים בדרום ודיין, מי יודע מה אירע לו.
לעת ערב חזרתי למצפ“ע, לפגוש את דיין עם שובו. עוזי היה משולהב ולא 
חדל לספר את נוראות היום. כאשר הגיעו לא־טור כבר היו פלוגותיו של רפול 
הרחק דרומה משם. דיין התעקש לנסוע בעקבות הלוחמים, תפס טנדר אזרחי 
חמושים  מצרים,  חיילים  שרץ  כולו  השטח  משמר.  חיילי  שני  בלוויית  ויצא 
בחלקם, שברחו משרם א־שייח‘ וצעדו צפונה. “כל מצרי חמוש יכול היה להרוג 
אותנו בלי כל קושי,“ סיפר נרקיס בהתרגשות רבה, “אולם המצרים היו מוכי 
יוזמה. הם פשוט צעדו בשארית כוחותיהם,  הלם ולא עלה על דעתם לגלות 
מוכי בהלה ואדישים לכל הסובב אותם.“ את רפול פגש דיין בגבעות שממערב 

לשרם א־שייח‘, כשהוא מתארגן להתקפה במקביל להתקפה של חטיבה 9. 
בבוקרו של יום שני, ה־5 בנובמבר, ציפינו בחדר המלחמה לחדשות טובות 
משרם א־שייח‘. בשעה תשע בבוקר חברו כוחותיהם של אברהם יפה ורפול. 
מכלאות  אל  נאספו  חיילים  וכ־1,000  כניעה,  כתב  על  חתם  המצרי  המפקד 
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השבויים הזמניות שהוקמו ליד המפרץ. כעבור שעה קלה הגיע לידי הרמטכ“ל 
המברק המפורסם ששלח אברהם יפה: “שרם א־שייח‘ בידינו, השבח לאל בורא 
עולם.“ הכרתי את אברהם מנעורי, כאחד המדריכים המהוללים של “השומר 
הצעיר“, ותמהתי איך מצא לנכון האיש החילוני הזה לסיים את מברקו בשבח 
ביותר  החזקה  המטפורה  היתה  שזו  הבינותי  האמין.  לא  העולם שבו  לאלוהי 
שמצא כדי לבטא את התרגשותו, עם סיום המבצע והצלחת חטיבתו. המברק 
התקבל בהתרגשות רבה גם במטה, ואפילו משה דיין לא הסתיר את רגשותיו. 
הוא התקשר טלפונית עם נחמיה ארגוב ומסר לו את הבשורה. בן־גוריון היה 

בדרכו לירושלים.

לפתע תחת אש

הפרק.  על  שעמדו  מורכבות  דיפלומטיות  לבעיות  הקדשנו  היום  רוב  את 
משפסקה האש במדבר, עבר מרכז המאבק והמתח אל מסדרונות האו“ם בניו 
יורק. בערב עלינו לירושלים ונפגשנו עם בן־גוריון בלשכתו. בן־גוריון קיבל 
ועל פי רוב כיסה  ִהרבה להביע את רגשותיו,  את דיין במאור פנים. הוא לא 
עליהם בדברי לצון: “מה יהיה עכשיו?“ שאל את דיין, “נגמרה המלחמה, לא 
יורים — חסל. אתה יכול לסבול את זה, שהמלחמה נגמרה?“ דיין ענה: “זאת 
אני יכול לסבול, מה שחמור הוא זה שהגיע שלב ההתארגנות. עתה אין בחצי־
האי סיני אף מצרי המוסיף להילחם. מפוזרים שם אלפי חיילים מצרים, אבל 
הם אינם נלחמים. שקט ושלווה ושלום על ישראל.“ דעתו של בן־גוריון היתה 
זחוחה. הדבר היחיד שהטריד אותו עכשיו היה מציאת שם עברי למצרי טיראן. 
מישהו הציע “שערי אילת“ או “מבוא אילת“. “שער אפשר לפתוח אולם אפשר 
גם לסגור,“ העיר ה“זקן“, “מבוא נשאר תמיד מבוא. אך עדיף לקשור את השם 

עם עברנו. נקרא לו ‘מפרץ שלמה‘.“
נפרדנו מבן־גוריון קרוב לשעת חצות, אולם בהגיענו לשערי ירושלים עצרו 
אותנו שוטרים צבאיים ומסרו שחוליות “פידאיון“ משוטטות בשטח ויש סכנה 
עד שתתאסף  ביקשו שנמתין  הם  אביב.  לתל  בכביש  גם  חולף  רכב  שיתקפו 
שיירה קטנה, שתצא בליווי שוטרים. נועם ומשה היו מצוידים באקדחים ואני 
אכן  והוא  להמתין,  סבלנות  למשה  תהיה  שלא  ידעתי  ב“עוזי“.  חמוש  הייתי 
החליט להמשיך בדרך לאלתר. בלית ברירה העמידה המשטרה לרשותנו טנדר, 
עם מספר שוטרים שנסעו לפנינו ללוותנו. היה לילה אפל, וזרזיף טורדני בישר 
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את בוא החורף. מחמת הגשם לא ראינו אלא את אורות הטנדר שנסע כ־200 
בואך  ליד המשאבות התחתונות  השייח‘,  לקבר  הגענו  כאשר  לפנינו.  מטרים 
שער הגיא, נפתחה מצד הדרך אש תת־מקלעים על הטנדר, ומספר רימוני יד 
נזרקו לעברו. נועם האט בנסיעה, אולם דווקא בכך היה עלול להכניס אותנו 
היישר אל מרכז אלומת האש. “תן גז!“ צעקתי, “אל תאט.“ מכונית ה“לינקולן“ 
המארב.  את  עברנו  מרבית  ובמהירות  נועם,  של  לרגלו  בקלות  נעתרה  שלנו 

לאחר שכבר חלפנו על פניו נפתחה אש לעברנו. 
חסומה.  היתה  אביב  לתל  הישנה  והדרך  הירדנים,  בידי  אז  היתה  לטרון 
בשער הגיא פנינו שמאלה ועד מהרה הגענו לצומת שמשון ועלינו על “כביש 
קיבוץ  שליד  בעלייה  לטפס  והתחלנו  נחשון  צומת  פני  על  חלפנו  הגבורה“. 
משמר דוד. טנדר הנוטרים התרחק בנקודה זו ושעט קדימה. כמה מאות מטרים 
לפנינו נפתחה עליו אש ממארב נוסף. הפעם פקדתי על נועם לעצור, וכולנו 
ידענו שחוליית “פידאיון“ עדיין  קפצנו אל תעלה בוצית. השתרר שקט, אך 
לשום  זכר  היה  לא  ומאחורינו  מערבה,  נעלם  הטנדר  הגבעה.  בראש  נמצאת 
זה  לרמטכ“ל.  הדאגה  מילאה  לבי  את  אך  ורטוב,  קר  היה  מתקרבת.  מכונית 
מכבר שמתי לב שדיין מתגבר על פחד בנטייה לתקוף. גם הפעם, עם אקדח 
שאבתי  מאין  יודע  איני  עליהם.“  נסתער  “בוא  פתאום:  לי  אמר  הוא  שלוף, 
באותו רגע את קור הרוח לומר לו: “עכשיו אני המפקד. אם לא תגיע השיירה 
בקרוב, נסתלק אל הקיבוץ.“ לא הרחק מימין ראינו את אורות משמר דוד, אך 
כעבור דקות מעטות הגיעה שיירה עם ליווי חמוש, ואנו המשכנו בדרכנו. ליד 
אולם  כדורים,  מפגיעות  מנוקב  היה  הוא  שלנו.  הליווי  בטנדר  פגשנו  רמלה 
בדרך נס נפגע קלות רק שוטר אחד. הגעתי הביתה בשעה שתיים אחר חצות, 
רטוב ומכוסה בוץ. לא התאפקתי. הערתי את אראלה וסיפרתי לה את קורות 

הלילה. במקום לברך ברכת הגומל שתינו כוס יין.

מעמד שרם א־שייח‘

בשעות הבוקר של יום ג‘, ה־6 בנובמבר, התקיים בשרם א־שייח‘ מסדר חגיגי 
של חטיבה 9, לקראת שחרור החטיבה. דיין סבר שזו הזדמנות לחגוג את סיום 
המבצע בכללו. בשדה דוב המתין לנו מטוס “דקוטה“, ויצאו דרומה עם אלופי 
המטה הכללי וקציניו הבכירים. בטרם נחת המטוס בשדה התעופה של שרם 
א־שייח‘, ראיתי לראשונה את הנוף המדהים של מצרי אילת. מימין ניתן היה 



228 ✦ בן המאה שעברה

לראות את האיים הצחיחים טיראן וסנפיר. נזכרתי בדבריו של בן־גוריון בדרכנו 
לפריז, על תמיהתו כיצד קיימו היהודים ממלכה באיים הללו, ללא מים. למראם 
הבנתי שבן־גוריון טעה בזיהוי המקום. הלאה משם טסנו מעל ראס מוחמד, עם 
חורשות המנגרובים שלו, וחזרנו אל המפרץ המקסים של שרם אל־מֹויה עם 
המינרט הקטן שבנו המצרים לחופו. ליד המזח כבר חנו מספר כלי שיט של חיל 

הים, שהגיעו מאילת. 
ערוכה  החטיבה  את  ראינו  מתאבך,  אבק  ענן  בתוך  המטוס,  נחת  כאשר 
וסדורה לאורך המסלול. ליד במה מאולתרת המתינו אברהם יפה ואלוף הפיקוד 
הסתדרו  צה“ל  ואלופי  הרמטכ“ל,  עם  הבמה  על  עלו  השניים  שמחוני.  אסף 
רואים אותי עומד  אירוע  בידי מאותו  בשורה ארוכה לצדם. בצילום שנשאר 
בקצה השורה, מצטדד קצת, כאילו איני מרגיש את עצמי לגמרי שייך לחבורה. 
אף פעם לא הרגשתי לגמרי בבית בטקסים חגיגיים מעין אלה, אולם מאותו 
בוקר זכורה לי הרגשה הפוכה. הייתי נרגש, והזדהיתי בכל ישותי עם השמחה 
וההתלהבות של הרגע. כמי שהכיר מקרוב את כל לבטי המערכה, ומה שקדם 
לה, ראיתי במסדר ההוא סוף פסוק מפואר וצודק למסע מפותל שזכיתי לקחת 

בו חבל מקרוב.
נישאו נאומים, אך דיין הסתפק בהקראת מברק ששלח בן־גוריון לחיילים. 
“סיום  הניצחון  את  הכתיר  הוא  ברגשותיו.  נסחף  שבן־גוריון  היטב  ברור  היה 
מוצלח של המבצע הצבאי הגדול והמפואר ביותר בתולדות עמנו ואחד המבצעים 
המופלאים בתולדות העמים.“ דבֵק בטעותו הגיאוגרפית, הוסיף: “בתנופה אדירה 
משולבת של כל החילות הושטתם יד לשלמה המלך, אשר פיתח אילת כנמל 
הישראלי הראשון לפני שלושת אלפים שנה, ומשם הוביל אוניות תרשיש. ]...[ 
יוטבת, המכונה טיראן, שהיתה עד לפני אלף וארבע מאות שנה מדינה עברית 
עצמאית, תשוב להיות חלק ממלכות ישראל השלישית.“ הוא ללא ספק והפריז 

בדימוייו, אך באותו מעמד עוררו הדברים בלבנו הד עז וצלול.
נותרה שעה קלה בטרם ימריא מטוס ה“דקוטה“ הביתה. רס“ן אשר דרומי, 
חבר מקורס המג“דים ששירת בחטיבה 9, לקח אותי בג‘יפ שלו לחטוף “צילום 
היסטורי“ אצל התותחים הימיים שסגרו על מצרי טיראן, ופוצצו בידי המצרים 
עם נסיגתם. יחד עם דיין ערכנו סיור חפוז במפרץ. נפגשנו עם המפקד המצרי 
השבוי, אך עד מהרה נאלצנו לחזור לשדה. אחר הצהריים, עם הגיענו לשדה 
דוב, חיכתה לנו הידיעה המרה על מותו של אסף שמחוני. המטוס הקל שבו 
חזר מהמסדר נקלע לסופה, והתנפץ אל אחד ההרים בעבר הירדן. עמו נהרגו גם 
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הטייס וידידי אשר דרומי. הכרתי את אשר עוד מימי “גבעתי“. הוא היה מפקד 
פלוגה בגדוד 54 ונפגשנו רבות בהשתלמויות ובכנסים. היינו יחד גם בקורס 
המג“דים, ולעתים נפגשנו בארוחות ערב עם הרעיות. הוא היה איש נוח ונבון, 
אפילו רך ועדין. צר היה לי על מותו, ועל רעייתו שריקה שנותרה לבדה. מובן 
שמותו של אלוף הפיקוד זיעזע אותנו לא פחות. במקומו כאלוף הפיקוד מינה 

דיין את חיים לסקוב, ששהה עם אוגדתו בדרום והכיר היטב את המצב בסיני.

✦ ✦ ✦

במבט לאחור נראה לי שמערכת סיני היתה לא רק ראשית תהילתו הציבורית 
גם  וכמנהיג.  כגנרל  שלו  הקריירה  פסגת  גם  אלא  דיין,  של  והבינלאומית 
שאת  ברור  היה  לכול  אולם  רבה,  בתהילה  זכה  הוא  הימים  ששת  במלחמת 
ניצחון צה“ל בשנת 1967 יש לזקוף לזכותו של יצחק רבין. תרומתו של דיין 
לניצחון בששת הימים היתה בעצם היציאה למלחמה, ובהתאוששות מהמבוכה 
ששררה בציבור בתקופת ההמתנה. אולם תרומה זו נבעה מן היוקרה האדירה 

שנחל דיין עשר שנים קודם לכן, במבצע קדש. 
בעקבות מבצע קדש התפרסמו עשרות מאמרים שהעלו על נס את מנהיגותו. 
צילומיו הופיעו בעמודי השער של כתבי עת ברחבי העולם. הגנרל עם הרטייה 
ביקשו לפוגשו  רבים  כולו. אישים  היה מוכר עתה בעולם  השחורה על העין 
אזרחים,  של  הערצה  מכתבי  במאות  הוצפה  הלשכה  עמו.  בצילום  ולהתכבד 
בארץ ומחוצה לה. לי היה ברור שכניסתו לעולם הפוליטי אינה אלא עניין של 

זמן. ראיתי לעצמי זכות גדולה לעמוד לצדו של דיין בימי גדולתו. 
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פרק עשירי

המנות המרות

לחץ מוושינגטון, איומים ממוסקווה

לאחר תום המלחמה השתלטה על לשכת הרמטכ“ל אווירת דכדוך ואכזבה. משה 
זווית. את  לקרן  נדחק  והמדינית,  אז עמד במרכז העשייה הצבאית  דיין, שעד 
התפקיד המרכזי, כמו גם את עיקר תשומת לבו של בן־גוריון, תפס עתה אבא אבן, 
שניהל בוושינגטון ובניו יורק את המאבק על פירות הניצחון של צה“ל בסיני. 
צה“ל שקע בעבודת חולין, שעיקרה המשך בניין הכוח וטיפול במצוקות היומיום. 

מיום ליום קצרה רוחו של דיין, וניכר שהוא סופר את הימים עד לסיום כהונתו.
כאשר חזרנו מהמסדר בשרם א־שייח‘ שמענו על האיומים הבוטים ששיגרו 
לישראל מנהיגי ברית המועצות. ברמז עבה נרמזה האפשרות שברית המועצות 
בדחיפות  לברר  צריך  היה  למדי.  מפחיד  היה  זה  טילים.  ישראל  אל  תשגר 
כדי  האוויר,  חיל  מפקד  טולקובסקי,  דן  את  ללשכתו  הזמין  דיין  הכצעקתה. 
לבחון את מידת רצינותם של האיומים. דן, שהיה בקיא יותר מכולנו בעסקי 
טילים וכוח אווירי, עמד בתוקף על דעתו שאין סכנה של מתקפת טילים או 
ונתונים  כיוונים,  ניתח טווחים, מרחקים,  של תקיפה אווירית סובייטית. הוא 
המעשית  שהסכנה  למסקנה  והגיע  הסובייטי,  הנשק  מצאי  על  בידיו  שהיו 
הצבא  לחיזוק  מתנדבים  במשלוח  קשורה  הסובייטים  מצד  הצפויה  היחידה 
את  הרשים  רוחו  וקור  נוקב,  ובהיגיון  רב,  בביטחון  דיבר  דן  הפגוע.  המצרי 
כולנו. משה העריך תמיד את מפקד חיל האוויר, אך מעולם לא חיבב אותו. הוא 
סלד מגינוניו האריסטוקרטיים, ומרוח חיל האוויר המלכותי הבריטי שנשבה 
דן באותה פגישה אפופת חרדות עזרה לכל הנוכחים  מאישיותו. עמדתו של 
הוא  וכיצד  למשה,  רווח  כיצד  בעליל  לראות  יכולתי  הפחדים.  על  להתגבר 
חש לפתע אסיר תודה לקצין הרהוט והמעודן הזה. לאחר שהישיבה הסתיימה, 

והנוכחים התפזרו, שמעתי מפיו לראשונה משפט של חיבה כלפי דן.
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למחרת הוזמנו לעלות לירושלים, להתייעצות בלשכתו של בן־גוריון. באותו 
בוקר נאם בן־גוריון בכנסת את נאום הניצחון שלו. הוא דיבר שם על “מעמד 
במפגיע  הודיע  צה“ל,“  של  הגבורה  בתנופת  אלה  בימינו  שהתחדש  הר־סיני 
והוסיף  לתחייה“  יקום  ולא  ונקבר,  מת  מצרים  עם  הנשק  שביתת  “הסכם  כי 
בהטעמה מיוחדת: “יחד עם ההסכם נפחו את נשמתם קווי שביתת הנשק בינינו 
בחלק  הפחות  לכל  להחזיק  מתעתדת  ישראל  ברור.  היה  הרמז  מצרים.“  ובין 

מהשטחים שכבשה זה עתה. 
כאשר  מוצדקת.  לא  יוהרה  של  ביטויים  אלה  שהיו  התברר  מהרה  עד 
הגענו ללשכת ראש הממשלה התהפכו כל היוצרות. בן־גוריון לא נשאר אדיש 
למשמעותם החמורה של איומי ראש הממשלה הסובייטי ניקולאי ּבֹולגַנין. הוא 
החליט לשגר את גולדה מאיר ואת יהושפט הרכבי לפריז, כדי לברר את עמדת 
הצרפתים לנוכח האיום החדש. הלחץ הלך וגבר גם מצד וושינגטון, ולחץ זה 
הוא שעמד עתה בראש מעייניו של בן־גוריון. מזה ימים אחדים הופצץ בן־גוריון 
במברקים, היישר מהבית הלבן ומלשכתו של מזכיר המדינה האמריקני, שתבעו 
ממנו נחרצות לקבל את דרישת האו“ם לסגת מהשטחים שנכבשו בידי ישראל. 
האמריקני,  השגריר  שם  היה  בן־גוריון  של  ללשכתו  בואנו  לפני  קלה  שעה 
שהביא עמו מסר חריף נוסף מוושינגטון. היה ברור ששוב לא ניתן לדחות את 
וניגש  “הזקן“ מחדרו  יצא  ארגוב. לפתע  נחמיה  בחדרו של  התשובה. המתנו 
אל יצחק נבון, מזכירו האישי. הוא מסר לידיו נוסח של מברק שחיבר זה עתה, 
והורה לשלוח אותו מיידית אל אבא אבן במרכז האו“ם. המברק כלל משפט 
“ישראל מצייתת להחלטת העצרת  ומעשית:  ונעימתו היתה קרה  אחד בלבד 
בן־ פניו של  בניגוד משווע למראה  נסיגת הכוחות.“ הנוסח הקר עמד  בדבר 
גוריון. הביטוי הפיוטי “פניו היו להבים“ מבטא היטב את המראה שראו עיני. 
גם זה אחד המראות שלא אשכח. באותו ערב רשמתי ביומן: “בן־גוריון נראה 

כמו אריה שבִלעו נחטף מפיו.“
כאשר נכנסנו אל בן־גוריון, כעבור כמה דקות, סיפר דיין לבן־גוריון על 
שיחתו עם טולקובסקי, אך דעתו של ראש הממשלה כבר היתה נתונה לעניינים 
אחרים. על הפרק עמדו עתה סדרי הנסיגה, עומקה וקצב ביצועה. לימים הודה 
חרושצ‘וב  מוצדק.  בלתי  אך  אמיתי  היה  הסובייטי  האיום  שפחד  בן־גוריון 
הודה  חרושצ‘וב  ישראל.  של  לנסיגתה  ב“בלוף“ שהביא  מתהלל  בזיכרונותיו 
אופרטיביים  טילים  עת  באותה  היו  לא  כלל  לסובייטים  צדק:  שטולקובסקי 

המסוגלים לפגוע בישראל.
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אדמה חרוכה 

אישית.  עבורי  וגם  צה“ל  עבור  חדשות,  בעיות  בישר  בן־גוריון  של  מברקו 
חירום  “כוח  להקים  בהחלטה  לוותה  הכוחות  לנסיגת  בקשר  האו“ם  החלטת 
של האו“ם“ )United Nations Emergency Force – UNEF(. הכוח הוקם 
בידי הגנרל הקנדי אל“מ ּבֶרנס )E.L.M. Burns(, שעמד בראש מטה משקיפי 
בירושלים. תחילה התרכזה פעולתו בפינוי הכוחות האנגלו־צרפתיים  האו“ם 
מפורט סעיד ומפורט פואד. באמצע דצמבר, לאחר שאלה הסתלקו, עבר כוח 

האו“ם את התעלה מזרחה לעקוב אחר נסיגת צה“ל. 
קיוותה  ישראל  אולם  מצרית,  לריבונות  יוחזר  חצי־האי  שרוב  ברור  היה 
שהיא תורשה בסופו של דבר להישאר בשרם א־שייח‘, ברצועת עזה ובפתחת 
רפיח. עלינו הוטל לעכב את הנסיגה ככל הניתן, על מנת לאפשר את ניהול 
המאבק הדיפלומטי. בינתיים, ההוראה היתה לפנות מחצי־האי כל נכס או ציוד 
שיכול להביא תועלת בישראל, ולחבל במתקני הצבא המצרי ובנתיבי התחבורה 
הברזל  ומסילת  נחרשו  כבישים  נהרסו,  יפנה צה“ל את השטח. מבנים  בטרם 
מעוקמות  ברזל  קורות  של  תמונות  מהשטח  הביאו  העיתונות  צלמי  פוצצה. 
המזנקות מתוך החולות. אך הכבישים החרושים התכסו עד מהרה בחול, והיה 

דיין והגנרל ברנס בשדה התעופה באל־עריש
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את  ביטא  המעשה  לדידי,  מועילה.  אינה  החרוכה  האדמה  שמדיניות  ברור 
תסכולו של צה“ל יותר מאשר שיקול רציונלי. 

הקנדי,  והגנרל  דיין  משה  בין  הראשונה  הפגישה  נערכה  בדצמבר  ב־6 
בשדה התעופה של אל־עריש. הגנרל בא מלווה בסיעה ססגונית של קצינים: 
הודים, יוגוסלבים, אוסטרלים וֶדנים. הגנרל ברנס היה טיפוס יבשושי, אך הוגן 
ובעל נימוסין. למרות שבדרגתו היה בכיר מדיין, בלטה אצלו הכרה בעליונות 
של זה האחרון. הוא אף ביקש להצטלם עם דיין למזכרת, וביקש ממני להחתים 
את משה על התמונה “המשפחתית“ הזו. נדמה שהוא היה מודע גם לדימויו 
של דיין כאדם פיקח וערמומי, והקפיד לרשום כל דבר שדיין אמר. תמיד חזר 
וקרא בקול את מה שרשם, וביקש שדיין יאשר שהדברים נרשמו כהלכה. גנרל 
ברנס נשאר ניטרלי והוגן, למרות התרגילים שעשינו לו באותם ימים, העשויים 

להוציא מדעתו כל אדם. הוא אף פעם לא איבד את סבלנותו.
דיין הודיע כי נסיגת צה“ל כרוכה בפינוי ציוד ושדות מוקשים, והיא תארך 
זמן רב. לתיאום הפרטים עם צה“ל מינה ברנס את המייג‘ור הניו־זילנדי תומס 
אוסטין, ודיין הפקיד אותי על המגעים עמו. מייג‘ור אוסטין היה גבר בלונדיני גבה 
קומה ונעים הליכות. הייתי אמור להעביר אליו את מפות שדות המוקשים, אולם 
עיכבתי את ההעברה ככל יכולתי. הוא היה איש לבבי וסבלני, אך מדי פעם התפקע 
מהתרגילים שלי. על התפרצויותיו נגדי הייתי גומל לו כגמולו. זה לא היה נעים, 

אך מן הסתם הוא הבין היטב את תפקידי ובסופו של דבר נשארנו ידידים.
בתחום אחד לא יכלה ישראל לבזוז את נכסי סיני או לחבל בהם. פיתוח 
שדות הנפט של ראס סודר וניצולם נמסרו בידי הממשלה המצרית לענק הנפט 
האיטלקי “ֶאני“ )Eni(. כאשר הגיעו צנחניו של רפול לאזור הם לא מצאו בו 
אלא מספר שומרים מצרים, אך עד מהרה התקשרו נציגי החברה האיטלקית 
ותבעו את זכותם להמשיך בהפעלת שדות הנפט. משרד החוץ הודיע לשגריר 
האיטלקי שהשטח נתון לשלטון הצבא, ועליו לפנות בעניין לרמטכ“ל. שמו של 
השגריר, הרוזן ַקּפֹוַמצֹו די ַקמּפֹולַטֹוֶרה, הזכיר לי גיבור מהאופרה האיטלקית. 
כשמו, גם פרצופו וגופו היו נפוחים ומלאי חשיבות עצמית. דיין קיבל את פניו 
בקרירות מופגנת. האיטלקי השמיע טענות על נזקים שנגרמו לציוד החברה, 
והעלה את חמתו של דיין. הוא כמעט גירש אותו מעל פניו. אף על פי כן, בלא 
כלום אי אפשר ומשה ביקש ממני לטפל בפרשה. לא היה טעם להתקוטט עם 
האיטלקים ולהוסיף אותם על שונאינו, והוצאתי הוראה לכוחות בגזרה להימנע 

מפגיעה בציוד ולאפשר לנציגי החברה לשוב לשטח.
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נופים ואתרים

זמן  אלא  סיני  במרחבי  לשהות  יצליח  לא  שצה“ל  ברור  היה  ההתחלה  למן 
מוגבל. דיין אף סבר כבר אז שמלחמת “קדש“ לא תהיה המלחמה האחרונה של 
צה“ל בסיני. לכן הורה לכל יחידות צה“ל לנצל כל הזדמנות לסייר במרחבים 
תשוקתו  לכך  נתלוותה  אישית  אצלו  הניתן.  ככל  מקרוב  ולהכירם  החדשים, 
לארכיאולוגיה. בחודשיים שחלפו בין אמצע נובמבר ואמצע ינואר, מועד פינויה 
של אל־עריש, בילינו חלק ניכר מן הזמן בטיולים נרחבים בכל חלקי חצי־האי. 
הסיור המקיף הראשון נערך כדי לאפשר לבן־גוריון לראות במו עיניו את 
סיפור המערכה. טסנו במטוס תובלה ונחתנו בשרם א־שייח‘, בא־טור ובאל־
עריש. בכל מקום המתינו לנו כלי רכב, כדי לסייר קצת בסביבה. מהסיור הזה 
נותר לי זיכרון נעים אחד. באותם ימים סבלתי מאבנים בכליות ודווקא באותו 
בוקר, באמצע הטיסה דרומה, תקפו אותי כאבים קשים מנשוא. למזלי נתלוותה 
לראש הממשלה גם רעייתו פולה, שהיתה בצעירותה אחות רחמנייה. הכאבים 
כבר נשכחו מזמן, אך לא שכחתי את הטיפול המסור והאימהי של פולה, לאורך 
כל הסיור. פולה כמעט ולא משה ממני. היא נתנה לי כדורים לשיכוך הכאבים, 
מאותו  ניחומים.  דברי  עלי  והרעיפה  מצחי  על  לחות  תחבושות  החליפה 
שפרש  לאחר  גם  בן־גוריון,  אל  בא  שהייתי  פעם  כל  במקצת.  התיידדנו  יום 
מהממשלה, הייתי מתעכב להחליף ִאתה דברים ולספר לה “מה הולך“, על כוס 
תה חם בחלב עם הרבה סוכר. נעים היה לי לעמוד על חום לבה וחמלתה של 
האישה התמימה הזו, לעתים תמימה עד כדי צחוק. אחד הסיפורים המצחיקים 
האלה קשור לביקורי בשדה בוקר לאחר מלחמת ששת הימים. התעכבתי לכוס 
תה במטבחה של פולה, והיא שאלה אותי במפתיע מדוע אני נראה “כמו גוי“. 
עניתי שזה בא לי מאמי, שהיתה “גויה“ בנעוריה. לשמע הדברים נזדעקה פולה 
גם  יש?  “מה  בזעף:  ואמרה  בה,  או מתבייש  אני מתנצל על העובדה,  כאילו 

עמוס שלי התחתן עם גויה. זה בכלל לא נורא!“
הסיור השני היה אל “הר משה“ וסנטה קתרינה. הפעם יצאנו למספר ימים, 
יחד עם מאיר עמית, עוזי נרקיס, ואלוף־משנה יקותיאל אדם, מפקד החטיבה 
“הנוכח  הפעם  גם  אלינו  שנלווה  מובן  הקרבות.  תום  עם  בסיני  שהתפרׂשה 
תמיד“, רחבעם זאבי. טסנו במטוסים קלים אל שדה התעופה של א־טור, שם 
חיכו לנו כלי רכב, חיילים לליווי, מזון, מים ונשק. תחילה יצאנו צפונה לעבר 
שדות הנפט של ראס סודר. הפקידים האיטלקים שיבחו את יחסו של צה“ל. 
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משם נסענו דרומה אל מכרות המנגן באּום ּבּוגמה. קצת מזרחה מַאּבּו זנֵיימה, 
הרים  מהחלל:  מראה  שהזכיר  נוף  גילינו  סיני,  של  הגבוהים  ההרים  במעלה 
לתהומות  מעל  משחור.  שחורים  ענק  מכרות  נחפרו  שבתוכם  כפחם,  אפלים 
נמתחו חוטי חשמל וכבלים עבים לשינוע מריצות המנגן. המקום היה שומם, 
ורק קומץ בדווים נשאר לשמור עליו. דיין לא התעניין במנגן, אלא במצרים 
מהמאה  פרעוני  מקדש  נמצא  המנגן  ממכרות  הרחק  שלא  לו  נודע  העתיקה. 
ה־12 לפני הספירה, שהוקדש לאלה חתחור. במפות הוא סומן בשמו הערבי, 

ֶסַרּביט אל־ח‘אדם. 
לא איש כמשה יחמיץ אתר כל כך מרתק. סרנו אל מאהל בדווי סמוך, כדי 
לברר את הדרך. ראש המאהל, בדווי מכובד לבוש בהידור עם עקאל מוזהב, 
התכבד ללוות אותנו לאתר. הושבנו אותו בג‘יפ, בין משה והנהג, מקום צפוף 
אך רם מעלה. למרגלות גבעה שנראתה תחילה ככל הגבעות ירדנו והתחלנו 
לטפס ברגל. כאשר הגענו לפסגה, מתנשמים ומתנשפים, נגלה לעינינו מראהו 
היו פזורים מספר שכיות חמדה, מוצגים שכל  המרהיב של המקדש. לרוחבו 

מוזיאון ארכיאולוגי היה מתברך בהם. 
משה סימן שתי אסטלות, שעליהן היו חקוקים היירוגליפים בלתי מובנים 
לנו, וכן פסל מרשים של האלה. הוא פקד על חיל האוויר לשלוח ללא דיחוי 
הוא  ישראל.  מוזיאון  אל  המוצגים  שלושת  את  להעביר  מנת  על  הליקופטר, 
עצמו לקח לביתו פסל קטן של ציפור מוזרה. משה נהג בדיוק כפי שנהגו לפניו 
נפוליאון וכובשים קולוניאלים אחרים. אלא שעתה, במחצית השנייה של המאה 
ה־20, מעשי גזל כאלה היו אסורים על פי החוק הבינלאומי. אכן, לאחר שנחתם 
הסכם השלום בין ישראל ומצרים הוחזרו לה הממצאים מן המוזיאון. עם זאת, 
איני יודע מה עלה בגורלה של הציפור המוזרה שבילתה שנים רבות בגן ביתו 

של דיין בצהלה. 
משם פנינו דרומה. חצינו את ההרים בוואדיות עמוקים ובין נקרות צורים 
בלשון  סלע  כתובות  מצאנו  הצוקים  אחד  על  בהן.  לעבור  ניתן  בקושי  שרק 
“פרוטו־סינאית“, הנחשבת לאחת הנוסחאות הקדומות ביותר של כתב פונטי. 
עד הנה לא נתקלנו בבדווים. פה ושם נראו על קו האופק כמה גמלים, שהעידו 
על הימצאות אוכלוסייה גם באזור הצחיח של לב חצי־האי. משהגענו לוואדי 
ִיראן נגלה לעינינו נוף שונה לחלוטין. ואדי רחב, משופע בבארות, גני ירק, 
מטעי פירות, כרמי זיתים, ואפילו גפנים משתרגות על פרגולות בפתחי הבתים 
של הבדווים. מעבר לאפיק הוואדי נשקף הר סירּבאל אפוף ההוד. היו נוסעים 
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סיני. מן הסתם התרשמו כמונו ממראה ההר המזדקף מעל  שזיהו אותו כהר 
סביבתו. דומה כי אלוהים בנה לעצמו היכל מאבני גרניט אדומות, והזמין את 

השמש לעטוף אותן בהילה זוהרת. 
לסנטה קתרינה הגענו עם ערב. המנזר המבוצר, השוכן למרגלות הרי הגרניט 
הנישאים, נראה כצופן סודות קדומים. הנזירים קיבלו את פנינו בצלצול רם 
ומתמשך של פעמונים. ראש המנזר המתין ליד שער ברזל צר ונמוך — הכניסה 
נהגו  שדרכה  הפרימיטיבית  העץ  ממעלית  מתעלמים  אם  למבנה,  היחידה 
הנזירים להעלות למנזר ציוד ומזון בימים מסוכנים יותר. היינו עייפים ורצוצים, 
ניצבו  ויתר על סיור קצר בין אוצרות המקום. במרכז הספרייה  אך משה לא 
שולחנות רחבים ומספר ויטרינות שהכילו אוסף נדיר של איקונות. במאה ה־8, 
כל  וכמעט  האיקונוקלסטי  הגל  הביזנטית  האימפריה  ברחבי  השתולל  כאשר 
האיקונות הושמדו, פסח זעמם של הקנאים על המקום הנידח הזה. לכן שמורים 
בו עד היום כמה איקונות מן המאות ה־5-4. בספרייה ראינו גם כמה כתבי 
חשובות  סוגיות  חושפים  מהם  כמה  רבים.  חוקרים  הנה  שמשכו  עתיקים,  יד 
בתולדות הנצרות הקדומה. בטרם נשכב לישון סעדנו את לבנו ברפרקטוריום 

)חדר האוכל( של המנזר. מנות הקרב של צה“ל בושלו במטבח הנזירים. 
השכמנו קום כדי לראות את הזריחה ממרומי הר משה, ובחוץ עוד שרר 
היתה מציתה  כמו  רק את ראשי ההרים,  הזריחה  גמור. תחילה האירה  חושך 
משואות אדמדמות במרחב האפל, אך עד מהרה עלתה השמש בכל תפארתה 
של  מרהיב  לתבליט  הפך  הנוף  נוצצות.  בזהוריות  כולו  המרחב  את  והציפה 
הגוונים הלבנים  עם  הגרניט  וגיאיות שהתחלפו בהם צבעי האודם של  הרים 

והאפורים של אבני החול הפזורים בין ענקי הפורפיר. 
ובסביבותיו. בין היתר חזינו  את יתרת הבוקר בילינו בסיור מקיף במנזר 
בהדגמה כיצד מעלים נזיר במעלית העץ. שני בדווים משרתי המנזר הפעילו 
המנזר  ראש  אנטיליה.  כמו  שסובב  מעץ,  עשוי  ענק,  שיניים  גלגל  מלמעלה 
הוביל אותנו אל מבנה קטן שעמד בשולי הגן, ובו נשמרו שלדי הנזירים שהלכו 
לעולמם. העצמות מוינו לפי סוג: גולגולות לחוד ועצמות הגפיים במדור נפרד. 
בכניסה לבית ניצב שלד לבוש שחורים של הנזיר הקדוש סטפנוס, שמת בעת 
הכובשים  לביקורי  רגילים  הנזירים  היו  הסתם  מן  ההר.  מרומי  על  שהתבודד 
השונים, המתחלפים מדי דור באזור, והם הבינו שגם משה דיין זכאי למתת. 
הם העניקו למצביא הישראלים כשי תותח זעיר, שעתיד היה לעטר את גנו של 

דיין בצהלה.
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עסקה בדווית

באחד הימים החליט דיין לשלב ביקור עבודה במשרדי הממשל הצבאי בעזה 
עם סיור ארכיאולוגי לאורך חוף הים, בואך אל־עריש. האווירה ברצועה היתה 
הדגים  במסעדות  בנחת  ולאכול  ברחובות,  לשוטט  היה  ניתן  וכנועה.  רגועה 
שלחוף הים. לאחר שדיין קיבל דוח מפורט ומשביע רצון מפי המושל, סרנו אל 
התל העתיק של עזה שאצר בחובו שכבות רבות של היסטוריה, מימי הפלשתים 
זרועים  שהיו  חרסים  והרים  דיין  הסתובב  כדרכו  להם.  שקדמו  העמים  ואף 
בשטח, אך לא מצא דבר מעניין. ערבי מקומי, בעל ניסיון עם תיירים פתאים, 
הסתובב לידינו ופתאום התכופף והרים מן הקרקע חרפושית מצרית כביכול. 
בצ‘כיה.  גדולות  בכמויות  יוצרו  שכמותה  פלסטי  מחומר  חרפושית  זו  היתה 

הענקנו למסכן כמה מטבעות ישראליות. 
גם המשך היום הוקדש לעתיקות. קיבלנו מהפיקוד קומנדקר וחוליה של 
חיילים רכובים על חצי־זחל, ונסענו על שפת המים כשהגלים לוקקים את גלגלי 
הדיונות, להשקיף על הסביבה.  ומטפסים על  עוצרים  היינו  הרכב. מדי פעם 
ראינו את דיר אל־ּבַלַח עם יערות הדקלים שלה, את ח‘אן יּוניס ומחנות הפליטים 
שסביבה, ואת מחנות רפיח, שאותם צלחנו תחת אש ביום השלישי למלחמה. 

עתה נראה הכול שוקט וכמעט אידילי. 
ספורים  בדווים  ורק  היה שומם  האזור  לכיוון החוף.  פנינו מערבה,  מרפיח 
נטו את אוהליהם בגיאיות הירקרקים. עצרנו ליד גבעה נישאה מעל חוף הים. 
“לא הרחק מכאן שכנה בעת העתיקה העיר אנֵתדֹון,“ הכריז דיין, ומשך אותנו 
אחריו בריצה אל מרומי הגבעה. כאן ניצב מגדל שמירה מעץ, שהצבא המצרי 
העמיד לצורך תצפית לעבר הים. למרגלות המגדל גילינו סימני גן ירק שהחיילים 
המצרים ניסו לטפח. לתדהמתנו ראינו בפינת הערוגות חרסים עתיקים, שהוצבו 
לסימון או לקישוט. אלה היו חלקים של אמפֹורות גדולות, כלי חרס לאגירת שמן, 
יין או תבואה במסחר הימי. תחתית האמפֹורה מחודדת, כמעין פטמה, וצווארה 
צר ומוארך עם שתי ידיות נשיאה המודבקות בצדדיו. מה שראינו לא היה גוף 

הכד, אלא רק הפטמות והפתחים עם הידיות, שכאילו נערפו מגוף הכד. 
קילומטרים  כ־3  אנתדון  העיר  שכנה  הים  שודדי  שמפחד  הסביר  דיין 
של  ה־30  בשנות  במקום  חפר  פיטרי  פלינדרס  הבריטי  הארכיאולוג  מהחוף. 
המאה ה־20. האמפורות נמצאו בנמל, שלא עניין את פיטרי. “אני תמה לאן 
נעלמו הכדים עצמם!“ העיר דיין. את התשובה מצאנו כשירדנו מהתל, לעבר 
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החושות של הבדווים. סביב ביתם נטעו הבדווים דקלים צעירים, וכדי להגן על 
השתילים הרכים מפני החולות הנודדים הם השתמשו באותם כדים כרסתניים. 
עשרות כדים ערופים מצווארם ומזנבם היו נטועים ברחבי הבוסתן, כשבתוכם 
מסתתרים שתילי הדקל. עתה התברר שהחיילים המצרים השתמשו רק בפסולת 

העריפה של הכדים. 
בימים הראשונים העדיפו הבדווים בסיני להסתתר מפני חיילי צה“ל, עד 
שיעמדו על אורחם ורבעם. לאחר שעה של חיפוש בחושות הסמוכות, מצאנו 
בדווי זקן וצמוק שעדיין היה זקוף קומה, כמתגרה. עיניו נצצו כאורבות מתוך 
דיבר  משה  יבשה.  תאנים  כדבלת  נראה  כולו  וכל  למחצה,  סגורים  עפעפיים 
ערבית רהוטה למדי, וכעבור כמה דקות של דברי נימוסין התרכך הזקן וקמטי 
השבורים:  הכדים  פשר  את  בהרחבה  לנו  הסביר  הוא  מתיישרים.  החלו  פניו 
כדי  כדים  ולהוציא  גבעה  באותה  לחפור  נהגו  הם  חדשה  נטיעה  כל  לקראת 
“וקל מאוד  הבדווי,  כדים כאלה,“ אמר  הזו מלאה באלפי  “הגבעה  צורכיהם. 
להוציאם. האדמה רכה והכדים קרובים מאוד לפני השטח.“ עינו היחידה של 
דיין ניצתה באור זר: “יש לך כמה כדים שלמים?“ שאל. “אולי נשארו אחד או 
שניים. את הנטיעות השנה כבר סיימנו,“ השיב הזקן. היבול באותו יום לא היה 
עשיר; מצאנו רק שני כדים שלמים. הזקן הציע לנו גם כמה מטבעות רומיות 

וביזנטיות שהוא מצא בהר, וכן שניים או שלושה פכים קטנים. 
הבדווי הסכים למכור לנו את הכדים, וכן כמה שקים של תבן לרפד בהם 
בעוד  לכאן  נחזור  “עסקה“.  אתו  עשינו  הכדים.  הושכבו  שבתוכו  הזחל  את 
שבוע, הם יחפרו עבורנו עוד כדים, ואנו נשלם את תמורתם. הוא לא ידע מה 
לעשות בכסף ישראלי, והעדיף לקבל מצרכים. נתנו לו את שאריות המזון שהיו 
בידינו, והבטחנו לשוב בעוד שבוע עם קפה, סוכר ואורז. אני מניח שהזקן הבין 
כי יש לו עסק עם קצין בכיר, ונראה שסמך על הגינותנו ולא קצב לנו מחיר 
מדויק. הערב החל יורד, ולאחר שנפרדנו מהזקן בתקיעת כף חזרנו לעזה. עתה 
נאלצנו להצטופף בקומנדקר, שכן הכדים תפסו את כל השטח בבטן הזחל. זה 

נסע בזהירות רבה, כיאה למי שנושא עמו אוצר שביר. 
היה ברור שעלי מוטל עתה ביצוע העסקה. כעבור שבוע הצטיידתי בכמות 
כפר  זּווֵייד,  לשייח‘  ויצאתי  טנדר ממחנה מטכ“ל,  קיבלתי  נאה של מצרכים, 
הבדווים שנמצא סמוך לאוצר הכדים. שניים מחצי תריסר הכדים שהבדווים 
אוזניהם חותמות שציינו את שם בית המלאכה שבו  הכינו עבורנו נשאו על 
נוצרו, אי שם בים האגאי. את אלה שלחנו לאונברסיטה העברית בירושלים. 
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הבדווי הזקן שמח על המצרכים שהבאנו, וניכר שהופתע מהכמויות. הוא ביקש 
שנוסיף לפעם הבאה מלח וקמח, שחסרונם החל להיות מורגש מאז נותקו שווקי 
אותו  ועודדנו  שבוע,  בעוד  לבוא  הבטחנו  במצרים.  ממקורותיהם  אל־עריש 

להמשיך ולחפור בחריצות.
במשך השבועות המעטים שנותרו, עד לפינוי אל־עריש, חזרתי למקום עוד 
פעמיים־שלוש כשאני עמוס בכמויות גדלות והולכות של מרכולת ישראלית. 
דיין שילם מכיסו את ההוצאה, ולא חסך. הוא היה אסיר תודה לבדווים ושבע 
רצון משירותם. בסך הכול הבאנו ארצה כ־60 אמפֹורות גדולות, מקצתן שמנות 
ואדמדמות ומיעוטן רזות ולבנבנות, כ־10 כלי חרס קטנים יותר, וכ־70 מטבעות 
כדים  שלושה  קיבלתי  אני  שנטל,  מה  את  נטל  המוזיאון  וביזנטיות.  רומיות 
המצויים עד היום בביתי, וכל היתר נשאר בחזקתו של דיין; איני יודע מה עשה 

בזה במשך השנים.

המנות המרות

 25 של  בקצב  ונסוג  רגליו,  את  לגרור  צה“ל  המשיך  דצמבר  חודש  במשך 
קילומטרים בשבוע. גנרל ברנס חזר והתלונן על כך שהקצב אינו משביע רצון, 
בארמון  המולד  חג  למסיבת  הוזמנתי  דרכו  על  שהערמתי  הקשיים  חרף  אך 
הנציב. הגעתי בחליפה שרכשתי לצורך נסיעותי לפריז. התקבלתי בסבר פנים 
שהגיעו  הקצינים,  יתר  בפני  אותי  הציג  הוא  “שלי“.  המייג‘ור  ידי  על  נאות, 
למסיבה במלוא הדר תלבושות השרד שלהם. היו שם גם קצינים ירדנים ונכבדים 
פלסטינים, והחלפתי גם ִאתם לחיצות ידיים נדירות. באוויר עמד ריח חריף של 
נעורי.  בימי  הבריטי  הצבא  במחנות  מביקורי  שזכרתי  מעושן,  חזיר  תבשילי 
במרכז האולם עמד עץ אשוח גדול, מואר ומעוטר בנורות קטנות ובקישוטים 
זוהרים מניירות זהב וכסף. תזמורת ניגנה מנגינות חג המולד. היתה זו תזכורת 

מאוחרת לימי המנדט הבריטי.
ובוושינגטון.  יורק,  בניו  האו“ם  במרכז  הלחץ  התחדש  ינואר  בראשית 
חדל  לא  ודיין  על שולחן הלשכה,  גם  הונחו  החוץ  המברקים שהגיעו למשרד 
להעיר באוזני הערות של ביקורת מרירה. לדעתו הפריח אבא אבן פחדים בלתי 
מוצדקים, כדי לרכך את לבו של בן־גוריון. מדי פעם הביע דיין את דעתו גם בפני 
בן־גוריון, אלא שעתה שוב לא התפנה בן־גוריון לעסוק בענייני ביטחון. פגישותיו 

עם הרמטכ“ל נערכו לעתים רחוקות, ודיין נשאר מחוץ למעגל ההכרעות.
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לרדת  החליט  דיין  גם מאל־עריש.  לסגת  צה“ל  נאלץ   1957 בינואר  ב־15 
לשם ולהיות עם החיילים בשעות האחרונות. ליד בית העירייה, שבמשך שמונה 
שבועות הפך למושב המושל הישראלי, נעצרנו לראות כיצד מורד דגל ישראל 
מהתורן. קצינים הודים, מכוחותיו של הגנרל ברנס, העלו על התורן את דגל 
חיילי  העיירה.  ותושבי  הבדווים  נכבדי  גם  נכחו  במקום  המאוחדות.  האומות 
צה“ל היו מוכנים על רכבם לצאת מזרחה, לעבר רפיח. מזג האוויר הסגרירי תאם 
את מצב הרוח. אחד העיתונאים שאל את דיין מה טעם ראה לבוא הנה ביום 
עצוב זה, ותשובתו התפרסמה למחרת בכל כלי התקשורת: “מפקדי צה“ל חייבים 
לטעום מכל המנות. את המרות כמו גם את המתוקות.“ דמעות עמדו בעיני. דיין, 
במבט קדורני החזיר מבט אחרון אל המקום שרק לפני עשרה שבועות חלפנו על 
פניו בעקבות השריון. אכן, היו אלו מנות מרות לִחכו של המנצח במערכת סיני, 

שכלל לא היה משוכנע כי מוכרחים לקפל את הזנב ולצאת.

מאבק אבוד מראש

ועד ליציאת צה“ל משרם א־שייח‘ ומעזה בראשית  מאז הנסיגה מאל־עריש, 
אבוד  אך  וחריף,  עז  מאבק  מאיר  וגולדה  אבן  אבא  ניהלו   ,1957 מרס  חודש 
מראש. המאבק התנהל הרחק מכותלי לשכת הרמטכ“ל, בניו יורק, בוושינגטון 
ובלשכתו של בן־גוריון בירושלים. הלשכה שלנו התקיימה במעין בועה. מצד 
אחד, היה ברור שהאויב מובס ואין כל מקום לדאגה. ראשי האגפים במטכ“ל 
טיפלו בהתארגנות צה“ל, בניצוחו היעיל של מאיר עמית. מצד שני, דיין הפגין 
תסכול, מרירות ושיעמום. אפילו מרחבי סיני ננעלו בפניו בהדרגה. דיין נאלץ 
ליד כפר מנחם  לחזור לאתרי החפירות הישנים, בתל באר שבע, בתל צפית 
)המזוהה עם לבנה המקראית(, ואפילו בסביבות גוש דן. הוא התחיל לדבר על 

סיום שירותו בצה“ל.
המשכנו בשגרת העבודה: פגישות מזומנות עם מאיר עמית וראשי האגפים, 
ישיבות שבועיות של המטה הכללי, ביקורי אישים רמי מעלה שביקשו להתבסם 
הביטחון,  שר  עם  השבועיות  הפגישות  גם  התקיימו  סיני.  גיבור  של  מהילתו 
אם כי יותר מבעבר ביטל אותן נחמיה ארגוב ברגע האחרון, לרגל התייעצות 
מדינית דחופה. הפגישות עצמן איבדו את המתח המיוחד שאפיין אותן מאז 
ניהול  כלפי  עוקצניות,  דיין הערות  העיר  ושם  פה  בהן.  שהתחלתי להשתתף 

המאבק המדיני, אך הוא לא ראה טעם להיכנס לפולמוס חסר סיכוי. 
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ועיתונאים  סופרים  של  בפניות  הרמטכ“ל  לשכת  הוצפה  ימים  באותם 
האורחים  עם  להיפגש  דיין  הסכים  המקרים  ברוב  דיין.  את  לראיין  שביקשו 
הפנה  הוא  ומהלכיה  המלחמה  בנושא  השאלות  לכל  ובתגובה  קצרה,  לשעה 
אותם אלי. מובן שנבצר ממנו לדבר על הרקע האמיתי לדרך הלחימה שננקטה. 
ממשפחה  אנגלי  קצין  הנריקס,  רוברט  הקולונל  עם  ארוכות  שיחות  קיימתי 
יהודית ותיקה שלאחר פרישתו היה להיסטוריון צבאי. כן נפגשתי ארוכות עם 
הגנרל סל“א מרשל, שספריו השפיעו עלינו רבות בחקר פעולות התגמול בעת 
והפריזו  צה“ל,  בתהילת  לעסוק  הרבו  שניהם  היסטוריה.  ענף  כראש  שירותי 
המערכה.  את  חשובים  היבטים  הבינו  לא  כי  הראו  ניתוחיהם  במחמאותיהם. 
כך, למשל, הנריקס הסביר את קרב המיתלה כדוגמה מובהקת להצלחת הגישה 
העקיפה מבית מדרשו של לידל־הארט. זו כמובן שגיאה גסה, משום שלקרב 

המיתלה לא היתה שום השפעה על מהלך הקרבות בסיני.

✦ ✦ ✦

בסופו של דבר נאלצה ישראל להתקפל מאחרון המטרים שכבשה במבצע קדש, 
מבלי שניתנו לה ערבויות רשמיות לפירוז סיני ולחופש השיט במצרי אילת. 
ארצות הברית היתה מוכנה רק להצהיר, מעל בימת עצרת האו“ם, שהיא רואה 
במצרי אילת נתיב מים בינלאומי והיא רושמת לפניה את הצהרת ישראל בדבר 
זכותה להגנה עצמית לפי אמנת האו“ם. ההסדר הדיפלומטי המפותל הזה היה 
נוכחות  בקושי רב עלה תאנה לכיסוי כניעתה הגמורה של ישראל. עם זאת, 
כוח האו“ם בגבול יצרה בפועל הפרדה בין צה“ל לבין הצבא המצרי. המצב 
ִאפשר לנאצר, כל עוד חפץ בכך, להימנע מהכנסת גייסות שעלולים לשנות את 

הסטטוס קוו בחצי־האי.
בימי המאבק על הישגי המלחמה, דיין האמין שניתן להחזיק מעמד תקופה 
בין  וקרע  סנקציות  על  האו“ם  הכרזת  במחיר  גם  להתקפל  צורך  ואין  ארוכה 
ישראל וארצות הברית. באחת השיחות שניהל באותם ימים עם בן־גוריון, שאת 
תוכנה רשמתי ביומן, אמר דיין: “מה יש למהר? אף פעם לא מאוחר להיכנע. יש 
לנו עכשיו מזון ודלק לחצי שנה. אם יטילו עלינו סנקציות, נעמוד בהן, ואם לא, 
תמיד נוכל לרדת על ברכינו כעבור חצי שנה או שנה.“ בן־גוריון סבר אחרת. 
הוא האמין שעדיף לוותר לפני שמופעלות סנקציות, בעודנו משאירים לעצמנו 
מידה מסוימת של רצון טוב והרגשת חוב מוסרי מצד ארצות הברית. הוא הורה 

לצה“ל לסגת משרם א־שייח‘ ומרצועת עזה ברגע האחרון. 
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כאשר הכריע בן־גוריון על הנסיגה הסופית, הוא חש צורך להזמין את דיין 
ולהסביר לו את מניעיו. דיין לא שוכנע, אך הציע לראש הממשלה לשוחח עם 
מפקדי צה“ל הבכירים. ב־1 במרס 1957 נפגש בן־גוריון עם אלופי צה“ל. “אם 
נישאר ברצועת עזה לאורך זמן,“ הוא אמר לאלופים, “נמצא עצמנו נאלצים להרוג 
]...[ אולי נצטרך להילחם בעזה עוד פעם, אבל כאשר  כל יום מאה טרוריסטים. 
נצטרך להילחם שנית, מספר מדינות חשובות יעמדו לצדנו ונוכל לעשות זאת בלב 
שקט יותר. ]...[ מחר לא ירקדו ברחובות, אני מתאר לי כי בצבא עצמו יהיה צער 
רב. אבל אני בטוח שבעוד שישה חודשים יבואו אוניות, יבואו טנקרים, יתחילו 

בבניית הרכבת, תהיה שמחה, או אז יֵדעו כי זו היתה הכרעה גורלית לטובה.“ 
ספק אם האלופים שוכנעו, אך בן־גוריון השקיף על הדברים במבט צלול 
יותר. בדיעבד נראה שבן־גוריון צדק. קצר המצע כאן מלהסביר זאת בפירוט. 
אסתפק רק באמירה שהודות לאותו ויתור מושכל שבן־גוריון עשה לאמריקנים, 
מתוך בחירה ולא מתוך כפייה, הצליחה ישראל עשר שנים מאוחר יותר לנצח 
את כל צבאות ערב מבלי שארצות הברית תמנע זאת ממנה. יתר על כן, במשך 
החד־ בתביעה  ישראל  לימין  הברית  ארצות  ניצבת  מכן  שלאחר  השנים  כל 
משמעית כי נסיגה משטחים שנכבשו בששת הימים תיעשה רק תמורת שלום 

מלא. אולם, כל זה עתיד להיוודע רק לאחר שנים רבות.

הורדת הדגל מבית המושל באל־עריש עם הנסיגה
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“גם אם יחזירו את הפידאיון לא נשוב לשם“

ונפגשנו עם הגנרל ברנס, בשדה התעופה הבינלאומי בלוד.  ב־3 במרס שבנו 
התעלולים שנקטנו בשלבים הראשונים לנסיגה הגיעו לקצם. שוב לא היה בהם 
נראה שבע  זה נחלת העבר. הגנרל הקנדי  יהיה כל  ימים מעטים  טעם. בעוד 
רצון ונינוח, וביקש להצטלם עם דיין “למזכרת“. אני זכיתי לחיבוק אמיץ מידי 
המייג‘ור אוסטין. דיין חזר בערב לדווח לבן־גוריון. המשימה בוצעה, אולם דיין 
לא הסתיר את תסכולו. הוא מיעט בדיבור, נראה קשוח ומנוכר והקפיד לא לרכך 

את המחלוקת המרה.
ב־6 במרס נמסרה רצועת עזה לגדוד ההודי מכוח האו“ם. נסענו עם בוקר 
לגדוד “גולני“ שהיה אחרון המפונים מפתחת רפיח. דיין לא נשאר ללחוץ את 
ב־8 בחודש  לגרד את הפצעים.  סירוב  ידו של הקולונל ההודי. חשבתי שזה 
הים  חיל  של  טילים  בספינת  פרידה.  של  סיור  למעין  א־שייח‘,  לשרם  טסנו 
ערכנו סיבוב נוסף לראס מוחמד, ולמנגרובים שבמפרץ הרדוד. במטוס הביתה 
איש לא דיבר. לא האמנתי שנשוב הנה, אך נראה לי שדיין סבר כי זה אינו סוף 

הסיפור.
תוך ימים ספורים התברר שמנגנון האו“ם מתקשה לדכא מהומות שפרצו 
של  שובם  את  דרש  האספסוף  מצרים.  סוכנים  של  מהסתה  כתוצאה  בעזה, 
המצרים. ב־14 במרס נכנע האו“ם והתיר את חזרתו לעיר של מושל מצרי. כוח 
האו“ם התכנס בעמדות לאורך הגבול ובמספר מחנות צבא. דיין שם לב שלעזה 
חזרו רק המושל וקומץ פקידים, ואילו הצבא המצרי נותר הרחק מאחור. משרד 
החוץ געש ורעש לנוכח חזרת המצרים, שבה ראה מעשה רמייה. אך היה ברור 
שאת הנעשה שוב לא ניתן להשיב אלא בפעולה צבאית. דיין כלל לא נלהב 
לכך. גם בן־גוריון פסק: “לא נגיב בפעולה צבאית על כניסת המצרים לרצועה. 
ואפילו יבוא לשם צבא. גם אם יפעילו המצרים פידאיון — לא נשוב לכבוש את 

הרצועה.“ דיין לא ערער על פסיקתו.
ביישובים  לסייר  בן־גוריון  ביקש  מעזה  צה“ל  נסיגת  לאחר  מעטים  ימים 
סביב הרצועה. מן הסתם חש צורך להסביר למתיישבים את נימוקי ההכרעה, 
שהם הראשונים העשויים לשלם את מחירה. גם מפקד הגדוד של “גולני“ ביקש 
שבן־גוריון ישוחח עם קציניו. על הדשא של קיבוץ מפלסים התכנס סגל הגדוד. 
בן־גוריון, שהתיישב  קומץ צעירים לובשי חקי חגו סביב רעמתו הלבנה של 
במרכז המעגל, אף הוא בבגדי חקי. נראה שבן־גוריון היה נרגש מן הפגישה הזו. 
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ברשותי צילום של אותו אירוע ובו אני עומד, חושש ודרוך, בשולי החבורה. 
בצדו השני של המעגל לכדה עין המצלמה את משה דיין, שרוע אפרקדן על 

הדשא, ישן עמוקות בחוסר נימוס מופגן.

פגישה בכיכר סן פייטרו

החליט  וספיחיה,  הנסיגה  סביב  המהומה  שגוועה  לאחר  תשי“ז,  פסח  לקראת 
דיין לצאת לחופשה באיטליה. האונייה “ארצה“ היתה מהלכת באותם שבועות 
בין ונציה וחיפה, מביאה עולים שהורשו לצאת מפולין. דיין יצא באונייה זו עם 
רות ושני ילדיו הקטנים, אודי ואסף. באחד הימים לפני יציאתו הגיע ללשכה 
אלי זעירא, וסיפר על מטוס תובלה ששירת את צה“ל בימי מלחמת העצמאות, 
לטוס  אמור  הוא  בדרכו  בפלורידה.  פרטית  לחברה  ונמכר  שופץ  ולאחרונה 
לוונציה, שם יימסר לקונים. אלי טען שיש אפשרות לתפוס “טרמפ“ במטוס, 
והוא הציע שנצא גם אנו, הוא ורעייתו אתיקה ואני עם אראלה, ונבלה שבועיים 
ידידו  אל  המלצה  במכתב  אותנו  צייד  ואף  ברכתו,  את  נתן  דיין  באיטליה. 
אסטורה מאיר, משועי היהודים של מילאנו. השארנו את עינת, בת השנתיים 
והיא  הסבתא,  בנפש  נקשרה  כבר  הילדה  נפש  לציון.  בראשון  אמי  עם  וחצי, 
שמחה לשהות קצת במחיצתה ולשחק עם הכלבים והחתולים ויתר האטרקציות 

של החצר המרתקת של בית הורי.
על  ה“בדק“  אנשי  אותנו  החתימו  יצאנו  בטרם  וִאטי.  מיושן  היה  המטוס 
שעות,  תשע  טסנו  אסון.  של  במקרה  כלשהן  תביעות  על  מראש  ויתור  כתב 
בישיבה לא נוחה על ספסלי־רצועות ששימשו בעבר צנחנים, ללא מיזוג אוויר 
או חימום, ברעש מחריש אוזניים, עם לחם צר ומים לחץ. רווח לנו כאשר ראינו 
דרך החלונות את תעלות ונציה. הופתענו כאשר המטוס נחת על שדה דשא, 
גלימה  עוטה  גבהן  כומר   .)Lido( לידֹו  האי  של  הצפופים  הבתים  בין  ממש 
קבוצת  עם  המטוס,  לצד  הדשא,  על  רגל  בכדור  שיחק  קרסוליו,  עד  שחורה 
ילדים. נזכרתי בדון קמילו. אני כבר הייתי “ותיק“ בחוויית הפגישה הראשונה 
עם העולם הגדול, אך אראלה התרגשה כאשר גילתה למרגלות המטוס פרחי 

“ילקוט הרועים“. היא אמרה: “תראו, זה כמו בבית!“
אין צורך לספר בפרוטרוט את קורותינו באותו טיול מוצלח ומעניין. לאחר 
ונציה ביקרנו בוורונה ובמילאנו, בפירנצה ובנאפולי ולבסוף כמובן גם ברומא. 
כאמור,  עניין.  בהן  למצוא  עשוי  שהקורא  אפיזודות  שתיים־שלוש  רק  אספר 
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קיבלנו מדיין מכתב הפניה לאסטורה מאיר, ראש הקהילה היהודית של מילאנו. 
עם הגיענו מיהרנו להתקשר עמו ומיד הוזמנו למשרדו. זה היה ערב ליל הסדר, 
וקווינו שנוזמן לסדר כדי לחוות פסח בנוסח יהודי איטליה. אולם אסטורה מאיר 
פתח ואמר מיד: “אני מכיר אתכם הצברים, אתם בוודאי לא מתעניינים בחיים 
לה־סקאלה.  לאופרה  כרטיסים  ארבעה  בשבילכם  לי  יש  אבל  שלנו,  הדתיים 
בוודאי תעדיפו את זה.“ למחרת העמיד אסטורה מאיר לרשותנו את מכוניתו, 
)Lago Maggiore(, עד לקצהו  ַמג‘ֹוֶרה  לַאגֹו  אותנו במעלה  נהג שהסיע  עם 
 ,)Isola Bella( הצפוני של האגם האלפיני המוארך. בדרך קפצנו לאיזֹולה ּבֶלה
ראינו את המיטה המפוארת  נבנה ארמון בתקופת הרוקוקו.  אי באגם שעליו 

שבה בילה נפוליאון מספר לילות עם רעייתו ז‘וזפין.
את לבי שבתה יותר מכול פירנצה, ערש הרנסנס. פה פגשתי לראשונה את 
כל גיבורי הדור: ג‘וטו ומגדל הפעמונים שלו, ברונלסקי וכיפת הקתדרלה, פסליו 
של דונטלו, וכמובן “דוד“ של מיכלאנג‘לו. כמה עושר! איזה יופי! והכול בעיר 
אחת בתוך כמה עשרות שנים בלבד. נאפולי, לעומת זאת, עשתה עלינו רושם 
הוא קרבתה  אז,  לנו  נראה  כך  היחידי,  ומוזנחת שיתרונה  עיר צפופה  מדכא. 
לפומפיי. לשם הגענו באוטובוס דחוק ומסריח, שרק בדחיפת מרפקים הצלחנו 
לעלות עליו. בשלב זה תכפו של אראלה געגועיה לעינת והיא לא עמדה בפיתוי 

לקנות בשוק בובה ענקית ומצועצעת.
כאשר הגענו לרומא התברר שגם משה דיין ובני משפחתו נמצאים בעיר. לא 
רצינו להטריד אותם, אבל למחרת נפגשנו במקרה בכיכר סן פייטרו בוותיקן. 
קהל רב התאסף שם, בציפייה לצאתו של האפיפיור למרפסת, כדי לשאת את 
הברכה השבועית שהוא נוהג לברך בה את הקהל. רות היתה עסוקה במקום 
וכל  יצא ה“פפה“ למרפסת  ילדיו, כאשר לפתע  ודיין עמד שם עם שני  אחר 
הקהל העצום כרע על ברכיו בכיכר. אודי ואסי הופתעו ונטו אף הם לכרוע ברך, 
אבל משה תפס בצווארוניהם והעמיד אותם על הרגליים. לאחר מלחמת סיני 
היתה דמותו של דיין מוכרת, ומספר פפראצי צילמו אותנו מכל הכיוונים. אחת 
אראלה.  לצדה של  עומד  דיין  נראה  ובה  למחרת,  בעתונים  נדפסה  התמונות 
בתחתית התמונה הופיע הכיתוב: “גנרל משה דיין, גיבור סיני, ואשתו.“ הכיתוב 
לא אמר הרבה לאיטלקים, אבל למחרת פורסמה אותה תמונה בעיתון “מעריב“, 

עם אותה כותרת שעוררה צחוקים בקרב מכרינו בארץ.
ארבעה  נותרו  ובידיהם  ארצה,  חזרה  בטיסות  סודרו  משפחתו  ובני  דיין 
כרטיסי־חזור באונייה. קיבלנו לידינו את הכרטיסים המיותמים, ונסענו ברכבת 
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לביקור  אותן  וניצלנו  להפלגה  עד  שעות  כמה  לנו  נותרו  לוונציה.  הלילה 
קנתה  אראלה  בארנק.  שנותרו  האחרונות  הלירטות  ולבזבוז  שניים  או  באתר 
כאשר  דובדבנים.  קנינו  האחרונות  ובמטבעות  אלגנטיות,  סנדלים  זוגות  שני 
יצאנו לאיטליה אמרו לנו המבינים שבנאפולי יש להיזהר מגנבים, אך בצפון 
האוכלוסייה תרבותית יותר. אכן, בהיותנו בנאפולי לא הנחנו ידינו מהארנקים 
ונשמרנו מאוד לנפשותינו. אך בשעות האחרונות בוונציה פסה דאגה מלבנו. 
כאשר יצאנו מחנות של סנדוויצ‘ים השאירה אראלה את הסנדלים על ספסל. 

כעבור דקה או שתיים, כאשר חזרנו למקום, כבר לא היה זכר לסנדלים. 
למדי,  מרווחים  תאים  קיבלנו  מיוחדת.  חוויה  היה  ארצה  באונייה  השיט 
אבל באונייה הצטופפו כ־700 עולים. התנדבנו לסייע לצוות אנשי הסוכנות 
ורוסיים  פולניים  היו העולים שרים שירים  היהודית בתהליך המיון. בערבים 
יפים, והאווירה היתה ציונית למהדרין. ביום הרביעי להפלגה, אחר הצהריים, 
הסתמן במזרח קו הרקיע של הר הכרמל. כל העולים עלו על הסיפון ופרצו 

בשירת התקווה, וגם אנו עמדנו שם דומעים ושרים. 
מן הנמל נסענו אל בית הורי, לאסוף את עינת. המפגש היה מרגש. ניכר 
שהילדה מאושרת, אך נבוכה לאחר חמישה שבועות של פירוד. היא ישבה על 
ברכיה של אראלה, ליטפה את שערותיה ומלמלה במעין פליאה: “כמה יפות 

שערותיך השחורות! כמה את יפה!“

ימים אחרונים בלשכת הרמטכ“ֹל

עם שובו של דיין לתל אביב, הוא הודיע לבן־גוריון על רצונו לסיים את תפקידו 
כרמטכ“ל. עתה היה ברור שימיו בלשכה ספורים. באותם ימים העסיק את דיין 
נושא כאוב. בידי צה“ל היו בתום המלחמה יותר מ־5,000 שבויים, ובכלל זה 
קצינים לא מעטים. בין השבויים היה גם הגנרל דיגווי, מושל עזה שהיה אב 
בית הדין שדן את עצורי “העסק הביש“ למוות ולתקופות מאסר ממושכות. 
בנוסף לששת אסירי “הפרשה“, היו בידי המצרים שלושה שבויים חיילי צה“ל. 
במסגרת המשא ומתן העקיף על חילופי שבויים הוגשה תביעה לכלול בעסקה 
גם את אסירי המחתרת היהודית, אלא שנאצר טען שאלה אזרחים מצרים ואין 
לצה“ל כל מעמד בעניינם. אברהם דר, הוא ג‘ון דרלינג המסתורי שהקים את 
ניסה להשפיע על  ימים בלשכה. הוא  ויוצא באותם  הרשת במצרים, היה בא 
דיין שלא יתיר את החזרת השבויים המצרים בלא שחרור האסירים. המגעים 
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התמשכו, ולא הסתמנה כל הגמשה בעמדת המצרים. בסופו של דבר הוחלט 
אסירי  בלבד.  השבויים  צה“ל  לחיילי  בתמורה  המצרים  השבויים  את  להחזיר 
הפרשה נידונו לשבת במאסר עוד עשר שנים, עד שמאיר עמית, כראש המוסד, 

הצליח להחזירם ארצה בתמורה לשבויי מלחמת ששת הימים. 
לימים הועלתה הטענה שדיין לא ניצל את ההזדמנות לחסוך מהאסירים 
עשר שנות סבל מיותרות. הייתי מודע היטב לשיקוליו של דיין בפרשה הזו, 
ונראה לי שאני רשאי לומר למצער שההאשמה, כאילו דיין נמנע מאותם חילופין 
בכוונת מכוון, היא דיבה חסרת שחר. בשלב מסוים העריכו הגורמים שטיפלו 
בעניין, שהדבר לא יצלח ועדיף לשחרר את צה“ל מעול הזנתם ושיכונם של 
אלפי השבויים המצרים ולא לשגות באשליה שנאצר יתקפל. איש אינו יכול 
לדעת אם היה סיכוי שנאצר יוותר אם לאו. לנו נראה באותה עת שהוא אינו 

להוט לראות את אלפי שבוייו שבים הביתה וחושפים את חרפת המפלה.

אתגר ותגרה

לשכתו  כראש  תפקידי  את  לסיים  לי  והציע  לחדרו,  דיין  לי  קרא  יוני  בסוף 
את  רצוף  כנרטיב  שיתאר  לספר,  הרמטכ“ל  לשכת  יומן  לעיבוד  ולהתפנות 
ייכתב  שהספר  ברור  היה  לקראתה.  שהובילו  והנסיבות  סיני  מלחמת  פרשת 
כמסמך סודי, שיוצפן לפי שעה בארכיון, ולכן ניתן יהיה לספר בו את מלוא 
הסיפור, על סודותיו הכמוסים ביותר. דיין אף פעם לא טרח להסתכל על היומן 
שכתבתי, אך הוא היה מודע לטרחה הרבה שטרחתי בכתיבתו. בידי הצטברו 
יומנים, אינו  כמה אלפי עמודים של רישום גולמי. אלא שהיומן, כדרכם של 
מספר את הסיפור באופן רציף, אלא מדווח בשעת אמת על פגישות ואירועים 

לפי סדר התרחשותם ואינו נעצר לסיכומי הפרשות וניתוחן. 
שמחתי על ההצעה כמוצא שלל רב. לרשותי הועמדו שני חדרים קטנים 
בבניין טמפלרי ישן וקטן, ששימש את דיין למנוחה. כאן גם נהגנו לסעוד את 
ארוחות הצהריים שלנו ולקיים פגישות פחות רשמיות. כדי לשמור על חשאיות, 
הועמדה לרשותי כתבנית של אגף המודיעין, בעלת סיווג ביטחוני גבוה. במשך 
קרוב לשנה ביליתי באותו מבנה קטן. הייתי מגיע כל בוקר בשמונה ולא משתי 
משולחני עד השעה חמש, ולעתים אף מאוחר מזה. כאשר סיימתי את המלאכה 

כבר עזב דיין את תפקידו, ובמקומו מונה חיים לסקוב.
את יומן לשכת הרמטכ“ל רשמתי בשעתו בכתב ידי, בתוך מחברות. כל 
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כאשר  עותקים.  בשני  אותו  שהדפיסה  לכתבנית,  היד  כתב  את  מסרתי  בוקר 
ניגשתי להכנת הספר התברר לי שנפלו ביומן שיבושים רבים. חלקם נבעו מן 
הכתיבה החפוזה שלי, וחלקם נבעו משגיאות הדפסה של הכתבנית, שהתקשתה 
ידי הפתלתול. בחודשים הראשונים נאלצתי לערוך תיקונים  לקרוא את כתב 
באחד מעותקי היומן המודפס. במקביל צילמתי מסמכים רבים וקיבצתי אותם 
לפי נושאים וסדר כרונולוגי. את כל החומר הרב הזה כינסתי בכרכים שנכרכו 
עבורי באגף המודיעין. היומן תפס שבעה כרכים, וגם המסמכים קובצו בשבעה 

כרכים, שיחד עם היומן שימשו לי חומר גלם לחיבור הספר. 
העבודה על הספר ארכה כשנה. הנוסח הסופי נשא את הכותרת: “אתגר 
ותגרה: הדרך למבצע קדש — 1956“. הוא הודפס ונכרך בארבע כרכים, בארבע 
עותקים כל אחד. העותק הראשון נמסר לבן־גוריון, השני לדיין, השלישי לפרס 
והרביעי לרב־אלוף לסקוב, הרמטכ“ל החדש. בידי נותרה הטיוטה. הספר נשאר 
חסוי, כמצופה, במשך 35 שנה, וראה אור בשנת 1991 בהוצאת המרכז למורשת 
בן־גוריון. בנוסח שפורסם לא הכנסתי שום תיקונים מהותיים. ערכתי קיצורים 
בקטעים שנראו בשעתו חשובים אך כיום עשויים לייגע את הקורא. אני רואה 
בספר הזה תעודה מקורית בת התקופה, שיש לגשת אליה בחשדנות אך היא 

עשויה להבהיר את הפרשה.

צומת דרכים

יצחק נסיהו, מחליפי כראש הלשכה, עדכן אותי מדי פעם בפעם על הנעשה 
בצה“ל. למרות זאת הייתי כל אותה שנה בבדידות מזהירה. לא השתייכתי לשום 
פורום ולא היה עלי לדווח לאיש על מעשי. הריחוק מן הפרהסיה הצה“לית צינן 
שעם  החלטתי  הצבאי.  לשירות  ביחס  בי  נותרה  שעוד  ההתלהבות  מעט  את 
השלמת הספר אצא לארצות הברית, להמשך לימודי. תשוקתי לעולם האקדמי 
לא פגה מאז ימי נעורי, ועתה נראה היה שהגיע הזמן להגשימה. התחלתי לברר 
כיצד ניתן לממש את מבוקשי. אראלה כבר היתה בהיריון מתקדם. קיום ארבע 
נפשות בארצות הברית, בנוסף לשכר לימוד והוצאות הנסיעה — עניין כבד הוא 
למי שחי ממשכורת של סגן־אלוף בצה“ל. לכן פניתי למספר אוניברסיטאות 

בארצות הברית, לבקש מלגות על סמך הצטיינותי בלימוד התואר הראשון. 
של  הצעתה  את  לאמץ  החלטתי  אך  חיוביות,  תשובות  מספר  קיבלתי 
אוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. סברתי שיש ערך לימודי רב לעצם השהייה 
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של שנתיים בעיר ניו יורק. המלגה חושבה עבור סטודנט רווק, והיתה אמורה 
הערכנו  הסטודנטים.  במעונות  ומגורים  קיום  ודמי  הלימוד  שכר  את  לכסות 
לימודי.  בהמשך  מאוד  דיין, שתמך  אל משה  פניתי  כפול.  סכום  לנו  שדרוש 
הוא הפגיש אותי עם יקותיאל פדרמן, בעל רשת המלונות דן. פדרמן התקשר 
הדרושה  המלגה  את  ישלימו  שהם  והוסכם  בפילדלפיה  עשירים  ידידים  עם 

למחייתנו. 
באוניברסיטת קולומביה נוסד לא מכבר בית ספר חדש ליחסים בינלאומיים 
היסטוריה  היה  שלי  ההתעניינות  תחום   .)School of International Affairs(
בת זמננו, אלא שנושאים אלה לא נלמדו עדיין במחלקות להיסטוריה, ומסגרת 
הלימודים בתחום היחסים הבינלאומיים התאימה לי יותר. נרשמתי אפוא לבית 
הספר ליחסים בינלאומיים. אלא שעתה ניצב בפני מכשול מצד צה“ל. יכולתי 
לפרוש משירות הקבע, אך האמנתי שטרם מיציתי את האפשרויות לשירות מעניין 
ופורה. לא הייתי מוכן לזרוק מאחורי גווי עשר שנות שירות, ולפרוש מהמסגרת 
שנטתה לי חסד בכל התפקידים שמילאתי בה עד כה. מנהל הסגל הודיע לי כי 
צה“ל אינו מוכן לתת לי חופשה ללא תשלום, וכי כדי לסלול את הדרך להמשך 

שירותי בתפקידי פיקוד, עלי לצאת בסתיו הקרוב לקורס פיקוד ומטה. 
לי:  נוקשה כדרכו, אמר  ביקשתי פגישה עם הרמטכ“ל. לסקוב, לבבי אך 
“התחלת את דרכך כקצין קרבי והצלחת. לא מילאת תפקיד פיקוד ביחידות 
שדה זה שמונה שנים. הגיע הזמן שתחזור למסלול הקידום הקרבי בטרם יהיה 
הייתי  לא  הפוכה:  מסקנה  להסיק  לי  סייעה  לסקוב  עם  השיחה  מדי.“  מאוחר 
משעמם.  עתה  לי  נראה  הצבאי  המקצוע  בצה“ל.  קרבי  בקידום  כלל  מעוניין 
רוח.  וענייני  חינוך  כתיבה,  מחקר,  אחרים:  בנתיבים  מצוי  שעולמי  הבנתי 
כתבתי  הצבא.  את  לעזוב  שאיאלץ  היה  שנדמה  משום  לבי,  אל  התעצבתי 
לרמטכ“ל מכתב ארוך, ובו הסברתי את עמדתי. טענתי שניסיון השירות שלי 
מראה שאני מסוגל לתרום לצבא לא רק במסלול הפיקוד הקרבי. בטוחני שגם 
בעתיד יהיו תפקידים חשובים שבהם אוכל להביא לידי ביטוי את השכלתי ואת 
נטיותי. לפני ששלחתי את המכתב ניגשתי אל סגן הרמטכ“ל החדש, האלוף צבי 
צור, מפקדי הראשון מימי “גבעתי“, וסיפרתי לו על ההתפתחויות האחרונות. 
לי ברירה אלא לבקש את התרת החוזה שלי,  אינו מותיר  לו שצה“ל  אמרתי 
שבין כה וכה עמד לפקוע בקרוב. צ‘רה, המתון והנבון, יעץ לי לגנוז את המכתב 
והציע שצה“ל ירשה לי לצאת ללימודים בארצות הברית לאחר שאסיים את 

קורס הפיקוד והמטה שאליו כבר זומנתי. 
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הבאה.  בשנה  גם  לרשותי  תעמוד  שהמלגה  והתברר  יורק,  בניו  בדקתי 
הודעתי אפוא לרמטכ“ל שאצא לקורס כדרישתו. בדיעבד היה הדבר לטובה. 
הטיסה,  הוצאות  את  לממן  כדי  פניתי  שאליה  האמריקנית,  פולברייט  מקרן 
הודיעו לי שנמנע מהם לתת מלגות לאנשי צבא. פניתי לרמטכ“ל בטענה שאני 
נענש על החלטתי להישאר בצה“ל, ולסקוב הסכים לממן לא רק את טיסתי, 
אלא את טיסת המשפחה כולה. זה היה עבורי צומת דרכים עקרוני. ויתרתי על 

ההזדמנות האחרונה לפנות למסלול של קריירה קרבית, ופניתי לנתיב אחר.

בית הספר לפיקוד ולמטה

את מרבית שנת תשי“ט )1959/1958( ביליתי בבית הספר לפיקוד ומטה. תורת 
היו  הצבאי  המנהל  לימודי  תחכום.  ונטולת  פשוטה  ברובה  לי  נראתה  הצבא 
את  אהבתי  השיעורים.  בעת  פקוחות  עיניים  על  שמרתי  ובקושי  משעממים, 
השיעורים בהיסטוריה צבאית שהעביר ישראל בר. ההצגות שהחניכים הכינו, 
להדגמת פרשות שונות, היו משעשעות. הפן המשמח ביותר היה החברותה. 
צה“ל של שנות ה־50 המאוחרות היה עדיין צבא קטן, וקצינים בדרגי הביניים 
הכירו זה את זה. בקורס הנמשך שנה הופכות מקצת ההיכרויות האלה לידידויות 
של ממש. נטל הלימודים היה רב. הרבינו לבלות ערבים ארוכים בביתנו, או 
פקודות  מצב,  הערכות  ובהכנת  תרגילים  על  בעבודה  אחרים,  חניכים  בבתי 

מבצע ופקודות מנהלה. 
התמהמהה  טלי  אולם  אראלה,  של  הריונה  חודשי  מלאו  הקורס  באמצע 
ללא  אך  למיניהם,  זירוז  אמצעי  ניסינו  העולם.  אוויר  אל  להגיח  רצתה  ולא 
הועיל. לפי עצת אחד הרופאים לקחתי ג‘יפ ונסענו בדרכי עפר משובשות, אך 
כל הטלטולים לא עזרו ואראלה חזרה הביתה בלי צירים. באותו ערב התקיים 
בקורס תרגיל מסכם, ואני נבחרתי לפקד על החטיבה שהופקדה להגן על אזור 
ניצנה מפני התקפה של הצבא המצרי, שבוימה בידי המדריכים. התרגיל נמשך 
כל הלילה ולא רציתי לוותר על ההזדמנות להפגין את יכולתי. קיוויתי שטלי 
תמשיך בתרגילי ההשהיה שלה. רק לפני עלות השחר, כשהצלחתי להדוף את 
מתקפת המדריכים, מיהרתי הביתה ושם התברר לי כי אראלה הובהלה לבית 

החולים וכי נולדה לנו תינוקת חמודה ושמנמנה.
הלימודים באוניברסיטאות בארצות הברית עמדו להיפתח בראשית חודש 
ספטמבר, ימים ספורים לאחר סיום הלימודים בפו“ם. נאלצתי לוותר על מסיבת 
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הסיום של הקורס. כאשר יצאנו לארצות הברית מלאו לטלי חמישה חודשים 
כן  לפני  ימים  היתה קשה במיוחד. כמה  הנסיעה  היתה בת חמש.  ועינת כבר 
סבלתי שוב מהתקף של אבנים בכליות והייתי תשוש. טסנו במטוס “בריטניה“ 
של “אל על“, והחלטנו להתעכב יום או יומיים בפריז. התארחנו אצל פאולה 
לזר חברתנו, אך בקושי רב יכולנו ליהנות מחמדת מקום מגוריה ברציף אנטול 
פראנס )Quai Anatole France(, ממש מעל לגני הטּוילֵרי. בלילה קיבלתי שוב 
התקף. הוזעק רופא שהזריק לי משהו להרגעה. למזלי שוב לא חזרו הכאבים 
הנוראים. קיוויתי להראות לאראלה לפחות קצת מנפלאות פריז שראיתי בימי 
בגני  קצר  טיול  לטייל  אלא  הצלחנו  לא  אך  סיני,  מלחמת  לפני  שליחותנו 
שהופיעו  לאלה  דומה  מפוארה,  תינוקות  עגלת  לנו  השיגה  פאולה  הטוילרי. 
בציורי האיפרסיוניסטים. הסתיו עמד בעיצומו וכאשר חזרנו הביתה נעלמה טלי 

מתחת לשכבה עבה של עלי שלכת שמילאו את העגלה.
סערה  התחוללה  יורק  לניו  הטיסה  בנתיב  לנו.  נעם  לא  הדרך  המשך  גם 
קשה, והמטוס שינה את נתיבו, נחת באיים האזוריים וטיסתנו התארכה מאוד. 
לכולנו  גרמו  המטוס  וטלטולי  גרועה,  היתה  הטיסה  הסערה  בשולי  אפילו 
בפני  התחננה  עינת  כיצד  מסופר  המשפחתית  במיתולוגיה  והקאות.  בחילות 

אימא שתגיד לטייס לעצור רק לרגע, היא מבטיחה לחזור מיד.



253

פרק אחד־עשר

לגלות את אמריקה

העולם החדש

ידידי נחמן קרני, שכיהן כדובר צה“ל בתקופת שירותי בלשכת הרמטכ“ל, שהה 
בניו יורק לרגל שליחות ממלכתית. הוא ורעייתו שרה המתינו לנו בשדה התעופה 
והכינו עבורנו מבעוד מועד חדר במלון מרופט, אבל זול, ברחוב 72, לא הרחק 
משדרת ברודוויי. הגענו מאוחר בערב, מיהרנו להשכיב את הבנות לישון ולא 
יצאנו מהמלון בערבנו הראשון בניו יורק. היינו תשושים ומבולבלים מטלטולי 
הדרך. למחרת בבוקר, בתוך פחות משעה, אירעו שלושה מקרים שהזכירו לנו 
כי הגענו לעולם החדש. יצאתי אל עבר פינת ברודוויי על מנת לקנות עיתון. 
מבלי משים חציתי את השדרה ברמזור אדום, ונפלתי היישר לידיה של שוטרת 
שחורה, שבאדיבות רבה קנסה אותי בשני דולרים. לאחר שנפטרתי מהשוטרת 
פניתי אל מוכר העיתונים, בקיוסק מעוצב בסגנון טיפני, שניצב במרכז השדרה. 
ביקשתי את גיליון ה“ניו יורק טיימס“ ולהפתעתי העמיס עלי המוכר כ־5 קילו 
נייר, ערימה אדירה של חוברות בצבעים שונים ובכותרות משונות. לרגע חשבתי 
ה“ניו  נראה  לי שכך  מיד התברר  עותקים, אך  לי בטעות מספר  נתן  שהמוכר 
יורק טיימס“ ביום ראשון. חזרתי למלון, עמוס לעייפה בעיתונים ובחוויית הקנס 
הבלתי צפוי. מול חלון החדר שבו התגוררנו, במרחק כעשרים פסיעות מאתנו, 
גברים  זוג  ראינו  הסמוך,  בבית  פתוח  חלון  של  המופשלים  לווילונות  מבעד 

צעירים מתגפפים ומתנשקים בתשוקה רבה. גם זה היה חידוש. 
בניו יורק מצאנו מושבה קטנה של אנשי צה“ל, שהגיעו לכאן לרגל לימודים 
או שליחויות שונות. את רובם הכרתי, והם נתנו לנו תמיכה חשובה בראשית 
דרכנו בכרך הענק והמבלבל הזה. בסיועם השגנו דירה צנועה ולא יקרה בקצה 
הצפוני של מנהטן. באותה קומה, דלת מול דלת, התגוררה משפחתו של האלוף 
אגף  כראש  תפקידו  את  סיים  צניחה,  בתאונת  שנפצע  האלוף,  עמית.  מאיר 
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המודיעין ויצא ללמוד מנהל עסקים באוניברסיטת קולומביה. הרבינו להיפגש 
עם בני משפחת עמית מעבר למסדרון, והיינו לידידים. 

בראשית שנות ה־60 היתה ניו יורק עיר בטוחה למדי. תושבי הסביבה היו 
ברובם יהודים או אירים־קתולים. ברחובות ובחנויות נתקלנו רק במעט כושים 
או פורטוריקנים. עינת למדה בבית ספר ציבורי, שהיה מרוחק מספר בלוקים 
בלוויית אילת, בתם הצעירה של מאיר  נהגה ללכת לבית ספר  היא  מביתנו. 
ויונה עמית, מבלי שנזקקו לליווי אדם מבוגר. גם בפארק יכלו הילדות לשחק 

באין מכלים. 
הבית שבו התגוררנו היה שייך למשפחת רוז העשירה, אולם קיימנו מגע 
אישי רק עם השרת, שגר בקומת הקרקע וטיפל בכל צורכי הבית. ה“סּוּפֶר“, כפי 
Superintendent(, אהב את הטיפה המרה  שכינינו אותו דרך קיצור )מלשון 
ותמיד היה מבוסם, מעט או הרבה. מנהל הבתים מטעם משפחת רוז היה יהודי, 
שהגיע רק כדי לגבות את שכר הדירה. החלטנו להציב על משקוף הפתח מזוזה 
כדת וכדין, שכן סברנו שבגולה עלינו הישראלים להפגין את זהותנו כיהודים. 
הזמנו מזוזה מתוצרת הארץ, ובינתיים נשאר המשקוף עירום מספר שבועות. 
הדבר צרם את עיני המנהל והוא רמז לנו בעניין רמיזות עבות. פעם סיפר שיש 
לו מזוזה במכונית ופעם סיפר שבבית יש כל כך הרבה יהודים עד שה“סופר“ 
 .)Master Mezuza( “שאל אותו מדוע אין מרכיבים בכניסה לבניין “מזוזת על
כאשר הגיעה מזוזתנו נאלצנו להזעיק את ה“סופר“ הקתולי, שרק הוא ידע איך 

מחברים אותה למשקוף העשוי מתכת.

קולומביה

אוניברסיטת קולומביה נמצאת בסמיכות רבה להארלם. לעתים קרובות הזדמן 
לי לרדת בתחנת הרכבת ברחוב 125, לב השכונה השחורה. מחמת הסקרנות 
הרביתי לשוטט ברחובות הסמוכים, נהנה מהניחוחות ומהרעשים. באוויר כבר 
מחאה  כרזות  מספר.  שנים  כעבור  עוזו  במלוא  שיפרוץ  המתח  היטב  הורגש 
נתלו למלוא רוחב הרחוב, על קירות הבתים הודבקו מודעות בענייני המאבק 
לזכויות האזרח ופה ושם כבר הופיעו ציורי גרפיטי מלווים בטקסטים חתרניים. 
פעמים אף נקלעתי לאספות רחוב שבהן נאמו פעילי המוסלמים השחורים או 
אקטיביסטים אחרים. לפי שעה הרגשתי את עצמי בטוח לגמרי. יכולתי לעמוד 

שם ולהקשיב לנאומים הלוהטים בלי כל חשש. 
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קולומביה שייכת לקבוצת האוניברסיטאות רבות היוקרה, הנקראת “ליגת 
הקיסוס“ )Ivy League( על שם הצמח המטפס על רבים מן הבניינים המהודרים 
המנהלה  בבניין  והדר.  מכובדות  רצינות,  משדר  הקמפוס  מראה  והעתיקים. 
שבמרכז הקמפוס קיבלה את פני, במאור פנים, הפקידה הממונה על הטיפול 
בסטודנטים זרים. הבניין דומה להיכל רומי, וגרם מדרגות רחב מוליך אל אולם 
ניצב פסל של אלת החוכמה מינרווה.  )Aula(. בחזית הבניין  הכבוד המרכזי 
אותי אל  והפנתה  אותי בקיצור פרק בהלכות האוניברסיטה,  לימדה  הפקידה 
משרד בית הספר ליחסים בינלאומיים. המשרד שכן בסמטה צרה מחוץ לקמפוס 
הראשי. את רוב ההרצאות שמענו באחד הבניינים המפוארים שעיטרו את חצר 
הקמפוס מכל עבר. בִמנהלת המכון נהגנו להתאסף רק פעם בשבוע, בימי שישי, 
ולהתרועע עם החברים  סידורים מנהליים  להקשיב להרצאות אורח, להסדיר 
אגב שתיית פחית בירה. את רוב זמני ביליתי בספרייה המרכזית, מבלי לדעת 

מי הוא אותו בטלר )Butler( שעל שמו נקראת הספרייה הנפלאה הזו. 
אכן, הגעתי לעולם זר ולא מוכר. ידעתי שנוסף על הלימודים הפורמליים 
יהיה עלי ללמוד הרבה דברים חדשים, כדי למצוא את ידי ואת רגלי בתרבות 
שונה מכל מה שהכרתי. הייתי “קולונל“ מכובד מעבר לשנתו השלושים, עם 
ניסיון לא מועט, אבל אתי למדו נערים ונערות בראשית שנות העשרים לחייהם, 
בוגרי מכללות בעלי ידע ברוב הנושאים הנלמדים. הקושי העיקרי היה החובה 
להגיש מדי שבוע עבודה בשפה האנגלית. הציון שקיבלתי באנגלית בתעודת 
הבגרות היה “לא מספיק“. במשך השנים אמנם שיפרתי במידת מה את ידיעת 

השפה, אולם יכולתי לכתוב עבודות באנגלית נותרה מוגבלת. 
עד מהרה התיידדתי עם כמה מתלמידי המכון. היו שם סטודנטים מתריסר 
ארצות, ורוב ידידי באו מקרב התלמידים הזרים. דוד סֹוֶרטגַר, בנו של איל 
בחור  וֶַטֶקנצ‘ארי,  יוסף  הדרומית;  מקוריאה  יפהפייה  יו,  אינה  פרסי;  נפט 
מבריק ממדינת ֶקַרלה שבדרום הודו, שהשתייך לקהילה ה“סורית“ אשר כתבי 
אֹוַקמֹוטֹו,  שֹומּפֵי  הקדום.  העברי  לכתב  דומה  בכתב  כתובים  שלה  הקודש 
היתה  האמריקנית  שהתרבות  משום  עזרתי  את  לבקש  ִהרבה  השקדן,  היפני 
עבורו זרה עוד יותר. הוא לא חזר ליפן, וברבות השנים קיבל משרת פרופסור 
מילר,  בלינדה  נעזרתי  במיוחד  הברית.  ארצות  במערב  המכללות  באחת 
יוקרתית  באוניברסיטה  כפרופסורית  שימשה  שלימים  יהודייה  סטודנטית 
בבוסטון. עבורה הייתי, מן הסתם, מעין גיבור ציוני מהולל. היו לי קשרים 
טובים גם עם ג‘ק מקיּואן, ג‘ינג‘י קתולי ממוצא אירי. הוא היה מייג‘ור גזוז 
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שפה  מצאנו  הטרור.  נגד  במלחמה  התמחה  ולימים  הנחתים,  מחיל  בלורית 
משותפת כאנשי צבא.

מעניינים  אישים  כמה  של  להרצאות  להאזין  זכינו  השישי  יום  בפגישות 
שלימים  רֹוסטֹו,  וֹולט  גיניאה;  שליט  ֶסקּו־טּוֶרה,  אחמד  אלינו  הגיעו  במיוחד. 
ראלף  ביטחון;  לענייני  ג‘ונסון  הנשיא  כיועץ  בתפקידו  עמו  להיפגש  שבתי 
בין ישראל למדינות ערב;  באנץ‘, הדיפלומט האמריקני שתיווך בשנת 1949 
ופול־אנרי סּפאק, ראש  וילי ברנדט, בטרם נבחר כקנצלר גרמניה המערבית; 
קלה  צהריים  לארוחת  ומתאחדת.  ההולכת  אירופה  וממנהיגי  בלגיה  ממשלת 
הייתי יורד למרתף הקולג‘. שם ניתן היה להשיג בשני דולר קערית בשר טחון 
הסטודנטים  היו  ה־50  שנות  בסוף  שדה.  תות  עם  יוגורט  של  וגביע  בצ‘ילי 
בקולג‘ עדיין “מרובעים“ מאוד. כולם לבשו מעין תלבושת אחידה — חליפות 
הבוגרים  קולג‘.  לכל  תואמת  פסים  דוגמת  עם  ועניבות מפוספסות,  מחויטות 

ענדו בגאווה טבעת זהב עבה שסמל הקולג‘ טבוע עליה. 
כאשר חזרתי אל הקמפוס בסוף שנות ה־60, בשיאו של מרד הסטודנטים, 
הכול השתנה בו מן הקצה עד הקצה. הקמפוס המגוהץ והרחוץ בקפידה היה 
עתה מלוכלך, מכוסה כולו בכרזות בד גדולות. קירות הבתים העתיקים היו עתה 
מקושטים בגרפיטי צבעוני, שקרא תיגר לא רק על ִמנהל האוניברסיטאות אלא 
על דרך החיים האמריקנית בכללותה. על בניין הספרייה, למלוא גובהו, היו 
תלויים סרטי בד שחורים, לאות אבל על חמישה סטודנטים שנהרגו בעימות עם 
המשמר הלאומי באוניברסיטת קנט באוהיו. אפילו פסלי הדמויות ההיסטוריות, 
הפזורים בחצר, הולבשו במעילי עור שחורים ונחבשו במצנפות צֶ‘ה גווארה. 

ברחבי הקמפוס לא נראה אפילו סטודנט אחד העונד עניבה.

 ✦ ✦ ✦

קולומביה הצליחו מארגני המכון  היוקרה הרבה שנודעה לאוניברסיטת  עקב 
שלי למשוך אליו את מיטב המורים. אספר כאן על שלושה שהרשימו אותי 
גֶ‘סאּפ, חבר הוועדה האנגלו־ במיוחד. חוק בינלאומי למדנו מפיו של פיליפ 
ארץ־ לבעיית  פתרון  למצוא  הצלחה,  ללא   ,1946 בשנת  שניסתה  אמריקנית 
ניו־ ואינטלקטואל  אמריקני  אריסטוקרט  נפש,  אציל  איש  היה  הוא  ישראל. 

יורקי. ב־1961 הוא התמנה כשופט בבית הדין הבינלאומי בהאג. 
צ‘רלס עיסאווי היה ערבי נוצרי מלבנון שחי שנים רבות במצרים והתפרסם 
הודות לספרו הקלאסי על הכלכלה המצרית. שנים רבות חי גם בגרמניה ושלט 
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היטב בשפה הגרמנית. נגעה ללבי במיוחד העובדה שהוא תרגם לאנגלית קובץ 
החיוך  בעל  עיסאווי,  רילקה.  מריה  ריינר  עלי  האהוב  המשורר  של  משיריו 
הביישני והמבט הפקחי, מהאנשים התרבותיים ביותר שהכרתי מימי, שלט היטב 
הן בתרבות הערבית והן בתרבות אירופה. שיעוריו היו מרתקים בגלל המטפורות 
העשירות שבהן השתמש וסטיותיו הרבות מדיון כלכלי יבש אל עבר עניינים 
היסטוריים וספרותיים. הכרתי גם את רעייתו הגרמנייה, שנהגה לבוא לקמפוס 
באולם  ועוגיות  תה  כוס  לסטודנטים  להגיש  והתנדבה  ארבע  יום בשעה  בכל 
המהודר של המחלקה לפילוסופיה. קרבה רבה ביותר חשתי כלפי פרופסור ג‘יי.
סי. הורביץ, שהתמחה בהיסטוריה המדינית והדיפלומטית של המזרח התיכון. 
בנעוריו בילה שנה בקיבוץ משמר העמק והוא ידע עברית על בוריה. הוא טיפח 

אותי וגם נעזר בי לבירור סוגיות שונות במדיניות ישראל. 
רציתי  לביתנו הדל.  גם  להזמין חברים  לאחר שהתבססנו קמעא התחלנו 
שגם אראלה תכיר את הנחמדים מבין הסטודנטים. לליל הסדר הזמנו את רוזטה, 
איטלקייה מפיזה בעלת חוש הומור ופתיחות רבה לעולם. בתום הערב אמרה 
רוזטה שנהנתה מאוד, אולם הוסיפה ושאלה לתומה: “אתם כל כך נחמדים, איך 
זה שכל היהודים בפיזה הם כל כך לא נחמדים?“ שאלתי אותה אם פגשה בפיזה 
יהודים מקרוב. היא הודתה שזו לה הפעם הראשונה שהיא סועדת בביתם של 

יהודים.

אבודים בניו יורק

כמסופר לעיל, יצאנו לארצות הברית על בסיס המלגה שקיבלתי מן האוניברסיטה 
והבטחה של יקותיאל פדרמן למשה דיין כי ידידיו בארצות הברית ישלימו את 
הכנסתנו במלגה פרטית. מלגת האוניברסיטה לא הספיקה לצורכי משפחה עם 
שני ילדים. לאחר ניקוי שכר הלימוד, הכסף הספיק בקושי לחודש הראשון, שבו 
היינו צריכים גם לקנות כמה רהיטים וכלי מטבח. מאז הגענו לארצות הברית 

כבר עברו שישה שבועות, אך המלגה מחבריו של פדרמן בוששה לבוא. 
שידעו  הכספיים  הקשיים  אף  על  מאוד.  רוחנו  את  עכר  הזה  המצב 
השנים  בעשור  מהו.  עוני  ידענו  לא  מעולם  בעבר,  בפעם  מפעם  משפחותינו 
שחלף מאז הצטרפתי לצבא הקבע, ואראלה החלה ללמד, חיינו על משכורותינו 
את  שמשכו  צנועים  חיים  מנעמי  לעצמנו  להרשות  ביכולתנו  ביטחון  וחשנו 
ההורים.  לעזרת  לא  אפילו  אחרים,  של  ידם  למתת  נזקקנו  לא  מעולם  לבנו. 
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לפתע נקלענו למבוי סתום, מבלי לראות דרך להיחלץ ממנו. התחלתי להרהר 
האומנם מצדיקה שאיפתי ללימודים אקדמיים את הבושה והעלבון של מצבנו. 
רע להיות עני, אך רע שבעתיים להיות עני בניו יורק. בעיר הזאת אדם מוקף 
משכורת,  על  כאן  שחיו  מישראל  החברים  אפילו  הכול,  העולם.  טוב  מכל 
הרבו לספר על נפלאות בתי המסחר המפורסמים: “מייסי‘ס“, “בלומינגדייל‘ס, 
“אורבך‘ס“ וכל השאר. אנחנו לא יכולנו להרשות לעצמנו אפילו קניית מציאות 
בחנויות זולות. מעל לכול הציקה לי השאלה מנין יימצא הכסף להמשך הדרך. 
בהתקרב נובמבר לא נותרה פרוטה בכיסינו, ולא ידענו מאין תבוא ישועתנו. 

היינו נואשים והתחלנו לשקול שיבה ארצה. 
למנהלי  פנה  הוא  לעזרה.  מיד  שנחלץ  ידידי,  לנחמן  מצוקתנו  על  סיפרתי 
 ,)Israel Bonds( ולמנהל מלווה העצמאות ,)UJA( המגבית היהודית המאוחדת
והמליץ בפניהם להשתמש בי כמרצה באירועי התרמה. שני הארגונים האלה נהגו 
באירועי  האווירה  חימום  לשם  הברית  בארצות  השוהים  בישראלים  להשתמש 
קיבלו  כאלה  מרצים  ארנקיהם.  את  לפתוח  הנאספים  יתבקשו  בטרם  התרמה, 
תשלום קבוע: 50 דולר להרצאה במרחב ניו יורק ומאה דולר להרצאה שתבעה 

שהיית לילה מחוץ לעיר. במונחי הימים ההם היו אלה סכומים לא מבוטלים. 
אותי  והזמינו  העצמאות  מלווה  אלי ממשרדי  טלפנו  ספורים  ימים  בתוך 
 )Open Air Rally( לאספת עם שעמדה להיערך במנהטן. היה זה אירוע פתוח
שנערך בחצי היום, שעה שהעובדים באזור יוצאים להפסקת הצהריים. משטרת 
אזור של מפעלי  והשמינית,  בין השדרה השביעית   23 העיר סגרה את רחוב 
באמצע   .)Ladies’ Garment District( רבים  יהודים  עובדים  עם  טקסטיל 
הרחוב הוצבה משאית שטוחה מעוטרת מכל צדדיה בדגלי ישראל. הנואמים 
הושבו על המשאית וקמו, איש בתורו, לדבר לפני דוכן עם מקרופון שהוצב 

במרכז הבמה המאולתרת.
המזמין  אך  כהוגן,  צלעה  עדיין  שבפי  שהאנגלית  משום  מאוד,  חששתי 
 Israel salutes“ :הרגיע אותי ואמר שכל מה שנדרש ממני הוא לקום ולהצהיר
לפני  !you for the wonderful job you are doing“. שעה ארוכה עמדתי 
ידיים  מחוות  מנסה  כשאני  הזה,  המשפט  את  פעמים  מספר  ושיננתי  המראה 
שונות עד שקבעתי את הנוסח הסופי באישורה של אראלה. קושי נוסף שצריך 
היה להתגבר עליו היה הלבוש. יצאתי לארצות הברית על בסיס חופשה ללא 
תשלום, ולא הבאתי אתי מדים. גם הפעם נחלץ נחמן לעזרה, והשאיל לי את 
מעיל הייצוג שלו ואת כובע המצחייה הנוקשה של קציני צה“ל. בחנות לעודפי 
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ציוד צבאי קניתי מכנסיים, בצבע לא כל כך תואם. הטרידה אותי יותר העובדה 
שלמעיל היו צמודות כנפי צניחה, ואילו אני, כמסופר לעיל, נפסלתי לצניחה 
מטעמי בריאות. יכולתי להסיר את הכנפיים, אך אז היה מתגלה חור ועמו גם 
ובפעם היחידה בחיי הייתי כמתחזה.  “חרפתי“. השארתי אפוא את הכנפיים, 

למזלי, לא נשאלתי על כך כלל. 
בשעה היעודה ירדתי למרכז העיר, שם פגשתי לראשונה את עסקני המלווה 
ג‘ון  השמרנית;  הקהילה  מראשי  גולדשטיין,  ישראל  הרב  לבמה:  עמיַתי  ואת 
גראואל, הכומר ששהה עם אנשי אוניית המעפילים “אקסודוס“; סם דובינסקי, 
המזכיר רב העוצמה של האיגודים המקצועיים בארצות הברית; ומיכל הראל, 
מלכת היופי של ישראל לשנת 1951. מסביב התאספו כמה אלפי יהודים שמילאו 
את הרחוב כליל. מרוב מהומה הייתי נרגש ומבולבל. לפני דיברה היפהפייה. 
כאשר הגיע תורי נעמדתי לפני המיקרופון, במדים מגוהצים למשעי. מן הסתם 
נראיתי כגיבור מהמיתוסים, אך הפסוק שהיה עלי לומר פרח מזיכרוני. גמגמתי 
והתיישבתי. הקהל מחה כפיים בהתלהבות. ספק אם מישהו  משהו לא ברור, 

בכלל הקשיב לרעשים מחרישי האוזניים שבקעו מן הרמקולים. 
היה  וזה ללא ספק  דולר,   50 בן  לידי שטר  הממונה מטעם המלווה תחב 
נוסף. המארגנים  יכול להספיק לנו לשבוע  פיצוי על כל המבוכה. סכום כזה 
שבסביבה.  המסעדות  באחת  צהריים,  לארוחת  המשתתפים  כל  את  הזמינו 
מנה.  הזמינו  וכולם  שלו,  המעולה  הלובסטר  בזנב  מפורסם  שהמקום  התברר 
מעולם טעמתי ממאכלי הים הללו, והחלטתי לנסות. המנה היתה טעימה מאוד 
ואכלתי אותה בתענוג רב. נפרדתי לשלום ונכנסתי לרכבת התחתית הנוסעת 
הקרון,  לדופן  הצמודה  במראה  הצצתי  בפני.  עז  גירוד  הרגשתי  בדרך  לביתי. 
להתקפת  קורבן  שהייתי  מיד  הבנתי  הכר.  לבלתי  עד  התנפחו  פני  ונדהמתי. 
של  מהקמפוס  הרחק  לא   ,110 רחוב  לתחנת  עתה  התקרבה  הרכבת  אלרגיה. 
קולומביה. כסטודנט זר הייתי מבוטח בבית החולים על שם לוקס הקדוש, ששכן 
בשולי הקמפוס. ירדתי מהרכבת ומיששתי את דרכי לאורך הרחוב, משום שגם 
עיני צבו והתקשיתי לראות. כאשר הגעתי לחדר המיון הזעיקו האחיות מכונת 
הנשמה. הן חששו שמא יתפחו גם איברים פנימיים ואני עלול להיחנק. צלצלתי 
לאראלה, והיא הניחה את הבנות אצל יונה עמית ומיהרה לבית החולים. שמחתי 
לקראתה. במערכת הכריזה של בית החולים נוגנו שוב ושוב מנגינות רוויות 
געגועים מפיהם של פרנקי ליין או פול אנקה. לעת ערב כבר הייתי רגוע, אך 

הרגשתי בודד ועזוב בעולם זר ומנוכר. שהיתי בבית החולים כיומיים.
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משפחה אמריקנית טיפוסית

ימים ספורים לאחר שובי מבית החולים חל חג ההודיה. החג הזה הוא אירוע 
מספיק  תמיד  הצלוי  ההודו  תרנגול  ידידים.  להזמין  והזדמנות  משפחתי 
לאורחים רבים. נתבקשתי מטעם האוניברסיטה להודיע האם אנו מעוניינים 
להתארח לארוחת ההודיה אצל “משפחה אמריקנית טיפוסית“. ענינו בחיוב, 
והוזמנו להתארח אצל משפחת Astore Uzieli. לא היינו בטוחים אם עוזיאלי 
מחלצותינו.  במיטב  התלבשנו  המיועד  בערב  טיפוסי“.  “אמריקני  שם  הוא 
עדיין היתה שמורה עמי החליפה שבה נסעתי שלוש שנים קודם לכן לפריז, 
כאשר  השעה.  דרישות  על  עניתי  קולומביה“  “נוסח  חדשה  עניבה  ובצירוף 
היה  עוזיאלי  מר  בחינה.  משום  טיפוסית  משפחה  אינה  שזו  התברר  הגענו, 
מבנותיו  שאחת  יורק,  בניו  הבורסה  מראשי  נכסים,  עתיר  פלורנטיני  יהודי 
נישאה לבנו של הנרי פורד. על קירות הדירה, בשדרה החמישית מול המוזיאון 
האימפרסיוניסטים  גדולי  של  מקוריים  ציורים  תלויים  היו  המטרופוליטני, 
הברון  של  נכדתו  עם  עוזיאלי  מר  התחתן  לכן  קודם  קצר  זמן  הצרפתים. 
היהודי־רוסי דה־גינסבורג, עשירה בזכות עצמה שהיתה נשואה תחילה למר 
גם  נכחו  במקום  “ּפֶריֶיה“.  הצרפתית  הקלים  המשקאות  חברת  מבעלי  לוין, 
סולאנז‘, בתה של הברונית דה־גינסבורג מנישואיה הראשונים, ובעלה ז‘אן־
קלוד לנדאו, יהלומן שממלכתו כללה מלטשות בברזיל ובישראל, משרדים 
אשתו  אך  ניכור,  הפגין  עוזיאלי  מר  במנהטן.  יוקרה  וחנות  אפריקה  בדרום 
הליכות,  פשוטי  כלבבנו,  אנשים  היו  הצעיר  הזוג  ואצילות.  נעימות  שידרה 

מלאי סקרנות וגאים ביהדותם. התיידדנו.
בבית הזוג לנדאו, שאליו הוזמנו פעמים רבות, פגשנו גם את מריון. צעירה 
אינטליגנטית שבאה מתרבות אחרת לגמרי. היא נולדה בווינה, ולאחר סיפוח 
של  הגרמני  הכיבוש  עם  לצרפת.  הוריה  עם  ברחה  הגרמנים  בידי  אוסטריה 
ארץ זו הוברחה מריון לשווייץ. שם סיימה את לימודי התיכון ועברה לארצות 
הברית. אישה נאה ואלגנטית, ששלטה במספר שפות והיתה ספוגה בתרבות 
והשניים  ויזל,  אלי  בסופר  פגשה  היא  אותה  לפני שהכרנו  קצר  זמן  אירופה. 
התאהבו. ויזל עדיין לא זכה אז לפרסום רב, אולם ספרו המצוין “הלילה“ כבר 
ראה אור ושמו החל הולך לפניו. התיידדנו גם אתו והיינו נפגשים מדי פעם 
בפעם. אהבתי את דמותו של אלי, דמות סגופה ואפופת רוחניות זכה. ללא ספק, 

אחד האנשים המרתקים ביותר שעמם נפגשתי בימי שבתנו בניו יורק. 
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הזיכרון הנעים ביותר ששמרתי מן הקשר עם אלי ויזל הוא פגישה בלתי 
ממנהיגי  קאהן,  הרמן  באוסלו.  דווקא  ה־70,  שנות  בראשית  שנפגשנו  צפויה 
הקהילה היהודית בנורווגיה, נולד בסיגט, עיר הולדתו של אלי ויזל. הם חבשו 
את אותו ספסל בישיבה של הרבי ממונקץ‘. שניהם שרדו את אושוויץ, אך לא 
נפגשו שם והקשר ביניהם נותק. במסגרת עבודתי בסוכנות היהודית ביקרתי יחד 
עם אראלה באוסלו, והתארחנו בביתו של הרמן. בערב שבת הגיע לשם במפתיע 
על  בפרוטרוט  לספר  המצע  יקצר  שבת.  ליל  לסעודת  אתנו  והסב  ויזל,  אלי 
הפגישה המפתיעה והמרתקת בין שני חברי ילדות אלה. ישבנו שם כמשותקים, 
כאשר השניים סיפרו זה לזה את קורותיהם, מאז נפרדו כאשר נלקחו למחנה 
כאשר  המסורת.  ממנהגי  הרבה  קיים  אך  דתי,  אדם  היה  לא  הרמן  ההשמדה. 
הגענו לברכת המזון לימד אותנו אלי ויזל נעימה שהיתה שגורה בביתו, בסיגט, 
לפסוק “הרחמן, הוא ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה“. כולנו נסחפנו בדבקות 
ושירת ה“יבבה“ לא פסקה שעה ארוכה.  ונשנית,  למנגינה החסידית החוזרת 
היום נהוגה המנגינה במשפחתנו בכל פעם שמזדמן לנו לברך את ברכת המזון. 
ידידותנו עם אלי ויזל לא עמדה בסחף פרסומו הרב, כאשר הפך לנחלת הרבים, 

אך על כך עוד יסופר.

✦ ✦ ✦

ה־24/23  בליל   .)White Christmas( לבן“  מולד  ב“חג  זכינו  שנה  באותה 
הפארק  היה  בבוקר  התעוררנו  כאשר  כבד.  שלג  במנהטן  ירד   1959 בדצמבר 
יצאנו  בערב  השלג.  מכובד  צנחו  העצים  ענפי  כולו.  לבן  מחלוננו  שנשקף 
אל מרכז העיר. למרות שהיהודים מהווים כשליש מאוכלוסיית מנהטן, בעיר 
שררה אווירה נוצרית למהדרין. כל חלונות הראווה היו מקושטים בזרי העוזרד 
האופייניים לחג, ובשפע של נורות מבהיקות. בכיכרות רבות הוצבו עצי אשוח 
מיסת  נערכה  החמישית  בשדרה  הקתולית  בקתדרלה  אורות.  בשלל  שלהטו 
חצות. נעימות מסורתיות של חג המולד שודרו מכל עבר, וסנטה קלאוס שוטט 

בכיכר להנאת הילדים.
וושיגטון, בקצה התחתון  לאחר חצות סיימנו את סיור חג המולד בכיכר 
של השדרה החמישית. ניצב שם מונומנט בדמות “שער ניצחון“. הכיכר היתה 
רמוס מרגלי האנשים  היה השלג  כבר  זו  אולם בשעה מאוחרת  מכוסה שלג, 
הרבים שהגיעו לכאן. נאלצנו לפסוע בזהירות בין פיסות הקרח. בעודנו עומדים 
בכיכר ומזינים את עינינו באורות ובקהל החוגג, התקרב אלינו צמד שוטרים. 
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לו  יורשה  ושאל בחביבות אם  וגבוה, התקרב אל אראלה  אחד מהם, אדמוני 
לנשקה לרגל החג. אראלה הסכימה, מופתעת. השוטר, שהיה מבוסם אך שלט 
רבה.  בעדינות  אראלה  של  לחייה  על  ונישק  קמעא  התכופף  היטב,  בעצמו 
שני השוטרים בירכו אותנו בצהלה בברכת Merry Christmas ופנו לדרכם. 
נשארנו על עומדנו דקות אחדות, מופתעים ונבוכים. המאורע הנעים והמשמח 
השרה עלינו תחושה של ביטחון ושלווה. זו היתה עבורנו ברכת “ברוך הבא“ 

מאת ניו יורק הרשמית. 
מבעיית עץ האשוח לא יכולנו להתחמק. בגן של עינת הוצב אשוח, וכן 
בבתי כמה ממשפחות חבריה. כצפוי שאלה עינת בת החמש מדוע אין אצלנו 
אשוח, והסברנו לה שאנו יהודים ולא נהוג אצלנו כדבר הזה. הבטחנו שבמקום 
בעיניה,  היטב  ניכרה  האכזבה  המתנות.  גם  וִאתם  החנוכה,  נרות  יבואו  העץ 
אבל היא קיבלה את הדין. ימים אחדים לאחר החג מצאה עינת בקומת הקרקע 
של הבניין, ליד התנור שבו שרפו כל מיני גרוטאות, עץ אשוח קטן ננסי עשוי 
פלסטיק, עם קישוטי נייר נוצצים. אמרנו לה שעליה להחזיר את העץ למקומו, 
לילדה בא סעד מצד בלתי צפוי. אשת ה“סופר“, שמפעם לפעם שימשה  אך 
שמרטפית לבנותינו, הזדמנה לביתנו בדיוק בעת השיחה בעניין העץ. האישה 
הקתולית התערבה ושכנעה אותנו שהחג כבר עבר ושוב אין לעץ כל משמעות 
דתית, ואין כל סיבה שהילדה לא תורשה ליהנות ממנו כצעצוע. השתכנענו, 

ולאושרה של עינת נשאר העץ בחדר הילדות עד שובנו ארצה.

“קריירה“ חדשה

הראשונה,  הופעתי  שלמרות  התברר  הכלכלי.  מצבנו  השתפר  קמעא  קמעא, 
יתרת  ובמשך  אירוע,  מאותו  החל  המארגנים.  בעיני  חן  מצאתי  המגומגמת, 
שהייתנו בארצות הברית, הפכו הרצאות למגביות מקור פרנסתנו העיקרי. גם 
אראלה התחילה לעבוד. היא התקבלה להוראת עברית בבית הספר של הקהילה 
הרקונסטרוקציוניסטית במחוז וֶסטצֶ‘סֶטר, שמצפון לניו יורק. בריאיון היא לא 
זכרה בדיוק את ברכות הנהנין, אבל התקבלה. מן הסתם היתה העברית הרהוטה 
ללכת  לעצמנו  להרשות  יכולנו  כבר  עתה  הברכות.  מן  להם  חשובה  שבפיה 
ל“כנר על הגג“, בכיכובו של ג‘ואל “זירו“ מֹוסֶטל, ולהצגה רומנטית עם שרל 
בואיה וקלודט קולבר. באביב קנינו מכונית משומשת, ב־95 דולר, ויצאנו לטיול 

קצר לאורך נהר ההדסון.
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ה“נאום“ שלי באספת הרחוב לא יכול היה לשמש מבחן של ממש לכושר 
ההרצאה שלי, ולבקשתו של נחמן שבו פקידי המלווה והציעו לי לנסות את 
לי  אמר  רגע,“  עשרים  “מספיק  שלמה.  הרצאה  הפעם  נוספת,  בהרצאה  כוחי 
הפקיד הרחום. מובן שהסכמתי ומיד ניגשתי לחבר את הנאום. המלאכה היתה 
הציע מספר  הוא  וגם  לנחמן,  הנוסח  את  הראיתי  טיוטות  לאחר מספר  קשה. 
אל  ירדתי  שלי,  המאולתרים  השרד  בגדי  את  לבשתי  המיועד  ביום  תיקונים. 
ַהייטסטאּון  העיירה  עד  ונסעתי  מנהטן,  של  המרכזית  האוטובוסים  תחנת 

)Hightstown( שבמדינת ניו ג‘רזי. שם חיכה לי העסקן המקומי. 
התברר שנועדה לי פגישה עם קבוצת יהודים שהתיישבו באזור לפני שנים 
רבות, בחסות הברון הירש, ועדיין עסקו בגידול עופות. הפגישה נקבעה לשעת 
מקום  לבתיהם.  חוזרים  שהלולנים  ולפני  העבודה  סיום  לאחר  ערביים,  בין 
המפגש היה צריף מט לנפול של הקהילה, ששימש גם בית כנסת לחגים. המקום 
הגג  קישוט.  כל  נעדרי  ולא מסוידים  קירות מטויחים  היה עלוב למראה, עם 
העשוי פח גלי הדף פנימה גלי חום שהצטברו בו כל שעות היום מן השמש 
פניהם  יהודים עבדקנים בבגדי עבודה,  הקופחת. התאספו שם כשני תריסרי 
חרושי קמטים מרוב עבודה ושנים. בחדר עמד ריח של עופות. עבורי היתה זו 

“טבילת האש הרצינית“ הראשונה, ואסור היה לי להיכשל בה.
בטרם נכנסנו לצריף לחש לי העסקן שהכול ממהרים לשוב לבתיהם, ולכן 

פורטרט מלוטש עבור פרסומי המגבית המאוחדת
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אין להאריך בדיבור. הניחותי את כתב היד שהכינותי בצד, ופניתי אל היהודים 
כמׂשיח לתומי. הצגתי את עצמי וסיפרתי קצת על נעורי במושבה של ברון אחר, 
הברון רוטשילד, אך בעיקר סיפרתי על הרפתקאותי במלחמת העצמאות ועל 
ניסיוני לצד משה דיין. יכולתי להבחין היטב שהדברים מרתקים את הנאספים. 
נאומי  את  שיבח  העסקן  נגמר.  והכול  שעה  עברה  לא  מלאה.  היתה  הצלחתי 
מעידות  הן  ואין  הנימוס,  משגרת  חלק  הן  שמחמאות  ידעתי  חמות.  במילים 
בהכרח על דעתו האמיתית של המחמיא. רק כעבור זמן הבנתי שהמחמאות היו 

כנות, משום שהזמנות להרצאות נוספות החלו להגיע בקצב הולך וגובר. 
הייתי תשוש מהמתח,  סמוכה.  לעיירה  העסקן  אותי  הסיע  האספה  בתום 
והשעה כבר היתה מאוחרת, אך נאלצתי להמתין עוד כשעה לאוטובוס האחרון 
הנוסע למנהטן. מרכז העיירה, כמו מרכזן של אלפי עיירות בארצות הברית, 
היה נטול כל חן ונוי. תחנת דלק מוארת באורות נאון בוהקים, מסעדה קטנה 
במבנה דמוי אוטובוס, בר אפלולי שאורותיו האדומים הזמינו את הקהל לכוס 
בירה ולשיחה להפגת הבדידות, וכנסייה זקורת מגדל פעמונים בקצה הכיכר. 
לא היתה כאן תחנת אוטובוסים של ממש. ישבתי על ספסל שחוק, עטוף באורה 
הקלוש של תחנת הדלק. לפתע הציף אותי רגש עז של בדידות וחרדה, שלא 
הכרתי מעולם. העיירה נראתה לי כ“שום מקום“, חלק אנונימי מעולם ענק וזר 
המאיים לבלוע אותי. חשתי כאילו הלכתי לאיבוד. זה היה פרי עייפות מצטברת 
מן המאמץ הנפשי הכרוך במעבר לעולם החדש. רק כשהגיע האוטובוס נרגעתי 
הדולרים, שכר  לביתי את מאה  קיבלתי בהמחאה  ספורים  ימים  קצת. כעבור 

טרחתי, בתוספת הוצאות הנסיעה. העתיד התחיל להיראות יותר ורוד.
ה“נאום“ אצל הלולנים פתח בפני “קריירה“ חדשה. במשך השנתיים שבהן 
שהינו בניו יורק השמעתי יותר ממאה הרצאות, עבור המגבית המאוחדת ועבור 
מלווה העצמאות. התועלת העיקרית שהפקתי מעיסוקי זה, כמרצה נודד, היתה 
וצבירת  יהדות ארצות הברית. עם שיפור האנגלית שבפי,  היכרות רחבה עם 
הניסיון בנאום, זומנתי להרצות גם במסיבות הרבה יותר מכובדות. נאמתי בבתי 
כנסת מפוארים, בסעודות פאר בבתי מלון מפורסמים, או בכנסים של ארגונים 
שונים במרכזי הקונגרסים היפים ביותר. רבים מן המפגשים נערכו בסגנון של 
“פגישות סלון“ )Parlor Meetings(, בדרך כלל בווילות מפוארות של עשירי 
הקהילות בפרוורי היוקרה, שיהודי המעמד העליון החלו מתכנסים בהם בשנות 
כאן  להשמיע.  רק  ולא  לשמוע  גם  הזדמנות  לי  ניתנה  אלה  בפגישות  ה־50. 
פרופסורים  רבנים,  הברית:  בארצות  היהודית  הקהילה  רבים ממנהיגי  פגשתי 
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ידועי שם, אנשי רוח שהוזמנו לתפארת המקום והאירוע, וכן עסקנים עתירי 
ולמאמציהם  הברית,  ארצות  ליהודי  הערכתי  גברה  לחודש  מחודש  נכסים. 
המגוונים להמשיך ולקיים את היהדות גם בתנאי החירות והפתיחות שהחברה 
האמריקנית מציעה להם. חשתי מחויבות הולכת וגוברת לקשר שעל ישראל 
לטפח עם היהודים בגולה. הבנתי שעתיד היהודים בארצות הברית אינו תלוי 
חיים  הברית  בארצות  לעצב  ביכולתם  אלא  לארץ,  לעלות  נכונותם  במידת 

יהודיים מודרניים.

אורחים וידידים נוספים

לארח  נדרש  שלא  ביותר,  הדלה  בדירה  ולו  יורק,  בניו  ששהה  ישראלי  אין 
חברים שהגיעו מן הארץ לביקור. גם אנו לא התחמקנו ממצווה זו. לשמחתנו 
הרבה הגיענו בראשית האביב מכתב מנסים אלוני ידידנו, המבשר כי יגיע לניו 
היפה  בשחקנית  ימים  באותם  התאהב  נסים  אנג‘לס.  בלוס  ביקור  לאחר  יורק 
אילנה עדן, שהוזמנה להוליווד לשחק בתפקיד רות המואבייה באחד מסרטי 
יורק  לניו  אנג‘לס  נסע בעקבותיה. מלוס  נסים המאוהב  הקיטש ההיסטוריים. 
הוא הפליג באונייה שהקיפה את חצי היבשת, דרך תעלת פנמה, והגיעה לנמל 
ניו יורק לאחר שלושה שבועות בים. נסים החליט ללכת ברגל מהנמל שבמרכז 
העיר עד ביתנו ברחוב 215, כשלוש שעות של הליכה מאומצת. אין פלא שהוא 
על  שלו,  המיוחד  בהומור  נסים,  לנו  סיפר  כדרכו  ותשוש.  רצוץ  אלינו  הגיע 
מקצת הרפתקאותיו במסע הימי הארוך שעשה. לצערנו אצה לו הדרך לחזור 
הביתה, והוא קיצר את שהייתו אתנו. יחד עם יוסל ברגנר הוא עמד להתחיל את 

עבודתו על המחזה הנפלא “בגדי המלך החדשים“.
של  בממשלתו  החקלאות  שר  אז  דיין,  משה  היה  אחר  צפוי  בלתי  אורח 
בן־גוריון. הוא נפגש בניו יורק עם רחל אהובתו, התקשר עמנו וביקש שניקח 
אותם לטיול באחת השבתות. הכרתי את רחל מימי עבודתי בלשכת הרמטכ“ל, 
וחיבבתי את עדינותה. יצאנו ביחד עם הבנות, במכונית הישנה, לטיול במעלה 
ומשה  הישראלית,  בפוליטיקה  להתעדכן  הזדמנות  היתה  זו  יורק.  ניו  מדינת 

כדרכו לא חסך מאתנו את הסבריו המקוריים ואת דעותיו הביקורתיות.
ורעייתו מירנדה, שתמיד  יורם קניוק  היו הסופר  נוסף שפגשנו לעתים  זוג 
הזכירה לנו את אחת הגרציות של סנדרו בוטיצ‘לי. היה לה יופי נדיר וכל אישיותה 
היתה כמרחפת, דומה יותר למלאך מאשר לאישה. יורם כבר היה ותיק בניו יורק. 
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לאחר תקופה בפריז, הוא החליט לנסות את כוחו בכתיבה ספרותית ועבר להתגורר 
במנהטן. באמצעות הזוג קניוק הצלחנו להציץ קצת, גם אם באופן שטחי, אל 
העולם של “דור הביט“ )Beat Generation( — חוויה שלא הזדמנה לי במפגשי 
עם הבורגנות היהודית. תרבות־הנגד )counter-culture( האמריקנית היתה עדיין 
בחיתוליה והתמקדה בעיקר בהיבטים תרבותיים. יורם לקח אותנו מדי פעם אל 
מרכז העיר. לא הרחק מכיכר וושינגטון השתרע רובע האמנים הנודע גריניץ‘ וילג‘ 
)Greenwich Village(. שם כבר ניתן לרכוש בגלוי מתקנים לעישון מריחואנה, 
הדפסים פופולריים של תמונות ה“יוגנדשטיל“ )Jugendstiel( מראשית המאה, 
נחשפנו  הפרחים“.  “נוער  על  שהתחבבו  מצועצעים  תכשיטים  ושאר  מחרוזות 
פֶרלינגֶטי  לורנס  של  ולשיריהם   )Jack Kerouac( קרואק  ג‘ק  של  לספריו  גם 
)Lawrence Ferlinghetti( ושל אלן גינסברג )Allen Ginsberg(. בבתי הקפה 
של הווילג‘ שררה תמיד אווירה מיוחדת: מעין תערובת רומנטית של אהבה לכל 
שלמרות  התרשמתי  אני  האמריקנית.  המציאות  כלפי  ארסית  וביקורת  העולם 
בהם  גם  דבק  האמריקנית,  הבורגנות  נגד  אלה  צעירים  של  והביקורת  המחאה 

אותו קיטש הטבוע עמוק בתרבות הארץ הזו. 
יותר מכול הרשימה אותי האחידות המשעממת של רוב הבתים והנופים 
שראיתי במסעות המגבית שלי. הרושם החד־גוני הזה התחיל להעיק עלי במשך 
הזמן. דימיתי לעצמי שאילו הייתי קופץ ממטוס במקום כלשהו בארצות הברית, 
הייתי מזהה בו את אותן מסעדות “אוכל מהיר“, את אותם מוֶטלים מרופטים, 
אותם דוכני גלידה של קראוול, ואותן כנסיות בנויות אבני שחם שמגדל לא 
מרשים מזדקר מתוכן. גם בבתי הגבירים היהודים שלט סגנון אחיד: רהיטים 
מרופדים מדי, וארונות זכוכית שאצרו מזכרות מטיולים ברחבי העולם ומעט 
זיקת בעלי הבית למדינת  פינה שהפגינה את  מאוד ספרים. תמיד היתה שם 
ישראל: צילום עם בן־גוריון או עם דיין, מנורה מעוטרת שנרכשה מן הסתם 
בירושלים, ותעודה ממוסגרת המעידה על תרומות למגבית או לקרן קיימת. 
בכול נדף ריח נובו־רישי מופגן. לא היה כמעט זכר לימיהם המרודים של האבות 
והסבים, המהגרים מראשית המאה. כדי לפגוש באלה צריך הייתי לרדת ל“צד 
המזרחי התחתון“ )Lower East Side( של מנהטן. שם עוד אפשר היה לקנות 

מלפפונים חמוצים תוצרת בית, מנה טובה של צ‘ולנט או זוג תפילין בזול.
אנטישמיות כמעט שלא פגשנו, אם כי היינו מודעים היטב לקיומה, אפילו 
באנטישמיות  נתקלנו  אחת  פעם  רק  והעשירות.  המשכילות  השכבות  בקרב 
הַאּפַלַצ‘ים.  בהרי  לטיול  יצאנו  הסמסטר  מחופשות  באחת  וישירה.  עממית 
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באחד  בהם.  ללון  זולים  מוטלים  לחפש  ונאלצנו  דחוק,  עדיין  היה  תקציבנו 
ללינת  התעכבנו  בהרים,  עמוק  המערבית,  וירג‘יניה  של  המרוחקים  האזורים 
ובעלת  היחידים  האורחים  היינו  ללילה.  דולרים  שבעה  שגבה  במוטל  לילה 
ניסינו  הבית שמה לב שאנו מדברים עם הבנות בשפה לא מוכרת. לבקשתה 
להסביר לה מאין באנו ואיזו שפה אנו מדברים, אך הגברת לא ידעה הרבה על 
העולם והתקשתה להבין אותנו. לאחר ניסיונות שונים אורו לפתע עיניה. היא 
הבינה לבסוף וקראה בשמחה גלויה: “אהה! אתם הרגתם את ישו המושיע!“ 
שמחנו שסוף סוף הצלחנו להסביר לגברת את מוצאנו, וקראנו כולנו בשמחה 

רבה: “כן, כן! זה אנחנו!“ והכול בא על מקומו בשלום.

קייפ קוד

בהתקרב חופשת הקיץ השנייה, הציעו לנו ידידינו פאולו וז‘אן קונטיני להתארח 
במשך חודש אוגוסט בבית קיץ שהם שכרו בֵקייּפ קֹוד )Cape Cod(, ולשמור 
על ילדיהם בהיעדרם, לרגל שליחות כלשהי. פאולו, בן למשפחת פינצי־קונטיני 
בימי  התיידדנו  שעמן  צ‘יווידאלי,  משפחת  בנות  של  דוד  בן  היה  מפרארה, 
עורכת  היתה  ז‘אן  לאו“ם.  בכיר  משפטי  יועץ  היה  הוא  בירושלים.  לימודינו 
בכירה בעיתון אופנה יוקרתי. היו להם שלוש בנות בראשית גיל העשרה ובן 
הילדים.  את  והכרנו  רושל  בניו  בביתם  לבקר  הרבינו  שש.  או  חמש  בן  קטן 
האמנו שנסתדר ִאתם יפה. עם תום הסמסטר יצאנו אל לשון היבשה הסוגרת 
על מפרץ ֵקייּפ קֹוד, שאליו הגיעו במאה ה־17 המהגרים הראשונים מאנגליה. 

התברר שמשפחת קונטיני שכרה למשך הקיץ את הצריף הישן שבו בילה 
הסופר האמריקני הנודע הנרי דייוויד תֹורֹו )Henry David Thoreau( כאשר 
כתב את ספרו “קייפ קוד“. כמו רוב הבתים בקייפ, גם הצריף שלנו היה מחופה 
מכל צדדיו ברעפי עץ וחבוי בתוך יער אורנים. בבואנו ליער נתקלנו בגזע עץ 
וכיווני  באזור  הבתים  דיירי  שמות  עם  לוחות,  כתריסר  מודבקים  היו  שעליו 
השביל  על  הצביע  הלוחות  אחד  השונים.  הבתים  אל  המוליכים  השבילים 
המוליך לביתנו. נזכרנו בעליסה מארץ הפלאות, שהתבלבלה בחיפושיה אחר 

הארנב הממהר תמיד.
הבילוי בקייפ קוד הצטיין בטעמים ובריחות שונים מאלה שחווינו במקומות 
אחרים בארצות הברית. במשך חודש היינו מנותקים מהעולם החיצוני. האזור 
משופע באגמים קטנים, הנקראים כאן “שלוליות“ )Ponds(. השלולית הפרטית 
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משוטים  וסירת  מזח,  לנו  היה  יפהפיות.  מים  בחבצלות  מכוסה  היתה  שלנו 
קטנה. מעבר לאגם, מהלך עשר דקות, השתרע חוף האוקיינוס האטלנטי. ניסינו 
בעיצומו.  היה  למרות שהקיץ  מדי,  קרים  היו  המים  אולם  גליו,  בין  להתרחץ 

המקום שוכן מחוץ לזרם הגולף החמים. 
הילדות אהבו לבקר במשרפת הזבל המקומית. הזבל נערם בערימה גדולה 
בתוך מעֶרה ביער, ונשרף קמעא קמעא בתנור ענק ומרשים דמוי אגס, שהתנשא 
לגובה של 20 מטרים. האש לא פסקה בו מעולם. עשן שחור התנשא ממנו כל 
חיוור.  באור  הסביבה  את  שהאירו  אש  גצי  מפיו  נפלטו  ובלילה  היום,  שעות 
הממונה על המקום היה גוי שמן מאוד, בעל מזג נוח. הבנות כינו אותו “אנדרסן 
השמן“. פניו היו תמיד אדומים מלהט האש שהוא הזין בערימות הזבל. הוא 
היה גאה במעשי ידיו. זה היה עולם סגור, שהשתייך לדור אחר והזכיר ימים 

תמימים יותר.
)Provincetown(, בשנים עברו  העיר הראשית באזור היא ּפרֹובינסטאּון 
כוסו  המזחים  שליו.  דייגים  נמל  ועתה  לווייתנים  לציידי  בסיס  ששימש  נמל 
ברשתות שנפרשו לייבוש. משני עברי המזח נתלו כלובי סרטנים שהעלו מעטה 
ירוק של אצות ים. שחפים דאו ממעל, ומדי פעם היו צוללים לשלות דג, מהלכים 
עקב בצד אגודל לאורך המזח כבעלי בית, או נחים על אחת הקלונסאות העבות 
סופרים  משוררים,  של  בזכותם  התפרסמה  פרובינסטאון  במזח.  התומכות 
המחזאים  גדול  או‘ניל,  יוג‘ין  הוא  מכולם  החשוב  כאן.  שחיו  רבים  ומחזאים 
האמריקנים בראשית המאה ה־20. כאן גר וכתב מחזות, שהעלתה גם קבוצת 
התיאטרון המקומית. זכינו לראות את המחזה המפורסם “מסע ארוך אל תוך 

הלילה“ באולם שעל המזח הישן. 
חיינו כמו משפחה מורחבת. בימים היינו שוחים, מטיילים ומשחקים עם 
הילדים. בלילות שקדתי על עבודת הגמר שלי. החיבור עסק בשלבים הראשונים 
באפריל  ה“הגנה“  מתקפת  של  בהשפעתה  ובעיקר  העצמאות,  מלחמת  של 
ובמאי 1948 על המהלכים הדיפלומטיים והמדיניים. כאשר יצאנו לקייפ קוד 
כבר היו בידי צילומי מסמכים רבים, והחלטתי לנצל את החופשה כדי להשלים 
את העבודה. בשעות היום התקשיתי לעבוד, כי לא רציתי לוותר על תענוגות 
החופשה. בערב, לאחר שהילדים הלכו לישון, ישבתי אל השולחן שעליו נכתב 
ספרו של תורו. בשעות המאוחרות האלה שרר בסביבה שקט מוחלט. מדי פעם 
שמעתי צווחות של ציפור לילה, או התנערות של סוס באורווה. השקט הנפלא 

הקל על מלאכתי, ובסופו של החודש כבר היתה בידי טיוטה כמעט מושלמת.
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“מאיר, כמה זה עולה?“

להמשיך  אפשרות  שקלתי  יורק  בניו  לשהותנו  השנייה  השנה  סוף  לקראת 
בלימודים לקראת תואר דוקטור. מבחינה רשמית לא הייתי חייב לחזור לצה“ל. 
וביקש  יורק  בניו  ביקר  כרמטכ“ל,  להתמנות  שעמד  צור,  צבי  האלוף  אולם 
לפגוש אותי. הוא הציע שאתמנה כסגנו של אהרון זאב, במגמה שכעבור זמן 
קצר אחליף אותו כקצין חינוך ראשי. זו היתה הצעה שקשה לסרב לה. המינוי 
רק  בצה“ל  הונהגה  תת־אלוף  )דרגת  אלוף־משנה  לדרגת  בקידום  כרוך  היה 
מרתקים  פעילות  מרחבי  בפני  ייפתחו  זה  וידעתי שבתפקיד  פרישתי(,  לאחר 
לחזור  ששמחה  באראלה,  נועצתי  התעניינותי.  ולתחומי  לכישורי  המתאימים 
הביתה. שהותנו בארצות הברית כבר נמאסה עליה. נתתי לצ‘רה תשובה חיובית 

והתחלנו להתכונן לשיבה.
נותרו לי עדיין מספר עבודות להשלים, אלא שהרצאותי עבור המגביות 
התרבו ונאלצתי לשהות מחוץ לבית ימים רבים. מדי פעם גם החמצתי הרצאות 
לנו מאוד לקראת שובנו ארצה, כדי  וסמינרים, אבל שכר טרחתי היה דרוש 
לקנות את כל המערכות החשמליות ושאר המוצרים שקשה היה להשיגם בארץ 
באותם ימים. מסע הקניות הזה היה מעין ריטואל קבוע בקרב ישראלים חוזרים, 
מקרר  בזול  לקנות  ניתן  היכן  במפגשים:  קבוע  שיחה  לנושא  היה  גם  ולכן 
ביותר עבור תקליטים? האם מערבל מפירמה  חשמלי? מהי המערכת הטובה 
זו עדיף על מערבל מפירמה אחרת? נשים הרבו להשוות מחירי שמלות שקנו, 

ולהחליף מידע בדבר המכירות הטובות שהוכרזו בבתי המסחר.
ולבטא  והיא כבר הטיבה לקשקש  באותו אביב מלאו לבתנו טל שנתיים 
קרובות  לעתים  נשארו  העמיתים  ובדירתם של  בדירתנו  הדלתות  עצמה.  את 
מסחרי  מידע  ולהחלפת  חפוזים  למפגשים  שימש  שביניהן  והמרחב  פתוחות, 
חדש. הילדות התרוצצו בין הדירות באין מכלים. ערב אחד צצה טלי בדירת 
הציגה  הפינות,  באחת  זרוק  רצפה משומש שהיה  סמרטוט  הרימה  העמיתים, 
אותו בגאווה ושאלה: “מאיר, כמה זה עולה?“ לאחר רגע של תדהמה פרצנו 
כולנו בצחוק. היה ברור שהילדה הציבה מעין מראה שבה השתקפנו כולנו, כפי 

שנראינו באותם ימים — עוסקים באופן אובססיבי במחירים וברכישות. 
בסוף יוני 1961 התקיים באוניברסיטה טקס הענקת תארים. עתה הייתי זכאי 
על  לוותר  רציתי  ולא   )Master of International Affairs  –  MIA( לתואר 
אקדמית  גלימה  לכך  המיועדות  החנויות  באחת  לשאול  אותי  חייב  זה  הכבוד. 
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שחורה וכובע מרובע לפי מיטב המסורת. ביום המיועד התאסף קהל רב בחצר 
התלמידים  כל  המנהלה.  היכל  המדרגות של  גרם  מול  הקמפוס,  המרכזית של 
נאומו  עמד  הטקס  במרכז  המסורתי.  בלבוש  עטויים  היו  האקדמי  הסגל  ואנשי 
של נשיא המכללה, ובסיומו סרו כל בוגרי בית הספר ליחסים בינלאומיים אל 
יין להצלחת הבוגרים  כוס  ולהרים  המשרד הצנוע, לקבל מידי המנהל תעודה 
בצעדיהם הבאים. בוגרי המכון שלנו לא נועדו להמשיך בחיים אקדמיים, אלא 
לפתוח בקריירות שונות במערכות דיפלומטיות או כלכליות בארצותיהם. גם אני, 
בגיל 33, עמדתי בפני ניהול מערכת חינוכית גדולה, קריירה שעתידה להימשך 

קרוב לעשרים שנה, עד שאשוב ואפנה לחיים אקדמיים בהגיעי לגיל חמישים.

הדוד ברנהרד

כמו רוב הישראלים באותן שנים, כאשר טיסות לחוץ לארץ היו יקרות ונדירות, 
ניצלנו גם אנו את החזרה ארצה לערוך טיול מקיף במספר ארצות אירופיות. 
את הילדות שלחנו ארצה עם הסבתא ציפורה, שבאה אלינו לביקור בשבועות 
בונה  ידידתנו  עם  ויחד  מכונית,  שכרנו  בפריז  בנכר.  לשהייתנו  האחרונים 
צ‘יווידאלי יצאנו צפונה לעבר בלגיה והולנד. לא התכוונו לבקר בגרמניה, אולם 
החלטנו  גרמניה.  אדמת  דרך  לעבור  נאלצנו  כך  ולשם  בדנמרק  לבקר  רצינו 
לעשות זאת בחטף, ולא להתעכב אלא לביקור חפוז אצל הדוד ברנהרד, אחי 

אימא, לפי בקשתה. 
אראלה ובונה הביעו התנגדות רגשית חזקה לביקור בגרמניה. אני טענתי 
ההיסטוריה  עתירת  הזו,  הארץ  את  להכיר  לי  אכפת  לא  השואה,  שלמרות 
והאמנות. מן הסתם לא הבחנתי שגם בי נוצרו במשך השנים משקעי הסתייגויות 
עמוקים. כאשר עברנו את הגבול, נתבקשנו על ידי השוטר הגרמני להציג לו 
את “הכרטיס הירוק“ — ביטוח הרכב שהיה דרוש באותם ימים לשם העברת 
מכוניות מארץ לארץ. זו היתה ביקורת שגרתית, אלא שהגרמני ביטא בהתאמה 
נוקשה את המשפט !Die gruene karte, bitte. לנו נדמה היה לרגע כאילו 
הוא מצווה עלינו לרדת מהרכבת באחד ממחנות הריכוז. הרגשנו רעד בעמוד 
שאני  חלמתי  הקטן,  הדרכים  במלון  הפוך  לשמיכת  מתחת  בלילה,  השדרה. 
נחנק בתא גזים. מעולם לא שיערתי לי עד כמה שקעו בתת־תודעתי רשמים 
מימי השואה. כל יום המחרת הרגשתי חולה. בונה נהגה, ואני העדפתי לשכב 

במושב האחורי.
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דודי ברנהרד חי עם אשתו כפליט מן המזרח בעיר הנמל בֶרֶמן. עוד בניו 
יורק איבדתי פעמים מספר את הכתובת שאימא שלחה לי בדואר. עתה היתה 
רק  בהמבורג.  גר  שהדוד  וחשבתי  התבלבלתי  אך  בדרכוני,  שמורה  הכתובת 
גר  שהדוד  התברר  הכתובת,  את  מהדרכון  ושלפתי  להמבורג,  הגענו  כאשר 
בברמן שאותה עברנו שעתיים קודם לכן. הפסיכוזה היתה עכשיו ברורה. פחדתי 
מהמפגש עם משפחתי הגרמנית. בינתיים החלטנו להמשיך לקופנהאגן, ולעצור 

בברמן בדרכנו חזרה. 
המפגש עם הדוד היה חוויה מרגשת וקשה כאחד. ממכתביה של אימא ידע 
הדוד שאני עומד לבקר אצלו, אך לא ידע בדיוק מתי. לא היה בביתו טלפון. 
למערב,  ברנהדד  נמלט  השבויים,  ממחנה  ששוחרר  לאחר  המלחמה,  בתום 
יחד עם אשתו קתרינה, ומצא לעצמו פרנסה דחוקה כמחסנאי ברשת הרכבות 
בברמן. הם גרו בדירה קטנה ועלובה, באחד מפרוורי הפועלים של העיר. היה 
והעצים שכבר השילו את עליהם, הוסיפו  כבר סתיו. השמים מכוסי העננים, 
לאווירת הנכאים של הסביבה הפרולטרית. כאשר נכנסנו לבית ישב הדוד לבדו 
בשמחה  פני  את  הקביל  הוא  המחבט.  מן  היישר  חביתה  ואכל  הצר  במטבח 
גלויה, וקרא בקול נשבר: “אח, מורלה, מורלה!“ על הקריאה הזו חזר פעמים 
רגשות.  של  קשה  תערובת  בה  וחשתי  כבכי  יותר  לי  נשמעה  קריאתו  מספר. 
כאילו ביקש למצות בה את כל עוונות עמו ואת אסונו האישי. תערובת מעיקה 

של שמחה, הפתעה ואכזבה עמוקה.
והטלוויזיה  אייכמן,  אדולף  של  משפטו  בירושלים  התקיים  ימים  באותם 
הגרמנית שידרה קטעים נרחבים מהמשפט. דודי ודודתי צפו בשידורים שעות 
ארוכות. ברנהרד סיפר לנו שהדודה הושפעה קשות מהשידורים, עד שנתקפה 
במעין פרנויה. היא היתה מביטה החוצה אל מלונת הציפורים שמישהו תלה על 
עץ סמוך, וטוענת בשיגיונה שהמלונה אינה אלא מצלמה שהיהודים הציבו ובקרוב 

יבואו להעניש אותם. הדוד נאלץ לאשפזה, ולכן נעדרה באותו יום מהבית. 
בארץ,  לביקור  אותם  הבאנו  מספר  שנים  כעבור  לאיתנה.  חזרה  הדודה 
כל  את  לך  לספר  אוכל  לא  “לעולם  לי:  אמר  הוא  שניהלנו  השיחות  ובאחת 
שירת  הוא  במלחמה  לחקור.  הוספתי  ולא  נתחלחלתי  ושמעתי.“  שראיתי  מה 
בחזית הרוסית, כטכנאי של קווי טלפון. אני מניח שהוא ראה הרבה זוועות, 
אך התקשיתי להאמין שהוא היה שותף פעיל בהן, אם כי אין לדעת. הוא היה 
בסך הכול טוראי, ובאופיו היה עדין וחביב במיוחד, אך הרבה גרמנים “חביבים 
לדודי  ברור שיותר משאני משקף את שאירע  בזוועות.  ועדינים“ לקחו חלק 
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בחזית הרוסית, אני משקף את רצוני לסלק מעולמי את האפשרות שגם האיש 
התמים הזה היה נגוע בפשעים הנוראים הללו. הוא, מכל מקום, היה ער לשאלה 
הניצבת בינינו. בפגישתנו הראשונה ִהרבה לדבר בנעימה כמעט היסטרית על 
שגיאותיהם של מנהיגי גרמניה. הוא חזר וציטט כמה מדברי הרהב של המרשל 

גרינג, בדבר ניצחונה הוודאי של גרמניה, וצחוקו המר נשמע יותר כבכי.
היה גם ברור שהוא רוצה מאוד לפסוח על התקופה המרה, ולחזור אל שנת 
1930, כאשר פגש אותנו לרגל ביקורנו אצל הסבתא בברסלאו, לפני שהחלה 
וקרא  ביקור,  באותו  מפינו  ששמע  עבריות  במילים  נזכר  היה  לפתע  הזוועה. 
בעברית משובשת אך ברורה למדי דברים ששמע מפינו אז: “שמע ישראל!“ 
ומיד לאחר מכן: “אני רוצה לבית כיסא!“ המאמץ המוזר הזה לשוב ולהתחבר 
אלינו, אל אחותו בפלשתינה ואל הימים ההם, היה נוגע ללב. כולנו צחקנו יחד 

צחוק שכיסה על מבוכה.
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פרק שנים־עשר

קצין חינוך ראשי

בראשית ספטמבר 1961 נכנסתי ללשכתו של קצין חינוך ראשי, באחד הצריפים 
הישנים במחנה המטכ“ל בקריה. אלוף־משנה אהרון זאב קם לקראתי ולחץ את 
ידי בחום. ברוך אבהי, כמי שמקדם את פניו של בן אובד השב הביתה, אמר לי: 
“סוף סוף חזרת!“ הבנתי היטב את כוונת דבריו. כמסופר לעיל, בסוף שנת 1951 
נשלחתי ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים, ביוזמתו של אהרון זאב. 
כוונתו היתה שעם תום לימודי אצטרף למערכת החינוך בצה“ל. אלא שנסיבות 
הזמן הסיטו אותי אל ענף היסטוריה, ואל לשכת הרמטכ“ל, ולבסוף לארצות 
הברית. רק עתה, כעבור עשר שנים, חזרתי אל המערכת הזו, הפעם בתפקיד סגן 

קצין חינוך ראשי העומד לרשת את התפקיד הבכיר בתוך זמן קצר.
על פי גילו יכול היה זאב להיות אבי. כולם ראו בו את זקן השבט, איש 
העלייה הרביעית הספוג בערכי הציונות הסוציאליסטית החילונית. היטב ביטאו 
את עולמו השורות שכתב: “נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, 
]...[ בסלע חצבנו עד דם, ויהי אור“. כאשר נכנסתי באותו בוקר  ההרה עלינו 
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ללשכתו, והבטתי בדמותו המרשימה עם בלוריתו הלבנה המתנפנפת, שאלתי 
את עצמי האוכל להיכנס לנעליו.

כמו זאב, האמנתי בייעודו החינוכי של הצבא, אך הייתי בן לדור אחר, יותר 
ספקני, דור היודע להתרגש אך סולד מפתוס וממילים גבוהות. הייתי ציוני בכל 
ישותי, אך “ציונות הנאומים“ של הדור הקודם היתה זרה לי. מנעורי הורגלתי 
למחשבה ביקורתית, ולא האמנתי בכוחה של הטפה. לשמחתי מצאתי במערכת 
אנשים כלבבי. אחד מהם הוא גד מזור, עוד מעט סגני, מהנבונים בקרב קציני 
צה“ל שהכרתי. הוא היה רציונליסט מושבע, ולעתים קרובות מנע ממני להפליג 
בדמיונותי. בין הצעירים יותר למדתי הרבה משייקה תדמור, לימים איש חינוך 
בכיר. הוא לימד אותנו להשתמש בתובנות חדשות של מדעי החברה, כדי לפתח 

תורת מנהיגות מודרנית.
קצינים  למערכת  לגייס  השתדלתי  ראשי  חינוך  כקצין  שירותי  במהלך 
צעירים מתוך המערך הקרבי. סברתי שאדם צריך להתנסות בעצמו בפיקוד על 
יחידה כדי לחנך מפקדים. היו לי כמה הצלחות, ובהן צביקה לוי, שהלך אחרי 
גם אל מחלקת הנוער והחלוץ בסוכנות היהודית, ואבנר שלו, שבעצמו נעשה 

קצין חינוך ראשי ולימים עשה לו שם כיו“ר המצליח של מוסד “יד ושם“. 

קיפוח וטיפוח

בשנות ה־60, על רקע המהומות העדתיות שפרצו בשנת 1958 בוואדי סאליב 
הציבורי.  היום  סדר  למרכז  עלתה  המזרח  עדות  של  הקיפוח  שאלת  שבחיפה, 
לחיילים,  ההשכלה  השלמת  בשאלת  היתר  בין  עסקתי  למערכת  בואי  עם  מיד 
שלעתים הגיעו לשירות בלי להשלים כראוי אפילו השכלה יסודית. בשנות ה־
50 טיפח זאב מערכת מרשימה של הוראת עברית, אלא שבראשית שנות ה־60 
נותרו בקרב המגויסים עולים חדשים מעטים. המתגייסים עתה היו עולים שהגיעו 
ארצה כילדים, והם הפגינו שליטה מניחה את הדעת בעברית. החלטנו להתרכז 
בהשלמת השכלה כללית, לחיילים שטרם זכו לה, ברמה של עשר שנות לימוד 

לפחות.
הלימודים נערכו בדרך כלל בשלושת החודשים האחרונים של השירות, 
כהכנה לחיים האזרחיים. נעזרתי בקבוצת חוקרים שהתקבצה בענף למחקרים 
נתונים  שוטף  באופן  לנו  שסיפקו  אדם,  כוח  אגף  של  חברתיים־פסיכולוגיים 
דמוגרפיים ופסיכולוגיים חשובים. כצפוי, התברר שיש מתאם גבוה בין רמת 
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השכלתו של החייל ומידת הצלחתו בשירות. רבים מבין “הנכשלים“ היו חיילים 
ולהקדים את  ניסוי,  הגיעם לצה“ל. החלטתי לערוך  נמוכה עם  בעלי השכלה 
השלמת ההשכלה לראשית השירות. ההנחה היתה שהעלאת רמת השכלתו של 
החייל, תשפר את סיכויי הצלחתו בשירות. הניסיון נכשל. התברר שבראשית 
השירות, המוטיבציה של החיילים להשלים את השכלתם נמוכה. החיילים כלל 
לא רצו להתחיל את שירותם בלימודים עיוניים. התעוררו בעיות משמעת קשות 
והישגי הלימודים היו נמוכים ביותר. התברר שצעיר הנפלט ממערכת החינוך 
לפי  ייבחן  לא  שבה  שנייה“,  “הזדמנות  מעין  הצבאי  בשירות  לקבל  מצפה 
כשירות אינטלקטואלית אלא על פי יכולת פיזית, אומץ לב, סולידריות ושאר 
ערכים שבהם יש לו סיכוי להתחרות גם במעולים שבתלמידי התיכון. רק לאחר 
שסיים את השירות בהצלחה, ורכש ביטחון עצמי, מוכן החייל לנסות ולהרחיב 

את השכלתו, כדי להתכונן למבחנים חדשים המצפים לו בחיים האזרחיים.

✦ ✦ ✦

תשומת לב רבה הקדשתי גם להשפעת השירות הצבאי על מעמדם של בני עדות 
המזרח בחברה. הנתונים הצביעו על כך שבני עדות המזרח מפגרים אחר ילידי 
הארץ ויוצאי ארצות המערב בכל הנוגע לקידומם בדרגות. חלקם של המזרחים 
בקרב כלל המגויסים בעשור השני למדינה הגיע ל־50%, בעוד שבקרב בוגרי 
קורס הקצינים הם תפסו רק 15%. בקרב בוגרי קורס הטיס הגיע חלקם לכדי 8% 
בלבד. לעומת זאת, שיעור המזרחים בבתי הכלא הצבאיים היה יותר מ־80%, 
ובקרב הנפקדים והעריקים אף יותר מכך. כ־15% מכלל המגויסים מקרב בני 

עדות המזרח נפלטו מהשירות הצבאי בטרם עת.
הנתונים הללו הדריכו את מנוחתי. הייתי בטוח כי ההצלחה בשירות הצבאי 
הפיגור  וכי  השונים,  לתפקידים  החייל  של  ההתאמה  במידת  ורק  אך  תלויה 
המשווע של בני עדות המזרח אינו נובע מקיפוח מכוון מצד שלטונות הצבא, 
אלא מפער שנוצר במערכת החינוך האזרחי לפני הכניסה לשורות הצבא. בני 
היטב  הבנתי  נחותים.  פתיחה  נתוני  עם  הצבאי  לשירות  באים  המזרח  עדות 
להשפיע  יכולה  אינה  בצה“ל  החינוך  חברתיים שמערכת  בתהליכים  שמדובר 
עליהם השפעה מכרעת. עם זאת, האמנתי שהשירות הצבאי יכול להשפיע לא 
מודעות  את  להגביר  שיש  סברתי  לכן  בעתיד.  הללו  הצעירים  גורל  על  מעט 
הפיקוד לתהליכים החברתיים והפסיכולוגיים המתרחשים תוך כדי השירות. היה 
ברור שאותם 15% הנפלטים משירות בטרם עת, השירות הצבאי מהווה עבורם 
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זוכים  בהצלחה  השירות  את  המסיימים  שני,  מצד  והדרה.  קיפוח  של  המשך 
כאמור ב“הזדמנות שנייה“, לשפר את מעמדם החברתי ואת דימוים העצמי. 

הצבא, מעצם טיבו ומבנהו, הוא מערכת שבה מתקיימת ללא הרף הנעה 
בקרב  המזרח  עדות  של  חלקם  מיעוט  לעומת  מעלה.  כלפי  נרחבת  חברתית 
הקצינים והטייסים, חלקם בקרב בוגרי קורסים להכשרת מפקדי כיתות הגיע 
בשנת 1963 לכ־40%, כמעט כחלקם בקרב כלל אוכלוסיית החיילים. משמעות 
הדבר היא שאלפי חיילים מזרחים חווים מדי שנה חוויה של קידום והצלחה 
— צנועה ככל שתהיה. חייל הצובר ותק ביחידה קרבית, אפילו ללא התקדמות 
בדרגה, מקבל מעין ‘‘קידום“ המעניק לו כבוד בסביבתו המיידית ומגביר את 

ביטחונו העצמי.
בשנת 1962 קיבלנו אישור יצירתי, מפי אחד החיילים, להנחתנו כי רבים 
מן החיילים המזרחים עצמם חשים ביתרון שהשירות הצבאי מקנה להם. לאחר 
פעולת התגמול שערכה חטיבת “גולני“ באותו חורף, על המוצב הסורי בנּוֵקייּב 
על  לעמוד  ביקש  הוא  לוחמים.  לראיין  תדמור  שייקה  יצא  הכינרת,  שלחוף 
הדרכים להפגת פחד בקרב, ולברר שאלות אחרות הקשורות במנהיגות קרבית. 
בין השאר ראיין שייקה תדמור חייל שנפצע קשה בקרב, והחלים מפצעיו בבית 
החולים בפורייה. לקראת סיום השיחה שאל שייקה את החייל, עולה מתוניסיה, 
מה בדעתו לעשות לכשיחלים. החייל השיב ללא היסוס שהוא מתכוון לחזור 
לגדודו ב“גולני“. לשאלתו של שייקה, האם אינו מפחד לאחר שנפצע כל כך קשה 
בקרב האחרון, החייל השיב כנעלב: “תוכל לשאול את כל החיילים בפלוגה. הם 
יגידו לך שגם אני חבר המדינה.“ תחילה לא הבנו למה הכוונה, אך בדיקה נוספת 
גילתה שיוצאי צפון אפריקה משתמשים לעתים בביטוי “גם אני חבר המדינה“ 
כדי לתבוע זכויות, אלא שהפעם השתמש החייל הפצוע באותו ביטוי עצמו כדי 

לתאר את מחויבותו למדינה, ואולי גם את גאוותו על שירותו הקרבי. 

ביקור ממלכתי

בראשית יוני 1963, זמן קצר לפני שבן־גוריון פרש סופית מראשות הממשלה, 
בצה“ל.  החינוך  בתחום  הנעשה  על  לעמוד  ביקש  בן־גוריון  ללשכתו.  זומנתי 
בירושלים,  החייל  בבית  לחינוך, ששכנה  הצבאית  במדרשה  לבקר  לו  הצעתי 
פסיעות מעטות מלשכתו. בן־גוריון התלהב, ולאחר יומיים, מיד עם תום ישיבת 
עם  לשוחח  היה  “הזקן“  של  מבוקשו  עיקר  טקס.  שום  ללא  הגיע  הממשלה, 
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הקצינים. הוא חקר את הקצינים על מוצאם ועברם, על שירותם הצבאי ועל 
הצבאי,  המזכיר  למתוכנן.  מעבר  הרבה  התארך  הביקור  לעתיד.  תוכניותיהם 
חיים בן־דוד, שלח מדי פעם רמזים על לוח הזמנים המתקצר, אך נראה היה 

שבן־גוריון מסרב לוותר על הנאת הביקור.
בי  נהג  הוא  וגם  הרמטכ“ל,  בלשכת  שירותי  מימי  בן־גוריון  את  הכרתי 
בן־ אלי  פנה  הביקור  בתום  שלי.  החיבה  בשם  תמיד  לי  וקרא  ידידות  מנהג 
גוריון בקושיה: “מורלה, מה היא מידת ההשפעה המעשית של המאמץ החינוכי 
שאתם משקיעים על חייו של הצבא? האם העובדה שמפקד פלוגה, או מפקד 
גדוד, חבשו קרוב לחודש ימים ספסלי המדרשה, מוצאת ביטויה בחיי יחידתו 
בשובו לתפקידו?“ לא נותר זמן להרצאה ארוכה, אך לא היה לי ספק בתועלת 
שמביאה עבודתנו, והשבתי בקצרה: “צבא חייב לדעת על מי ועל מה הוא מגן. 

אנו מנסים להקנות לו את הבנת תכלית מעשיו.“
יותר משהערצתי את “הזקן“, אהבתי אותו. נוכחתי במסיבת הפרידה שערך 
לו צה“ל, בגן המטכ“ל. בן־גוריון הרגיש בקרב הקצינים בנוח. הם החזירו לו את 
האהבה שהוא תמיד הרעיף עליהם. תיאור נאומו של בן־גוריון באותה הזדמנות 

מופיע במכתב שכתבתי לידידים:

בן־גוריון מבקר במחנה מרכוס
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אחר כך ענה ב.ג. בקול רועד מהתרגשות — אני טרם ראיתיו בכך. הוא 
נאם את נאום הפרידה האמיתי, זה שיוצא מן הלב ונכנס ללב. ישבתי 
במחיצת ארכי־ציניקנים מהחבורה של אריק שרון, נחמן קרני ודומיהם 
— היתה דומייה עמוקה. נשבע אני לכם, הדמעות חנקו את גרונם של 
המעמד  את  אשכח  פעם  שאי  חושב  אינני  האלה.  הגברתנים  אחרוני 
הזה. ומעל לכול — ראיתי איך האיש הקטן הזה עולה ומתעצם לעיניך 
כענק הרוח והרגש ואיך כל היתר, כולם ללא יוצא מן הכלל, מתגמדים 
לידו והופכים לננסים. יסולח לי על רגשנותי, אך דומה היה לי לרגע 

כאילו הילה של אור זורחת לו מעל לרעמה הלבנה.

חסיד שוטה? אולי, אך נראה לי שהדברים מסכמים פרשה ארוכה של מנהיגות 
מופלאה.

עם הפנים לציבור

בעת כניסתי לתפקיד כבר כיהן יצחק לבני כעורך עיתון חיילי צה“ל, “במחנה“. 
מאוד  מעורה  והיה  רביקוביץ,  דליה  למשוררת  נשוי  היה  הוא  ימים  באותם 
בחוגים הספרותיים שהופיעו על הבמה בסוף שנות ה־50. בשיחותינו הרבות 
הוא קירב אותי אל הנושאים האלה. השבועון הצבאי “במחנה“, ותחנת השידור 
גלי צה“ל, סרו לפקודתו של קצין חינוך ראשי. כלפי הדרגים הממונים הייתי 
זאת, האמנתי בצורך להשאיר  אחראי על כל מה שנדפס או שודר בהם. עם 
ללבני מרחב תמרון וחופש פעולה. כאשר נפגשתי עמו בפעם הראשונה, אמרתי 
את  לב  בגילוי  בפניך  להביע  ותמיד  עצות,  הרבה  לך  לתת  מתכוון  “אני  לו: 
דעתי, אולם רק פעם אחת מכל עשרים עצות שאתן לך תהיה חייב לבטל את 
דעתך בפני דעתי. בכל היתר תזכה לגיבוי מוחלט, גם אם אחשוב שטעית.“ זה 
לא קרה אפילו פעם אחת. היחסים שהתפתחו בינינו אפשרו לשנינו להיעזר זה 

בעצתו של זה. לא היה כל צורך במתן פקודה או באכיפת דעתי. 
מובן שמעמדנו בעניין זה היה שונה. רגישותי ללחצים מדיניים, וללחצי 
לאיכות  ובראשונה  בראש  דאג  לבני  יותר.  רבה  היתה  הביטחונית,  הצמרת 
ויכוח,  העיתון, והתייחס יותר לדעתם של עמיתיו למקצוע. מדי פעם, לאחר 
ניסחתי את דעתי העקרונית במסמך ששלחתי ליצחק, לא כפקודה או הנחיה, 
אלא לשם הבהרת השקפתי. “במחנה“ וגלי צה“ל, שנועדו לחיילים, היו חשופים 
לציבור ולביקורת. בפועל היו אלה שופרות ציבוריים של צה“ל. מכאן הרגישות 
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היתרה לגבי כל מה שפורסם בהם, במיוחד לאור העובדה שבאישורי ובתמיכתי 
עבודתי  שנות  שבע  במשך  מדיניים.  לנושאים  ההתייחסות  את  לבני  הגביר 
על  כביקורת  בכנסת,  שאילתות  פעמיים  הוגשו  צה“ל  של  החינוך  במערכת 

דברים שעשינו. שר הביטחון הדף את הביקורת ונתן לנו גיבוי תקיף.
בעיה קשה יותר התעוררה כאשר הביקורת נשמעה מן “החלונות הגבוהים“ 
עצמם. לבני הזמין את העיתונאית חנה זמר לכתוב מאמרי פרשנות על נושאים 
מדיניים. חנה זמר עמדה לצדו של אשכול בימי פרשת לבון, כאשר נוצר מתח 
קשה בין בן־גוריון ואשכול. עם זאת, במאמריה ב“במחנה“ היא הקפידה להימנע 
מנקיטת עמדה בשאלות שנויות במחלוקת. אף אל פי כן טלפן אלי חיים בן־
דוד, מזכירו הצבאי של בן־גוריון, ודרש שנפסיק את העסקתה של זמר. הייתי 
משוכנע שההוראה לא באה מפיו של בן־גוריון עצמו, אלא היתה יוזמתם של 
“שומרי החותם“ בלבד. סירבתי לקבל את ההוראה, והודעתי שרק אם אקבל 
פקודה מפורשת מראש אכ“א, הממונה הישיר עלי, אפסיק את העסקתה. מובן 

שהוראה כזו מעולם לא הגיעה. 
כעבור שנתיים הגיעה הוראה דומה מלשכת שר הביטחון החדש, לוי אשכול, 
שהחליף את בן־גוריון בתפקיד. לבני, שהיה אז ממונה גם על גלי צה“ל, הגביר 
את שידורי האקטואליה בתחנה. תוכנית שנקראה “הערב“ הוגשה באותם ימים 
בידי טלילה בן־זכאי וישעיהו בן־פורת, שהיה מוכר בציבור כתומך נלהב של 
אלי  טלפן  אשכול,  של  הצבאי  מזכירו  ליאור,  ישראל  אלוף־משנה  בן־גוריון. 
חריגה  על  להצביע  התקשה  כי  אם  התוכנית,  שידור  את  להפסיק  לי  והורה 
כלשהי בשידורים עצמם. סיפרתי לו על תגובתי בפרשת חנה זמר, והודעתי לו 
שגם הפעם אקבל הוראות רק מהממונה הישיר עלי, שלמרבה האירוניה היה 

באותה שעה האלוף חיים בן־דוד. שוב לא שמעתי מליאור.
בראשית שנות ה־60 עדיין נשתמרו בצמרת הביטחון שרידי האיבה ששררה 
ובביטאוני הצבא לא הופיעו כתבות על  ובין ארגוני הפורשים,  בין ה“הגנה“ 
גיבורי המחתרת הימנית. סברתי שהגיע הזמן לחדול מהחרם, ואישרתי פרסום 
מאמר גדול על דוד רזיאל, מפקדו הראשון של האצ“ל. זה עבר בשלום. באפריל 
בבריטים,  האצ“ל  של  המרד  להכרזת  השנה  ליום  ביטוי  לתת  ביקשתי   1964
וכדי לא להיכנס לוויכוחים פוליטיים והיסטוריוגרפיים החלטנו לתת ליום הזה 
ביטוי במאמר על גבורתו של דב גרונר, מעולי הגרדום. בתגובה הגיעה אלי 
שאילתה מלשכת הרמטכ“ל. נזהרתי פן יהיה האירוע טרף לעיתונות, ושלחתי 
השאר  ובין  לפרסום,  שיקולי  את  לו  הסברתי  ידי.  בכתב  אישי,  מכתב  לרבין 
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חינוכי  ערך  גרונר  דב  של  סיפורו  מהווה  ישנים  לוויכוחים  “מעבר  כתבתי: 
יש  ישראל  עם  של  הגבורה  במורשת  צה“ל.  חיילי  עבור  ראשונה  ממדרגה 
להימנע מפסילת המאמר,  עדיף  הוספתי שבדיעבד  מכובד.“ בשיחה  מקום  לו 
משום שעצם הפסילה תהפוך למוקד של פולמוס מיותר. רבין אישר את פרסום 

הכתבה. עסקתי אז בחינוך, לא בהיסטוריוגרפיה.
אותו כמנהל  מיניתי  וכעבור שנים מספר  לבני,  התרשמתי מכישרונו של 
גלי צה“ל, בנוסף לתפקידו כעורך “במחנה“. כ־90% מהשידורים בגל“צ היו 
קטעי מוזיקה. מעט המלל שהוגש עסק בדיווחים משמימים על הנעשה בחילות 
צה“ל. אנחנו סברנו שגם לחיילים יש זכות לשמוע על נושאים העומדים במרכז 
סדר היום הציבורי. הרענון בעיתון “במחנה“ ובתחנת גלי־צה“ל נזקף לזכותו 
של לבני. תחת שרביטו הוכנסו חידושים רבים, שהוסיפו פופולריות. תוכנית 
“משפחת שמחון“.  הדרמטית  הסדרה  היתה  המאזינים  קהל  על  מאוד  חביבה 
המפורסמת  הטלוויזיונית  לתוכנית  במבנהו  דומה  בהמשכים  תסכית  היה  זה 
“הכול נשאר במשפחה“. הסדרה הזו עסקה באופן הומוריסטי בענייני דיומא, 
וגם בנושאים חברתיים ואנושיים כלליים. משפט הפתיחה הקבוע מפי שמואל 
נאווה  דואר?...  בא  אוכל?...  “אין  שמחון:  המשפחה  אב  בתפקיד  רודנסקי, 

בבית?“ נשמע באותם ימים בפי כול.
הצלחת גלי צה“ל למשוך מאזינים היתה, מן הסתם, לצנינים בעיני אנשי 
שירות השידור. חנוך גיבתון, מנהל השירות, פנה אל הרמטכ“ל והציע למזג את 
שידורי המלל של שתי התחנות ולהשאיר בידי הצבא רק את שידורי המוזיקה. 
מקום  שאין  סברתי  אכן  עקרוני,  באופן  וכול.  מכול  להצעה  שהתנגדנו  מובן 
במדינה דמוקרטית לתחנת שידור צבאית. אילו עמדנו היום בפני הקמת תחנת 
נפרד  קיום  השוללים  לנימוקים  יותר  רב  משקל  שהיה  ייתכן  חדשה,  שידור 
לגלי צה“ל. אך לא הרי הקמת מוסד חדש כהרי ביטולו של מוסד קבוע ועומד, 

שרבבות חיילים התרגלו אליו, נהנים ממנו ומפיקים ממנו תועלת חינוכית.

תחושת הייעוד

המהפך בספרות ובשירה הישראלית, שהתרחש כבר בסוף שנות ה־50, העלה 
על הבמה דור חדש של משוררים ומבקרי ספרות שהטיח ביקורת קשה בדור 
תש“ח. אין פלא אפוא שכאשר פרסמתי מאמר נרגש ב“מערכות“ על רוח הגבורה 
של צה“ל, הותקפתי בחריפות בידי דן מירון וגבריאל מוקד. במאמרי תיארתי 
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את מערכת סיני כ“מלחמה קצרה ונלהבת. מותר אולי לומר חגיגית. ]...[היתה 
בה התפרצות עממית ורגש של שחרור והתנערות.“ מירון ומוקד סברו, בצדק, 
שנשבה מן המאמר רוח מיליטריסטית המפארת את המעשה הצבאי. במושגים 
של ראשית האלף השלישי, הדברים אמנם נשמעים צורמים, וספק אם הייתי 
כותב כמותם היום. עם זאת, היה זה מתפקידי לעסוק בגבורה ובערכי לחימה. 

הייתי בהחלט בעל תחושת ייעוד.
בפרשה הזו השתקף פולמוס עמוק יותר שהיה כרוך בתפיסת היסוד של 
מצבנו הלאומי. באותם ימים ניהל אורי אבנרי, מעל דפי שבועונו “העולם הזה“, 
מסע צלב נגד מה שהוא כינה בשם “ביטחוניזם“. הוא טען שבן־גוריון ו“נעריו“, 
בראשות משה דיין ושמעון פרס, מטפחים בקרב הציבור במכוון תחושות של 
חרדה המאפשרות להם להעמיד מעל כל הערכים את נושא הביטחון. באותם 
לבי שישראל  בכל  בן־גוריון“. האמנתי  “נערי  עם  היסוס  ללא  הזדהיתי  ימים 
נתונה בסכנה ממשית, פן יתחזקו הערבים וינצלו את שעת הכושר הראשונה 
שתיפול לידם, לשוב ולהכות בישראל על מנת לפגוע בעצם קיומה. כמופקד על 
ההסברה לחיילים עסקתי רבות בשאלת “צדקת עמדתה של ישראל בסכסוך“. 
במסמכים רבים שיצאו מתחת ידי ייצגתי בתוקף, ומתוך הזדהות שלמה, את 
העמדה ה“ביטחוניסטית“. כחניך “השומר הצעיר“ אמנם ראיתי בעודף לאומיות, 
כלומר בשוביניזם, תופעה פסולה. אלא שבשנות ה־60 רווחה בציבור התחושה 
ויש לחזקה. האמנתי בכל לבי כי  שהתודעה הלאומית בקרב הנוער נחלשת, 
השאיפה לשלום היא נקודת המוצא לפעילותו של צה“ל, וכי הסכנות האורבות 

לישראל הן אמיתיות. 
בחנתי  הראשונות,  המדינה  שנות  עשרים  בקורות  המתמחה  כהיסטוריון 
פעמים רבות את השאלה האומנם היתה הצדקה לחרדת ה“ביטחוניסטים“, בכל 
כיום שביסוד  גם  אני מאמין  הימים.  הנוגע לתקופה שקדמה למלחמת ששת 
מצבנו הלאומי עמד סירובם של הערבים לקבל את דין מלחמת תש“ח. לא היה 
זה בלתי רציונלי מבחינתם לקוות שיוכלו להביס את ישראל במה שהם עצמם 
כינו “הסבוב השני“. לכן, לא היה לישראל מנוס מנקיטת כל האמצעים והצעדים 
העשויים להרתיע את הערבים מהניסיון הזה, ולהתכונן להביסם בשדה הקרב 
אם ינסו. האמנתי בתום לב כי “ייעודו של צה“ל איננה המלחמה, אף לא השגת 
הניצחון במלחמה. צה“ל נועד לקיים את השלום, את ביטחון המדינה ואזרחיה 
ולהבטיח את שלמותה וריבונותה. ]...[ אין הוא משרת שאיפות של התפשטות 

טריטוריאליות או פגיעה בעמים אחרים.“
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בראשית שנות ה־60 התמזגה הביקורת נגד מדיניותו ה“ביטחוניסטית“ של 
בן־גוריון עם פרשת לבון. את דגל הביקורת נשאו אינטלקטואלים מחוג “מן 
היסוד“, ובראשם פרופסור נתן רוטנשטרייך מהאוניברסיטה העברית. באותם 
הססמה  את  האוויר, שנשאו  לחיל  הגיוס  לעידוד  כרזות  בחוצות  הופצו  ימים 
על  ביקורת  מתח  שבהם  מאמרים  מספר  פרסם  הפרופסור  לטיס“.  “הטובים 
הכרזות. טענתו היתה שצבא הוא כלי של אלימות, ולכן אינו יכול להיות נושא 
לקרוא  יש  ולכן  טען,  הוא  מקצועיים,  טייסים  האוויר  לחיל  דרושים  ערכים. 
את “המוכשרים“, לא את “הטובים“. שהרי “טוב“ הוא ערך מוסרי ואינו שייך 

למקצועות הלחימה.
יצחק רבין, הרמטכ“ל, סבר שגישתו של רוטנשטרייך מוטעית ומן הדין להשיב 
לו. הסכמתי עם רבין שמבחינה מהותית ומוסרית צה“ל הוא “צבא הגנה“, שהרי 
מצב היסוד של מדינת ישראל הוא הגנתי, גם אם מבחינה אופרטיבית הצבא נוקט 
גישה התקפית. סברתי שמתפקידי להוביל את הדיון הציבורי הזה. נטלתי על 
עצמי את פיתוח ההגות הזו, הן לשם פולמוס בציבור, אך בראש ובראשונה כדי 
להטמיעה בקרב מפקדי הצבא. זימנתי את כל קציני החינוך בצה“ל להשתלמות, 
ובמרכזה פרשתי בפני הקצינים את משנתי על הערכים שלאורם יש לחנך חיילים. 

זה היה למעשה מה שלימים ייקרא “הקוד האתי“ של צה“ל. 
מניתי שורה של ערכים החיוניים להפיכת חייל ללוחם, כגון דבקות במטרה, 
המיוחדים  עניינים  באלו  וכיוצא  בביצוע,  דייקנות  הקרב,  בשדה  תוקפנות 
למקצוע הצבאי. במשנתי נכללו גם ערכי מוסר אוניברסליים, הבאים להבטיח 
נסיתי  באלימות.  עוסק  שהוא  בשעה  גם  אנושי  פרופיל  על  ישמור  שהצבא 
לתרגם את הססמה הוותיקה “טוהר הנשק“ למונחים יותר ממוקדים הקשורים 
למציאות שבה פועלים חיילי צה“ל. לא האמנתי בניסוחים כתובים של ציוויים 
מוסריים מוחלטים. האמנתי שבמקום רשימה נוקשה של צוויי עשה ואל תעשה, 
הערוכים לפי סדר עדיפות קבוע מראש, יש לחנך לרגישות מוסרית כללית. 
בראשי פרקים לאותה הרצאה, שנשמרו אצלי, כתוב: ‘“ערך אינו נקודה או קו 

מעבר, אלא חץ המראה על כיוון הפעולה הרצוי.“

פקודה בלתי חוקית

העקרונות  אחד  את  לממש  לי  הזדמן  ראשי  חינוך  כקצין  פעילותי  בראשית 
המוסריים הללו. בפסק הדין במשפט האחראים לטבח כפר קאסם, בימי מערכת 
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סיני, קבע השופט בנימין הלוי את הכלל שלפיו על חייל לסרב לבצע פקודה 
שהיא “בלתי חוקית בעליל“. היה ברור שלא בכל מקרה מסוגל החייל לדעת 
פקודה  על  דיבר השופט  לכן  חוקיות“,  “בלתי  הן  פקודות שהוא מקבל  האם 
שעובדת אי־חוקיותה גלויה לעין, כמו “דגל שחור המתנפנף מעליה“. הצעתי 
לרמטכ“ל להפיץ את הפסקה הרלוונטית ברחבי צה“ל, ובאישורו הדפסנו את 
הקטע באלפי עותקים. קבענו שכל טירון יקבל את הנוסח לידיו מיד עם גיוסו, 

ומפקדי הטירונים ינהלו בכל מחזור שיחה בנושא.
קצינים  עם  התנגשויות  כמה  לי  היו  ראשי  חינוך  כקצין  שירותי  במהלך 
בכירים בשאלות של מוסר המלחמה. ראיתי לעצמי חובה להגיב על כל חריגה 
של קצינים מהנורמה המוסרית המקובלת, או כזו שלדעתי היתה צריכה להיות 
מקובלת. זו היתה ללא ספק יומרה גבוהה, ולא תמיד ראו זאת הנפגעים בעין 
יפה. כך קרה כאשר הגיע לידי עלון פנימי שהופץ בידי מפקדת חטיבת הצנחנים 
לחייליה. בין השאר נכללו בחוברת דברים מלאי בוז ושנאה לערבים. נטען שם 
הלוחמים.  רוח  את  מחזק  הוא  שכן  לטפחו,  שיש  ערך  היא  ערבים  שנאת  כי 
הייתי מזועזע. הכתוב בחוברת נגד לא רק את דעתי, אלא גם את מיטב מורשת 

ה“הגנה“ שהיתה מקובלת בצה“ל.
ניסיתי לשוחח על הנושא עם אל“מ אהרון דוידי, מפקד החטיבה, אך נתקלתי 
שהחוברת  ותבעתי  לרמטכ“ל  פניתי  מעורבותי.  לעצם  עקרונית  בהתנגדות 
תיפסל ועותקיה יושמדו. טענתי ששנאה היא אות חולשה ואסור לטפחה משום 
שאין היא מסייעת להגביר את רוח הלחימה אלא להפך, מחלישה אותה. סיפרתי 
לרבין על המאמר שפרסם ההיסטוריון הבריטי קאר )E.H. Carr(, בעיצומו של 
ה“בליץ“ על לונדון, בשבח התרבות הגרמנית. הוא הסביר את מעשהו על רקע 
למרות  הגרמני,  העם  עם  להשלים  צורך  יהיה  ההנחה שבסופה של המלחמה 

עוולות המשטר הנאצי. לשמחתי נתן לי יצחק רבין גיבוי בלתי מסויג.
רבות  שנים  כעבור  פופולרי.  כך  כל  לא  נעשיתי  הצנחנים  קציני  בקרב 
התמנה מוטה גור, מוותיקי החטיבה, כרמטכ“ל. רב־אלוף גור מנע את מינויו 
את  נימק  שהוא  לי  סופר  ראשי.  חינוך  קצין  לתפקיד  תדמור  שייקה  של 
הפסילה בכך ששייקה היה “מאנשיו של מורלה“. באותם ימים נתקלתי גם 
בתגובה משעשעת מפיו של פרופסור בנימין אקצין, שהיה ידוע בהשקפותיו 
“מסתבר  לעומתי:  הפטיר  הוא  ובהפסקה  הכנסים,  באחד  נפגשנו  הימניות. 
שהיתה לך השפעה גדולה על צה“ל.“ סברתי שהפרופסור התכוון לחלוק לי 
והסביר  הוסיף  הוא  הפוכה.  היתה  עד מהרה התברר שכוונתו  אך  מחמאה, 
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שהשפעתי גרמה להחלשת צה“ל ולמסמוס רוח הלוחמים. איני זוקף לזכות 
השפעתי את גבורת חיילי צה“ל כפי שהתגלתה במלחמת ששת הימים, אך 

לחולשה בוודאי שלא תרמתי.

מפי הגבורה

אחד הצינורות שדרכם הייתי מסוגל להפיץ ברבים, וביעילות מרבית, רעיונות 
חינוכיים, סמלים וערכים, היו נאומים והרצאות שנשאו הרמטכ“לים בהזדמנויות 
שונות ואני התבקשתי להכין עבורם את הטקסטים. השקעתי בהם את רעיונותי, 
אולם הם נשמעו מפי הגבורה ולכן היתה להם תפוצה רבה הן בצה“ל והן בקרב 
הציבור הרחב. ראיתי בנאומי הרמטכ“לים כלי חינוכי העומד לרשותי. על פי 
מעט  לא  בהם  לשלב  ויכולתי  חגיגיים,  באירועים  קשורים  הנאומים  היו  רוב 
פתוס ופיוט. הספדו של דיין על קברו של רועי רוטברג היה לי מקור השראה. 
כך, למשל, אני מוצא בנוסח שהצעתי לרב־אלוף צור, עבור פקודת יום במלאות 

ארבע שנים למבצע קדש, שורות המתייחסות ישירות אל אותו הספד: 

עוד שנה של שקט יחסי בגבולות ובמרחבי המדינה עברה עלינו. עוד 
עוז לחרוש ללא חת עד לקו  נחל  יכול הטרקטוריסט של  שנה שבה 
מבלי  הדרום  במרחבי  הפרדסים  פועלי  עבדו  שבה  שנה  עוד  התלם, 
ילדי  יכלו  לחרוד מפגיעתם של מרצחים מן המארב, עוד שנה שבה 
שפריר להתפלל בבית הכנסת שלהם מבלי לפחד פן יזרעו חלונותיו 
מוות בקרבם, עוד שנה של שלום־בפועל, עוד שנה של פיתוח, בניין, 

יצירה והתיישבות.

בטקס הסיום של צעדת ארבעת הימים בירושלים, בשנת 1962, כלולות שורות 
נלהבות עוד יותר. השוויתי את הצעדה עם העלייה לרגל בימי קדם, שאף היא 

נועדה לגבש את האומה וליצור תודעה של ייחוד ואחדות: 

אלפי הצועדים הנפגשים זה עם זה בפגישות חטף בדרכים או בחניונים. 
היכרויות חדשות הנקשרות כאן, וישנות המחדשות את נעוריהן. לוחמי 
תש“ח וסיני שדרכם נפרדו, חברים משכבר הימים — קושרים מחדש 
בתקיעת כף ובטפיחת כתף, קשרי רגש ואחווה שהזמן ריפה. עשרות 
אלפי האזרחים העומדים לצדי הדרכים קורעים את עיניהם לרוווחה 
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וצחוק,  זמר  שטופי  בסך  לפניהם  עוברים  האומה  נעורי  איך  ורואים 
שזופי שמש ורוח, ויודעים הם מחדש את הולם כוחה של האומה ואת 

טעם חירותה.

אירועים מרכזיים בחיי הצבא שימשו תמיד הזדמנויות לעצב מטפורות מרכזיות 
השבעת  לרגל  הרמטכ“ל  בברכת  והמדינה.  העם  מתולדות  סמלים  ולשאוב 

טירוני השריון, במצדה, כתבתי בין השאר: 

והגיאיות  לרגלינו  המוטל  המוות  ים  המדבר,  של  הצחיחים  טרשיו 
של  שבועתם  את  היום  שומעים   — כאן  אותנו  הסובבים  העמוקים 
לוחמים ישראלים. לפני 1889 שנה שמעו צוקיה הנישאים של מצדה 
שבועה אחרת. קומץ לוחמים יהודים נשבעו למות כדי שלא ייאלצו 
לוותר על חירותם ועל כבודם. אולם, אנו מעולם לא הסכמנו לקבל 
את שבועתם של אלעזר בן יאיר וחבריו כסופו של פסוק. במשך דורות 
הרגשנו בעומק לבנו שמעשם של לוחמי מצדה נשאר מצפה לגאולתו. 
יקומו  אם  רק  וצידוק  טעם  יהיה  המדבר  קנאי  של  שלמותם  ידענו 
לוחמים יהודים אחרים, אשר יחשלו חוליות חדשות בשרשרת הקיום 
הלאומי, בשאבם ממותם של גיבורים ראשונים תעצומת חיים לדורות 

אחרונים.

רוב נאומי הרמטכ“לים, שנועדו לאוזני החיילים, פורסמו בכל כלי התקשורת 
פוליטית.  משמעות  גם  לעתים  להם  היתה  לכן  האזרחים.  לאוזני  גם  והגיעו 
רמטכ“לים לא נמנעו מהתייחסות אל מחלוקות בנושאי ביטחון שרווחו בציבור, 
ודבריהם שיקפו היטב את עמדתנו ה“ביטחוניסטית“. כך, למשל, בפקודת היום 
לרגל יום השנה החמישי למלחמת סיני התייחסתי לשאננות שפשתה ביישוב 
עקב הרגיעה היחסית לאורך הגבולות. בין השאר כתבתי: “אל נא ניתן למראית 
העין להוליכנו שולל, בל ניתן לנועם הרוגע ומתיקות השלווה לרפות את ידינו 

ולהשכיח מלבנו סכנות של ממש, גדולות ומאיימות.“ 
ידיעת הארץ ואהבת המולדת היו בעיני ערך מרכזי בחינוכם של חיילים. 
מקום מרכזי בכל פעולות החינוך שטיפחנו תפס הקשר עם עתיקות הארץ ועם 
תשכ“ד,  בסוכות  הדורות.  כל  לאורך  יהודים  בה  שנלחמו  המלחמות  מורשת 
כאשר יצחק רבין הוזמן לנאום בכנס החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה, 

ניצלתי את ההזדמנות לומר דברים בנושא זה:
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...החייל חייב לרגל עבודתו לעשות הרבה מזמנו על פני האדמה הזו. 
הוא מודד בשעליו את המולדת, הוא לומד להכיר את סלעיה על גחונו, 
הוא נושם את פריחותיה ואת אבקה, הוא מזיע את חמסיניה ומצטנף 
בצינת מדבריות ]...[ הצעיר הנקרא להגן בגופו על הארץ הזו, הלוחם 
בקפלי  ומברזל  מאש  מפלט  המבקש  החייל  הזו,  הקרקע  על  הנופל 
האדמה הזו וגופו שרוט בקוציה, חרוך שמשה הלוהטת וסחוף סופותיה 
את תכלית  להבין  כוח  להם  הנותנת  אותה, אהבה  לאהוב  זקוקים   —

מעשיהם, לעמוד במוראות הקשים ולהערות את נפשם למענה.

אכן, פטריוטיזם נלהב ובלתי מסויג.

טרטורים

באמצע שנות ה־60 התגבר קצב התלונות על התעמרות מפקדים בפקודיהם. 
תופעת ה“טרטורים“ לא היתה חדשה בצה“ל. מפקדים רבים, בעיקר בדרגים 
זוטרים, נטלו לעצמם חירות להעניש חיילים בעונשים מעונשים שונים, מבלי 
שהיתה להם כל סמכות לכך. לעתים נעשתה הענישה במפורש, ולעתים תחת 
כסות שּכונתה בלשון סגי נהור “תרגול נוסף“. סברתי שמדובר בנושא חינוכי 
והכללים  הפקודות  במישור  הן  עמה,  להתמודד  והחלטתי  ראשונה,  ממדרגה 

המשפטיים והן במישור החינוכי. 
הגרועים  שונים:  ממדים  שלתופעה  והתברר  שונות  ביחידות  סקר  ערכנו 
שבטרטורים היו נגועים בפגיעה בוטה בכבודו של החייל, וכללו ממד של עלבון 
ומידה רבה של שרירות לב מצד המפקדים. כך, למשל, היו מקרים שבהם נדרש 
חייל לחפור בור עמוק, כדי לקבור סיגריה שהוא השליך על מדרכת הבסיס. 
או גרוע יותר, חייל שנשקו נמצא לא נקי נצטווה לעמוד במסדר מול הפלוגה 
ולצעוק מאה או מאתיים פעם בקול רם “אני חייל רשלן!“ מצד שני היו עונשים 
פגעו  לא  אך  החיילים,  על  העיקו  אלה  יחידה שלמה.  על  שהוטלו  קיבוציים, 
בכבודם ולעתים אפילו התקבלו על ידם בעליצות והעלו בקרבם את המוראל. 
חיילים בנגב סיפרו שבגלל מיטותיהם המרושלות הם נצטוו להעביר את המיטות 
אל ראש גבעה, במרחק מאות מטרים מהמחנה, ולסדרן שם למופת. החיילים 
העידו כי התרגול הזה הפך למסע צוהל, מלווה בשירים ובצחוק. במקרים כאלה 

נדרשה רק הקפדה על כך שלחיילים ייוותר מינימום זמן לשינה בלילה.
על פי חוקת השיפוט של צה“ל, הסמכות להעניש חיילים ניתנה רק לקצינים 
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מדרגת סגן, במסגרת נהלים קבועים. עם זאת, לא יכולנו להתעלם מהצורך של 
בתרגיל  חיילים  התרשלות  של  במקרה  נוסף“  “תרגול  לערוך  זוטרים  מפקדים 
כלשהו, גם אם היה בכך ממד של ענישה. התביעה שמפקדים זוטרים יהיו מנועים 
לחלוטין מענישת חיילים מתרשלים, נראתה בעיני כגזרה ששום צבא אינו יכול 
לעמוד בה וסופה שאינה מתקיימת בפועל. גם סמל ורב־סמל, ואפילו מפקד כיתה, 
זקוקים לסנקציות כדי “לעודד“ חיילים לשמור על משמעת ועל רמת אימון נאותה. 
אלא שנוצר מצב בלתי מוגדר, ופרוץ לשרירות לב ולכושר ההמצאה הזדוני של 

מפקדים. היה הכרח להגדיר באופן ברור את סמכויות המפקדים הזוטרים.
הבאתי את הבעיה לתשומת לבו של הרמטכ“ל, והוא החליט לקיים בנושא 

דיון מיוחד של המטה הכללי. הכנתי מצע לדיון, שבו הגדרתי את המטרות: 

לוודא שחינוכו של החייל למשמעת ולציות לא יעמדו בסתירה לטיפוח 
ערכו של הפרט וכבודו כאדם בן־חורין. ]...[ הכבוד העצמי של החייל, 
בין  כגבר  חבריו  להערכת  מייחס  שהוא  והחשיבות  העצמי  ביטחונו 
גברים — הם הבסיס העיקרי למשמעת קרב והגורם המכריע בהתגברות 
או  הצבאי  אימונו  השאר:  כל  ופציעה.  מוות  מפני  הפחד  על  הלוחם 
יסוד  ללא  ערך  חסרי  הם  וכו‘(,  המולדת  )אהבת  האידיאולוגי  חינוכו 
זה. הרגלי ציות המבוססים על מורא העונש, לא יעמדו במבחן נוכח 
סיכוני הקרב. כל השפלה של כבוד האדם וביזויו בעיני חבריו, הם על 

כן פגיעה חמורה בכושר הלחימה של הצבא. 

וגרימת  באלימות  “שימוש  כגון  מוחלטים“,  “איסורים  של  שורה  פירטתי  להלן 
חבלה לגופו או לבריאותו של החייל“ או “איסור השפלת כבוד האדם, ביזוי החייל 
והשמתו ללעג בפני חבריו“. כמו כן הצעתי לתבוע מהדרגים הגבוהים יותר הקפדה 
על זכותו של החייל להתלונן: “חשוב לקבוע הסדרים יעילים לכך שהחייל יוכל 

להגן על עצמו מפני שרירות לב של מפקדיו, בכל הדרכים החוקיות.“ 
כמה  ימימה.  מימים  קידש  שצה“ל  נורמות  עם  אחד  בקנה  עלו  הדברים 
כמי  להופיע  ששו  לא  אך  שהצעתי,  ה“רכה“  בגישה  תמכו  לא  האלופים  מן 
שמערערים על המוסכמות. יצחק רבין, איש הפלמ“ח, תמך בגישתי בכל לב. 
להציע  הראשי,  הצבאי  הפרקליט  עם  ביחד  כוחי,  את  ייפה  הוא  הדיון  בתום 
הגדרות, כללי התנהגות והנחיות חדשות. הפרקליט הראשי היה אלוף־משנה 
מאיר שטרנברג, לימים מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון. זכיתי מידיו 
להבנה מעמיקה של הבעיה ולמרב הגמישות שהוא היה מסוגל לגלות במסגרת 
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החוק. בסופו של דבר פרסמנו חוברת שכללה הגדרות וכללים של מותר ואסור 
בתחום “התרגול הנוסף“. איני סבור שהתגברנו על תופעת הטרטורים לחלוטין, 
ובשנים שלאחר פרישתי מצה“ל הוספתי לשמוע תלונות רבות בנושא. עם זאת, 
נראה לי שהצלחנו להעלות את הנושא לתודעת הפיקוד, ואולי גם למנוע את 

השתרשות המנהגים הגרועים ביותר.

טוויסט מולדת

הצבאיות.  בלהקות  העיסוק  היה  ביותר  עלי  החביבים  הפעולה  מתחומי  אחד 
או את  טלי,  או  עינת  גם את  כלל לקחתי אתי  ובדרך  בחזרות,  נהניתי לבקר 
שתיהן גם יחד. תמיד נשבה מן הבמה רוח נעורים רעננה, מלווה בהרבה לצון 
ושובבות. בראש ענף הווי ובידור עמד שאול ביבר, שהתפרסם בחוש ההומור 
שלו עוד מימי הפלמ“ח. חיוכו של שאול היה בעת ובעונה אחת ביישני ותמים 
אך גם זומם תעלול. הוא הכיר היטב את עולם הבידור הישראלי והיו לו קשרים 
כדי  מהם  רבים  לגייס  הצליח  הוא  והבמאים.  השחקנים  המחזאים,  טובי  עם 
להשביח את ההפקות שיזם. רבים מהאמנים האלה כבר היו ותיקים ומוכרים 

בציבור, אך לא מעט למדו את מלאכתם אצלנו. 
הלהקות היו פיקודיות או חיליות, ובדרך כלל ניתן חופש רב לקציני החינוך 
הפיקודיים בכל הנוגע להפעלתן. אנו שמרנו בידינו את הסמכות לראות את 
המערכונים ואת הפזמונים בטרם יחלו החזרות. אני דרשתי גם לראות כל הפקה 
בשלב שבו כבר עמד המופע על תלו אך עדיין ניתן לערוך בו שינויים. היתה 
זו חובתי לעמוד על המשמר, שכן מעבר לממד החינוכי בתוך הצבא, הופעות 

הלהקות הצבאיות השליכו גם על דמותו של צה“ל בציבור. 
בדרך כלל לא התעוררו כל בעיות ויכולתי לסמוך על רגישותו הציבורית 
של ביבר. אחד המקרים שבהם נדרשה התערבותי היה “שיר השלום“, שלהקת 
הנח“ל העלתה לאחר מלחמת ששת הימים, ועל כך אספר מאוחר יותר. בראשית 
שנות ה־60 התעוררה בעיה דוקא בתחום המוזיקה, לא בעניין התמליל. באותה 
תקופה חל מהפך ניכר בסגנון המוזיקה הקלה, בעולם בכלל וגם בישראל. הוכנסו 
כן,  פי  על  אף  ורוק־אנד־רול.  סווינג  ועד  ובוסנובה  מסמבה  חדשים,  קצבים 
בלהקות הצבאיות עדיין שלט הסגנון ה“חלוצי“ הישן. בשנת 1963 הוזמן עידוא 
בן־גוריון )נכדו של הסופר מיכה יוסף ברדיצ‘בסקי ובנם של הסופר עמנואל בן־
גוריון והרקדנית דבורה ברטונוב( לביים את תוכניתה החדשה של להקת פיקוד 
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המרכז. עידוא היה בוהמיין תל־אביבי למהדרין. הוא הזמין בין השאר שיר בשם 
“טוויסט מולדת“, שמילותיו היו מנוסחות בסגנון הציוני הישן אך נכתבו מתוך 

אירוניה, ומה שגרוע יותר, המנגינה נכתבה בקצב ריקוד הטוויסט.
היו קצינים שהזדעזעו מהכפירה, וביקשו להסיר את השיר מהתוכנית. הדבר 
הובא להכרעתי. אישרתי את השיר, משום שסברתי כי צה“ל אינו יכול להיות 
מנותק מהעם ויש מקום למופעים המושפעים מ“רוח התקופה“. זו היתה החלטה 
מהפכנית באותם ימים. החיילים אכן קיבלו את השיר בהתלהבות. עידוא היה 
מאושר, ולאחר הבכורה כתב לי מכתב תודה בחוש ההומור המיוחד שלו: “אילו 
הכיר אותך נפתלי הרץ אימבר הוא היה בוודאי מזכיר אותך בהמנון הלאומי...“

עם זאת, התברר שגם אני שייך עדיין לדור הישן וגם בי דבקה מידה מסוימת 
של שמרנות. חידושי המוזיקה הגיעו ארצה באמצעות אמרגנים פרטיים. בין 
בגני  שנערך  המוני  במופע  ריצ‘רד,  קליף  הבריטי  הזמר  אליל  הופיע  השאר 
התערוכה. המופע היה סוער ובני ה“טיפש־עשרה“ התנהגו כדרכם של צעירים 
בכל העולם: צעקות היסטריות ליוו את מחיאות הכפיים, נערות התעלפו מרוב 
התפעמות והמונים צבאו על הבמה לגעת בזמר. המופע הפך לאירוע בהחלט לא 
תרבותי. נגעלתי וסברתי שלא מדובר בסגנון מודרני שכדאי להסתגל אליו, אלא 
בהפקרות שלא במקומה. חודשים מספר לאחר אותו מופע פנה אחד האמרגנים 
אל משרד החינוך והתרבות וביקש תמיכה כספית כדי להביא ארצה את להקת 
המבריקה  בקריירה  החלו  רק  הלהקה  חברי  ארבעת   .)Beatles( החיפושיות 
ארן  זלמן  החינוך  המונים. שר  קהל של  ומשכו  נערצים  היו  כבר  אך  שלהם, 
ביקש את עצתי. לבד משיר אחד או שניים טרם הכרתי את המוזיקה שלהם, 
אך מתוך מה שקראתי על תגובות הקהל באנגליה, חששתי שיחזרו על עצמם 
המראות המבישים של הופעת קליף ריצ‘רד, והמלצתי לשר להימנע מסבסוד 

המופע. הנה עוד מעשה שאני מתבייש בו עד עצם היום הזה. 
תרבותי  הישג  שזה  והבנתי  החיפושיות,  של  המוזיקה  את  הכרתי  לימים 
מהחשובים במחצית השנייה של המאה ה־20. גם אם עלמות חסודות התעלפו 
שלהם.  הנפלאה  המוזיקה  של  והתחכום  מהיופי  גורע  הדבר  אין  במופעיהם, 
בתנו  שרה  שבה  “אורטוריו“,  מקהלת  של  לקונצרט  להאזין  הלכנו  מזמן  לא 
טל. הקונצרט נערך בכנסייה הגותית “סנטה אנה“ שבעיר העתיקה. במקהלה 
המעולה הזו שר גם האב מייקל, כומר ממסדר האבות הלבנים המתגורר במקום. 
הם שרו בעיקר שירי קודש, אך לקראת סוף הקונצרט שר האב מייקל, סולו, את 

שירם של החיפושיות “Yesterday“. ביני לביני חייכתי חיוך מר.
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יוזמות וחידושים

מעטים החידושים שחידשנו בשדה החינוך והתרבות של צה“ל שנבעו מיוזמות 
שלי. החוכמה בהנהגת מערכות חינוכיות גדולות אינה נעוצה בכך שכל היוזמות 
באות ממוחו הפורה של העומד בראשן. בדרך כלל מגיעות אל שולחנו הצעות 
שונות, ממקורות שונים, והמנהל נדרש לדעת לבור את הבר מן התבן, לגלות 
את אותם רעיונות שיופי ותועלת חינוכית בצדם והם גם בני ביצוע. במשך שבע 
שנות שירותי במערכת החינוך של צה“ל הגשמנו שורה ארוכה של יוזמות בכל 

תחומי פעולתנו. במסגרת חיבור זה אזכיר כאן רק מקצתן. 
תזמורת כלי הנשיפה של צה“ל היתה כפופה לענף משטר ומשמעת, משום 
גרציאני,  זיקו  התזמורת,  מנצח  אולם  הטקסים.  בתחום  היה  תפקידה  שעיקר 
ביקש לעשות שימוש בתזמורת גם במופעי תרבות. הוא חבר אל שאול ביבר 
לא  כי  אף  צה“ל“.  “מארש  לחיבור  תחרות  לקיים  בהצעה  אלי  באו  ושניהם 
אישור הרמטכ“ל. התוצאה  לכך  ונדרש  עניין רשמי  זה  היה  המנון,  על  דובר 
היתה מוצלחת מעל למצופה. בפרס הראשון זכה יואב תלמי, והמנגינה שחיבר 

הוכתרה באופן רשמי כ“מארש צה“ל“ עד עצם היום הזה.
בתזמורת  למוזיקה.  באקדמיות  בולטים  מורים  ממספר  באה  אחרת  יוזמה 
צה“ל זכו לשרת רק נגני כלי נשיפה מחוננים, ונגני כלי קשת גויסו לשירות רגיל. 
השירות  בגלל  כליל,  אמנותם  את  לנטוש  אלה  מוכשרים  נגנים  נאלצו  לעתים 
הצבאי. הוצע אפוא להציב מספר מוזיקאים מחוננים במערכת החינוך של צה“ל. 
להנאת  צה“ל  במחנות  שניגנה  מיתר,  כלי  רביעיית  והקמנו  בצניעות  התחלנו 
החיילים. קבענו תוכנית שעיקרה מוזיקה קלאסית קלה, ושילבנו במופע עיבודי 
שירים שהיו מוכרים לחיילים. אחד מחברי הרביעייה ליווה את הופעותיה בדברי 
הסבר לחיילים. גם יוזמה זו זכתה להצלחה, ולימים הפכה להסדר קבע והורחבה. 

רבים מן הצעירים האלה היו למוזיקאים מהשורה הראשונה, בארץ ובעולם.
נקטנו יוזמות גם בתחומים נוספים. הסופר והמחזאי הנודע מאיר לוין חיבר 
בברודוויי שנים מספר  הועלה  פרנק. המחזה  אנה  יומנה של  בסיס  על  מחזה 
קודם לכן, וזכה להצלחה רבה. העלינו את המחזה בהפקה מיוחדת של צה“ל, 
בהשתתפות חיילים ועבור חיילים. לביצוע תפקידי האב והאם שכרנו שחקנים 
הגדולות,  בערים  גם  פעמים  ומספר  צה“ל,  במחנות  הוצג  המחזה  מקצועיים. 
בפני אזרחים. ההפקה זכתה להצלחה, אולם השבחים שקיבלה בעיתונות היו 
בעוכרינו. באחד הימים קיבלתי מכתב מעורך הדין שייצג בארץ את אוטו פרנק, 
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אביה של אנה. התברר שעוד בניו יורק תבע האב את מאיר לוין למשפט, וזכה. 
הזכויות להמחזת היומן הוחזרו לאב, והוא אסר על המשך הצגתו בצה“ל. עם 
זאת, עד למיצוי התהליך המשפטי הצלחנו להציג את המחזה למעלה מחמישים 

פעם, ורוב יחידות צה“ל זכו לראותו.
מכוכבי  רבים  צעירים.  לכישרונות  טובה  עין  בטביעת  ניחן  ביבר  שאול 
הבידור הישראלי בשנים הבאות “נולדו“ תחת ידיו. את הבולטים שבהם היה 
שאול מביא למסיבות שקיימנו עבור סגל החינוך. באחת המסיבות הופיע בפנינו 
צעיר מדימונה, ביישן וחסר ניסיון אך בעל קול מדהים, ששר בצרפתית משירי 
היה אבי טולדנו. מכיוון שהיה בעל  אזנבור. שמו של הצעיר  ושרל  ז‘ק ברל 
כושר קרבי, נדרשה התערבותי על מנת לשבץ אותו בלהקת השריון. לא היה 

לי כל ספק שכוכב נולד.
מספר  לנו  שרה  היא  גם  יותר.  אף  דרמטי  אלברשטיין  חוה  של  סיפורה 
שירים באחד מכינוסינו. הנערה הביישנית, שאך זה מלאו לה 18, עמדה ערב 
גיוסה לצה“ל. היא הרכיבה משקפיים והיתה לבושה בחוסר טעם משווע. גם 
תסרוקתה היתה עשויה בסגנון מיושן. אך קולה העמוק, ויכולתה הבלתי רגילה 
לבצע את השירים בצורה נוגעת ללב, הצדיקו את “המציאה“ של שאול. חוה 

הפכה לאחת הזמרות הטובות ביותר שהופיעו בישראל מאז כינונה.

ספריית “תרמיל“

בביקורי ביחידות צה“ל נוכחתי שחיילים לא מעטים מבלים את שעות הפנאי 
בקריאת ספרים. אלא שספרים זמינים היו בדרך כלל ברמה ספרותית נמוכה. 
החלטנו להוציא לאור ספרים ממיטב הספרות העולמית והעברית, ולהעמידם 
לרשות החיילים במחיר מסובסד. בעיני רוחי ראיתי את ספרי “לכל“ של הוצאת 
לחסוך  כדי  אבא.  של  הספרים  בארון  בילדותי  שעמדו  “אמנות“,  הספרים 
בהוצאות ההפקה העדפנו להוציא מחדש ספרים שראו אור בעבר, ואזלו מהשוק. 
קיווינו שמו“לים יואילו להעמיד לרשותנו זכויות ללא תשלום. ספרים חדשים 
על  סיפרתי  דרשו תמלוגים.  לא  הסופרים  רק כאשר  להוציא  יכולנו  בעברית 
רעיון הספרייה לידידי נסים אלוני, והוא המליץ בפני על המשורר ישראל הר 
כעורך. ישראל כונה בפי חבריו “הג‘ינג‘י“, בגלל זקנו האדמוני, שברבות השנים 
האפיר והפך לבן. הוא היה “טיפוס“. משורר רגיש, עכבר ספרים מושבע, איש 

ישר דרך ומצניע לכת. עם זאת היה עקשן, ולעתים היה מסוגל לרדת לחיי.
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הג‘ינג‘י הציע לקרוא לסדרה ספריית “תרמיל“. הוא גם הביא באמתחתו 
שרטוט של לוגו שצייר לו יוסל ברגנר, ידידנו. סמכתי על טעמו של הג‘ינג‘י, 
אבל השארתי בידי את זכות הווטו על רשימת הספרים שיצאו לאור. ישראל 
הר התמיד בתפקידו שנים רבות, והוציא לאור למעלה ממאה ספרים ממיטב 
הספרות העולמית: טולסטוי, מופסן, בלזק, אמיל זולה ותומס מאן הם רק מקצת 
השמות שעיטרו את הסדרה. עטיפות הספרים צוירו בידי כמה מטובי הציירים 

הישראלים, ששירתו אצלנו במילואים. 
בדרך כלל הצליח ישראל הר עצמו להשיג זכויות מן המחברים או המו“לים, 
אך מדי פעם נאלצתי לכתת את רגלי ולחלות את פני בעלי הזכויות. בתענוג 
רבים  “אמנות“.  הוצאת  בעלת  פרסיץ,  שושנה  של  בביתה  בביקורי  נזכר  אני 
מהספרים שהיא הוציאה לאור בשנות ה־30 התאימו לצרכינו, ואילו היא לא 
התכוונה להוציאם מחדש. ייתכן שגם גברת פרסיץ נהנתה מפגישותינו. היא 
אחר  בשעות  לביתה  מגיע  הייתי  ספר.  כל  על  נפרדת  פגישה  שנקיים  דרשה 
הצהריים ותמיד היו מוכנים לכבודנו תה ועוגיות עם ורניה )מין ריבה מדוללת, 
מורשת עברה הרוסי של הגברת(. שושנה פרסיץ היתה דמות בולטת ביישוב 
היהודי בתקופת המנדט הבריטי, ולימים חברת כנסת בכנסות הראשונות. תמיד 
היו לה סיפורים מרתקים על מנהיגי אותו דור, רכילות בדרג גבוה. את תכלית 

עם יוסף דקל לרגל השקת ספרית "תרמיל"
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בואי סיכמנו בתוך דקות ספורות, אבל המשכתי לשבת בדירתה ההדורה שעה 
ארוכה, מרותק לסיפוריה.

לקראת יום העצמאות תשכ“ה )1965( הוחלט להעניק לצה“ל פרס ישראל 
בתחום החינוך. אף כי הפרס ניתן לצה“ל כולו, ולמרות שאהרון זאב כבר פרש 
יהיה האיש שיעלה לבמה  מהצבא מזה שלוש שנים, סברנו שמן הדין שהוא 
והמכונן של מערכת  זאב היה המייסד  נשיא המדינה.  ויקבל את הפרס מידי 
נדבכים  שהוספתי  אף  שנים.  מעשר  למעלה  בראשה  ועמד  בצה“ל  החינוך 
חשובים למערכת, הכרתי בזכות הראשונים של האיש הנפלא הזה. לא אכחיש 
שקצת קינאתי בו, כאשר פסע לעבר הנשיא לקבל את תעודת הפרס, אולם עיני 
לא היתה צרה בו. התנחמתי במחשבה שגם לי יש יד בטיפוח ההכרה הציבורית 

בערכה של מערכת החינוך של צה“ל. 

הלחלוחית שביובש

מורשתו של אהרון זאב התאימה יפה לנטיות לבי. הוא ניהל את המערכת מתוך 
שפע של אהבה ורגש. לעתים הוא נראה לי כמו רבי של חסידים, הפועל בעיקר 
מהלב ומהרגש האנושי החם. אני הייתי טיפוס יותר שכלתני, אך המשכתי את 
מסכת היחסים הבלתי פורמלית שזאב הנהיג לפני. באחד המכתבים ששיגרתי 
לזאב לאחר פרישתו, סיפרתי לו בין השאר על שחרורה של מזכירתו הוותיקה 
עם תום שירות החובה שלה. המכתב מאפיין את היחס החם והאנושי שזאב 

הנהיג, ולימד גם אותי להעניק לאנשי:

קוקי השתחררה ואכן צדקת, החדרים מתרוקנים מתומתם. אלא שגם 
היא קשה לה הפרידה וכמעט מדי יום ביומו היא באה לכאן בשמלה 
פרחונית ומנחמת אותנו מצער הפרידה לשעה קלה. אכן, אינך מוצא 
זה אכזר  ורגישות אצילית. האין  לעתים קרובות כל כך הרבה טוהר 
מאומצות  בנות  לבנו  בתוך  לגדל  הקבע,  צבא  קציני  עלינו,  שהוטל 
ולקרוע  להיקרע  שנתיים  כעבור  שניאלץ  כדי  רק  ולחיבה,  לאהבה 
מסכת של ידידות שנרקמה ימים כה רבים, מאלפי נעימויות של מגע 

אנושי חם. בקרוב נקבל דור חדש לגדל ולטפח את חיבותינו מחדש.

כמו כל אלופי־המשנה בצה“ל, גם אני זכיתי במכונית נוסעים נוחה ובנהג צמוד. 
היחסים המתפתחים בין קצין בכיר ונהגו עשויים להיות הדוקים ביותר, שהרי 
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הם מבלים בצוותא שעות רבות. בדרך כלל ניצלתי את הנסיעות הארוכות כדי 
לעבור על מסמכים שהצטברו על שולחני. עם זאת, תמיד ישבתי לצד הנהגים, 

לא במושב האחורי. הרביתי לשוחח עמם ולמדתי להכירם היטב.
להדגמת היחס הבלתי פורמלי הזה אספר כאן רק סיפור אחד. סמי היה בן 
למשפחה עֶדנית שנולד בעיר אסמרה שבאריתריאה. אביו עסק ביבוא מוצרים 
שונים מהמזרח הרחוק. סמי ניגן היטב בגיטרה, ולפני גיוסו סיים שתי שנות 
לימוד קדם־רפואיות באוניברסיטה באדיס אבבה. אלא שהוא היה ביישן מאין 
בהמתנות  חקרניות.  בשאלות  אותו  דובבתי  אם  רק  פיו  את  ופצח  דוגמתו, 
הממושכות בין נסיעה לנסיעה נהג סמי לכתוב שירים באיטלקית. חיבבתי אותו, 
וגם הוא גמל לי ביחס חם. הוא הזמין אותי ואת אראלה לארוחת ערב בבית 
אחותו, שהיתה טבחית מעולה והציעה לנו מיני מזון אקזוטיים. בביתה ראינו 
שידה יפה מתוצרת סין, שהאב שלח מאסמרה, ואראלה הביעה את התפעלותה 
מהשידה. כעבור חודשים, זמן רב לאחר שסמי השתחרר מהצבא ועמד לצאת 
לאוקספורד להשלמת לימודיו, הגיעה לביתנו חבילה גמלונית ובתוכה שידה 
באקראי,  סמי  את  פגשתי  כאשר  עבורנו.  שלח  סמי  של  שאביו  קטנה  סינית 
שאלתי אותו לפשר המשלוח והוא ענה בפשטות: “שמתי לב שהשידה בבית 

אחותי מצאה חן בעיני אראלה. אני מצטער שהשידה שלכם יותר קטנה...“
בראשית שנת 1966 הגיעה ללשכתי קצינה חדשה. סגן טובה מושקובסקי 
הגיעה אלי לאחר שכבר שירתה זמן מה בתור קצינת הניהול של גלי צה“ל, 
ושמה הלך לפניה כקצינה יעילה במיוחד. הצלחתי לקבל עבורה תקן בשירות 
את  ניהלה  טובה  בצה“ל.  שירותי  ימי  שמלאו  עד  לצדי  נשארה  והיא  קבע, 
היינו  בבדיחות  מצויה.  בלתי  ובזריזות  רב  בטקט  עצמי,  בביטחון  הלשכה 
אומרים שטובה מסוגלת להשיג, תוך רגעים ספורים, שיחה אם מלך סיאם או 
עם הדלאי למה. כאשר פרשתי מהצבא הלכה טובה בעקבותי, וכיהנה במשך 
שנים אחדות כמנהלת לשכתי בסוכנות היהודית, עד שיצאה לארצות הברית, 
ואחות מבוגרת  ולרעייתי,  לי  נפש  לידידת  היא הפכה  ונישאה שם.  התאהבה 

לבנותי. הקשר האמיץ הזה מתקיים זה למעלה מארבעים שנה.

✦ ✦ ✦

במכתב שכתבתי לזאב מצאתי משפט שעשוי לסכם את תחושתי במילוי תפקידי 
כקצין חינוך ראשי של צה“ל:
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מחשבה אחת אינה מניחה ממני כל הזמן. לא הייתי ממיר את תפקידי 
זה בשום תפקיד אחר בצה“ל. יש בו הכול: עניין אינטלקטואלי, היקף 
ארגוני, להט מוסרי, חום אנושי — ומה אבקש עוד? צבא הוא ארגון 
הלחלוחית  אנו,  ואילו  הלחלוחית,  על  מרובה  שבשגרתו  שהיובש 

המועטה שישנה באותו יובש.
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מועצות, ועדות וכנסים

עבודתי כקצין חינוך ראשי של צה“ל חשפה אותי לפעילות ציבורית ענפה. עד 
מהרה הוזמנתי להרצות בפורומים שונים, ולקחתי חבל בפעילותן של ועדות 
שעסקו בענייני חינוך, תרבות והסברה, ולעתים גם בעניינים שלא היה להם כל 
קשר עם תפקידי. כך, למשל, הוזמנתי להשתתף בסימפוזיון על עתיד תנועות 
בימינו, הצעתי  טיב החלוציות  דיין על  הנוער. בהשפעת תפיסותיו של משה 
התביעה  במקום  ולעדכנה.  החלוציות  תפיסת  את  לרענן  התנועות  לפעילי 
הבלעדית להגשמה בהתיישבות החקלאית, המלצתי “לחנך על עקרון החיוב 
העצמי המשאיר מקום לדרכי הגשמה רבים, שרבים יותר יוכלו לעמוד בהם.“ 
הצעתי מגוון יעדים בתחום הביטחון, הכלכלה, החברה, קליטת העלייה וקידום 
אינדיווידואליסטיים  ערכים  על  הדגש  את  שמתי  החדשות.  בעיירות  החינוך 
החינוך  במרכז  בעבר  שעמדו  הקולקטיביסטיים  הערכים  לצד  והומניסטיים, 

התנועתי.
את רוב הרצאותי במגזר האזרחי הקדשתי לניתוח השפעתו החינוכית של 
עצם  בגלל  אדם  בבני  שחל  לשינוי  אלה  בדברים  התכוונתי  הצבאי.  השירות 
השהות בתוך מסגרת הצבא. את השקפתי בנושא זה הבעתי כבר בראשית דרכי, 

בתזכיר מפורט שאותו שלחתי לדוד בן־גוריון בשנת 1962, לפי בקשתו:

עיקר השפעתו החינוכית של צה“ל נודעת מחיי היומיום שלו, היינו 
פעילותם  במסגרת  החיילים  שעושים  הרבגונית  המעשים  מקשת 
הצבאית, מן ההוויה החברתית המתרקמת בתוכו, מן האתגרים הנוצרים 
לאורך הגבולות, בשטחי האימונים ובמחנות, מן הזיקה העמוקה שבין 

מעשי הצבא לבין חיי האומה ואושיות קיומה.
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בהרצאותי הרביתי לצטט דברים ממכתב ששלח לחברתו חייל, שסיים זה עתה 
את שירותו:

המסיים  כזה,  יום  פעם  עוד  לי  יהיה  אם  יודע  אינני  חדש.  יום  הגיע 
תקופה שלמה על כל מה שהיה בה, על העמל והפרך, החוויות העזות, 
על רגעי הכאב ורגעי השמחה, רגעי ציפייה, רגעי פחד, רעות של רבים, 
שנאה לעתים — אלף ואחת חוויות אנוש. ]...[ נכנסתי לצבא נער צעיר, 
תמים, עם תקוות גדולות וצחורות ]...[ מי אני כיום? כמעט איש אחר. 
יצאתי מהצבא אדם בוגר ]...[ הניסיון שנרכש הוא עצום, זה היה מבחן 
אותי  ידחוף  שמישהו  מבלי  ללכת  ליכולתי  לעמידתי,  לכוחי,  עצום 
מאחור. ]...[ דווקא מן הצבא, שהוא בית היוצר של משמעת עד הסוף, 

יצאתי עם הבנה מה היא, למעשה, משמעותו של חופש.

עם  הנרחבים  במגעי  לידיעתי  שהגיעו  אחרים  רבים  ביטויים  וכן  זה,  מכתב 
עמוק  שינוי  אותו  של  מהותו  את  לעצמי  ולנסח  לחקור  אותי  עורר  חיילים, 
שחל אצל חיילים רבים. בעזרת עמיַתי גד מזור ושייקה תדמור גיבשנו תורה 
שלמה, שבמסגרת חיבור זה אציין רק נקודות מספר ממנה. עשינו הבחנות, הן 
על החיוב והן על השלילה, בתהליכים שונים המתרחשים בצבא מעצם מניינו 
ובניינו. היינו משוכנעים בהשפעתו העצומה והמכרעת של השירות הצבאי על 
חיי האומה כולה. יתר על כן, צבא הוא כאמור מסגרת שבה קיימת מידה גדולה 
של ניידות חברתית כלפי מעלה. יש מי שנפלט מהשירות ומוסיף כישלון על 
כישלונותיו, אך רוב החיילים רוכשים בצבא זהות עצמית חיובית ומידה רבה 

של ביטחון עצמי המאפשר להם להתחיל את חייהם האזרחיים ברגל ימין.
את  גופים ממשלתיים, שביקשו  פנימיים של  לדיונים  הוזמנתי  פעם  מדי 
תוכניות  בשאלת  עקרוני  לדיון  החינוך  משרד  שזימן  סמינר  היה  כזה  עצתי. 
הלימודים במערכת החינוך הממלכתי. התבקשתי לשאת את הרצאת הפתיחה. 
ראשי הפרקים שהכנתי להרצאה מצביעים על יומרה לא מבוטלת. פרשתי בפני 
השומעים יריעה נרחבת של תחומים, יעדים וערכים, שיש להעמיד בתשתית 
תוכניות הלימודים. העזתי גם להציע דגשים בהחלט לא שגרתיים. כך, למשל, 
חינוך  רפיפות החינוך לחשיבה במערכת החינוך. הצעתי  ביקורת על  מתחתי 
“לחשיבה מסודרת ורציונלית ולאחריות כלפי המילה המדוברת, ספקנות במקום 
פסקנות.“ כמו כן הצעתי עדכון של הטקסטים הנלמדים והרחבת אופקים: לא 
ורילֶקה, לא רק שייקספיר אלא גם קפקא. כמו כן  וֶרלן  רק ביאליק אלא גם 
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הצעתי להנהיג בבית הספר חינוך מיני ולהורות דמוקרטיה כאורח חיים ולא 
רק כשיטת ממשל. בתחום הערכים שמתי את הדגש על “הערכת היופי והחינוך 

לרצינות, תום לב ויחס חיובי לחיים.“ 

להסביר את הפצצה

סגן שר הביטחון באותם  הזמין אותי שמעון פרס,  איני מבין מדוע  היום  עד 
ימים, לקחת חבל בוועדה חשאית ביותר שעסקה במדיניות ההסברה בתחומי 
הגרעין. לא היה לזה כל קשר עם תפקידי, ודבר בעברי לא הכין אותי לנושא 
זה. הוועדה התכנסה לדון בשאלת המדיניות שצריכה להינקט בנושא הגרעין: 
האם להודות בכוונה לפתח נשק גרעיני, להכחיש מכול וכול, או להימנע מכל 
תגובה? שמעון פרס ביקש לבחון את השאלה עם אנשי ציבור בעלי שכל ישר, 
ולאו דווקא עם מומחים בנושא הגרעיני. בראש הוועדה עמד דניאל רקנאטי, 
חיים  ניסיון  ובעל  נבון  איש  דיסקונט,  בנק  של  המנהלים  מועצת  ראש  יושב 
עשיר. לאחר מספר דיונים, שבהם שמענו סקירות רקע והוצגו האלטנרטיבות 
השונות, המליצה הוועדה על המדיניות שאומצה בפועל ונודעה בשם “מדיניות 
את  וכול  מכול  להכחיש  יהיה  שניתן  סיכוי  כל  היה  לא  לדעתנו  העמימות“. 
נשק  לפיתוח  המתאימים  חומרים  להפיק  כושרו  ואת  הכור,  של  קיומו  עצם 
גרעיני. לכן עדיף להשאיר את העולם בספק בכל הנוגע לשלבים שבהם נמצאת 
ישראל בפיתוחה של האופציה הגרעינית. הנוסחה שהומלצה היתה: “ישראל 
לא תהיה הראשונה להכניס נשק גרעיני למזרח התיכון.“ הנוסחה רמזה על כך 
תגיע להבשלתו המלאה  אם  ברור  לא  אך  גרעינית,  יכולת  שישראל מפתחת 
של התהליך. כידוע, הנוסחה זאת לא סיפקה את הממשל האמריקני, אולם היא 
אישית  לי  יזדמן  יותר  מאוחר  העולמי.  הקהל  בדעת  שייווצר  לרושם  כיוונה 

להתמודד עם השאלה בפני קהל מתוחכם.

נינה ושייח‘ אבו־רביע

ככל  עלי.  מהממונים  אישור  לקבל  כלל  בדרך  נדרשתי  הפומביות  להופעותי 
שזכור לי, מעולם לא נתקלתי בסירוב. רק פעם אחת נמנעתי מבקשת האישור, 
והסתמכתי על התירוץ שמדובר בפגישה פרטית בבית פרטי. זו היתה כמובן 
היתממות. נינה די־נור, רעייתו של סופר השואה ק. צטניק, היתה אישה רבת 
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פעלים. בחורף 1963 הציעה לי נינה לבוא לביתה ולהשתתף בדיון במעמדם 
נוסח ההזמנה הוזמנו לפגישה אנשים “תמימי דעים  של ערביי המדינה. לפי 
וחברתית,  תרבותית  בהבנה  והיכרות,  בהיוועדות  החיוני  לצורך  הנוגע  בכל 
בסילוק חששות ודעות קדומות חסרות יסוד.“ לא ראיתי כל סיבה שלא לתת 
את ידי לכוונות חסודות כאלה. הוזמנו קרוב למאה איש, אך הופיעו רק כשני 
תריסרים. רוב הנוכחים באו מהאגף השמאלי בפוליטיקה הישראלית. הייתי בין 
הבודדים שנשאו בתפקיד רשמי. באתי במדים. בין המוזמנים היו, כמובן, גם 
ערבים. המעניינים ביותר היו סברי ג‘רייס וסמי ג‘ראיסי, שייסדו באותם ימים 

את המפלגה הערבית הלאומנית “ֶאל־ַארד“.
בפגישה הראשונה השתתף גם השייח‘ חמאד אבו רביע, שלימים נעשה חבר 
כנסת מטעם רשימת הבדווים ונרצח בידי בניו של הדרוזי ג‘בר מועדי בגלל 
ריב על מקום בכנסת. חמאד היה גבר גבה קומה ויפה תואר. הוא הגיע לפגישה 
בלבושו המסורתי, עוטה כפייה ועקאל רקום בזהב. כעבור שבוע נפגשתי באקראי 
עם נסים קזז, שבשלהי מלחמת העצמאות היה רב־סמל בפלוגתי ולימים היה 
הנגב.  צבאי של  כמושל  כיהן  עיראק. עתה  יהדות  קורות  וחוקר  להיסטוריון 
הוא סיפר לי ששייח‘ חמאד אבו רביע התקשר אליו והביע את תמיהתו על כך 
שאיש צבא, אלוף־משנה בר־און, השתתף בפגישה החתרנית למדי. נסים לא 
התפלא, משום שהכיר את השקפותי, והוא הרגיע את השייח‘ הנרגש כי “הכול 
בסדר“. כישלונה של נינה להביא לפגישות אישים מצמרת השלטון, ושותפותם 
הפעילה של טיפוסים רדיקליים מדי, השמיטה את הבסיס מהיוזמה והפגישות 

פסקו. אני שמחתי על ההזדמנות לפגוש “ערבים אותנטיים“.

חולות לוהטים

מאז שפרש משה דיין מהצבא, ושקע בעולם הפוליטיקה, לא הרביתי להיפגש 
עמו. מדי פעם היינו נפגשים לכוס קפה, והוא היה מספר לי על עלילותיו בשדה 
הפוליטיקה או שולח לי ספר עם הקדשה לבבית. פעמיים בשנות ה־60 ביקש 
דיין את עזרתי. בשנת 1962, בעוד דיין מכהן כשר החקלאות, נודע לו שאורי 
אבנרי, עורך “העולם הזה“, רכש את הזכויות לפרסום קטעים מספר זיכרונות 
שחיברה הדסה מור. הספר “חולות לוהטים“ כלל סיפור מפורט ואינטימי של 
רומן שניהל משה דיין עם המחברת שנים מספר קודם לכן. הספר היה חושפני 

מאוד, ועלול היה להכתים את שמו של דיין בציבור.
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דיין ביקשני לקרוא את הספר ולייעץ לו מה לעשות. עמדו על הפרק שלוש 
אפשרויות: להציע למחברת כסף, דמי לא יחרץ, לבקש מאבנרי לרכך קטעים 
פוגעים במיוחד בשמו של דיין, או להתעלם מכל העניין. הקריאה בספר הגעילה 
אותי. זו היתה רכילות וחשפנות מהסוג הזול ביותר. התנגדתי בכל תוקף להצעה 
הראשונה, כי סברתי שאין אפשרות להיפטר מסחטנים. גם לא האמנתי שאורי 
אבנרי יסכים שאני אצנזר את כתב היד. המלצתי לדיין להתעלם מכל העניין. 
חלק  אחדים.  ימים  בפרשה  תעסוק  והעיתונות  שערורייה  “תהיה  לו:  אמרתי 
מהקהל ירוץ לקנות את הספר, אך כעבור זמן יישכח כל העניין ואתה תיבחן 
לפי מעשיך בפוליטיקה הישראלית, לא לפי הרכילות.“ עלייתו המטאורית של 
דיין בעקבות מלחמת ששת הימים הוכיחה את הנחתי, אולם כתם המתירנות 

המינית דבק בו.
הפעם השנייה היתה הרבה יותר נעימה. לאחר פרישתו של דיין ממשלת 
מערכת  “יומן  הראשון  ספרו  את  לערוך  התפנה  הוא   ,1965 בשנת  אשכול, 
סיני“. כפי שדיין עצמו מעיד, ספרו התבסס על “יומן לשכת הרמטכ“ל“ שאני 
רשמתי בשעתו. דיין ערך את הדברים לפי טעמו והוסיף דברי פרשנות משלו. 
במהלך העבודה הוא נזקק מדי פעם לעזרתי. הוא שלח לי קטעים מכתב היד, 
את  כתבתי  שאני  פי  על  אף  זיכרוני.  בדיוק  והסתייע  דעתי  חוות  את  ביקש 
“יומן לשכת הרמטכ“ל“, מעולם לא ראיתי בו יצירה פרטית. זה היה היומן של 
לשכת הרמטכ“ל, כפי שמציין שמו. הוא תיעד את מעשי הרמטכ“ל ונרשם על 
פי הוראתו. לכן לא צרה עיני בשימוש הנרחב שהוא עשה בדברים שכתבתי, 
לצורך פרסום גרסתו. עם זאת, סברתי שהוא מזדרז מדי, משום שלפי מצוותו 
של בן־גוריון נאסר עליו לספר את סודות הברית החשאית שנרקמה בין ישראל 
לצרפת ולבריטניה בסוור. היומן שפורסם לקה אפוא בחוסר הסבר משכנע של 
המהלכים שננקטו במערכה. דיין תיקן את המעוות בספרו השני, “אבני דרך“, 

לאחר שבן־גוריון ואנתוני אידן הלכו לעולמם.
גם אני הייתי נתון תחת אותה מגבלה שהטיל בן־גוריון. באמצע שנות ה־60 
כבר התפרסמו מספר ספרים שתיארו את עלילת הפגישה החשאית בסוור, בדרך 
באופן  הסודות  עיתונאים. אף אחד מהשותפים עצמם לא חשף את  כלל מאת 
והוא זכה מידי  מוסמך. אנתוני אידן שוב לא היה פעיל בפוליטיקה הבריטית, 
המלכה בתואר “רוזן ֵאייבֹון“. בשנת 1960 הוא פרסם את זיכרונותיו, אך כיחד ולא 
גילה את האמת על קשריו עם ישראל. דוד בן־גוריון ראה את עצמו מחויב לשמור 
על סודות סוור, לא בגלל אינטרס אישי או ממלכתי אלא כדי לקיים את הבטחתו 
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לבריטים וכדי לשמור על כבודו של רוזן אייבון, ששיקר בפרלמנט. בשנת 1965 
יוסף עברון את ספרו “ביום סגריר — סודות מלחמת סואץ“,  פרסם העיתונאי 
ושמועות התהלכו שהספר נכתב על בסיס יומניו של שמעון פרס. עברו שש שנים 
מאז סיימתי את כתיבתו של חיבורי “אתגר ותגרה“, והשתוקקתי להוציאו לאור. 
משרדו  במסדרון  במקרה  בו  נתקלתי  מהשורה.  כנסת  חבר  היה  כבר  בן־גוריון 
לשעבר בקריה. שאלתי אותו אם לא הגיעה העת לפרסם את הספר שהוא כה 

שיבח בזמנו. “אחרי הכול,“ טענתי, “העובדות כבר ידועות לכול.“ 
“טרם הגיעה העת,“ השיב בן־גוריון, “אתה אינך עיתונאי. העובדה שהיית 
נוכח בסוור באופן רשמי הופכת כל אינפורמציה מפיך כאילו יצאה מפי, ואנו 

התחייבנו לשמור את סודו של אידן.“ ואז הוסיף וסיפר לי את הסיפור הבא:

לפני שבועות מספר נסעתי ללונדון להשתתף בהלווייתו של וינסטון 
צ‘רצ‘יל. הטקס נערך בכנסיית סנט פול, וכאשר הגעתי למקום ראיתי 
הרולד  ובראשה  נכבדה  חבורה  המלכה  סביב  עומדת  לרחוב  שמעבר 
כאשר  שם.  היה  אידן  אנתוני  גם  בריטניה.  ממשלת  ראש  מקמילן, 
נכבדי  כל  ולעיני  הרחוב,  את  חצה  למלכה,  קידה  קד  הוא  בי  הבחין 
האומות שעמדו מסביב לחץ ידי בחום רב. עליך להבין שעצם העובדה 
שמי שעמד בראש האימפריה האדירה הזו מצא לנכון לעזוב, ולו לרגע, 
את מלכתו על מנת ללחוץ ידו של דוד בן אביגדור מפלונסק, היא נכס 
ממדרגה ראשונה ליהודים ולמדינתם, וחס לנו מלפגוע באמונו. אתה 

תיאלץ לצערי להמתין עד שאידן ילך לעולמו.“ 

בסופו של דבר יצא גם ספרי לאור רק כעבור שלושים שנה, לאחר שגם רוזן 
אייבון וגם בן־גוריון כבר לא היו בין החיים.

ידידות מופלאה

במשך שבע שנות עבודתי כקצין חינוך בצה“ל היינו, אראלה ואני, מקורבים 
ואל  בכלל,  הישראלית  התרבות  את  שנים  באותן  שעיצבו  החוגים  אל  מאוד 
גרנו ברחוב פר�ג, פסיעות  חוגי הבוהמה שעיצבו את תרבות הבידור בפרט. 
ספורות מהתיאטרון הקאמרי, מקפה “קליפורניה“ של אייבי נתן, טייס השלום 
לעתיד, ומהלך שתי דקות מקפה “כסית“. אראלה היתה מורה בבית ספר סמוך, 
ובדרכה הביתה היתה מתעכבת מדי פעם ב“כסית“. יופייה של אראלה תמיד 
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משך אמנים. שערותיה השחורות והגולשות, עיניה ה“סיניות“ ועצמות לחייה 
ה“מונגוליות“ — כל אלה שיוו למראיה ארשת מיוחדת. בשבתה ב“כסית“ שמה 
אראלה לב לאדם נמוך קומה, כמעט גמד, ששערותיו היו גולשות על כתפיו 
ועל צווארו ענד מדליון גדול. הוא נהג לתקוע בה עיניים סקרניות, אך מעולם 
לא פנה אליה ולא אמר לה מילה. כעבור שבועות מספר, כאשר סרה כדרכה 
לבית הקפה, שמה לב שהאיש המוזר מראה ציור לחברים בשולחן סמוך. היא 
היה  זה  בדיו.  דיוקנה  רישום  שזהו  ראתה  ולתדהמתה  החבורה,  אל  התקרבה 
עם  בזהותה,  לטעות  היה  אפשר  אי  אך  נטורליסטי,  ולא  אקספרסיבי  דיוקן 
השערות השחורות הגולשות והעיניים המלוכסנות. הצייר הציג את עצמו בשם 
משה ברנשטיין. בחצי צחוק שאלה אותו אראלה אם הציור מיועד עבורה. משה 

הגיש לה את הרישום בג‘סטה נדיבה. הציור תלוי בביתנו עד עצם היום הזה.
התיאטרון.  עולם  אל  במיוחד  התקרבנו  אלוני  נסים  עם  ידידותנו  בזכות 
כאשר חזרנו מארצות הברית, בסוף שנת 1961, עמדו בעיצומן ההכנות למחזה 
“בגדי המלך החדשים“. כידוע נרקמה ידידות עמוקה בין נסים אלוני והצייר 
ברגנר  ואודרי  יוסל  של  ביתם  למחזה.  התפאורה  את  שעיצב  ברגנר,  יוסל 
היה באותם ימים מעין בית ועד לחבורה מרתקת של אמנים וסופרים. בחוג 
יודל  הבוהמיין  כרמי,  ט.  המשורר  ויתקין,  שלמה  הצייר  גם  היו  המצומצם 
מרמרי, המשוררת מרים אורן ובעלה דן קראוסקופף, שניהל את קרן פולברייט 
בארץ, הפסלת שושנה היימן, והמשורר ישראל הר. החבורה הרבתה לשתות, 
בגילופין,  מאוחרת,  לילה  בשעת  מסתיימות  המסיבות  היו  קרובות  ולעתים 

באחד מבתי הקפה בעיר.
בזכותו של נסים התחברנו לחבורה, למרות שלא השתתפנו בשכרות. עד 
מהרה נרקמה ידידות גם בינינו לבין הזוג ברגנר. יוסל, שהגיע ארצה רק בשנות 
ה־50, והוא כבר בן 40, לא היטיב לדבר עברית. הוא העדיף לשוחח באנגלית, 
ועוד יותר ביידיש. הוא בא מרקע בונדיסטי ויחסו לאתוס הישראלי החדש היה 
ובאורח חייו, היתה אישיותו  אמביוולנטי ביותר. אף שהיה חילוני בהשקפתו 
ספוגה יהדות גלותית. במידה שצייר “חלוצים“ או “גיבורים ציוניים“ אחרים, 
עשה זאת מתוך לגלוג ואירוניה. הוא העדיף לצייר את בתיה של יפו העתיקה, 
על הריסותיהם, משום שהיו מנוגדים תכלית ניגוד לסגנון המודרניסטי של תל 
אביב, העיר הציונית למהדרין. בעיקר אהב לצייר פתיליות של סבתא, פרימוסים 
ישנים, פמוטי נרות ופומפיות — כלים מעוקמים ושחוקים מרוב שימוש שזכר 
מילדותו בגולה וביטאו יותר מכול את העקירה והניכור הטבועים בעצם הקיום 
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היהודי. נדמה שדווקא אישיותי, המנוגדת כל כך לעולמו, משכה את לבו: איש 
צבא, יהודי גאה הבטוח בעצמו ובקיומו, צבר המקבל את נוף גידולו כדבר יציב 

ומובן מאליו.
וחיילים  שוטרים  כלפי  זרות  חש  בנעוריו,  גדל  שם  ורשה,  מגטו  כיהודי 
לובשי מדים. אלה סימלו עבורו שררה וחרדה. והנה בא לביתו, במדיו, קולונל 
אוהב אמנות ואפילו מבין משהו בציור ובשירה. מדי פעם, כאשר הייתי מופיע 
בביתם, היה יוסל מתפרץ וצועק: “קולונל, קולונל, אני לא מפחד ממך!“ ופורץ 
יש  היסטוריה,  כלל  אין  הצברים  “לכם  לי:  לומר  נהג  יוסל  מתגלגל.  בצחוק 
ואף  בטבע,  לטיולים  עמנו  לצאת  נהנו  הם  זאת,  עם  ארכיאולוגיה.“  רק  לכם 
לבקר באתרים עתיקים. בדרך כלל נתלוו לטיול גם בתנו עינת וכן הינדה, בתם 
יחידתם של יוסל ואודרי, בת גילה של עינת. באחד מטיולי השבת, ביער בהרי 
יהודה, מצאנו פטריות אורנים טריות וריחניות. אודרי התנדבה להכין מהן נזיד. 
לעת ערב, כאשר חזרנו לבית הברגנרים, עמד בחלל ריחו המשכר של התבשיל. 
יוסל  מישהו שאל לתומו אם אנו בטוחים שהפטריות אכילות ואינן רעילות. 
ענה בנעימה רצינית לחלוטין: “אין מה לדאוג, כבר ניסינו אותן על הינדה, היא 

אכלה קדרה שלמה ועדיין היא חיה.“

הטיול הגדול

לערוך  להצעתם  בשמחה  נעתרנו   1964 בקיץ  ברכב.  נהגו  לא  ואודרי  יוסל 
ימים אחדים של  בצוותא מסע נרחב באיטליה ובספרד. טסנו לרומא, ולאחר 
שוטטות בעיר שכרנו מכונית ויצאנו צפונה. התעכבנו בכל הערים המופלאות 
גרנדה,  ברצלונה,  פירנצה,  סיינה,  בהן:  האצורים  האמנות  בשכיות  וצפינו 
החברותה  ביותר.  החשובים  המקומות  את  רק  להזכיר  אם   — ומדריד  טולדו 
היתה נהדרת, ובאגדות המשפחה נאצרו סיפורים משעשעים רבים מאותו טיול. 
לאחר  הערבים,  באחד  בשלושה.  ואסתפק  כולם,  את  כאן  לספר  המצע  יקצר 
רדת החשכה, עצרו אותנו שוטרי תנועה ספרדים משום ששכחנו להדליק את 
יוסל מתרדמתן טראומות אנטישמיות  האורות. השוטרים הגויים עוררו אצל 
מימי ילדותו, ומבלי דעת הוא החל לדבר אל השוטרים בפולנית. בדרך פלא 
הבין פתאום את הספרדית שבפיהם והכריז בקול: “אֹורּום! אֹורּום!“ בעברית, 
אבל בהטיה לטינית. גם השוטרים שמחו שהדבר התברר סוף סוף והניחו לנו. 

יוסל צהל משמחה כאשר נתקלנו באנטישמיות. סוף סוף מבינים גם הצברים, 
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הכל כך בטוחים בעצמם ובעולמם, מהי שנאת גויים. והמעשה שהיה כך היה: את 
מדריד שטף גל חום כאשר הגענו אל העיר, והחלטנו להתפנק. נכנסו ללון במלון 
“ריץ“ המפואר. כאשר יצאנו לסעוד, שמנו לב שעל מסגרת המעלית רשם מישהו 
מכוונת  שהססמה  ברור  היה   .)No Judíos!( יהודים!“  “לא  המילים:  את  בדיו 
אלינו, משום שהיא נרשמה רק לאחר הגיענו. אראלה קצפה מאוד. היא הציעה 
שנפנה למשטרה או שנתלונן בפני הנהלת המלון, ולא נרגעה שעה ארוכה. מובן 
יוסל היה מאושר לראות כיצד אנחנו מתרגשים לנוכח  שלא עשינו כלום, אך 

העימות הקטן הזה עם שנאת היהודים, שאליה הורגל כל ימי נעוריו. 
נתקלנו גם באוהבי יהודים. בהיותנו בברצלונה עברנו על פני חנות שהציעה 
למכירה בקבוקים שבתוכם הותקנו ספינות מפרש זעירות. לא היינו מתעכבים 
אלמלא שמנו לב שבין הכתובות המזמינות את הקונים להיכנס היתה גם כתובת 
בעברית: “ברוכים הבאים“. בעל החנות היה נרגש מאוד כאשר נודע לו שאנו 
מישראל, והצהיר שהוא ידיד מושבע של ישראל. הוא סגר את החנות והזמין 
אותנו ללגום כוס יין. הוא מזג יין לתוך שש כוסיות, למרות שיחד עמו היינו 
רק חמישה. את הכוס השישית הוא שפך אל הכיור, בטענה שזה מנהג שקיבל 
מאביו ומסבו. עלה על דעתנו שהוא מצאצאי האנוסים, אולם הוא הכחיש את 
הדבר וטען שאינו יודע כלל על אפשרות כזו. לא השתכנענו. אהבתו המודגשת 
לישראל, קבלת הפנים הנרגשת שערך לנו, ואותו מנהג שעבר במשפחתו מדור 

לדור — כל אלה נראו לנו חשודים.

✦ ✦ ✦

לפעמים מסתיימות ידידויות בגלל מריבות הפורצות בין משתתפים בטיולים 
ממושכים בחו“ל, סביב ניגודי טעם והעדפות שונות בעניינים חומריים. היחסים 
בין הזוג ברגנר ובינינו לא זו בלבד שלא התערערו, אלא אף התהדקו ונמשכו 
ימים רבים לאחר שובנו ארצה. רק בשני מקרים השתררה בינינו לשעה קלה 
ביקורים  בשעת  אינטלקטואליות.  בשאלות  ממחלוקות  שנבעה  מתיחות, 
במוזיאונים נהגתי להתקרב אל התמונות כדי לברר פרטים על אודות הצייר, 
רב:  בכעס  בי  נזף  יוסל  אותי.  היסטוריות שעניינו  עובדות  ושאר  הציור  שנת 
התמונה  תולדות  את  לחקור  תפסיק  חשוב.  לא  השאר  כל  בתמונה,  “הסתכל 
ותתחיל לחקור את התמונה עצמה!“ נעלבתי מהנזיפה. לא אהבתי שיוסל מנסה 
לחנך אותי. במהלך היום פג הכעס והיה כלא היה, אך שנינו נשארנו בשלנו. 

אחרי הכול, יוסל היה אמן ואני היסטוריון.
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המקרה השני נקשר למכר של יוסל משכבר, משורר, ממתנגדי משטרו של 
הרודן פרנקו. סרנו אל ביתו של המשורר במדריד, אך הוא נמצא בנסיעה בצפון 
ופגשנו רק את אשתו ואת בנו הקטן. יוסל, בדרכו הנדיבה ללא קץ, קנה לילד 
מתנה יקרה, אך האישה לא דיברה אנגלית, נראתה עייפה ומוזנחת ולא היה לנו 
הרבה מה לומר לה. לקחנו את כתובתו הארעית של הבעל, והבטחנו להתקשר 
עמו כאשר נגיע לחוף הבסקי. אכן, לאחר שעלינו לרגל לגרניקה, זכינו לבקר 
במערות אלטמירה בטרם ננעלו בפני מבקרים, וזללנו קערה גדולה של פאליה, 
יפה  גבר  היה  הוא  צרפת.  גבול  שעל  בסנטנדר  הצעיר  המשורר  עם  נפגשנו 
הבעתי  לאחר שנפרדנו  ומסיפוריו.  ומרתק. התרשמנו משיחו  תואר, מתוחכם 
תמיהה על הזוגיות: “מה משותף יש בין משורר מעודן ומלא תרבות ובין אשתו 
הנראית כאישה פשוטה ודלה?“ למשמע הערתי התנפלו עלי יוסל ואודרי בזעם 
רב, האשימו אותי בדעות קדומות ובשיפוט שטחי. במשך יתרת היום שררה 
והעלבונות שהטיחו  הנזיפות  מוכן לקבל את  הייתי  רבה. לא  בינינו מתיחות 
בי, אם כי במבט לאחור ייתכן שטעיתי והערתי לא היתה במקומה. מריבה זו 
חשפה פער שקשה לגשר עליו, בין קצין צבא הבטוח בעצמו, אולי קצת יותר 
מהראוי, ובין זוג האמנים הרגישים והנדיבים האלה. מריבה הרבה יותר רצינית 

ומשמעותית עתידה לפרוץ כעבור שלוש שנים.

הנסיכה האמריקנית

מחזהו של אלוני “בגדי המלך החדשים“ לא היה הצלחה קופתית, אבל הוא 
פתח בתיאטרון הישראלי עידן חדש. אלוני הציע במחזהו תפיסה תיאטרונית 
מהפכנית, שלדעתי יש לכנותה בשם “אבסטרקט לירי“. לשיאה הגיעה סוגה זו 
במחזות “הנסיכה האמריקנית“ ו“צייד הפרפרים“. לעניות דעתי היו אלה חוויות 
עלילת  מעודו.  הישראלי  התיאטרון  שידע  ביותר  מהמרשימות  תיאטרוניות 
המחזות לא היתה אלא המצאת דמיונו של המחבר, ששימשה מסגרת לתלות בה 
את מה שחשוב באמת — הטקסט והסיטואציה התיאטרלית, המצליחה לעורר 
בלב הצופה הן חוויה אסתטית והן רגשות ליריים עמוקים. מחזותיו של אלוני 
נוכחנו  בנותינו.  אצל  ואפילו  אראלה  אצל  אצלי,  דמעות  עד  התרגשות  גרמו 
לא פעם בחזרות, ראינו את ההצגה פעמים רבות, עקבנו אחר גיבוש התפאורה 
ונטלנו חלק בוויכוחים ובדיונים הלוהטים שניהלו ניסים ויוסל בתקופת ההכנות 
מתרגש  אני  היום  ועד  מ“הנסיכה“,  שלמים  קטעים  בעל־פה  ידענו  והחזרות. 
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כשאני נזכר כיצד המלך פרדיננד, מלך בוגומניה לשעבר שגלה מארצו לארץ 
לטינו־אמריקנית בלתי מזוהה, נזכר בגעגועים עזים בגני הפטוניה שבארמונו, 
“מי“.  להגיד  ושוב  שוב  הכלה  את  לשכנע  מנסה  הפרפרים  צייד  כאשר  או 
לכאורה דברים מופרכים, אבל חושפים רגש עמוק בכל עירומו, דווקא משום 
שהוא אינו קשור לשום נרטיב ריאלי. כמו בציורי האבסטרקט הלירי, אין שום 
דרך להסביר את הרגשות הללו לאדם שלא חווה אותם. חשיבותם לביוגרפיה 

המשפחתית שלנו כה רבה, עד שהייתי חייב לספר על כך כאן.
קשה לדעת מי השפיע על מי, נסים על יוסל או להפך. יוסל צייר כמה וכמה 
ציורים שאת השראתם ניתן להבחין במחזותיו של אלוני. בימים שבהם עלה 
על הבמה המחזה “בגדי המלך החדשים“ ניסה יוסל את כוחו בציור מופשט, 
הסגנון הדומיננטי באותן שנים בעולם האמנות. סוגה זו היתה מנוגדת לעולמו 
האמנותי של יוסל, והוא נכשל בניסיונות אלה ונטש אותם לאחר תקופה קצרה. 
יוסל ִהרבה לומר שהוא בעצם אינו צייר כלל, אלא מספר סיפורים. אכן, אפילו 
ביצירות האבסטרקטיות האלה ניתן להבחין בתוך ערבוביית הצבעים והמריחות 
בדמויות של מלאכים וציפורים וגם בדמות של מלך — פרי השראת עבודתו 
המשותפת עם נסים על “בגדי המלך“. באחד מלילות השכרות נתן לנו יוסל 
תמונה יפהפייה שצוירה בסגנון זה. סברנו שאסור לנו להחזיק במתת שניתנה 
לא בהכרה צלולה. למחרת היום הבאתי את הציור בחזרה לסטודיו, אך יוסל 
התעקש שאשאיר את הציור ברשותי, והוא תלוי עד היום בחדר האורחים שלנו. 
נסים  ימים. הסימביוזה של  עבורנו אוצרת התמונה בקרבה את חוויית אותם 
ויוסל היתה מדהימה, והיתה לנו זכות מיוחדת במינה לעמוד באותם ימים קרוב 

אליהם, ולצפות בתופעה הנדירה הזו.

שליחות ראשונה

שיפור  לשם  סיור  לערוך  היהודית  הסוכנות  ידי  על  התבקשתי   1964 בשנת 
תדמית המדינה בקמפוסים, בשיתוף עם משרד החוץ ו“בתי הלל“ של תנועת 
“בני ברית“. הנסיעה לארצות הברית היתה הראשונה בשורה ארוכה של מסעות 
הבאות  השנים  שלושים  במשך  שערכתי  וחינוך  התרמה  הסברה,  תעמולה, 
והמגביות  נסעתי מטעם התנועה הציונית  יותר מחמישים מסעות. תחילה   —
היהודיות, ואחר כך מטעם תנועת השלום ושלוחותיה. נסיעות אלה תפסו כל 
אותן שנים חלק מרכזי בחיי. מובן שאין כל אפשרות לספר על כולן, ואיאלץ 
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מיוחד  מסע  ועל  הראשון,  מסעי  על  קצת  אספר  זה  בפרק  רובן.  על  לפסוח 
שערכתי כעבור שנתיים.

המסעות היו תמיד מעניינים. הייתי עסוק מעל לראש ולא היה לי הרבה 
פנאי להרהורים ממושכים, אולם היה בהם תמיד גם ממד של בדידות וגעגועים. 
בחדרי המלון בלילות, לאחר ימים עמוסים ומייגעים, הרביתי לכתוב מכתבים 
ארוכים לאראלה ולילדות. בבית הצטברו מאות מכתבים כאלה. קטע מהמכתב 
הראשון ששלחתי מפריז, התחנה הראשונה במסעי הראשון, ביטא היטב את 

השניות הזו:

אתמול במטוס התנמנמתי קצת. לפתע נרעד המטוס ואני התעוררתי בחטף 
עם הרגשה של ריקנות ותפלות. שאלתי את עצמי שאלה פשוטה וכל כך 
מובנת מאליה: מה לי ולכל זה? מה פתאום כל הנסיעה הזו? טוב לי בבית, 
טוב מאוד מאוד, יש לי המון תוכניות להגשים בעבודה, מה פתאום ולשם 
מה לנסוע. זה לי עשרים וארבע שעות בפריז וטרם עזבה אותי ההרגשה 
הזו ואילו היה הדבר בידי הייתי קם ונוסע מיד בחזרה, אליך ואל הילדות 

ואל החתולים ואל הכול. אלא שאת הנעשה אין להשיב.

ועוד  עוד  לנסוע  הוספתי  הזה, שהרי  צביעות בטקסט  מסוימת של  מידה  יש 
אך  שחוויתי.  הרבים  המרתקים  מהדברים  והן  מהצלחותי  הן  נהניתי  ותמיד 
מעל  הטיסה  בעת  לאראלה,  שכתבתי  במכתב  אמת.  גם  הללו  במשפטים  יש 

לאוקיינוס האטלנטי בדרכי לניו יורק, אני מוצא את הקטע הבא:

כ־16 שנים אנחנו יחד, ולמעשה מעולם לא נפרדנו לזמן ארוך. כל אותן 
חוויות  ובמידה שעברתי  אתך,  ביחד  רק  חיי  חוויות  את  חייתי  שנים 
בעצמי, אי שם בתחתית תודעתי חייתי אותם למענך. את המשמעות 
עבורך.  לדוח  שיצטברו  כעובדות  רק  הדברים  קיבלו  שלהם  המלאה 
עכשיו אני נוסע לי בעולם ומרגיש כיצד אני ארוג ללא תקנה במסכת 
הקשר הזה, כיצד כל דבר שאני רואה או שומע ומתרשם — גם את 
הנאתי  ספק  ללא  לסיפור.  לדוח,  כממתינה  עומדת  את  שם.  נמצאת 
גדולה ואף על פי כן אני מסתכל על הדברים ורושם אותם בזיכרוני 
וחושב כל הזמן: לכאן נצטרך לחזור ביחד, כאילו אני איני אלא חלוץ 
או גשש שנסע לבדוק את השטח, להכיר את הדרכים ולערוך מיפוי של 

מה שצריך לראות ביחד.
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היו חוויות שלשון המכתב קצרה מלתארם. ניסיתי להתגבר על מגבלה זו בכך 
שלפעמים כתבתי שירים, במקום מכתבים. ביקשתי לתאר בדרך פיוטית חוויות 
שנאגרו  והשירים  משורר,  בעצמי  ראיתי  לא  מעולם  ממצה.  אינה  שהפרוזה 

במגירה אינם אלא מכתבים מפויטים ותו לא.

בבית הלבן

הנסיעה  הברית.  בארצות  הסברה  למסע  שנית  נשלחתי  יותר  מאוחר  שנתיים 
לצרף  שהורשיתי  משום  נעימה,  ומעניינת.  נעימה  יותר  הרבה  היתה  הפעם 
את אראלה לקטע מהמסע. מעניינת, משום שהיא כללה לבד מהרצאותי גם 
מספר אירועים מרתקים. ארצות הברית כבר היתה שקועה עד צוואר במלחמת 
וייטנאם, ובקמפוסים סערו המחאה והסירוב לשרת בצבא. התחלנו את המסע 
וסטנפורד שבאזור  ברקלי  היוקרה של  באוניברסיטאות  הרצאות  עם  במערב, 
ובארגוני  הפלסטינית  התעמולה  בהשפעת  נתקלתי  לראשונה  פרנסיסקו.  סן 
מה  שבמידת  דבר  במדים,  הופעתי  כלל  בדרך  בערבים.  התומכים  סטודנטים 
על  שהתגברתי  דומני  בקמפוס.  ששררה  האנטי־צבאית  באווירה  עלי  הכביד 
הקושי הזה. כקצין צבא המדבר על ערכים הומניים, ומתייחס בסובלנות של 

אמת גם לאויבים וליריבים, זכיתי לאוהדים לא מעטים.
 ,UCLA בלוס אנג‘לס, בנוסף להרצאות במספר בתי כנסת ובקמפוס של
זומנה לי הרצאה במכון ראנד )Rand Corporation(, מכון למחקרים אסטרטגיים 
ומדיניים שנודע כתומך במדיניות הממשל במלחמת וייטנאם. את אחד מבכירי 
החוקרים, פרופסור עמרם כץ, הכרתי מביקור שערך במשרדי חודשים מעטים 
את  שאציג  ביקש  ועתה  צה“ל,  של  החינוכי  מהמפעל  התפעל  הוא  כן.  לפני 
השקפותי בפני סגל החוקרים של המכון. לאחר ההרצאה הציע פרופסור כץ 
שבבואי לוושינגטון אסור לבית הלבן, ואפגש עם פרופסור וֹולט רֹוסטֹו, ראש 
המועצה לביטחון לאומי ויועצו המדיני של הנשיא ג‘ונסון. הסכמתי בשמחה. 

נספח צה“ל בארצות הברית באותם ימים היה האלוף יוסף גבע, שהיה מפקד 
הגדוד שלי בראשית שנות ה־50. כאשר פניתי אליו עם בואי לוושינגטון הוא 
מיד אישר את הפגישה בבית הלבן, והוסיף שהיה שמח להצטרף. טלפנתי לבית 
הלבן. התברר שרוסטו כבר ידע על בואי וציפה לי. הוא לא התנגד לבואו של 
הנספח. רוסטו קיבל אותנו במאור פנים ובספלי קפה, וביקש לשמוע בפירוט את 
התיאוריה שלי על התהליכים החינוכיים המתרחשים בצה“ל, ובמיוחד בנוגע 
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לבני עדות המזרח, שנראו לו כמקרה בוחן של פיתוח אנשים הבאים מחברות 
אהיה  אם  רוסטו שאל  המרצע מהשק.  יצא  הפגישה  סוף  לקראת  מתפתחות. 
מוכן לנסוע לווייטנאם, על מנת לייעץ לצבא הדרום כיצד לארגן בו מחדש את 
מערכת החינוך. אמרתי שבאופן אישי אשמח לעשות זאת, אולם עליו לפנות 
אל השגריר, שכן נסיעה כזו יש לה ממדים מדיניים ואין אני, או הנספח הצבאי, 

מוסמכים להחליט בנדון. 
לביקורת  חשוף  ג‘ונסון  הנשיא  היה  ימים  באותם  שקופה.  היתה  המזימה 
קשה בגין המעורבות הגוברת של צבא ארצות הברית במלחמת וייטנאם. גם 
ובנשיא,  הדמוקרטית  במפלגה  תמכה  כלל  שבדרך  היהודית,  הקהילה  בקרב 
הבית  יהודים.  היו  ביותר  החריפים  מהמבקרים  כמה  וגברה.  הביקורת  הלכה 
ישראל  ממשלת  של  עקיפה  או  ישירה  שתמיכה  הסתם,  מן  סבור,  היה  הלבן 
במדיניות הנשיא בווייטנאם תסייע לו להקהות את ביקורתם של יהודים. לא 
השליתי את עצמי שהביקור עשוי לצאת אל הפועל. איני יודע אם רוסטו הפנה 
בקשה רשמית או לא. שוב לא שמעתי על כך, לבד מנזיפה שהשגריר אברהם 
הרמן נזף ביוסקה, על כך שלא התייעץ אתו בטרם יצא לפגישה. אני סברתי 

שטרונייתו היתה מיותרת, משום שכלום לא קרה ושום נזק לא נגרם.

להסביר את סמוע

בארצות  ַסמועַ.  בכפר  שהתחוללה  התגמול  פעולת  על  לי  נודע  יורק  בניו 
דווקא  לתקוף  ההחלטה  לפשר  שאלו  ורבים  ביקורת,  הפעולה  עוררה  הברית 
את הירדנים, למרות שהכול ידעו כי המחבלים נתמכים בידי דמשק. הזדמנתי 
למסיבה בביתו של רפי רקנאטי, אחיו של דני ומנהל בנק דיסקונט בניו יורק. 
שמחתי להיפגש שם עם משה דיין, שחזר לא מכבר מסיורו בווייטנאם כשליחו 
של  משוגותיהם  על  ביקורת  מלא  היה  משה  טיימס“.  יורק  “ניו  העיתון  של 
האמריקנים בווייטנאם, אך גם על ממשלת ישראל ועל פעולת סמוע. לדעתו 
נעשתה הפעולה ללא שיקול דעת רציני, והתגובות לאחר הפעולה הצביעו על 

מבוכה כללית.
התחנה הבאה במסעי היתה בוסטון, ולרגל המתיחות שהשתררה בארץ גאה 
גם הביקוש להרצאות ולראיונות. מצאתי את עצמי מחויב להסביר את הגיון 
הפעולה בסמוע. לפעמים אפילו הצלחתי לשכנע את עצמי — לא תמיד. באחד 

ממכתבי הביתה כתבתי מבוסטון:
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ככל שאני חושב יותר על הפעולה, יותר נראה לי שהצד הצבאי היה 
מוצדק ואפילו מוצלח, אלא שהמדינאים שלנו אינם מתחילים להבין 
את משמעותן של פעולות התגמול, את אפשרויותיהן ואת מגבלותיהן 

הפוליטיות, ולכן הם גם חסרי ביטחון במדיניות הביטחון שלהם.

הצטרפתי  ולא  המפלגה  את  עזבתי  לא  רפ“י,  והקמת  במפא“י,  הפילוג  בעת 
לבן־גוריון ולדיין במפלגתם החדשה. בין כה וכה לא הייתי פעיל בפוליטיקה, 
ולא רציתי לפגוע בתפקידי בצבא על ידי התרסה מיותרת נגד הממסד החדש. 
לפי  הממשלה.  עמדת  את  להסביר  מתפקידי  זאת  ראיתי  מקום,  מכל  בגולה, 
מספר הכתבות שהתפרסמו בעיתונות על הופעותי, והמחמאות שקצרתי בכל 
העמוסה  בתוכנית  פנוי  שנותר  היחיד  הערב  שהצלחתי.  להסיק  ניתן  מקום, 
לרגל  בהרוורד  ימים  באותם  סמילנסקי, ששהה  יזהר  כאשר  הוא  אף  התמלא 
כל  את  להם  שאסביר  וביקש  המרצים  מבכירי  כמה  לביתו  הזמין  לימודיו, 
הפרשה. שמחתי לחדש את היכרותי עם יזהר ועם רעייתו נעמי, שכרגיל היה 

מקסימים וידידותיים. 
קצת מוקדם מהרגיל החל לרדת שלג, והארץ עטתה שמיכה עבה ולבנה. אין 
כמו השלג להעלות געגועים ולעודד הרהורים. תיארתי את המראות שראיתי 

בטיסתי לשיקגו במכתב הביתה:

הארץ כולה עטופה במעטה לבן וצח של שלג ראשון. הכבישים שנוקו 
משרטטים ציורים גיאומטריים על רקע חלוקה קפדנית של האחוזות 
ושם מתגלה שדה תעופה הנראה כמו  החקלאיות שאין להן קץ. פה 
הרקמה  את  שוברים  והנחלים  הנהרות  רק  מוזר.  פיתוגרס  משפט 
המסודרת הזו בקוויהם המתפתלים ומשתרכים, מבלי להתחשב במעשה 

ידי אדם.

✦ ✦ ✦

על רקע הצרכים בגיוס צעירים לצבא ארצות הברית, ועל רקע תנועת המחאה 
נגד המלחמה בווייטנם והתגברות סרבנות הגיוס, החליטה אוניברסיטת שיקגו 
היוקרתית לכנס כינוס גדול לבחינת היבטים שונים של שיטת הגיוס בארצות 
הברית בימים ההם. שירות החובה כלל רשמית כל גבר אמריקני שהגיע לגיל 
18, אלא שהצבא לא היה זקוק למלוא השנתון, ובפועל זכו צעירים רבים בפטור. 
גם לאחר כל הפטורים נשארו עודפי גיוס נרחבים, והונהגה שיטה של הגרלה. 
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רק מי שנפל בגורל גויס. השיטה זכתה לביקורת קשה מכל הצדדים, והכנס היה 
אמור לשקול חלופות. 

לכנס זומנו אנשי אקדמיה, אנשי צבא ופוליטיקאים, מטובי המוחות של 
האנתרופולוגית  מיד,  מרגרט  פרופסור  היו  בעיני  הבולטים  הברית.  ארצות 
של  בסוציולוגיה  שהתמחה  מהרוורד,  הנטיגטון  סמואל  ופרופסור  המהוללת, 
גם הסנטור הצעיר תיאודור קנדי, אחיו של הנשיא שנרצח;  היו שם  צבאות. 
ביארד רסטין, מבכירי המנהיגים השחורים ומהמתונים שבהם; והגנרל הרשי, 
מנהל לשכות הגיוס. הייתי הזר היחיד שהוזמן לכנס. הפרופסור מוריס ינוביץ, 
בסוציולוגיה של צבאות  הבולטים  הוא מהמומחים  אף  מאוניברסיטת שיקגו, 
רקע  הרצאת  לשאת  אותי  והזמין  בארץ  מביקוריו  אותי  הכיר  הכנס,  ומיוזמי 
על התהליכים החינוכיים של השירות הצבאי בישראל. הוועידה היתה בעלת 
משמעויות פוליטיות, והייתי צריך להיזהר בדברי. התרחקתי מכל חוות דעת 
ולבשתי מעטה של איש מחקר הבוחן  בפני האמריקנים,  על הבעיה שניצבה 

מציאות שונה לחלוטין.
עבורי היה הכנס הזדמנות נדירה לעמוד מקרוב על אחת הבעיות המרכזיות 
שהטרידו את האמריקנים בעשר השנים הבאות. נתקלתי שם לראשונה גם בניסיון 
האמריקני המעניין שכונה “חיל השלום“ )Peace Corps(. בכנס השתתף הריס 
וֹופֹורד )Harris Wofford(, שעמד בראש “חיל השלום“. בנעוריו בילה שנה 
בקיבוץ עין השופט והוא דיבר עברית לא רעה. במשך שנים אחדות שמרתי על 

קשר עמו, אך כמו רוב ההיכרויות הללו ברבות השנים ניתק הקשר. 

הגרעין העמום

לאחר יותר מחודש של פעילות אינטסיבית כבר הייתי עייף, אך ציפתה לי עוד 
חוויה אחת שלא נכללה בתכנון המקורי. ערב שובי ארצה הוזמנתי להרצות בניו 
זוהי אחת   .)Council on Foreign Relations( יורק בפני המועצה ליחסי חוץ 
 Foreign Affairs“ ,העמותות המכובדות ביותר בארצות הברית, והרבעון שלה
בולטים  אישים  היו  בפגישותיה  הנוכחים  רוב  כולו.  בעולם  נפוץ   ,“Magazine
מהעילית הכלכלית והמדינית של ניו יורק ואישים ששירתו בממשל האמריקני 
מימי  מורי  של  בהמלצתו  הנכבד  בפורום  להרצות  הוזמנתי  בכירים.  בתפקידים 
לימודי ב“קולומביה“, פרופסור ג‘יי.סי. הורוביץ. נתבקשתי להרצות על צה“ל, אולם 
בזמן השאלות התעניינו הכול דווקא בנושאים מדיניים. מישהו העלה את שאלת 
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הנשק הגרעיני. רבים מהנוכחים היו בקיאים בנושא ונראה שרצו להציל מפי מידע 
חדש. בלי כחל ושרק נשאלתי האם ישראל מתכוננת לפתח נשק גרעיני.

מדיניות  לגיבוש  ועדה  בדיוני  חלק  לקחתי  פרס  שמעון  לבקשת  כאמור, 
ההסברה בשאלת הגרעין. בהתאם להמלצתנו פרשתי בחדר את מסך העמימות, 
ודיקלמתי: “ישראל לא תהיה הראשונה להכניס נשק גרעיני למזרח התיכון.“ 
היה  לא  זה  השנייה.“  תהיה  לא  גם  “ישראל  ואמרתי שלדעתי  הוספתי  אולם 
טריק מקורי שלי; זמן קצר קודם לכן שמעתי נוסחה זו מפיו של יגאל אלון. 
נראה שהפורום המכובד בניו יורק טרם שמע את הנוסח הזה, ותגובתי עוררה 
פקחי  היה  “זה  ואמר:  לי,  החמיא  הורוביץ  ג‘יי  ידידי  רמות.  כפיים  מחיאות 

.)clever and cute( “וחינני

סמי בק

אברהם רונן, ידידי מנוער, שירת כנספח תרבות של ישראל באיטליה, וניצלתי 
את  העושה  האוטובוס  ארצה.  בדרכי  ברומא  יומיים  להתעכב  ההזדמנות  את 
דרכו משדה התעופה ליאונרדו דה־ וינצ‘י לרומא חלף על פני חוות עתיקות, 
וירוקת טחבים עולה בהם. הרגשתי  קירותיהם מתקלף  עם בתים שהטיח על 
ורק  שנים,  עשר  כל  מראותיה  את  מחליפה  הברית  ארצות  אינטימיות.  מעין 
לעתים רחוקות אתה נתקל בניחוח אמיתי של עתיקות. זה נקי ויעיל, אולם חסר 

נשמה. איטליה נושאת בנופיה את מלוא מטען עתיקותה.
הייתי תשוש מהמסע, אך אברהם לא ריחם עלי. הוא משך אותי לראות כמה 
משכיות החמדה שבנעורינו הכרנו רק מספרים או מגלויות. בערב סרנו לסטודיו 
של הצייר שמואל בק, שהתגורר באותה תקופה ברומא, בסמטה קטנה מאחורי 
מבצר סנט אנג‘לו. צעדים ספורים משם ניצב הבית שבו התגורר מיכלאנג‘לו, 
במשך שנות עבודתו על תקרת הקפלה הסיסטינית. סמי בק זכה במשך השנים 
בתהילה עולמית, כצייר סוריאליסטי היונק את השראתו מחוויות השואה בגטו 
וילנה. צבעים קודרים, ענני סופה מאיימים, מריחות מכחול המשדרות זעקה. 
הסוריאליסטיים  הרישומים  אחד  קטן,  דיו  רישום  סמי  לי  העניק  עוזבי  לפני 
של  כביטוי  מסובך,  אריגה  לנול  שדמתה  פנטסטית  מכונה  שלו:  הראשונים 
רבת  ידידות  הולידה  הפגישה  התעשייתית.  המהפכה  מטכנולוגיית  היקסמות 
שנים. באחד מביקוריו בביתנו, בתל אביב, ראה סמי על השולחן מסגרת קטנה, 
סגלגלה ומוזהבת בסגנון ישן, שעמדה ריקה. הוא ביקש “למלא“ אותה. זה היה 
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בתקופה שבה ִהרבה סמי בק לצייר אגסים. גם בציור שלנו מוצג אגס קטן, על 
רקע קיר של לבנים אדומות. האגס “מסתגל“ לרקע וחלק ממנו כבר מורכב גם 

הוא מלבנים אדומות. אני מקווה שסמי לא התכוון לרמוז משהו על אודותינו.

שורשים

עז.  חותם  בי  השאירה  הברית  ארצות  יהודי  של  לעולמם  הנרחבת  חשיפתי 
התרשמתי מעושר החיים היהודיים בגולה, ומהרצינות שבה מעצבים היהודים 
שם את זהותם המיוחדת. הבנתי שאין שום בסיס מוסרי לתביעות שאני תובע 
עם  ובתמימות  בשלמות  מזדהה  אני  אין  אם  בגולה,  מיהודים  בהרצאותי, 
היותי יהודי מעל לכול. התגברה בי ההתעניינות בתרבות היהודית לדורותיה, 

והמגמות הללו השתקפו כמובן גם בעבודתי בשדה החינוך בצבא.
בברכה ששלח רב־אלוף צור לכל חיילי צה“ל, לרגל ראש השנה תשכ“ד, 

כתבתי דברים נלהבים: 

העם  של  אחדותו  את  אלה,  חג  כימי  המבטא,  השנה  מימות  יום  אין 
היהודי. את אמונת נצחו ויעדו, את מורשתו הרוחנית רבת ההוד היונקת 
כוחה והשראתה מאהבת האדם ומאמונת דורות עיקשת בעתיד שכולו 

טוב, בעולם של גאולה שלמה.

הרב  אל  ולא  אלי,  פנה  רבין  יצחק  הרמטכ“ל  כאשר  קמעא  משועשע  הייתי 
שהוקם  כנסת  לבית  תורה  ספר  להכנסת  ברכה  עבורו  לחבר  הראשי,  הצבאי 

באחד מגדודי הנח“ל.
על מנת לחזק את זיקתם של קציני החינוך לעבר היהודי, ולגורל היהודי 
בימינו, קיימנו כמה ביקורים בכפר חב“ד. בשנות ה־60 עדיין העמידה התנועה 
הזו בראש מעייניה את קירוב היהודים ליהדות, בלי שמץ של גבהות לב ומתוך 
יחס של כבוד לאנשים לא־דתיים. לצערי סטתה תנועת חב“ד מגישתה הפתוחה 
שאהבת ישראל במרכזה. שיגעון העיוועים של הכתרת הרבי מלובביץ‘ כמשיח, 
והזדהותה של התנועה עם הימין הקיצוני לאחר מלחמת ששת הימים, הפכו 

אותה, מנקודת ראותי, למוקצה מחמת מיאוס.
בשנת 1966 הקדשנו את השתלמות סגל הפיקוד הכללי, שערכנו מדי שנה 
במדרשה הצבאית לחינוך בירושלים, ל“יהדות זמננו“. בדברי הפתיחה אמרתי 

בין השאר: 
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בנים אנו לדור שבבואו לחולל כאן בארץ מהפכה עמוקה בחייו הלאומיים 
והאנושיים, נזקק לססמאות קרב חסרות פשרה ושאב את כוח עמידתו 
הסופי.  חיסולה  ומחזון  הגולה  של  המוחלטת  השלילה  מן  ומאבקו 
שבתרבות  הראשיים  מהזרמים  התרחקנו  התרבותית  דמותנו  בעיצוב 
זהותנו  משמעות  על  היום  תמהים  מאתנו  ורבים  העולמית,  היהודית 
אולם[   ...[ העם.  תפוצות  ובין  בינינו  הזיקה  של  טיבה  ועל  היהודית 
לקוממיותנו  במלחמותינו  הזה,  באולם  הנוכחים  כל  כמו  שלחם,  מי 
הלאומית, יודע היטב שאת צידוקם המוסרי של מעשינו אפשר למצוא 
רק במישור היהודי. להוויה הלאומית שיצרנו כאן יש משמעות לא רק 

עבורנו בני הארץ הזאת אלא עבור העם היהודי כולו.

תפיסה זו תעמוד בלב כל מעשי מאוחר יותר, כאשר אופקד על מערכת החינוך 
נגד התפיסות השמרניות שראו  נכון לי עוד מאבק מר  הציוני לנוער בגולה. 

בשלילה הגולה גורם חשוב בחינוך הנוער הישראלי. 
היופי  להבנת  פתח  היא  אף  לי  פתחה  ברגנר  יוסל  עם  שידידותי  ייתכן 
שהיה טמון בהוויה הגלותית. הוא אף פעם לא בוש בגלותיותו, ודרך ההומור 
שלו וסיפורי ילדותו, ובראש ובראשונה דרך ציוריו, חשתי גם אני מעין געגוע 
ליהדות הישנה. הפומפיות והקומקומים העקומים והמרופטים סימלו גם עבורי 
הקלופים  הבתים  קירות  פולין שהושמדה.  בגולת  שם,  טהורות שחיו  נשמות 
והחרבים למחצה של יפו, בציוריו, לא היו בעיני חורבות התרבות הפלסטינית 
ימים העלתה משפחת  היהודית שנשרפה. בעצם אותם  אלא חורבות העיירה 
בורשטיין את "שירי המגילה" של איציק מנגר. מנגר מספר את מגילת אסתר, 
הוא  פסטריגתא  בפולין:  היהודית  העיירה  הווי  מתוך  צמחה  כאילו  כדרכו, 
שוליית חייטים, ושתי היא יהודייה פולנייה מיוחסת, ואסתר — בתולה יהודייה 
כשרה. המחזה הועלה ביידיש, לשון המקור, והוא ריגש אותנו מאוד. לא יכולתי 
שלא לדמיין, מתוך זעזוע, כיצד מוליכים את אסתר המלכה החמודה והתמימה 

לכבשנים.
✦ ✦ ✦

מדי  צוננים.  אך  קורקטיים  היו  הראשי,  הצבאי  הרב  גורן,  הרב  עם  יחסי 
נטיות  ובעל  נמרץ  איש  היה  גורן  הרב  עקרוניים.  בעניינים  התנגשנו  פעם 
על  להשתלט  ניסיונותיו  את  לבלום  צורך  היה  פעם  ומדי  אימפריאליסטיות, 
תחומי עבודה שהיו בסמכותי. פעם העלה הרב גורן דרישה לרפורמה בלימודי 
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היהדות והתנ“ך, שהיו נהוגים בבית הספר להשכלה במחנה על הכרמל. הוא 
טען שהלימודים שם מונחים על ידי גישה חילונית, ופוגעים בחיילים הבאים 
מבתים מסורתיים. גורן גם הציע להקים בית ספר מיוחד לחיילים דתיים, וכן 
שכל המורים המלמדים תנ“ך במסגרת מערכת החינוך הכללית ימונו על ידי 

הרבנות וילמדו תנ“ך ותולדות עמנו ברוח דתית על פי פרשנות מסורתית.
ואת  הטענות  את  וכול  מכול  דחיתי  ובו  מפורט  תזכיר  לרמטכ“ל  הגשתי 
הדרישות. הסברתי שהקמת בית ספר נפרד לדתיים תפגע במסורת שהתקיימה 

בצה“ל מראשיתו, להימנע מהפרדה 
בין חילונים לדתיים. כתבתי שהפרדה תעורר בצה“ל “מחול שדים של ציד 
נפשות ומריבות מתמידות בנוגע לשאלה מי דתי ומי אינו דתי.“ ובעניין המורים 
הוספתי: “אף שמעולם לא פסלנו מורה דתי מללמד חיילים ]...[ אנו מתנגדים 
בכל לשון לדרישה להורות מקצועות אלו בנוסח דתי ובידי מורים דתיים בלבד. 
]...[ הדרישה ללמד תנ“ך והיסטוריה ישראלית אך ורק בנוסח הדתי, פירושה 
לאמונתו  ואיש  איש  מניחים  אנו  שבו  הנוכחי  המצב  לעומת  רוחנית,  כפייה 
ומשתדלים להציג השקפות שונות מבלי לפסוק הלכות.“ הרמטכ“ל דחה את 

דרישותיו של הרב גורן.

מבקשי דרך

התנועה  ומבכירי  בירושלים,  הלל“  “בית  מנהל  היה  כהן  יעקב  הרב 
הרקונסטרוקציוניסטית מיסודו של הרב מרדכי קפלן. תנועה זו ראתה ביהדות 
תרבות ולא רק אמונה. יתר על כן, לפי תפיסה זו, האמונה שייכת לעולמו של 
היחיד ואילו היהדות, כתרבות, קיימת ועומדת בפני עצמה. האמונה אינה תנאי 
זימן  כהן  הרב  יפה.  לי  התאימו  אלה  תפיסות  היהדות.  עם  להזדהות  בלעדי 
זו היתה קבוצה מגוונת  שורה של מפגשים שהוא כינה בשם “מבקשי דרך“. 
וכלה ביהודים  של פעילים מכל קצות הקשת, החל באורתודוקסים ליברלים 
חילונים, שהתעניינו, כמוני, בשאלות של אמונה ובמשמעות היהדות עבור אדם 

מודרני.
מן היוזמה הזו צמח גם ביטאון ששיקף במידה רבה את מגוון ההשקפות 
האלה. יוסף בנטואיץ, מוותיקי משרד החינוך והתרבות, יזם רבעון עיוני בשם 
“פתחים“, בעקבות הביטוי “הרבה פתחים למקום“, לאמור: יש הרבה דרכים 
המקרבים אדם לאלוהיו. שמחתי להצטרף למערכת הביטאון, ולמרות עיסוקי 
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הרבים הקפדתי להשתתף בישיבות בביתו של יוסף. תמיד שמחתי לפגוש שם 
את ידידי אליעזר שביד, שמבחינות רבות היה קרוב אלי בהשקפותיו, וכן את 
בסבר  דעותי  את  ש“סבלו“  אורתודוקסים  יהודים  ושניים־שלושה  כהן  יעקב 

פנים יפות.
מנעורי הייתי, ונשארתי כל ימי חיי, אתיאיסט מושבע. להבדיל מרבים מחברי 
החילונים, הנוקטים עמדה אגנוסטית, אני משוכנע שאלוהים קיים רק בתודעתם 
של אנשים ולא בעולם הממשי. עם זאת, האמונה מילאה תפקיד מרכזי בגיבושו 
של העם היהודי, ולכן יש לקיומו של אלוהים בתודעה הקולקטיבית היהודית 
מעמד רוחני אובייקטיבי. הרגשתי שעלי להתמודד עמו. יתר על כן, אף שלא 
כי אין משמעות למסורת  האמנתי בחובה לקיים מצוות מפי הגבורה, הבנתי 
בלי קיומן של מצוות ומנהגים שקודשו במהלך ההיסטוריה היהודית. במסעותי 
יחד  עצמי מתפלל  את  בתפילות. מצאתי  פעם  לא  היהודי השתתפתי  בעולם 
עם הקהל, מתוך דבקות. מובן שלא האמנתי שתפילתי עולה השמימה, אולם 
חשתי שמחה בשיתוף עם הקהל, ועם קהלים יהודיים רבים שנשאו את אותה 
תפילה במשך דורי דורות. מובן שתפיסה כזו מתירה לאדם לברור לעצמו את 
המצוות שברצונו לקיים. האמנתי שכל יהודי, המבקש להזדהות עם היהדות, 

חייב לאמץ לעצמו מבחר מצוות כלשהו. 
בבית אבי קיימנו לא מעט מנהגים. בערבי שישי היה אבא מקדש על היין 
ושרנו  נרות  הדלקנו  שבחנוכה  מובן  כהלכתו.  סדר  ערכנו  בפסח  הלחם,  ועל 
לא  הכיפורים  ביום  במסכות.  מתחפשים  היינו  ובפורים  ישועתי“,  צור  “מעוז 
הבית  את  אבא  קישט  השבועות  חג  ולכבוד  מסודרות,  ארוחות  בבית  הוגשו 
בירק ואימא הגישה מאכלי חלב. בשנים הראשונות לנישואינו לא הקפדנו ברוב 
המנהגים האלה, אך חזרנו לקיימם כאשר גדלו הבנות. בשנות ה־60 הוספתי 
על אלה גם צום ביום הכיפורים, ובימים הנוראים הלכתי לבית הכנסת. המטבח 
שלנו לא היה כשר, ולא צלח גם ניסיון קלוש מצדי לשכנע את אראלה לעבור 

לבישול כשר. מעולם לא עלה על דעתנו לוותר על נסיעה בשבת. 
כעבור כמה שנים ביקרתי בביתו של הרב יושע בר סולובייצ‘יק בבוסטון, 
ושמעתי מפיו הגדרה מוצלחת. “אני מבין שאתה לא שומר מצוות,“ אמר לי 
הרב, “אתה רק חובב מצוות.“ לימים נישאה עינת בכורתנו עם בחור ממוצא 
אני  גם  זכיתי  כך  כחמורה.  קלה  על  מקפיד  ועודנו  דתי  מרקע  מרוקני, שבא 

בכמה וכמה מצוות נוספות, אך על כך יסופר בפרקים הבאים.
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לגול את החרפה

האצטדיון הקטן של האוניברסיטה העברית בגבעת רם המה וגעש. ים של דגלי 
הלאום התנופפו ברוח האביבית מכל עבר, הטריבונות היו מלאות מפה לפה 
חיילים ואזרחים. אל הזירה נכנסו בצעדה מרהיבה תזמורת צה“ל, נושאי נסי 
היחידות, גושים של צועדים בסך ובעקבותיהם יחידות שריון, תותחים למיניהם 
ושאר חילות, כולם ממורקים ומצוחצחים. רק טנקים מעטים השתתפו בטקס, 
הנשק  שביתת  הסכמי  הפרת  בשל  האו“ם  בפני  ירדן  התלוננה  אלה  על  וגם 
וה“פוגות“  האוויר,  חיל  מטסי  הופיעו  גם  עתה  לעיר.  טנקים  הכנסת  שאסרו 
המסורתיות ציירו בשמים פרחים ענקיים בכחול ולבן. יום העצמאות תשכ“ז חל 
בדיוק ב־15 במאי, במלאות 19 שנים להכרזת העצמאות, כתום מחזור שלם של 
עיבור השנים לפי לוח השנה העברי. ישבתי ביחד עם אראלה והבנות במקום 
טוב, לא הרחק מבימת הכבוד, כשאנו מנופפים לשלום למראה מכרים וידידים 

בקהל. האווירה היתה חגיגית והתרוממות רוח שררה בכול. 
את הטקס ליווה קולו הרועם של עמיקם גורביץ, שציין מי ומי העוברים 
ידי  על  נשלחתי  לכן  קודם  יומיים  או  יום  ושירה.  קישור  קטעי  והוסיף  בסך 
הרמטכ“ל אל מפקדת החטיבה הירושלמית לבדוק מה ייאמר בטקס. בין השאר 
אמור היה הקריין לקרוא קטע מן “הטור השביעי“ של נתן אלתרמן, ובו בית 
שנשמע כאיום על דמשק. הוריתי לפסול את הקטע המאיים. הפסילה באה על 
רקע רגישות יתרה שהתעוררה בחודשים האחרונים, לאחר שבדמשק תפסו את 
השלטון קצינים מהפלג הקיצוני של מפלגת הבעת‘. פלג זה נתמך בתוקף על 
ידי מוסקווה ותמך בארגוני החבלה הפלסטיניים. ראש הממשלה לוי אשכול 
הצינון  שניסיוניות  התברר  מעטות  שעות  תוך  מתגרים.  דיבורים  לצנן  דרש 

איחרו לבוא.
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בעוד הצעדה סביב הזירה נמשכת, ראיתי שראש לשכת הרמטכ“ל ניגש אל 
רבין ומעביר לידיו פתק. רבין קרא את הפתק והעבירו לראש הממשלה. רק בערב, 
בשובנו הביתה, נודע לי שהפתק בישר את שינוי פני המזרח התיכון מקצה לקצה. 
כניסתו הראוותנית של צבא מצרים אל עומק מרחבי סיני, צעד שננקט בניגוד 
להבנות שהושגו עם נסיגת כוחות צה“ל מחצי־האי במרס 1957, חוללה בתוך 
שלושה שבועות מלחמה שהכול אחריה שוב לא היה אותו דבר. כ־800 טנקים 
ואלפי תותחים הוכנסו למרחבי סיני בתרועה רמה, כאשר חלקם חולפים בחוצות 
מצרים.  מנהיגי  של  מתלהמות  בהצהרות  לווה  זה  מהלך  מכוון.  במפגן  קהיר 
הסתלקותו של כוח האו“ם מעמדותיו לאורך הגבול הבהירה שהפור הוטל. כאשר 
הוא האחרונים  שבצעדיו  והכריז  אילת,  מצרי  על  מצור  להטיל  החליט   נאצר 
“גולל את חרפת 1956 והגיע הזמן לגול את חרפת 1948“ היה ברור ששוב אין 

מנוס מעימות.

מוזות בצל התותחים

הפרישה הנרחבת של הגייסות חייבה גם פרישה של מערכת החינוך הצבאית, 
של  צוותים  פרשנו  מילואים.  אנשי  מאות  גייסנו  רבה.  היתה  העבודה  שכן 
כתבים, שדרים וצלמים, שנועדו לדווח על המלחמה הצפויה עבור גלי צה“ל 
ו“במחנה“; גייסנו שחקנים וזמרים מכל התיאטראות והקימונו יותר מעשרים 
בפני  מופעים  ערב  ערב  וקיימו  הגייסות  ריכוזי  בכל  שהתפזרו  בידור  צוותי 
לשוב  מאתנו  תבעו  מסחרר  בקצב  המשתנות  המדיניות  הנסיבות  החיילים. 
ולהסביר את המצב למגויסים. הוצאנו דפי הסברה יומיים. קיימנו כנס מסבירים 
בבאר שבע, שבו הופיעו שר ההסברה ישראל גלילי, ראש אגף המבצעים, וגם 

ידידי אלי ויזל שהגיע לארץ עם פרוץ המתיחות.
בקהל הרחב השתררה דאגה שהלכה וגברה. ריכוזי הכוחות המצריים סמוך 
לגבולה של ישראל, ודברי הרהב שהשמיעו מנהיגי מצרים, עוררו חרדה קשה 
בקרב האזרחים. הוויכוחים בין המטה הכללי והממשלה לא היו סוד, ובציבור 
הם פורשו כאות לסכנות החמורות שנשקפות למדינה. היו שדיברו על סכנת 
שואה. החרדות הללו עמדו בניגוד גמור להרגשה ששררה בצה“ל, כי אפשר 
לגבור על האויב אפילו בנתוני הפתיחה הקשים שהסתמנו. השיחות שהתנהלו 
ביטחון עצמי.  סביב השולחנות בחדר האוכל של הקצינים, שידרו  ב“קריה“, 
באחד הימים, בדרכי חזרה מארוחת הצהריים, התלווה אלי טייס צעיר ושוחחנו 
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על דאגות האזרחים שנראו לנו מופרזות. עם זאת, טענתי שאחרי הכול ייתכן 
מאוד שתל אביב תהיה נתונה להתקפות מהאוויר. “אף מטוס מצרי לא יגיע,“ 
הם  האלה  “הטייסים  לערערו.  שאין  בביטחון  הצעיר,  הטייס  לעומתי  הטיח 
באמת שחצנים,“ חשבתי ביני לביני כשנפרדנו לשלום. הוא ידע, מן הסתם, על 

תוכניות חיל האוויר להשמיד את המטוסים המצריים בבסיסיהם.
אמנים  ישראל.  של  לשלומה  רבה  דאגה  התעוררה  הגולה  בתפוצות  גם 
ידועי שם הגיעו לארץ כדי להופיע בפני יחידות צה“ל. בין הידועים ביותר היו 
הכנרים עברי גיטליס ויהודי מנוחין, הפסנתרן דניאל ברנבוים ורעייתו הצ‘לנית 
הנפלאה ז‘קלין דה־פרה. את דניאל ברבוים הכרנו מנעוריו בתל אביב. בתנו 
טל החלה ללמוד פסנתר אצל אאידה ברנבוים, אמו של דני, והתיידדנו עמה 
ועם בעלה אנריקה. ניצלתי את ההזדמנות ללוות את הזוג המפורסם דרומה. גם 
אראלה הצטרפה לסיור. הקונצרט היה צריך להתקיים באולם בבאר שבע, אך 
בשעות היום סיירנו ביחידות באזור חבל אשכול. פגשנו חיילים בצל רשתות 
הסוואה ובאוהלי סיירים. החיילים שידרו אופטימיות רבה. התארחנו ב“נאות 
הצגתי  מוגדר.  תפקיד  ללא  ביחידות  שסייר  דיין,  במשה  נתקלנו  שם  מדבר“, 
בפניו את ידידי ושוחחנו על כוס קפה. גם הוא נשמע מעודד. ז‘קלין הקסימה 
כל  והאציליות.  הארוכות  וידיה  האדמוני  שערה  הארכנית,  בדמותה  אותנו, 

הליכותיה הרעיפו תרבות, אצילות ויופי.

להסביר את צעדי הממשלה למרות הכול

בסוף חודש מאי, בעקבות החלטת הממשלה להמתין עד להתבהרות המצב 
המדיני, נראה היה כאילו המלחמה נדחית לפי שעה, אולם מצב החירום נמשך. 
הגייסות  ובקרב  גלוי,  סוד  היתה  אי הנחת בצמרת הצבא מהחלטת הממשלה 
התפתחה מרירות. ראיתי זאת מחובתי לנסות ולהסביר את החלטת הממשלה 
כדי להפיג את המרירות. האמנתי בכל לבי בציווי המוחלט של כפיפות הצבא 
לדרג האזרחי וראיתי חובה לעצמי לנסות ולחזק את האמון בממשלה. ב־26 
במאי כינסתי את כל קציני החינוך ונשאתי בפניהם הרצאה ארוכה. בין השאר 

הסברתי לקצינים:

החלטת הממשלה אין פירושה להימנע ממלחמה או לוותר על האיום 
במלחמה כגורם במשחק הפוליטי. בשלב הזה מבקשת הממשלה לגייס 
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מערך בינלאומי שיקל על המלחמה כאשר זו תיפתח ויוכל אולי למנוע 
אותה. ]...[ מלחמה אינה רק מהלך רצוף של קרבות ויש לשלב מאמצים 

מדיניים במאמצים צבאיים הננקטים בזמן הנכון.

גם לי היה ברור ששום לחץ בינלאומי לא יכול בשלב זה לאלץ את נאצר לפרק 
את ריכוזי הכוחות בסיני. הבנתי שהמאמצים המדיניים דרושים כדי להביא את 
האמריקנים לידי הבנה שלצה“ל לא נותרה ברירה אלא לתקוף. התייחסתי גם 

לקוצר הרוח שהשתלט על הגייסות, ואמרתי: 

נוצרה אווירה של אפוקליפסה. אווירה של או עכשיו או לעולם לא. 
קשה לצבא להתרגל לכך שבמאבקים מדיניים ישנן גם נסיגות זמניות, 
וויתורים, המתנות, ציפיות ותמרונים ואין המדיניות יכולה תמיד להיות 

תהליך רצוף של הצלחות והכתבות חד־צדדיות של האירועים. 

ובתמיכה ישירה באשכול, לאחר “נאום הגמגומים“ שלו, אמרתי: 

להמתין  הצורך  מן  אלא  לב  ממורך  נבעה  לא  הממשלה  החלטת 
לשוב  שנוכל  כדי  הבינלאומי  במערך  הצפויים  ריאליים  לשינויים 
וליטול את היוזמה לידינו.]...[ בשם המשמעת הפנימית ולשם שמירת 
המוראל של צה“ל ונצירת איתנותו המוסרית, עלינו להימנע יותר מאי 
פעם מלהיקלע לתוך הוויכוח הפוליטי ולהדגיש את הערך הדמוקרטי 

העליון של נאמנות הצבא לממשלה ללא סייג.

איש לא הורה לי לצאת בהגנה על החלטות הממשלה, והרצאתי עמדה בניגוד 
גמור להלכי הרוח ששררו במטה הכללי, אך האמנתי בחובתי זו בכל לבי ודומני 

שקיימתי את חובתי כהלכה.

✦ ✦ ✦ 

גם הצורך בהסברת המצב לציבור הרחב נעשה דחוף. ישראל גלילי כינס פורום 
לעדכון ולדיון על צורכי ההסברה. ברשימות שנשמרו בגנזי מאותן ישיבות אני 
מוצא שראיתי את עצמי כמי שחייב לשקף בתקשורת את הביטחון העצמי ששרר 
בין  למדי.  שוביניסטיות  הצעות  הצעתי שם  צה“ל.  הבכירה של  הקצונה  בקרב 
השאר אני מוצא ברשימות המלצה “לשדר את השיר על ירושלים“ מאת נעמי 
שמר, ששּולי נתן שרה בפסטיבל הזמר והפזמון ששודר ביום העצמאות, ועשה 
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על כולם רושם פטריוטי עז. יותר מארבעה עשורים מאוחר יותר, השיר הזה הוא 
בעיני אחד הגורמים שקיבעו בתודעה את רעיון העִוועים של אחדות ירושלים.

באחת הישיבות האלו פנה אלי חנוך גבתון, מנהל רשות השידור, שחרף 
סירובנו להצעתו לאחד את גלי צה“ל עם “קול ישראל“, נשארנו ביחסי ידידות. 
הוא ביקש שאמליץ בפניו על קצין צה“ל בכיר שיהיה מסוגל לשדר פרשנות 
צבאית למאורעות השוטפים. בחודשים שקדמו לכך קראתי מדי פעם ב“הארץ“ 
את כתבות הפרשנות של האלוף במילואים חיים הרצוג, והתרשמתי מבהירותן 
ומנעימתן הרגועה. הצעתי לגבתון שיפנה אל הרצוג. תוך ימים מעטים החל 
הרצוג לשדר את דברי פרשנותו, שבני הדור ההוא זוכרים בהערכה רבה כדברים 

שעודדו אותם והקלו עליהם להבין את המתרחש.

✦ ✦ ✦

עוד מימי עבודתי בענף היסטוריה הכרתי את מרדכי נסיהו, שבגלל מבנה גופו 
הגמלוני נקרא בפי ידידיו “דוקשי“. באמצע שנות ה־60 הוא היה פעיל מרכזי 
במפא“י, ונחשב לאחד ממנסחי האידיאולוגיה של המפלגה. היינו נפגשים מדי 
פעם, לשוחח על ענייני דיומא. לאחר נאום הגמגומים של אשכול, כאשר הלחץ 
למנות את משה דיין כשר הביטחון הלך וגבר בציבור, “דוקשי“ התקשר וביקש 
להיפגש אתי באופן דחוף. התברר שמשה דיין הביע את משאלתו להתמנות 
כאלוף פיקוד הדרום. התעורר החשש שמא לוי אשכול ינצל את בקשתו של 
דיין, ימנה אותו כאלוף הפיקוד ובכך יחמוק מהלחץ לפנות את מקומו כשר 
הביטחון, או שימנה לתפקיד את יגאל אלון. “דוקשי“ ביקש לנצל את גישתי 

החופשית אל דיין כדי לחלות את פניו שייסוג ממבוקשו.
יצאנו, “דוקשי“, לבני ואנוכי, אל ביתו של דיין בצהלה. משה קיבל את 
לעניין.  ניגשנו  ועוגיות  קפה  הגישה  העוזרת  לאחר ששמחה  בחביבות.  פנינו 
דיין הבין את הדברים בעצמו ולא חידשנו לו דבר. לבקשתנו שיחדל ממבוקשו 
להתמנות כאלוף הפיקוד הוא השיב: “אינכם צריכים לדאוג, אשכול לעולם לא 
יסכים למנות אותי כשר הביטחון. אין לזה כל סיכוי. אני לא יכול לשבת בבית 
להדביק חרסים עתיקים כאשר עם ישראל נלחם בסיני.“ דיין טעה בהערכתו. 
ממשלת  ביטחון.  כשר  דיין  את  ומינה  ללחצים  אשכול  נכנע  יומיים  כעבור 

האחדות הלאומית הוקמה.

✦ ✦ ✦
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את נסים אלוני, שנמנה על אנשי המילואים שלנו, לא זימנתי לשירות. תפקידו 
לא היה מוגדר ובתמורה לשירות המילואים שלו ושל צוות שחקניו קיבלנו 
הצגות חינם של מחזותיו שהועלו במחנות צה“ל. לא סברתי שבשעת חירום 
ולכן החלטתי  גלי צה“ל,  הוא מתאים כמרצה או כאיש צוות “במחנה“ או 
אלי  נסים  בא  מתקדרים  החלו  המלחמה  ענני  כאשר  בבית.  אותו  להשאיר 
והפציר בי שאגייס אותו למילואים. “אם תהיה מלחמה לא אוכל להישאר 
והשתתף  חייל קרבי  נסים אלוני  היה  לי. במלחמת העצמאות  בבית,“ אמר 
בקרבות רבים, אולם מאז עברו שנים רבות. “ומה אעשה בך?“ שאלתי את 
נסים. “צרף אותי לאחד מצוותי ‘במחנה‘. אשלח כתבות.“ התקשרתי ליצחק 
לבני. הוא שמח מאוד, משום שכתבות פרי עטו של נסים אלוני היו עשויות 
לי  להבטיח  עליך  “אך  לנסים,  אמרתי  בסדר,“  “זה  העיתון.  דפי  את  לפאר 
שתשלח כתבות מהמערכה. מלחמה אינה הזדמנות לתיירות דה־לוקס ולא 
אוכל להצדיק את גיוסך אלא אם תתרום תרומה כלשהי.“ נסים הבטיח ויצא 

לפיקוד הדרום.
גם את יוסל ידידי השארתי בבית. לא היה לי מה לעשות אתו. את חובת 
מילואיו הוא קיים בציור שערים לספרי “תרמיל“. הוא גם לא ביקש להתייצב; 
במלחמה של ממש הוא עשוי להיות דומה יותר לחייל האמיץ שווייק. לעומת 
היה  הוא  געתון.  מקיבוצו  כ“ץ  שמואליק  הצייר  את  להביא  שלחתי  זאת, 
אילוסטרטור מעולה וכבר הוצאנו חוברת מרישומים שעשה בימי מבצע קדש. 
העמדתי לרשותו רכב ונהג ושיגרתי אותו לכל מקום שאליו ישאוהו גלגליו. 
רגעים  שהנציחו  ביותר  המרגשים  מהרישומים  וכמה  כמה  עם  חזר  שמואליק 
ידידי  את  גם  הבית.  מהר  וכמובן  הגולן  ממרומי  התעלה,  מגדות  היסטוריים 
שמואל בק, שנמנה אף הוא על אנשי המילואים שלנו, לא קראתי. אולם לאחר 
המלחמה הוא תרם לנו כמה רישומים יפהפיים מנופי ירושלים, שעיטרו חוברת 

משירי העיר שפרסמנו.

צפירות לפתע

בבוקר יום ב‘, ה־5 ביוני 1967, עזרתי לאראלה להכין את הבנות לבית הספר 
ויצאתי למשרדי. דקות ספורות לאחר הגיעי לקריה נשמעה אזעקה. ירדתי מיד 
הביטחון  שר  עם  האישית  “ידידותי“  זכות  לי  עמדה  אם  יודע  איני  ל“בור“. 
החדש, או הקשר המתמיד שקיימתי בעניינים שונים עם יצחק רבין, מכל מקום 
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היתה לי גישה חופשית ל“בור“ ובמשך ימי הלחימה נהגתי לרדת לשם פעמיים־
שלוש ביום כדי להתעדכן. 

רפי  סא“ל  הרמטכ“ל.  לשכת  על  היישר  צעדי  את  כיוונתי  בוקר  באותו 
יום לפתיחת  אפרת, ראש לשכתו, קידם את פני ואמר לי להכין מיד פקודת 
המערכה. התיישבתי באחד החדרים והכנתי טיוטה. רפי החזיר לי אותה ללא 
תיקונים. רבין אישר אותה לשידור בגלי צה“ל ולהפצה באלפי עותקים ברחבי 

צה“ל. בין השאר נאמר באותה פקודה:

רודן מצרים ביקש את המלחמה, וכפרעה בשעתו הקשה את לבו ואטם 
את אוזניו מלשמוע את קול התבונה — תינתן לו, אפוא, המלחמה וידע 
את נחת זרועו של צה“ל. מלאי חרון וזעם על שיגעונו של האויב, על 
יומרתו המרושעת להשמידנו ועל שנאת חינם שהפיח נגדנו שנים על 
שנים — נכה בו עד חורמה! ]...[ מול פני האויב שזמם להשמידנו נקשה 
אנו את לבנו ונכה בו ללא רחם! פִרצו אל מערכות האויב! שִברו את 

כוחו ואת רוחו! הביסוהו בכל מקום! הפיצוהו לכל עבר!

דומני שהד קלוש לדפים הקרביים של אבא קובנר נשמע בנוסח שחיברתי.
לטלפן  מנת  על  לרגע  התפניתי  היום  בפקודת  לטפל  סיימתי  כאשר 
לאראלה. כאשר נשמעה האזעקה היא רצה לבית הספר כדי להחזיר את הילדות 
הביתה. האזעקה תפסה את הילדות בדרכן לבית הספר. לשאלתה מה הן עשו 
זמן קצר  דום דקה שלמה.  סיפרו לה הבנות שהן עמדו  עם שמיעת האזעקה 
לפני המלחמה הושמעו צפירות ביום השואה וביום הזיכרון לחללי צה“ל. עינת 
היתה תמיד ילדה רצינית ואחראית והיא עשתה כפי שלימדו אותה. שלחתי את 
הנהג ואמרתי לאראלה לנסוע אל הורי בראשון לציון, לומר לאבי לחדש את 
החפירה שחפר בעת מלחמת סיני, אשר רובה כבר נסתמה בגשמים, ולהמתין 

עד שהמצב יתבהר.
במשך כל אותו יום גזר צה“ל על עצמו שתיקה, ורק בחצות הופיע מפקד 
חיל האוויר בפני עיתונאים ובישר את דבר השמדת חיל האוויר המצרי. יצחק 
רבין ביקש ממני להכין טיוטה לנוסח ההודעה שהוא ימסור לעיתונאים “עם תום 
יום הקרבות הראשון.“ על הפרק ניצבה השאלה “מי ירה את הירייה הראשונה?“ 
שאלה שנראתה לנו טורדנית ומיותרת. אולם חסידי החוק הבינלאומי ראו בה 
שאלה חשובה. בפקודת היום מצאנו לנחוץ לעמעם את התמונה על ידי הפרחת 

שקר מובהק: 
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לעבר  לנוע  המצרי  השריון  כוחות  החלו  המוקדמות  הבוקר  בשעות 
גבול ישראל באזור הנגב ונכנסו לקרב עם כוחות הביטחון של צה“ל. 
בו בזמן נראו על מסכי הרדאר נתיבים רבים של מטוסי תקיפה מצריים 

בדרכם להפציץ מטרות בישראל.

סברנו ש“מכה מיירטת“ תיראה יותר לגיטימית בעולם, אך ספק רב אם מישהו 
האמין לשקר הזה. בין כה וכה נבלעה השאלה בשטף המאורעות הדרמטיים 

של הימים הבאים.

בשדות הקרב

ימי  במהלך  הקיטור.  במלוא  עתה  פעלה  החזיתות  בכל  שפרׂשנו  המערכת 
הקרבות לא היה לי הרבה מה לעשות במשרדי, שכן המכונה היתה משומנת 
להתעדכן,  כדי  ל“בור“  לרדת  העדפתי  דופק,  שהכול  נוכחתי  כאשר  היטב. 
לאזרחים  והסברה  לחיילים  הסברה  בין  הגבול  קו  הסברה.  בענייני  ולהתרכז 
פיו  למוצא  והמתינו  צה“ל  לגלי  האזינו  הרחב  בקהל  רבים  מטושטש.  היה 
של הרמטכ“ל. ב“בור“ פגשתי את דיין, אולם הוא לא נזקק לי משום שעמד 
לצדו צוות מיומן של לשכת שר הביטחון. עם זאת, החלטתי לנצל את הדימוי 
הרווח בנוגע לקרבתי היתרה אליו, ונספחתי אל מקצת הסיורים שיצאו ממוצב 
הפיקוד העליון אל שדות המערכה. ביום שלישי, היום השני למערכה, עליתי 
על ההליקופטר שהסיע את יצחק רבין וכמה קציני מטה לגזרה המרכזית בסיני, 
שם כבשה אוגדתו של שרון, שעות מעטות קודם לכן, את המערך המצרי בגזרת 

אּום־ַקֶטף-אּבּו־עגילה. 
נחתנו במרכזו של המוצב המצרי המרכזי באום קטף. אותות הקרב ניכרו 
היטב ובאוויר עדיין עמד ריחו החריף של אבק השרפה. לא הרחק מאתנו עדיין 
היתה פרושה סוללת תותחי שדה מצריים וכלי רכב פגועים היו נטושים מסביב. 
עשן שחור התנשא מכמה שרפות שטרם כובו. על הגבעה המצולקת הזו המתינו 
לנו האלופים ישעיהו גביש, מפקד הפיקוד, ואריק שרון, שסיים זה עתה את 
ניהול אחד הקרבות המסובכים והמבריקים של המלחמה. על מפות שנפרשו 
על מנוע של קומנדקר הסביר אריק לרבין את פרטי הקרב. רבין נתן לגביש 

הוראות להמשך המערכה.
בפאתי החבורה ראיתי ג‘יפ שסומן בסימנים של צוותי “במחנה“ וגלי צה“ל. 
ניגשתי לג‘יפ ומצאתי לידו את נסים אלוני, מלווה בצלם ושדרן. חיבקתי אותו 
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ושאלתי: “יש לך כתבה? אני יכול להעבירה למערכת.“ נסים נראה נבוך, וגמגם: 
“קשה לי, קשה לי. אשלח מאוחר יותר עם מישהו אחר.“ לא הבנתי לאשורן את 
נסים מסגנון כתיבה עיתונאי  המילים “קשה לי“. במשך שנות ה־60 התרחק 
דבריו  בנעימת  אך  החזק שלו,  הצד  אינה  קרבות  על  להבין שכתבה  ויכולתי 
הבחנתי גם בהסתייגות עקרונית ממה שראו עיניו. ההרג הרב, ואולי אף יותר 
מכך רוח הניצחון והיוהרה שכבר דבקה במפקדים, אלה היו זרים לו. אף על פי 
כן, סברתי שעליו לקיים את נדרו ובטרם נפרדנו אמרתי לו שנית: “נסים, אתה 
חייב לשלוח משהו, ולו גם כתבה על הנוף. הבטחת לי.“ רבין מיהר לחזור למטה 

ואני נאלצתי לעלות אל המסוק.
ערכנו  בלילה,  שתיים  בשעה  לקרבות  השלישי  היום  רביעי,  ליום  אור 
היום  למחרת  צה“ל  בגלי  שודר  הריאיון  רבין.  יצחק  עם  ריאיון  ואנוכי  לבני 
“במחנה“ שיצא  עיתון  המיוחד של  בגיליון  ופורסם בשלמותו  פעמים מספר, 
לרגל הניצחון. היה חשוב לנו להבליט את תפקידו המרכזי של רבין בהכנת 
צה“ל למלחמה ובתכנון מהלכיה. למרות השעה המאוחרת, והפעילות הבלתי 
פוסקת שהתמשכה כבר למעלה משלוש יממות, רבין היה ערני, נמרץ וחריף 
בתשובותיו. אין צורך לפרט כאן את מהלך הריאיון. אביא רק את הקטע שבו 
סיפר רבין על הרגשתו האישית עם כיבוש העיר העתיקה, שעות מעטות קודם 
לכן: “נולדתי בירושלים. את מלחמת השחרור בעיקרה ביליתי בלחימה, ולחימה 
וככל  ירושלים.  ‘הראל‘ בקרבות  קשה, עקובת דם וממושכת, כמפקד חטיבת 
יהודי, הרי העיר העתיקה, הכותל המערבי, יש בהם משהו שוודאי משוררים 
מסוגלים לבטא, אבל כל יהודי מרגיש זאת בעצמו. קשה לי לבטא את הרגשתי 
במילים.“ היה משהו רך, כמעט מצטנע בנעימת דבריו של רבין, אך נדמה לי 

שבסיום הריאיון היינו שלושתנו נרגשים עד דמעות.

חיבוק ליד קבר רחל

למחרת יצא דיין לסיור בבית לחם ובחברון, שנכבשו זה עתה. הצטרפתי לשיירה. 
התחנה הראשונה היתה בקבר רחל. הכרתי את מראהו מבולי ממשלת המנדט. 
לימים נקבר הקבר הזה בתוך מבצר מכוער של בטון ותיל, אולם אז, עדיין עמד 
הקבר בתמימותו לצד הדרך הצרה. בניין צנוע עם כיפה קטנה, ועץ זית לצדו. 
ידעתי שזהו בסך הכול קברו של איזה שייח‘ ערבי אלמוני שאומץ בטעות בידי 
תיירים יהודים בשלהי ימי הביניים כמקום קבורתה של רחל אמנו. עם זאת, 
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על המדרגות למערת המכפלה

עם משה דיין, שר הבטחון
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הספקנות ההיסטוריוגרפית שלי לא פגמה כהוא זה בהתרגשות. הזדהיתי באותו 
רגע עם כל אלה ששרו: “ראי רחל, ראי... שוב לא נלך רחל משדמות בית לחם.“ 
כל  רגע התמסרתי  באותו  אחרים.  לזמנים  המדיניות השארתי  את המחשבות 

כולי להיסטוריה היהודית ולחוויות התנ“ך.
כאשר חזרתי אל הכביש נעצר על ידי ג‘יפ בחריקת בלמים. הסופר משה 
שמיר קפץ לקראתי במדים, עונד דרגת סרן. את משה הכרתי מנעורי. דרכינו 
הצטלבו מדי פעם. לקראת המלחמה גייסנו אותו למילואים והצבנו אותו כעורך 
העלון הקרבי של פיקוד המרכז. שם, לצד קבר רחל, הוא חיבק אותי בהתרגשות 

עצומה. השבתי לו חיבוק נרגש.
המשכנו היישר לגוש עציון. מקיבוצי הגוש של תש“ח לא נותרו אלא גלי 
ניתן  המקום,  בתושבי  אכזרי  טבח  ב־1948  נערך  שבו  עציון,  בכפר  חורבות. 
היה להבחין במשטחי בטון סדוקים שהעלו קוצים וחרולים — תשתיות צריפי 
כמה  במקום  פגשנו  לחורבן.  כזכר  ונותרו  הטבח  ביום  באש  שעלו  הקיבוץ 
צעירים שסיפרו לדיין כי הם מיתומי הטבח והם מבקשים לשוב ולקומם את 
הכפר מהריסותיו. באותו יום, באותו מעמד, איש מאתנו לא הטיל ספק בזכותם 
יכולתי להשתחרר  ולשקם את ביתם שחרב. לא  יתומי כפר עציון לשוב  של 
באותם רגעים מהמחשבה שנסגר מעגל וצדק היסטורי נעשה סוף סוף. העבר 

קיבל בין ההרים הללו משמעות של הווה.
מגוש עציון לחברון, היישר אל מערת המכפלה. עלינו במדרגות המובילות 
למסגד. במהלך ההיסטוריה נאסר על יהודים לעלות יותר משבע מדרגות בגרם 
האימאם  לנו  המתין  במקום  המסגד.  רחבת  אל  היישר  הגענו  הזה.  המעלות 
המקומי. משה דיין, כדרכו, נהג בו כבוד רב, החליף עמו כמה מילים בערבית 
ושאל לסדרים שהיו נהוגים במקום עד לכיבוש. הוא ביקש למזער ככל הניתן את 
הפגיעה במסורת המוסלמית, מבלי לוותר על זכותם של היהודים לחזור אל קברי 
האבות והאימהות. לראשונה הייתי נוכח בניסיונו הכושל של דיין ליצור דו־קיום 
בין הסוס ורוכבו. כל מאמציו להפגין סובלנות, ולאפשר לערבים להמשיך בשגרת 
חייהם, עלו בסופו של דבר בתוהו. שכן שום כיבוש אינו עשוי לאפשר לנכבשים 

“שגרת חיים רגילה“. אולם כל זה יתברר רק לאחר ימים רבים.
חזרנו לירושלים כאשר השמש עדיין ניצבה ברום השמים. החלטתי להמשיך 
בסיור לבדי. סמי הנהג המתין לי ליד בנייני האומה ויצאנו לעבר יריחו. העיר 
החיננית הזו היתה עדיין נתונה בעוצר ורחובותיה היו שוממים. תחילה המשכנו 
בכביש הראשי המוליך לעמאן והגענו אל חורבותיו של גשר עבדללה שפוצץ יום 
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קודם לכן. מי הירדן היו רדודים למדי ובבואנו לשם ראינו פליטים חוצים אותו 
כשהמים מגיעים עד מותניהם. תושבי העיר יריחו לא ברחו, אולם תושבי מחנות 
הפליטים, שנבנו סביב העיר לאחר 1948, חשו שאין להם מה להפסיד זולת בתי 
החמר והחושות העלובות, ששימשו למגוריהם ב־19 השנים האחרונות. הם נסו 
מצה“ל וחצו את הירדן כדי לבנות את חייהם מחדש כפליטים בפעם השנייה. 
המראה היה מזעזע. משפחות משפחות על צרורותיהן הבלויים, ילדים וזקנים, 
היו מדדים לִאטם לאורך הכביש המרוסק. מדי פעם היה מישהו עוצר ומבקש 
בדקות  כלו  כבר  במכונית  תמיד  שמר  שסמי  בבקבוק  המים  אולם  מים,  קצת 

הראשונות ולא נותר לנו אלא להמשיך בדרכנו כשלבנו נחמץ. 
חזרנו לירושלים שעה קלה לפני השקיעה, אך לא רציתי לוותר על ההזדמנות 
להעיף מבט בעיר העתיקה. חנינו ליד שער האריות ומיהרנו להיכנס לחראם 
המובילות  במדרגות  עליתי  אנה.  סנטה  כנסיית  שמול  השער  דרך  א־שריף 
אל מסגד עומר ומראה המתחם הנפלא הזה נגול לפני בעודי צועד על אבני 
המרצפת בצעדים בטוחים, צעדי כובש. בהר חנתה עדיין יחידת צנחנים ומעט 
כלי קודש מוסלמים הסתובבו אובדי עצות. ירדנו במורד המוגרבים אל הכותל. 
הייתי נרגש. בשטח כבר עסקו טרקטורים בפינוי הרחבה מבתי המוגרבים, אולם 
הגישה היתה עדיין צרה והכותל נראה כפי שראיתי אותו עשרים שנה קודם לכן 
— מקום תפילה אינטימי וצר. עמדתי שם שעה קלה, ממשש בידי את האבנים 
געגוע אל  געגוע לתפארת המקדש שחרב, אלא  געגוע. לא  הקרירות. חשתי 
געגועי כל הדורות שהערו את נפשם במקום הזה בשיח עם האלוהים ובתפילה 
לימות המשיח שלעולם לא יגיע. למקום היה טעם של גלות, לא של ריבונות 

לאומית. מין טעם של טרום־ציונות. זה היה רגע יהודי, לא רגע ציוני. 
שמתי פעמי לחזור אל שער האריות, כאשר אחרוני הסוחרים כבר נעלו את 
החנויות. רציתי לקנות משהו להביא הביתה לאראלה ולבנות, אך לא מצאתי שום 
דבר מתאים. לבסוף קניתי מקטורן קטן עשוי קטיפה כחולה ומעוטר ברצי זהב. 
ידעתי שאף אחת מנשות המשפחה לא תלבש את המעיל, אך לא רציתי לחזור 

בידיים ריקות. לימים עשו בנותי שימוש במקטורן הזה, כתחפושת פורים.

בשטחים החדשים

התרוקן  מעטים  ימים  ובתוך  ביוני,  ה־11  שבת  במוצאי  הסתיימה  המלחמה 
אך  המילואים,  אנשי  רוב  את  לשחרר  עמדנו  רבה.  בעבודה  הוצפתי  ה“בור“. 
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עתה היה צה“ל פרוש במרחב אדיר ממרומי החרמון, דרך נהר הירדן עד לגדות 
בידור,  הופעות  ההפוגה:  בוא  עם  גבר  תרבות  בשירותי  הצורך  סואץ.  תעלת 
הרצאות על המצב החדש שנוצר, כיסוי השטחים החדשים בחומרים של ידיעת 
הארץ החדשה־ישנה וכדומה. עם זאת, גם ספיחי המלחמה המשיכו להעסיק 
אותי. גל של מבקרים חשובים הציף את הארץ, ואלה מהם שהשתייכו לתחומי 
התרבות והאמנות הופנו אלי, לשיחה או גם לסיור בשטחים החדשים. שניים 
זכורים לי במיוחד. את דני קיי, הקומיקאי המהולל שמסרטיו נהניתי שנים רבות, 
לקחתי לסיור מקיף לאורך בקעת הירדן ובכמה מיחידות צה“ל. הוא אכזב אותי 
מאוד ועשה עלי רושם של אדם נרקיסיסטי ולא סימפתי. הוא נראה משועמם 
ולא התעניין כלל במה שסיפרתי לו. רק כאשר נפגש עם ילדי משמר העמק 
להופיע  סירב   13 בביקור שערך בשייטת  אולם  הילדים,  ושימח את  התעורר 
בפני החיילים בטענה שהוא עייף. “תשיר להם לפחות שיר אחד,“ אמרתי לו, אך 

הוא סירב וגם הלוחמים יצאו מאוכזבים.
לעומת זאת נהניתי מאוד לארח את הסופר היהודי־אמריקני ברנרד מלמוד, 
ערני  היה  עדיין  אך  בצדעיו  נבזקה  כבר  השיבה  בהליכותיו.  וצנוע  רך  איש 
וסקרני וִהרבה להתעניין בממד היהודי של התרבות המתרקמת בישראל. הזמנו 
אותו גם לביתנו, וניכר בו שהוא שמח לשוחח עם הילדות על הלימודים ועל 

עם דני קיי במופע של להקת הנח"ל
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אורחות החיים. סיירתי עמו בירושלים העתיקה ובשטחים החדשים. לעת ערב 
נכנסתי  ואני  בחצר  לי  המתין  מלמוד  המשטרה.  למבצר  וסרנו  ליריחו  הגענו 
לצאת  שעמדה  צנחנים  של  בקבוצה  נתקלתי  במבואה  משהו.  לברר  למבצר 
לסיור לילי, והקצין תדרך אותם לקראת היציאה. קבוצה של מגודלי שפמים 
וזקנים, לבושה ברישול מופגן, חלקם שרועים על הדלפק הרחב ומקצתם מנקים 
את הנשק, מקשיבים רק בקושי לדברי הקצין. חשבתי שהמראה הטיפוסי הזה 
יעניין את מלמוד וקראתי לו להיכנס. “זה נראה יותר כמו קבוצת מהפכנים של 
צ‘ה גווארה,“ אמרתי למלמוד, אולם הוא השיב: “לי זה מזכיר יותר חבורה של 

תלמידי ישיבה בפולין.“

✦ ✦ ✦ 

והמפגש  צה“ל,  של  והמפתיע  המהיר  החד,  שהניצחון  היא  המפורסמות  מן 
המחודש של ישראל עם נופי התנ“ך, חוללו התרוננות חסרת מעצורים בקרב 
העם כולו, ולא כל שכן בקרב צה“ל. רגשות של גאולה וישועה סחפו רבים, 
וקציני צה“ל חשו גאים ומוצפים באהבת העם כולו. גם אני הייתי בין הנסחפים, 
ואולי גם תרמתי תרומה משלי לאותה התרוננות מופרזת. אף על פי כן, בלבי 
כבר קיננה באותם ימים תחושה של אי־נחת. באחד הימים ביקש ממני מנהל 
על  התלמידים  בפני  לדבר  לביתנו,  הסמוך  נורדאו“,  “תל  היסודי  ספר  בית 
הוכנסתי  הספר  בבית  נעתרתי.  חובה  הרגשת  מתוך  הניצחון.  ועל  המלחמה 
לאולם מלא מפה לפה ילדים בני 6 עד 11, שישבו בצפיפות על כיסאות קטנים. 
אותי הושיבו על במה נישאת, גבוה מעל לילדים, כך שהם נאלצו להרים את 
ראשם כלפי. עמדתי שם במדי אלוף־משנה, כשני מטרים מעל לילדים שנשאו 
אלי מבטי הערצה ושתו בצמא את דברי. איני זוכר מה אמרתי להם, אך אני 
זוכר היטב תחושה של אי־הנחת ובושה מעורבת בבחילה. עם כל הזדהותי עם 
השירות הצבאי באותם ימים, המעמד ההוא לא תאם את מושגי על חינוך ילדים 

בגיל הרך.
בפני  שנפתחו  השלום  בסיכויי  הניצחון  אצלי  התקשר  ההתחלה  למן 
ישראל. ברשימות שערכתי ביני לביני ימים מעטים לאחר סיום המלחמה אני 
בין ביטחון למאמצי השלום שונה מן  “האיזון  מוצא את המשפטים הבאים: 
הקצה לקצה, בראש וראשונה משום שמוקד הסכסוך, העם הפלסטיני, ברובו 
נמצא אצלנו. זוהי הזדמנות להתקרבות ישראלית־ערבית מחודשת למען ‘הנס 
עם  ימים  באותם  עצום.“ בשיחות שקיימתי  זהו אתגר  למען השלום.  השני‘, 
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מרדכי נסיהו הרביתי למתוח ביקורת על “האופציה הירדנית“ שרווחה בחוגי 
המלך  עם  לא  הפלסטינים,  עם  לרקום  יש  השלום  שאת  וטענתי  המפלגה, 
ההאשמי, שהוא מבחינתנו משענת קנה רצוץ. הוא אינו מייצג את עמו, הכולל 

היום רוב פלסטיני.

ידידות שנפגמה

המלחמה גרמה גם לפצע מכאיב ביחסים שלי ושל אראלה עם ידידינו נסים 
הגיליון המיוחד של  כדי הכנת  ויוסל ברגנר. לא הופתעתי כאשר תוך  אלוני 
לא  וההבטחות,  ההפצרות  כל  למרות  שנסים,  לבני  יצחק  לי  סיפר  “במחנה“ 
שלח ולו כתבה אחת. לא הופתעתי, אך כעסתי מאוד. כעסתי משום שסברתי 
בעיצומה  נמצא  העם  כאשר  מקום  לו  שאין  פינוק  נסים  הפגין  שבהתנהגותו 
הזדמן  ולא  מהמילואים,  שוחרר  כאשר  אצלי  התייצב  לא  נסים  מלחמה.  של 
לי להביע את כעסי בפניו, אולם שפכתי את מרי שיחי בפני אראלה רעייתי. 
אראלה היא מהישרים בבני אדם ואין זה מדרכה להצפין את דעותיה לעצמה. 
זמן קצר לאחר השחרור התקשר נסים בטלפון ואראלה הטיחה בפניו דברים 
קשים: “בישראל אין מקום לנסיכים מבוגומניה,“ אמרה לו. הוא הבין היטב על 
ובהזדמנות  יוסל,  ונעלב. הוא סיפר על כך לידידנו המשותף  זעמה,  יצא  מה 
ומן  בפנינו את הסתייגותו,  הטיח  הוא  יוסל מלחמה שערה.  החזיר  הראשונה 
הסתם גם את הסתייגותו של נסים, מהמלחמה. הוא דיבר בלהט על הילדים 
הפלסטינים המסכנים במחנות הפליטים, על הִרשעות שבכל המלחמות, וכיוצא 
בצדקת  משוכע  הייתי  לקבל.  מסוגל  הייתי  לא  ימים  שבאותם  דברים  באלה 
ב“השומר  נעורי  של  העקרוני  הפציפיזם  ימי  מאז  לכת  הרחקתי  המלחמה. 
הצעיר“. היה ברור שאהבת האמנות וחוויות הידידות שחווינו יחד לא יעמדו 
בפני הפער האידיאולוגי והרגשי שנפער לפתע בינינו. אחרי הכול, אני הייתי 
איש צבא, שכל עולמו מקופל בבעיות ביטחון המדינה ובהזדהות ללא סייג עם 

התשתית הציונית של קיומנו בישראל. 
בשאלות  נסים  עם  לשוחח  הרבה  לי  יצא  לא  למשבר  שקדמו  בשנים 
לאחור  במבט  בפוליטיקה.  לא  ובאסתטיקה,  בתיאטרון  עסקנו  אידיאולוגיות. 
הלך  נסים  “בגדי המלך החדשים“,  דרך  מכול המלך“,  “אכזר  לי שמאז  נראה 
והקצין את ביקורתו על המערכת השלטונית. ולמרות שמחזותיו המאוחרים לא 
עסקו כלל בשאלות פוליטיות, ביחסו למלחמת ששת הימים נחשף יחס שלילי 
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עקרוני לשלטון, לכוח וללאומיות. אולם זה היה עולמי, ולא יכולתי לקבל את 
התנכרותו ואת הסתייגויותיו. יחסינו עם נסים ועם יוסל ואודרי ההצטננו, אך לא 
נותקו. בתום אותה שנה עקרנו מתל אביב לירושלים, ומאז לא הרבינו להיפגש. 
ל“פתיחות“  לבוא  הקפדנו  ואנו  לתערוכות,  הזמנות  לנו  לשלוח  המשיך  יוסל 
ותמיד התחבקנו. נסים, יוסל ואודרי המשיכו להתייחס אלינו בחמימות וברעות. 
כאשר נולדה הילה, בת הזקונים שלנו, שלח לנו יוסל ציור בצבע מים שצייר 
שני  ואימא,  אבא  ומעוכים,  זקנים  פח  קנקני  שני  נראים  שבו  עבורנו  במיוחד 
הידידות  אך  לחבורה.  שנוסף  קטן  עץ  ותפוח  וטל,  עינת  בשלים,  עץ  תפוחי 
העמוקה וההדוקה שנרקמה בינינו בשנות ה־60 באה אל ִקצה. לימים נאלצתי 
להודות ביני לביני שהם צדקו ממני, בשיפוטם את מה שאירע באותה מלחמה, 
באותם להבין  מסוגל  משהייתי  יותר  הרבה  לרעה  המדינה  פני  את   ששינתה 

ימי התרוננות.

נאום הר הצופים

בשבועות הראשונים לאחר המלחמה נחל משה דיין את חלק הארי בתהילה. 
אישיותו הבולטת, וחלקו בהכרעה לצאת למלחמה, משכו אליו את תשומת הלב 
של עיתונאים מכל העולם. תמונותיו הופיעו בעיתוני העולם וכל משפט שאמר 
צוטט בהרחבה, בארץ ובעולם. רבים חשו כאב על כך שרבין הועמד בצלו של 
דיין, שחלקו בניצחון היה קטן מהרושם שהתקבל בציבור. כדי לתקן את העיוות 
הציע פרופסור נתן רוטנשטרייך, רקטור האוניברסיטה העברית, להעניק ליצחק 
תארים  להענקת  מיועד  שהיה  השנתי  בטקס  כבוד“  של  “דוקטור  תואר  רבין 
כאלה. הטקס עמד להיערך ב־28 ביוני, לראשונה מזה עשרים שנה בתיאטרון 
הפתוח על הר הצופים. רבין גם התבקש על ידי הנהלת האוניברסיטה לשאת 
את הנאום המסורתי שנושא אחד ממקבלי התואר באותו מעמד. רבין הזמין אותי 
ללשכתו וביקשני להכין טיוטה: “אתה זוכר את הוויכוח שניהלנו עם פרופסור 
רוטנשטרייך לפני שנים מספר על הסיסמה ‘הטובים לטיס‘“? שאל רבין, “אני 
רואה בהצעה להעניק לי את תואר הכבוד מעין הכרה בצדקת טענותינו, שצה“ל 
אינו רק כלי מלחמה אלא גם ארגון הנושא ערכים אנושיים. הכן משהו ברוח 
זו.“ רבין לא היה צריך לפרט. הכרתי את הוויכוח ההוא היטב, והרעיון שצה“ל 

הוא ארגון הנושא ערכים אנושיים ומוסריים היה קרוב ללבי. 
על רקע ההתלהבות שאחזה בנו עם הניצחון, ולאור המעמד המיוחד על הר 
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הצופים, קיבל הנאום ממד חגיגי ונלהב במיוחד. לפי ההנחיה של רבין פתחתי 
באותו “חשבון“ ישן: 

תמיד תבענו את הטובים ביותר לשורותיו של צה“ל וכשאמרנו — הטובים 
לטיס, לא התכוונו רק לבחינה הטכנית, לכישרון הכפיים ולאומץ הלב. 
התכוונו לכך שלטייסינו חייבים להיות ערכים של טוב מוסרי, ערכים 
של טוב אנושי. ]...[ אני רואה בכבוד הזה, שהנכם חולקים באמצעותי 

לחברי אנשי הצבא, הכרה עמוקה שלכם בייחודו של צה“ל.

ספק אם רבים בקהל זכרו את הוויכוח הישן, אך אין לי ספק שרוטנשטרייך 
הבין היטב למה רמזו מיליו של רבין. 

את רובו של הנאום הקדשתי לאותם ערכים שהנחו, לדעתי, את חיילי צה“ל 
אל הניצחון במלחמה. הזכרתי את תרומתו של צה“ל בתחומים בלתי צבאיים 
והמוסרי של  ולהאדרת כוחה התרבותי  כי אם לבניין  “לא לחורבן  המכוונים 
של  והנדירים  המופלאים  “הגילויים  על  שמתי  הדגש  עיקר  את  אך  האומה.“ 
ואפילו של  ורעות  אנושיים של אחווה  גילויים  וגבורה, בצדם של  לב  אומץ 

שאר רוח.“ למעשי גבורה אלה אין הסבר אלא במונחים מוסריים: 

הפלוגות האלה נישאו על גבי ערכים מוסריים, על גבי מאגרים רוחניים 
לא על גבי הנשק או הטכניקה הקרבית. ]...[ התעלותם של לוחמינו לא 
בזכות הברזל באה אלא בזכות התודעה של שליחות עליונה, של הכרה 
בצדקת ענייננו, של אהבה עמוקה למולדת ושל הכרת התפקיד הקשה 
שהוטל עליהם — להבטיח את קיום האומה במולדתה, לקיים — אפילו 
במחיר חייהם — את זכותו של עם ישראל לחיות את חייו במדינתו, 

חופשי, עצמאי, בשלום ובשלווה.

נראה שהפסקה שעשתה את הרושם הגדול ביותר עסקה ביחס האמביוולנטי 
של רבים מהלוחמים לניצחון עצמו:

נתקלים  אנו  הלוחמים  בקרב  אולם  כולו,  בעם  אחזה  הניצחון  צהלת 
יותר ויותר בתופעה מוזרה. הם אינם יכולים לשמוח בלב שלם, ויותר 
עיניהם  במו  ראו  הם   ]...[ בחגיגתם.  נמסכים  ותדהמה  עצב  של  מקב 
לא רק את תפארת הניצחון, אלא גם את מחירו. הם ראו את חבריהם 
ששילם  הנורא  שהמחיר  אני  ויודע  בדמם,  מתבוססים  לידם,  שנפלו 
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האויב, נגע אף הוא עמוק בלבם של רבים מהם. ייתכן, שהעם היהודי 
ולכן  מעולם לא חונך ולא הורגל לחוש את שמחת הכובש והמנצח, 

הדבר מתקבל ברגשות מעורבים. 

רציתי להאמין שזו אמת. אוי! כמה התבדינו!
בלשכת הרמטכ“ל המירו מספר מילים שנראו להם ספרותיות מדי. ביום 
המיועד עליתי עם אראלה להר הצופים. התיישבנו באחת השורות האחוריות. 
היה יום קיץ בהיר וצלול, ממרומי מושבי יכולתי לראות את הרי מואב מכחילים 
במרחק, ואת הרי מדבר יהודה מלבינים ממש לרגלינו. אפילו פיסה של ים המלח 
הבהיקה כרצי כסף בין ההרים. בקהל ישבו כל המי ומי בציבור הישראלי: נשיא 
המדינה, ראש הממשלה, שרים, רבנים ראשיים, חברי כנסת ואלופים, וכמובן 
גם כל הפרופסורים של האוניברסיטה. רב־אלוף רבין, במדים מגוהצים, קרא 
את הנאום מן הכתב בקול נמרץ אך בקצב מודגש ואטי. הייתי נרגש מאוד והיה 
נדמה לי כאילו אני שומע את המילים בפעם הראשונה. מעולם לא סברתי שזהו 
הנאום “שלי“. היה לי ברור שאילו נשאתי אני את הנאום הזה בעצמי, מעטים 
והמילים  הנואם  המקום,  הרגע,  המיוחד של  הצירוף  רק  לב.  אליו  היו שמים 

הפכו את נאום הר הצופים למאורע כל כך בולט ומרשים.
לקראת כתיבת פרק זה, קראתי מחדש את הנאום והשתוממתי על מידת 
התמימות הבלתי נסבלת שאחזה בי באותם ימים. הדברים על “המחיר הנורא 
ששילם האויב“, ולא כל שכן הדברים על כך שהעם היהודי “לא הורגל לחוש 
את שמחת הכובש והמנצח“, היו מופרכים מיסודם והייתי צריך להבין זאת גם 
אז. הֵאיפוריה שאחזה לא רק בעם אלא בראש ובראשונה בפיקוד הבכיר של 
צה“ל, והתאהבותם של ישראלים כה רבים בשטחים שנכבשו, כבר היו ניכרים 
בשבועות הראשונים לאחר שהקרבות נסתיימו. היה יפה לשמוע דברים אלה 

מפיו של רמטכ“ל הניצחון, אך אמת רבה לא היתה בהם.

מלחמה יהודית

התייחדות  בכנס  לדבר  הוזמנתי  המלחמה,  לאחר  כחודשיים  באוגוסט,  ב־30 
עם זכרו של משה שרת, במלאות שנתיים לפטירתו. הכנס התקיים בבית העם 
כנסת  חברי  שרים,  העולמית,  הציונית  ההנהלה  ראשי  בנוכחות  בירושלים, 
ושאר נכבדים. הקדשתי את דברי למה שנראה לי כמוטיבים העיקריים שעמדו 
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האמונה  הציונית —  ההנהלה  ראש  כיושב  בתפקידו  עולמו של שרת,  במרכז 
יהודית  משמעות  היא  בישראל  לחיינו  לתת  שאפשר  היחידה  המשמעות  כי 
והאמונה ביכולתו של העם היהודי להתערות בארצו ולהשתלב בקרב העמים 

שבתוכם גזר עלינו גורלנו לשבת. 
דיברתי גם על כך ש“הצנחן שבכה ליד הכותל ידע היטב כי לבכי הזה אין 
משמעות אחרת אלא המשמעות היהודית. ]...[ יחד עמו כולנו בכינו, כי נגיעה זו 
באבני הכותל היתה נגיעה חמה ורותחת שקירבה את לבבותינו אל ההיסטוריה 
היהודית. זה לא היה מגע עם הכוהנים והלוויים שהיו שם בזמן שהבית עמד 
על תלו, אלא עם אלפיים שנות היסטוריה של יהודים שהתגעגעו אל הכותל 
הזה. ]...[ זו לא היתה מלחמה ישראלית,“ סיימתי את דברי בהתרגשות רבה, “זו 

היתה מלחמה יהודית!“
נראה שהנאום עשה על השומעים רושם עז. למחרת היום התפרסם הנוסח 
המלא בעיתון “דבר“, וכן תורגם לאנגלית וליידיש ופורסם בביטאונים שונים 
נושא  אותו  על  ולהרצות  לשוב  הוזמנתי  אחדים  ימים  כעבור  ובעולם.  בארץ 
בפני תלמידי “מרכז הרב קוק“. לא ידעתי הרבה על ה“מרכז“ או על תורתו 
של הרב קוק, לא של האב ולא של הבן, אך היתה בי באותם ימים הערכה רבה 
לציונות הדתית והראי“ה קוק הצטייר בעיני כמי שקירב את הדתיים לציונות. 
לכן נעתרתי להזמנה וחלקים מדברי שם התפרסמו בעיתון “הצופה“. כעבור 
שנים הצבתי את עצמי, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה מוסרית, נגד התורה 
הגמרא“  דפי  את  “סגרו  תלמידיו  כאשר  מדרש,  בית  מאותו  שיצאה  הציונית 

והחלו להתנחל. אולם זה עתיד לקרות שנים מספר מאוחר יותר.

✦ ✦ ✦

עם זאת, כבר באותם ימים הזדמן לי להביע הסתייגות מופגנת מן ההתארגנות 
החדשה סביב רעיון ארץ־ישראל השלמה. באמצע חודש ספטמבר הוזמנתי על 
ידי משה שמיר לבוא לפגישה של “אינטלקטואלים“ לדון במצב שנוצר בעקבות 
המלחמה. שמיר לא פירט את הכוונה, ומן הסתם העניק פירוש מוטעה לחיבוק 
ועם חבריו, שיצאו להגן על  שהתחבקנו ליד קבר רחל; הוא סבר שלבי עמו 
שלטונה של ישראל בשטחים החדשים. ייתכן גם שראה בנאומי “היהודיים“ אות 
לתפיסתי המדינית בעניין השטחים. החלטתי לבוא לפגישה ולעמוד מקרוב על 
מטרותיה. הפגישה התקיימה בבית סוקולוב בתל אביב ונוכחו בה רוב האישים 
שהקימו כעבור ימים מעטים את “התנועה למען ארץ־ישראל השלמה“. בראשם 
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עמדו נתן אלתרמן, אורי צבי גרינברג, ישראל אלדד והמשורר יצחק שלו. לא 
הייתי היחיד שבא במדים. היו שם גם האלוף אברהם יפה, שהזדהה עם מטרות 
המטרה,  והתבררה  הנאומים,  החלו  כאשר  הרכבי.  יהושפט  והאלוף  התנועה, 
בחזונו  להפליג  יצחק שלו  החל  הזה. כאשר  בחוג  יכירני  לא  ידעתי שמקומי 
הוא,“  שלנו   — אבינו  אברהם  רועי  השתינו  שבו  מקום  ש“כל  כך  על  ולדבר 
החלטתי לעזוב את האספה במופגן. להפתעתי גם יהושפט הרכבי קם לצאת. 
במהרה התברר שהרכבי שינה את טעמו והיה לאחד ממנהיגיה הרוחניים של 

תנועת השלום הישראלית. גם אני שוב לא הוזמנתי.

אמונתו של הבלתי מאמין

וגבר  בפרקים הקודמים סיפרתי כיצד בהשפעת מפגשי עם יהדות הגולה הלך 
בקרבי הרצון לחזק את זיקתי למסורת היהודית. כאשר הבנות גדלו חזרתי אל 
הלחם.  ועל  היין  על  קידוש  שישי  בערבי  וערכתי  בבית,  אבי  שהנהיג  המנהג 
בימים הנוראים הייתי מבלה שעות רבות בבית הכנסת הסמוך לביתנו. במשפחה 
קיימנו את חגי ישראל, ולא נמנענו אף מלומר את התפילות המסורתיות המלוות 
ועל הדרך שבה  ביני לביני הרביתי להרהר על משמעות האמונה,  את החגים. 
עשוי אדם חילוני ורציונלי כמותי לקרב עצמו אל האמונה היהודית. הנטייה הזו 
התחזקה בתוכי עוד יותר בעקבות מלחמת ששת הימים, והממד היהודי שמצאתי 
בה. בסופה של אותה שנה נסחפתי בהתלהבותי היהודית אל מחוזות לא רצויים. 
אני משער שהדים מנאומי “היהודיים“ הגיעו גם לאוזנו של יוסף בנטואיץ, 
אתי  לקיים  בנטואיץ  הציע  החדשה  השנה  בראשית  “פתחים“.  הביטאון  עורך 
ריאיון מיוחד, על אודות הלבטים שאחזו בי בשנים האחרונות. הריאיון התפרסם 
בגיליון “פתחים“ שיצא לאור בסוף שנת 1967 )כסלו תשכ“ח(. אמרתי בריאיון 
הזה כמה וכמה דברים שעליהם הייתי חותם גם היום. כך, למשל, דיברתי על 
החינוך החילוני שקיבלתי בילדותי, שעיגן את זיקתנו ליהדות בתנ“ך אך מנע 
מבני דורי היכרות עם אוצרות הרוח ה“פוסט־תנ“כיים“. בעיקר הלנתי על ריחוקנו 
ולאלפי  יהודים  למיליוני  אותנו  “לקשור  מסוגל  הוא  שרק  התפילות,  מסידור 
היצירה  הוא  אחר,  ספר  מכל  יותר  משום שהסידור,  יהודית,“  היסטוריה  שנות 
הרוחנית שאליה התחברו כל היהודים, גברים ונשים, בכל אתר ואתר ובכל ימות 
יהודים  יכולתי להתפלל עם  השנה. כיוצא בזה הסברתי כיצד אני מיישב את 
אחרים בבית הכנסת, למרות שאיני מאמין בהשגחה פרטית. הסברתי כיצד אני 
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מסוגל להתפעם מעצם העובדה שאני מצרף את עצמי אל אותם מיליוני יהודים 
שבמשך אלפי שנים יצרו בתפילתם את עולמה של היהדות, שמתוך הזדהות עם 

ההיסטוריה היהודית אני מבקש להתייצב בקהלם בדרכי שלי.
בדברים שאמרתי על האמונה באלוהים הרחקתי לכת. הזכרתי את המדרש 
המפורסם על דברי רבי עקיבא, שהוסיף לדברי הנביא ישעיהו “אתם עדי ואני 
מלך“ את המשפט הכמעט אפיקורסי: “אינכם עדי, אינני מלך“. פירוש הדברים, 
קיים  ואינו  המאמינים  של  אמונתם  מתוך  נוצר  שהאלוהים  הוא  הבנתי,  לפי 
אפריורי. הוספתי משלי, כי מי שמבקש להבין לעומק את תופעת קידוש השם 
חייב להגיע למסקנה “שלא ייתכן שכל כך הרבה אנשים קידשו את השם ולא 
יצרו על ידי הקידוש הזה את השם עצמו.“ לא היה חידוש גדול בדברי שגם 
אני “מתחיל להכיר בקיומו של עולם הנמצא מעבר לחומר, עולם רוחני שככל 
שאתה מרבה להכירו הוא נעשה לך יותר יקר, יותר מהותי מעולם החומר.“ אולם 
כאשר הוספתי: “אף שאיני מסוגל להאמין בהשגחה האלוהית אני מאמין בדבר 
אחד — שעולם נטול אלוהים הוא עולם שלא כדאי לחיות בו, עולם עצוב, עולם 

אומלל.“ היום נראה לי שנסחפתי והגעתי למקום שלא רציתי להימצא בו.
הבעייה העיקרית בריאיון הזה נעוצה בנעימה הכוללת, שרבים יכלו לפרשה 
לא כהבעת דעות של מי שאינו מאמין ואינו רוצה להאמין, אלא כמי שעושה 
את דרכו אל האמונה; כמי שמבקש לעשות מאמץ להתקרבות נוספת אף שטרם 
הגיע אל האמונה, ומן הסתם יגיע לשם בקרוב. מסעו של מי שמבקש להתקרב 
אל מושג האלוהות ומוצא אחיזות שונות בדרכו חזרה על האמונה. הדברים 
ביטאו הגיגים שהגיתי. לא ויתרתי על האמונה ביתרונם של בני אדם חילונים, 
שהתבונה מנחה אותם בהבנת עולמם. לא היתה אמת ברושם שנוצר מהדברים 

כאילו אני מכיר ביתרונם של מאמינים וכאילו איני שלם עם עולמי החילוני.
התפרסם  הוא  דתיים.  חוגים  בקרב  גלים  הכה  שהריאיון  פלא  זה  אין 
מחדש מעל דפי “הצופה“ וביטאונים דתיים אחרים. עד היום מצטטים קטעים 
מתוכו בכתבים שונים של הציונות הדתית. בשבועות שלאחר פרסום הריאיון 
קיבלתי שפע של מכתבים מאנשים דתיים שביקשו לעודד אותי בדרכי “חזרה 
ולצטט את הפסוק  אל האמונה“. תלמיד של “מרכז הרב“ מיהר לשבח אותי 
הנדוש “מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.“ רוב 
הכותבים בירכו אותי על “דרכי החדשה“ ושיבחו אותי על המדרגה הגבוהה 
שבה זכיתי ושלחו לי חוברות וספרים שונים שהיו אמורים לחזק אותי בדרכי 
רק  החילונים  שבקרב  קוק  הרב  ניבא  שעליה  הבשורה  אלא  שאינה  החדשה 
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קליפה מכסה על התוך־הסגולי. סופה של הקליפה לנשור, והגרעין עתיק היומין 
יתגלה ויבהיק לעיני כול. תלמיד אחר בישיבת הרב שלח לי ספר של מרן הרב 
זצ“ל, בנו של רב הגאולה, בתקווה שהדברים יעודדו אותי בדרכי החדשה. ליתר 
ביטחון הוא צירף למכתבו את קריאתו של הרב צבי יהודה קוק בעניין השטחים 
המשוחררים, הקריאה שנחשבת היום לבסיס הרעיוני של “גוש אמונים“. זהו 

היה מקום שאליו בהחלט לא רציתי להגיע.
הבאות שמעתי  בשנים  החילונים.  מחברי  קיבלתי  נלהבות  פחות  תגובות 
מדי פעם מידידי בשמאל את הטענה שבימי מלחמת ששת הימים נוצר הרושם 
הדתיים.  החוגים  של  עמדותיהם  את  חיזקה  ושפעולתי  הגדר“  את  ש“עברתי 
איני סבור שביקורת זו צודקת, אף על פי כן, אני מודע לכך שאותה היסחפות, 
רגליים  נתנה  “פתחים“,  של  בריאיון  קטעים  וכמה  בכמה  ביטוי  לידי  שבאה 

לאותו דימוי שלא רציתי בו. 

שיח לוחמים

בראשות  קיבוצים,  חברי  כמה  אלי  באו  המלחמה  לאחר  חודשים  כשלושה 
אברהם שפירא, מוקי צור ועמרם הישראלי, וביקשו את עזרתי. עם שובם של 
בני קיבוצים רבים לבתיהם נטלו אנשי “שדמות“ יוזמה ובמשך שבועות רבים 
עברו בין הקיבוצים, ניהלו שיחות עם עמיתיהם הלוחמים וליקטו את סיפור 
חוויותיהם בעת המלחמה. הדברים הוקלטו והוקלדו. החומר המרתק הזה עובד 
לספר שנקרא “שיח לוחמים“. נוסחה ראשונה הודפסה במהדורה פנימית וזכתה 
להדים נלהבים. היוזמים, שכללו גם את עמוס עוז, יריב בן אהרון ועוד כמה 
אינטלקטואלים מבני הדור השני בתנועה הקיבוצית, ביקשו להוציא את הספר 
הצבאי,  הצנזור  זעמו של  בחמת  נתקלו  הם  אולם  הרחב.  הציבור  עבור  לאור 

שסבר כי הדברים עשויים לפגוע בשמו הטוב של צה“ל.
עברתי על החומר והתפעמתי. סברתי שהספר מהווה עדות אותנטית לרוחם 
של לוחמים רבים, ושלצד בעיות המוצגות בכנות נוקבת הוא משקף הרבה מן 
על  לו  וסיפרתי  אל הרמטכ“ל  פניתי  בארץ.  הצעיר שצמח  בדור  והיפה  הטוב 
הקובץ. הצעתי לו שישאיר בידי הצנזור את הסמכות לפסול קטעים שיש בהם 
פגיעה ממשית בסודות הצבא, אך יסמיך אותי לעבוד עם חבורת הצעירים במגמה 
לנכש מתוך החומר רק דברים שעשויים להוות פגיעה ממשית באינטרסים של 

צה“ל. מעמדי בעיני הרמטכ“ל היה איתן, והוא סמך את ידיו על הצעתי.
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בשבועות הבאים התכנסנו מספר פעמים בלשכתי, ועברנו על דפי הספר 
אחד לאחד. איני זוכר היום מה ניכשנו מהטקסט, לא הרבה, ומן הסתם דברים 
שגם העורכים הבינו שמן הדין להצניע או לרכך. הפגישות נערכו ברוח טובה 
ומתוך הבנה הדדית. אני זוכר היטב את אחת הפגישות שבה השתתף גם עמוס 
זו עוז לא היה שותף לכל הלבטים הללו ולא הבין לאשורו  עוז. עד לנקודה 
את תפקידי בסיפור; הוא לא הבין שאיני מבקש למנוע את פרסום החומר אלא 
שבה  בנקודה  לתמונה  נכנס  עמוס  לאור.  להוציאו  כדי  הכול  לעשות  להפך, 
התנהל ויכוח על קטע זה או אחר, והוא ראה בי את נציג הממסד המבקש להצר 
את צעדי החברים. בנקודה מסוימת התקצף והטיח בי דברים קשים. החברים 
האחרים, שכבר עבדו אתי מספר פעמים, הסו אותו מיד והסבירו לא שאני ידיד 
זיכרון מר מעוז, שהתגלה לי באותו מקרה  הספר, לא אויבו. לצערי נותר בי 
כצעיר יהיר וחסר רגישות. בהקדמה מיוחדת שצירפו להוצאה הפומבית הודו 
לי העורכים בדברים חמים על עזרתי. ביני ובין עורכי “שיח לוחמים“ נרקמה 

ידידות המתקיימת עד היום, גם אם אין אנו נפגשים לעתים קרובות.

אלבום ששת הימים

מן המפורסמות היא שאחד הביטויים המובהקים של הֵאיפוריה שאחזה בעם 
בסגנון  רובם  קיץ,  באותו  לאור  שיצאו  האלבומים  עשרות  היו  הניצחון  עקב 
מתלהם וראוותני. בקיץ 1967 היה ברור שגם צה“ל חייב לתת ביטוי אלבומי 
ניגשנו במרץ לעבודה.  משל עצמו למלחמה. לאחר אישור לשכת הרמטכ“ל 
רוח  ואיזו  באלבום  ייכלל  מה  שתקבע  העריכה,  את  בידי  להשאיר  החלטתי 
תשרור בו. את כתיבת הטקסטים הפקדתי בידי הסופר נתן שחם, ואילו לעיצוב 
הגרפי בחרתי בדני תורן ואחותו, בני משפחת טורנובסקי שנודעו כמשובחים 

בין המעצבים הגרפיים של ישראל באותה עת.
בסתיו  רבים.  שבועות  במשך  רבות  שעות  האלבום  עריכת  על  טרחתי 
ובחורף של שנתי האחרונה בצה“ל הקדשתי חלק ניכר מזמני לעבודה זו. עריכת 
האלבום היתה עבורי מעין שירת ברבור. אהבתי את צה“ל, הזדהיתי עם יעדיו 
ואורחות חייו, וכמו כולם התגאיתי בהישגי המלחמה. את כל אלה העריתי אל 
מרבד של  הרצפה  על  מפזרים  בביתי,  היינו מתכנסים  בערבים  האלבום.  דפי 
צילומים, ומנפים ומנפים כדי לרכז את הצילומים הטובים ביותר, הן מבחינה 
זה לא היה האלבום הראשון  והן מבחינת הסיפור שביקשנו לספר.  מקצועית 
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שערכתי עבור צה“ל. הפעם החלטתי להוציא מתחת ידי אלבום “היסטוריוגרפי“. 
מעין דוח מסכם של המערכה, שיתאר בתמונות ובמפות את סיפור הקרבות. 
העוצבות  מפקדי  רוב  עם  נפגשתי  שאירע.  מה  את  ללמוד  נדרשתי  כך  לשם 
שפעלו בחזיתות השונות, וביררתי אצלם פרטים שונים שלא היו נהירים לי. 
רציתי לשקף באלבום את כל נקודות הכובד של המערכה. כדי להבטיח את 

שלמות הסיפור, השתמשנו גם במסמכים ובקטעי תשדורות.
כידוע נולדו בעקבות המלחמה גם “מלחמות גנרלים“ על חלוקת התפארת. 
כל  של  צילומים  באלבום  לכלול  עלי  יהיה  עלבונות  למנוע  ברור שכדי  היה 
חברי הדרג הבכיר של צה“ל שפיקד בפועל על המערכה. עשינו מאמץ להציג 
את המפקדים בעת הפעולה, ולא רק כפורטרט. את ההחלטות העדינות האלה 

נטלתי על עצמי ואיש לא ניסה להשפיע על החלטותי.
והוא עשה זאת במיטב  דיין לחבר דברי הקדמה קצרים,  ביקשתי ממשה 
סגנונו המוכר. את המבוא חיברתי בעצמי, אם כי יצחק רבין היה חתום עליו. הוא 
הוקדש לסיפור קצר של האירועים שהובילו למלחמה. בסוף האלבום צירפתי 
מספר קטעים קצרים, רובם לקוחים מתוך “שיח לוחמים“ ומקצתם מתוך מכתבי 
חיילים ודברי מפקדים ששיקפו לדעתי את הלך הרוחות בקרב הלוחמים. בין 
חללי  עצמותיהם של  העברת  בטקס  דיין,  דבריו של משה  את  הבאנו  השאר 

עם גרשון גרא עובדים על אלבום מלחמת ששת הימים
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בין  הזיתים.  בהר  מיוחד  לאתר  בירושלים  העתיקה  בעיר  העצמאות  מלחמת 
השאר הוא אמר:

ימי עמנו, אל נחלת האבות, ארץ השופטים  שבנו אל ההר, אל ערש 
ליריחו  ולענתות,  אל  לבית  ולשכם,  לחברון  שבנו  דוד.  בית  ומלכות 
חיים  לתת  כדי  כי  אנו  ויודעים   ]...[ העיר.  באדם  הירדן  ולמעברות 
לירושלים, עלינו להציב את חיילי צבא־הגנה־לישראל ושריוניו בהר 

שכם ופתחי הגשרים שעל הירדן.

לא אהבתי את הדברים. זו היתה הפעם הראשונה שבה הבחנתי בשסע ההולך 
ונפער בין דרכו של דיין כשר הביטחון ובין תפיסותי בדבר משמעות המלחמה 
אמרתי  באלבום  הדברים  את  משבץ  בעודי  בעקבותיה.  הנדרשת  והפעולה 
לאראלה: “אני מריח צרות. אף מילה על שלום, אף מילה על הפלסטינים או 

על מה שאנו מוכנים להציע תמורת שלום.“
עותקים  בכ־150,000  הופץ  הוא  למשוער.  מעל  להצלחה  זכה  האלבום 
 5% כמקובל  מקבל  היית  “אילו  ואמרה:  התבדחה  אראלה  לאנגלית.  ותורגם 

מהרווחים היינו פותרים את בעיותינו הכלכליות.“

מסע ניצחון פרטי

בעודי טורח על האלבום חזרו אנשי הסוכנות היהודית והציעו שאצא למסע 
הסברה באירופה. ב־12 בנובמבר יצאתי לשווייץ, אחר כך סובבתי בשוודיה, 
ולבסוף — במשך שבועיים ברחבי אנגליה.  והולנד,  דנמרק  נורווגיה,  פינלנד, 
התחנה הראשונה היתה באזל. המקום שבו הקים תיאודור הרצל את ההסתדרות 
אל  לרגל  עליתי  מעשה  ראשית  לכן.  קודם  שנה  שבעים  העולמית,  הציונית 
מלון “שלושת המלכים“ לביקור חטוף במרפסת המפורסמת, שבה צולם הרצל 
ציוני,  רוח  ימים להלך  נתון באותם  הייתי  כשהוא חוזה את מדינת היהודים. 

וכאילו נטלתי מהרצל את ברכת הדרך. 
באספות  יהודי  קהל  בפני  הרצאות  נשאתי  סיירתי  שבהן  הארצות  ברוב 
בצורה  נוכחתי  שונים.  ובמועדונים  בקמפוסים  מעורב  קהל  ובפני  קהילתיות, 
אחד  מצד  הימים.  ששת  למלחמת  שנודעו  מנוגדות  השפעות  בשתי  בולטת 
שני  מצד  היהודים.  בקרב  חוללה  שהמלחמה  העצום  האהדה  לגל  עד  הייתי 
נתקלתי, בעיקר בקמפוסים, בניצנים הראשונים של ביקורת ואפילו של שנאת 
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ישראל. הימים היו ימי פריחתו של השמאל החדש. שנה לאחר מלחמת ששת 
הימים פרץ בכל רחבי אירופה מרד הסטודנטים, ובקרב חוגים נרחבים נפוצו 
גם  במהרה  שהפכו  טרוצקי,  של  מדרשם  מבית  אנטי־לאומיות  אידיאולוגיות 

להלך רוח אנטי־ציוני בוטה.
“נוצחתי“.  אחד  במקום  רק  בפרץ.  לעמוד  התקשיתי  לא  כלל  בדרך 
ארגון  ערך   London School of Economics המהוללת  באוניברסיטה 
עמדה  הצהריים.  להפסקת  שנקבעה  פומבית  הרצאה  היהודים  הסטודנטים 
לרשותי רק שעה אחת בין אחת ושתיים בצהריים. במודעות שנתלו בקמפוס 
נאמר שאת ההרצאה יישא “קולונל מרדכי בר־און, קצין החינוך הראשי של 
צה“ל“. הנוסח משך לאולם מספר ניכר של פציפיסטים וסתם שונאי ישראל, 
היו  ובראשם כמה מאנשי “מצפן“. הסטודנטים היהודים שארגנו את האספה 
חסרי אונים לנוכח ההחלטה המכוונת והנחושה לפוצץ את הפגישה. רק פתחתי 
את פי לדבר וכבר החלו הצעקות וקריאות הגנאי מתוך הקהל. לא היה סיכוי 
ונשארתי  לוותר  לא  החלטתי  מסודרת.  בצורה  הרצאתי  את  לשאת  שאצליח 
עומד זקוף ומחייך על הבמה, במשך כל אותה שעה. פה ושם הצלחתי להשחיל 
משפט או שניים, ואפילו להגיב על שאלות פרובוקטיביות שעלו מהקהל. ידעתי 
המתנגדים  למעללי  קץ  ויבוא  לכיתות  הסטודנטים  רוב  יחזרו  שעה  שבתום 
ולייסורי. לכן התעקשתי להישאר על הבמה להשיב מלחמה שערה. עם זאת, לא 
יכולתי להתכחש לתבוסה המוחצת שנחלתי. רק כאשר חזרתי ארצה, ונפגשתי 
בלונדון התרשמו  ידידיו  כי  עם אחד מאנשי “מצפן“ שהכרתי, שמעתי ממנו 

מאוד מעמידתי השלווה.
שהופיעו  רבות  כתבות  כך  על  והעידו  הצלחות,  נחלתי  אחרים  במקומות 
בעיתונות המקומית. בגנזי מצויים גזרי עיתונות רבים המדווחים על הופעותי 
בהתלהבות כמעט מביכה. בכתבה שהתפרסמה ב“ג‘ואיש אובזרוור“ נכתב: “אחד 
מהמבריקים בין המבקרים עתה בבריטניה הוא הקולונל מרדכי בר־און, קצין 
החינוך הראשי הצעיר של צבא ישראל. הוא מחונן בחן של Whiz kid אמריקני.“ 

ואילו אחת המארגנות של המסע באמסטרדם דיווחה להנהלת הסוכנות:

הוא  כאן  הראשונה  מהופעתו  בסערה.  העיר  את  כבש  בר־און  “מרדכי 
התקבל בהתלהבות. השפעתו, והרושם שעשה על שומעיו, היו מיידיים.“

בצורה  הסתמנה  כבר  כאשר  המלחמה,  לאחר  שנה  כחצי  התקיים  מסעי 
מהשטחים  חלק  למצער  בידיה  לשמור  ישראל  ממשלת  של  נטייתה  ברורה 
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שנכבשו במלחמה. הופעתם הדרמטית של ארגוני הטרור הפלסטיניים, ופעולות 
הגרילה שלהם, יצרו רושם של מלחמה בקולוניאליזם הציוני המחודש. על רקע 
הכיבוש הם זכו לאהדה גוברת בקרב חוגים ליברליים בארצות שונות. המאבק 
נגד השמאל החדש עתיד היה במהרה לעמוד במרכז פעילותי, עם מינויי כראש 
מחלקת הנוער של התנועה הציונית. במסעי באירופה בחורף תשכ“ח קיבלתי 

“מנה ראשונה“.

שיר השלום

בתוכנית להקת הנח“ל שעלתה על הבמות מספר חודשים לאחר מלחמת ששת 
הימים נכלל “שיר לשלום“. השיר, הנפתח במילים “תנו לשמש לעלות“, נכתב 
יד“  רוטבליט, לפי מוזיקה שעובדה בהשראת השיר “תנו לשמש  יעקב  בידי 
)Let the Sunshine In( מהמחזמר החתרני “שיער“. השיר של רוטבליט יצא 
חוצץ נגד הֵאיפוריה וחגיגות ההלל שרווחו באותם ימים בציבור ובצה“ל. שאול 
ביבר, ראש ענף הווי ובידור, הבין שהשיר נשמע כמתריס ועלול לעורר בעיות 
והביאו לאישורי. אני הייתי משוכנע בכל לבי ששאיפת השלום עומדת במרכז 

האידיאולוגיה של צה“ל, ואישרתי את הכללתו בתוכנית.
ביצוע השיר בפי מירי אלוני, בעלת הסופרן הצלול והעז, הפך אותו עד 
מהרה ללהיט. חיילים ביקשו לשמוע את השיר שוב ושוב, ורק חייל אחד סבר 
למפקד  )“גנדי“(  זאבי  רחבעם  האלוף  התמנה   1968 באביב  פסול.  שיר  שזהו 
ולאחר ששמע את השיר פסק שאסור לשיר אותו בכל מרחב  פיקוד המרכז, 
הפיקוד שלו. מעולם לא אהבתי את סגנונו הפופוליסטי של גנדי. תמיד סברתי 
שיש משהו שחצני, ראוותני וזול בהתנהלותו, אך תמיד הערכתי את כישרונותיו, 
בעיקר כאיש מטה מבריק. נראה שמלחמת ששת הימים זרקה אותו אל הקצה 
הימני של הקשת האידיאולוגית הישראלית. הוא סבר שאסור לצה“ל לתת יד 
להלכי רוח דפיטיסטים. בנסיבות שנוצרו לא היה טעם לדבר אל לבו זאבי, או 
להתווכח עמו. פניתי ישירות לרמטכ“ל. טענתי שהסמכות לקבוע אילו שירים 
יושרו בלהקות צה“ל נתונה בידי, ואין אלוף הפיקוד רשאי להוציא צו איסור 
על השמעת השיר. רבין קבע שהצדק אתי, אך הדבר התברר ימים ספורים לפני 
פרישתי מצה“ל ואיני יודע אם זאבי התקפל. מסופקני. רבין, כידוע, נרצח לאחר 
ששר את “שיר השלום“. פתק עם מילות השיר היה מונח בכיס חולצתו. הן 

הוכתמו בדמו.
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פרישה

בחודשי החורף של שנת 1968 כבר היה לי ברור ששנותי בצה“ל תמו. לאחר 
שש שנים של שירות במערכת החינוך עייפתי, למרות שהתפקיד היה מרתק 
וכל יום חדש הביא בעקבותיו דרמות מעניינות. בדצמבר 1968 עמדתי לסיים 
במרום  עתה,  אצא  שאם  ידעתי  חיים.  שנות  וארבעים  שירות  שנות  עשרים 
העוסקות  האזרחיות  המערכות  באחת  בכיר  תפקיד  לקבל  אצליח  הצלחתי, 

בחינוך. התחלתי אפוא להתעניין בתפקידים אפשריים.
הטלוויזיה  של  הקמתה  את  עלי  להטיל  הצעה  עלתה  הגבוהים  בחלונות 
הישראלית. נתבקשתי לסור ללשכתו של השר ישראל גלילי, שהיה מופקד מטעם 
הממשלה על הקמת הטלוויזיה. הוא הציע שאלווה אותו בדרכו מירושלים לתל 
אביב, ונשוחח בדרך. הנסיעה במחיצתו באותו יום נותרה עבורי זיכרון מאוס. 
לא היתה זו כלל שיחה, אלא חקירה אינקוויזיטורית. גלילי לא חייך אפילו פעם 
אחת, ולא נידב אף משפט משל עצמו, לבד משאלות ששאל על מהלך חיי, על 
תפיסותי כקצין חינוך ראשי, ועל דעותי בענייני תקשורת. תשובותי, מן הסתם, 
לא מצאו חן בעיניו, או למצער לא התאימו לקטגוריות הראויות לתפקיד לפי 
דעתו. ממקור מהימן נמסר לי שאחרי הפגישה האומללה הזו נפסלתי לתפקיד 
משום שלא הייתי מספיק “תנועתי“, כדבריה של גולדה מאיר, מזכירת מפא“י 
באותם ימים. אני מניח שדי היה בקשרי עם משה דיין בעבר, כדי להחשיד אותי 

בעיני צמרת המפלגה.
עם  ובארץ.  בגולה  לתפקידים,  הצעות  מספר  בפני  הועלו  ימים  באותם 
זאת, מעולם לא עזבה אותי התקווה לשוב אל ספסל הלימודים ולהשלים את 
לימודי התואר השלישי. פירוש הדבר היה לפנות לעבר קריירה אקדמית. ברוח 
זו פנה אלי פרופסור סימור פוקס, שהקים באותן שנים את המחלקה לחינוך 
באוניברסיטה העברית. הוא הציע כי אתחיל לאלתר בלימודים לתואר שלישי, 
ובמקביל אקבל משרה במנגנון האוניברסיטה כעוזרו של פוקס. בחודש מאי 
1968 החלטתי להעדיף הצעה זו על פני כל היתר, והדבר סוכם. יש בידי מכתב 

שבו אני מתמנה כ“סגן מנהל למחקרים“ החל מ־1 באוקטובר 1968.
והנה, כרעם ביום בהיר, מבלי שהדבר עלה בדעתי שעה אחת קודם, קיבלתי 
שיחת טלפון מלואי )אריה( פינקוס, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית. הוא 
הנוער  מחלקת  ראש  לתפקיד  העבודה  מפלגת  מטעם  מוצע  שאני  לי  הודיע 
להתכנס  אמור  מעטים  ימים  בתוך  העולמית.  הציונית  ההנהלה  של  והחלוץ 
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חדשה.  הנהלה  לבחור  כדי  השאר  בין  העולמי,  הציוני  הקונגרס  בירושלים 
מפלגת העבודה מתכוננת להציע את שמי לתפקיד. זו היתה הצעה שאי אפשר 
לסרב לה. דובר על תפקיד שעמד להקפיץ אותי היישר אל תוך צמרת התנועה 
הציונית. יתר על כן, זה היה תפקיד חובק זרועות עולם, מרתק ומושך. הניסיון 
מכל  ליהדות  הגוברת  וזיקתי  הגולה,  עם  במגעי  האחרונות  בשנים  שצברתי 
עם  נועצתי  ראשונה.  ממדרגה  לאתגר  המוצע  התפקיד  את  הפכו  בחינותיה, 

אראלה וכבר למחרת הבוקר נתתי לפינקוס את הסכמתי.
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פרק חמישה־עשר

מחלקת הנוער והחלוץ

פוליטיקה ציונית

כעבור ימים ספורים התכנס בירושלים הקונגרס הציוני הכ“ג. זה היה קונגרס 
דרמטי, משום שהוא בא בעקבות ההתעוררות העצומה שאחזה בכל תפוצות 
העם היהודי, לאחר מלחמת ששת הימים, לתמיכה נלהבת בישראל. לואי פינקוס, 
יושב ראש ההנהלה הציונית, ומקס פישר, נשיא איגוד הקהילות היהודיות בצפון 
בהנהלת  העולם  ברחבי  היהודיות  המגביות  לשילוב  הסכם  גיבשו  אמריקה, 
הסוכנות היהודית. בראשית חודש יוני 1968 הגיעו לירושלים כל המי ומי בעם 
היהודי. משה ריבלין, מנכ“ל הסוכנות, הציע שאזדמן לירושלים לראות במו 
עיני את הכינוס הגדול ולהיראות לעיני המנהיגים, שכבר ידעו על מועמדותי 
לתפקיד. המהומה היתה רבה. פגשתי בטרקלינים של בנייני האומה מנהיגים 

שהכרתי במסעותי בגולה, וכן גם פעילים מקרב המפלגות השונות בישראל.
היהודים,  הסטודנטים  של  העולמי  הארגון  נציגי  התכנסו  החדרים  באחד 
 World Union of Jewish( “המוכר בראשי תיבות שמו בלועזית בשם “ווג‘ס
ביקשו  בטרקלינים,  סובב  שאני  לסטודנטים  משנודע   .)Students – WUJS
היו  שעתידים  צעירים  ישבו  בחדר  טעמי.  על  לעמוד  מנת  על  עמי  להיפגש 
ללוות את עבודתי במשך עשר השנים הבאות, אלא שאז טרם הכרתי אותם. 
של  הכול־יכול  המנהל  נעשה  שלימים  הונליין,  מלקולם  היה  הראשי  הדובר 
ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים באמריקה. מטעם הסתדרות 
הסטודנטים בישראל היה שם רוני מילוא, לימים ראש עיריית תל אביב, ויונה 
יהב, לימים ראש עיריית חיפה. אני מניח, שהנוכחים כבר דרשו וחקרו וידעו 
עלי כל מה שרצו לדעת. באותה פגישה חטופה רצו לדעת מה יחסי אל הארגון 
יודע  שלהם. אמרתי להם בכנות, ששמעתי את שם הארגון, אבל עדיין איני 
מאומה על אודותיו ועדיין אין לי כל דעה בנדון. הבטחתי ללמוד את הנושא 
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בהקדם, ולהביע את דעתי ללא כחל ושרק כאשר אפגש ִאתם שנית. נדמה לי 
שהכנות הרשימה אותם והם החליטו לתמוך במועמדותי.

בעקבות  כידוע,  שרטון.  על  עולה  שמועמדותי  התברר  שבינתיים  אלא, 
והתאחדו תחת קורת הגג של מפלגת העבודה.  המלחמה, חזרו קרעי מפא“י 
חלוקת המושבים בהנהלה הציונית נעשתה מאז ומתמיד לפי מפתח מפלגתי, 
הסיעות  של  דרישותיהן  את  לספק  הצורך  התעורר  העבודה  סיעת  ובתוך 
שהרכיבו כעת את המפלגה החדשה. מועמדותי עלתה על רקע ניסיוני בצה“ל, 
אך גולדה מאיר ופנחס ספיר, שמשכו בחוטים מאחרי הקלעים, סברו, בטעות, 
אני מעולם לא  כי  רפ“י. עתה התברר להם  אייצג בהרכב ההנהלה את  שאני 
במינויי  רואה  אינה  הזו  הסיעה  וכי  לרפ“י,  הצטרפתי  ולא  מפא“י  את  עזבתי 
פיצוי לתביעותיה. בשלב זה הודיעו מנהיגי מפא“י שלאור תביעותיה של רפ“י 

הם מתכוונים לשמוט את מועמדותי.
רב.  זעם  ועורר  הנוער  תנועות  ונציגי  הסטודנטים  בקרב  נודע  הדבר 
הצעירים שמחו שסוף סוף מוצע לתפקיד אדם צעיר ובעל ניסיון חינוכי מוכר, 
ולא עסקן מפלגתי. גם לואי פינקוס, שרצה מאוד לרענן את ההנהלה ואת נושאי 
התפקידים בתוכה, לא שש לשמוט אותי. סיעת רפ“י מצִדה, שחששה להצטייר 
כמי שדואגת רק לאינטרסים הצרים שלה, היתה מוכנה לפשרה: מטעם רפ“י 
יתמנה יצחק נבון כיושב ראש הוועד הפועל הציוני, ואילו אני אתמנה כראש 

מחלקת הנוער מטעם מפלגת העבודה אד־פרסונם.
ללשכת  הוזמנתי  בדיוניו,  ממשיך  הקונגרס  בעוד  הבעיות.  תמו  לא  בכך 
המנהיגים  אחד  בשעתו  היה  דובקין,  אליהו  בתפקיד,  קודמי  המדינה.  נשיא 
מכבר  זה  עבר  הוא  רבות.  שנים  בהנהלתה  וכיהן  הציונית  בתנועה  הבולטים 
זלמן  הנשיא  פרישתו.  עם  להשלים  התקשה  הסתם  מן  אך  השבעים,  גיל  את 
שז“ר ביקש לשכנע אותי שאסכים לכהן כראש מחלקת הנוער לצדו של אליהו 
דובקין, כעמית. הודעתי לו במפגיע שאין לי שום בעיה לוותר על כל העניין. 
אך  בקריירה אקדמית,  לפתוח  ואשמח  באוניברסיטה העברית  מינוי  בידי  יש 
בשום אופן איני מוכן לעבוד עם עמית. שוב לא שמעתי משז“ר. הבנתי שהנשיא 
ביקש לעשות מחווה של ידידות לדובקין. התמלאתי בושה וכעס על התערבותו 
של נשיא המדינה בעניין, ועל הדרך שבה ניסה דובקין להיאחז בקרנות המזבח 

למרות גילו המופלג.
בשעה טובה הגיע הקונגרס לסיומו ונערכו בחירות להנהלה החדשה. הסרתי 
במחיאות  התקבלה  בחירתי  אזרחיים.  בבגדים  הסיום  לישיבת  ובאתי  מדי  את 
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כבר  בתפקידי  להתחיל  עלי  היה  לאלתר.  לתוקפו  נכנס  והמינוי  רמות  כפיים 
בראשית יולי. מכיוון שיום הולדתי ה־40 חל רק בסוף דצמבר, וכדי לשמור על 
זכותי לגמלה, קיבלתי מצה“ל חופשת שחרור. בינואר 1969 הייתי לפנסיונר בפעם 
 1968 יולי  בראשית  קדחתנית.  פעילות  שנות  עשר  עמדו  לפני  אך  הראשונה, 
התייצבתי במשרדי החדש בבניין ההנהלה הציונית בירושלים. בניין נאה, שסימל 
בשעתו את הריבונות היהודית שבדרך. הילת העבר עדיין שרתה במקום וחשיבותו 

בתחום יחסיה של מדינת ישראל עם העם היהודי היתה עדיין מכרעת.

✦ ✦ ✦

אף שגרנו בתל אביב למעלה מ־12 שנה, והסתגלנו לחיים ה“בוהמיים“, אראלה 
אף פעם לא זנחה את הרעיון לשוב באחד הימים לירושלים. עתה דרשה שנעבור 
מחתה  בתיכון,  לימודיה  את  להתחיל  שעמדה  עינת,  האפשרי.  בהקדם  לשם 
בתוקף. כאשר נפלה ההחלטה, היא בכתה יומיים תמימים. עינת חששה לאבד 
את חברותיה הטובות מבית הספר ומ“השומר הצעיר“. “בגיל 14 כבר לא עושים 
החיים  פילוסופיית  את  בחשבון  לקחת  יכולנו  לא  אך  טענה,  חדשים,“  חברים 
שלה. מכרנו את דירת הגג שלנו בתל אביב ועלינו לירושלים. עינת התחילה את 
והצטרפה לקן “השומר הצעיר“ המקומי. עד מהרה  לימודיה בגימנסיה רחביה 
רכשה ידידים רבים. טלי למדה ב“בית הילד“, שנחשב למתקדם ומיוחד. אף על 
פי כן טל זוכרת את ימי לימודיה שם לרעה; היא היתה תלמידה מצטיינת וכמה 
מה“גברים“ של הכיתה התאנו לה. אראלה מצאה עבודה במוזיאון ישראל, ובנוסף 
לכך מילאה בנאמנות הן את תפקידי האם והן את תפקידו של האב. שתי הבנות 
מתלוננות עד היום על כך שבנעוריהן לא זכו מצדי לתשומת לב ראויה כאב. 
הרביתי לנסוע ברחבי העולם ולהיעדר מהבית תקופות ארוכות, וגם בימי שהותי 

בארץ הייתי עובד שעות רבות ומגיע הביתה רק בשעות הערב, עייף ותשוש.

ההנהלה הציונית

השבועיות  הישיבות  שנים.  תשע  במשך  הציונית  ההנהלה  כחבר  כיהנתי 
עלילות  נרקמו  שבו  ההיסטורי  הישיבות  בחדר  שני,  יום  כל  כסדרן  התקיימו 
המדינה שבדרך. כאן ניתן היה לחוש את משק כנפי ההיסטוריה. בחדר ניצבו 
וחמור  הארוך  השולחן  סביב  שרת.  ומשה  וייצמן  הרצל,  של  ארד  פרוטומות 
הסבר ניצבו כיסאות מרופדי עור, שהשרו על היושב בהן תחושה של כובד ראש 
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וחשיבות עצמית. לואי פינקוס, היושב ראש, היה איש מעשה נבון עם מסורת 
רוח  רבה את  רידדה במידה  אנגלוסקסית שהביא אתו מדרום אפריקה, אשר 
המפלגתיות. גם ההומור והמתינות שאפיינו את אריה דולצ‘ין, נציג הציונים 
הכלליים וגזבר ההנהלה, סייעו בגיבוש אותה אווירה קונסטרוקטיבית. גבותיו 

העבותות של דולצ‘ין זיכו אותו בכינוי “שתי גבות לירדן“.
מתוקף תפקידי בסוכנות נבחרתי גם כחבר מרכז מפלגת העבודה, וכחבר 
פעילות  על  מופקדת  היתה  האחרונה  זו  הציונית“.  העבודה  “תנועת  הנהלת 
המפלגה בתפוצות, שם עדיין שמרה על שמה הישן “פועלי ציון“. בראש התנועה 
עמד יצחק קורן, איש רב פעלים ששימש בעבר כמזכיר תנועת המושבים, כחבר 
כנסת וכסגן שר האוצר. שמרתי על קשרים טובים עם קורן, אך לעתים קרובות 
נאלצתי לתמרן בגמישות על מנת לחמוק מלחציו. הוא היה מופקד על טובת 
המפלגה, ודרישותיו לא תמיד עלו בקנה אחד עם מה שנראה לי כטובת העניין. 
יומה של המפלגה בתפוצות חלף ועבר זה מכבר. שוב לא היתה לה חשיבות, 
והדיונים בהנהלתה היו משעממים ונטולי משמעות. אולם התפקיד חייב אותי 
לי  שימשו  המפלגה  מרכז  ישיבות  זאת,  לעומת  בקפדנות.  בדיונים  להשתתף 
חלון, שדרכו יכולתי לעקוב אחר המחלוקות והדילמות שבפניהן ניצבה מפלגת 
העבודה. עם זאת, השתדלתי להמעיט ככל האפשר מבזבוז הזמן הכרוך בעסקנות 

פוליטית, והקדשתי את כל זמני, מבוקר עד ערב, לענייני המחלקה.
מסורת היתה בסוכנות היהודית ולפיה נמצאו משרדיהם של חברי ההנהלה 
בבניין הראשי. סידור זה ניתק אותם ממחלקותיהם. המחלקות נוהלו בפועל על 
ידי פקידים בכירים, ואילו ראשי המחלקות ראו את עצמם כמיניסטרים חשובים 
והקדישו את רוב זמנם להיבט הפוליטי של עבודתם. אני לא ראיתי את עצמי 
כ“מנהיג“, אלא כאיש חינוך, שהובא על מנת לנהל את המחלקה בפועל כפי 
העיר,  ברחבי  שונים  בבניינים  פזורים  היו  בצבא. משרדי מחלקתי  שהורגלתי 
את  המרנו  המחלקה.  חלקי  כל  ריכוז  היה  נקטתי  שבו  הראשון  הצעד  ולכן 
בניין  אל  לשכתי.  את  גם  קבעתי  שבו  מודרני,  במשרד  המיושנים  המשרדים 
ההנהלה הגעתי רק פעם או פעמיים בשבוע. ריכוז המשרדים ִאפשר לי שליטה 
יומיומית על הנעשה במחלקה. קצב העבודה שהורגלתי בו בצה“ל המריץ גם 
את עובדי. המחלקה קיימה קשרים פעילים עם מאות מדריכים, פעילי תנועות 
נוער, מנהלי סמינרים, מרצים ושאר אנשי חינוך. עד מהרה הפך המשרד לכוורת 
רוחשת של אנשים צעירים, שמילאו את החדרים בהמולה מתמדת. את הצוות 
הבכיר במחלקה הגדרתי כ“הנהלה“ והקפדתי לקיים אחת לשבוע פגישות שבהן 
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דיווחו ראשי האגפים והמדורים על פעילותם. בפורום זה פרשתי גם אני בפני 
החברים את כוונותי ואת תוכניותי. בפורום זה נהגתי גם לדווח בפירוט רב על 

מסעותי ברחבי העולם היהודי, ועל הנעשה בקרב הנוער היהודי.

מינויים חדשים

ואהוד על  נבון  חינוך  לוין, איש  ניהל את המחלקה משה  במשך שנים רבות 
עובדי המחלקה. אולם לוין כבר הגיע לגיל פרישה, והיה ברור שאצטרך למנות 
איש אחר תחתיו. האיש ששלט בפועל במחלקה היה ראובן אגמון, סגן המנהל 
הממונה על התקציבים. “רובקה“, כפי שהכול כינוהו, מוותיקי המחלקה, כיהן 
גם כיושב ראש ועד עובדי הסוכנות והיה פעיל בסניף הירושלמי של המפלגה. 
במשך השנים הוא צבר עוצמה לא מבוטלת. לא היו לו כל יומרות חינוכיות, 
אך היה קנאי מאוד למעמדו במערכת והיה קשה להוציא לפועל יוזמה כלשהי 
אלא אם כן שותף בה מלכתחילה. אך מרגע שקיבל על עצמו להשיג תקציבים, 
או להוציא לפועל תוכנית מתוכניותי, יכולתי להיות סמוך ובטוח שהוא יצליח 
להגשימה. בכוח השפעתו במערכות הסוכנות, מעולם לא נתקלתי בקושי להשיג 
והעובדים  מידיו,  דבש  ליקקתי  לא תמיד  הרבים שיזמנו.  תקציבים למפעלים 
החדשים שהבאתי למחלקה התקשו להתגבר על קנאתו ועל שלטנותו. עם זאת, 
בדרכי נועם הצלחתי להפוך את “רובקה“ לשותף נאמן ויעיל. לא היה כל סיכוי 
להחליפו. הוא היה בעל עמדה ציבורית חזקה מדי וממילא לא עלה על דעתי 

לפגוע ברגישויותיו.
החלטתי לנצל את זכותי למנות את המנכ“ל ואת ראש לשכתי, כמשרות אמון. 
את שני אלו הבאתי מצה“ל. לתפקיד המנכ“ל בחרתי באל“מ )מיל.( חיים גנאל. 
קצין בכיר שכיהן בצה“ל בתפקידים הכרוכים בניהול ובכוח אדם. הכרתי אותו 
שנים רבות, סמכתי על תבונתו ואהבתי את יושרתו ואת צניעותו. עבור שנינו 
זו היתה תקופה פורייה, שבה גיבשנו ביחד את מדיניות המחלקה בהפעלת רשת 
שליחיה. חיים עמד בראש התפעול השוטף של המחלקה, וִאפשר לי להתמסר 
ליוזמות חדשות, לפיתוח תפיסות היסוד שהנחו את עבודתנו ולטיפוח המגעים 
עם תנועות, מפלגות ומוסדות בארץ ובתפוצות. הרביתי לנסוע ברחבי העולם 
היהודי, ולעתים קרובות נעדרתי מהמשרד למשך שבועות מספר. חיים ניהל את 

המחלקה בהיעדרי וידע לבצע בהצלחה יוזמות של הקמת מוסדות חדשים.
כאשר הגעתי למחלקה שימשה שושנה חן כמנהלת הלשכה. היא כיהנה 
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למעלה: נאום בהאחזות הנח"ל בנערן

משמאל: עם לואי פינקוס, יושב ראש הנהלת 
הסוכנות היהודית

למטה: עם נוער ישראלי ביער בן שמן
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עם חיים גנאל בלשכתי במחלקת הנוער והחלוץ

עם יצחק רבין, השגריר בוושינגטון, במצעד יום העצמאות בניו יורק

בשולי כנס סטודנטים יהודים בבריסל
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בתפקיד שנים רבות, והיתה קרובה לגיל פרישה. שושנה היתה אישה יוצאת 
דופן בתבונתה ובאצילותה. היא היתה בתו של רב מהולל, ובעצמה אישה אדוקה 
בדתה ומשכילה מאוד בתחומים שונים. חיבבתי אותה מאוד ולא עלה על דעתי 
להחליפה, אך כעבור חודשים ספורים היא הודיעה לי שבדעתה לפרוש משום 
שאין היא מורגלת בקצב המטורף של עבודתי; היא כבר זקנה מדי לשנות את 
מנהלת לשכתי  מושקובסקי,  טובה  אפוא  מילאה  מקומה  את  עבודתה.  הרגלי 
עבודתי. שלמה  בקצב  לעמוד  התקשתה  ולא  רב  לעזר  לי  היתה  היא  בצה“ל. 

שריג, נהגי, היה איש נבון ונאמן ונעשה אצלנו בן בית.
בצייני כמה מעובדי המחלקה, מן הראוי להוסיף כמה מילים של התנצלות. 
זכיתי לכך שבשנות עבודתי התרחבה עבודת המחלקה, הוקמו מוסדות חדשים, 
של  גיבוריה  המחלקה.  עובדי  מספר  והוכפל  מרשימה  שליחים  רשת  נפרשה 
העלילה היו מאות השליחים ועשרות עובדי המחלקה. כראש המחלקה, הובלתי 
הללו,  והשליחים  העובדים  כל  של  לפעילותם  השראה  ונתתי  המדיניות  את 
הרבות,  הצלחותינו  ואת  הפעילות,  של  העצום  ההיקף  את  לתאר  אין  אולם 
בלי המרץ, המסירות והתרומה שתרמו כל המעורבים בדבר. רבות מהיוזמות 
ואני  עובדי  אותן  העלו  רוחי.  פרי  כלל  היו  לא  הבאים  בעמודים  שתתוארנה 
אימצתין. מקצתם של אלה אזכיר בהמשך הסיפור, אך נבצר ממני למנות את 
ייזכרו בספר זה, יתנחמו, אני מקווה, בידיעה  כולם. אלו שמקוצר המצע לא 

שאני זוכר את כולם ואסיר תודה להם עד היום.

עם הפנים לגולה

מחלקת הנוער והחלוץ של התנועה הציונית העולמית נוסדה בשנות ה־30 של 
המאה ה־20, כאשר המאמץ התרכז בארצות מזרח אירופה. תפקידה של המחלקה 
דובקין  אליהו  החלוציות.  הנוער  תנועות  של  המרשימה  בפריחה  לתמוך  היה 
ובאמצעותן.  ואנשיו פעלו בעיקר מול ההנהגות העולמיות של תנועות הנוער, 
בארצות  באירופה.  הזה,  והארגוני  האנושי  הבסיס  את  לחלוטין  הרסה  השואה 
האיסלאם נעשו ניסיונות להקים מערך חלוצי, אולם העלייה ההמונית של ראשית 
שנות ה־50 ייתרה אותו במידה רבה. בכמה מארצות המערב הוסיפו התנועות 
לפעול, במרץ ובהצלחה. ארגנטינה וברזיל במרחב של אמריקה הלטינית, דרום 

אפריקה ואנגליה במרחב האנגלוסקסי, המשיכו לשלוח לארץ גרעיני הגשמה.
גם  הגולה מקום מרכזי  ה־60 תפסה הדאגה לעתיד  זאת, בשנות  לעומת 
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בעיני מנהיגי המדינה. בשנת 1965 התכנס בירושלים הקונגרס הציוני הכ“ב, 
תחת הססמה “עם הפנים לגולה“. ראש הממשלה לוי אשכול הדגיש בנאומו 
למען  לפעול  הציונית,  התנועה  ועל  ישראל,  מדינת  על  המוטלת  החובה  את 
המשכו של הקיום היהודי בתפוצות. מן הסתם לא סמך אשכול בעניין זה על 
הסוכנות היהודית, והוא הקים ליד משרד ראש הממשלה את “המרכז לתפוצות“ 
בראשותו של חיים יחיל, דיפלומט ישראלי ותיק. “המרכז“ פיתח מספר יוזמות, 
שהחשובות בהן היו “ִמנהל הסטודנטים“, שנועד לעודד לימודים אקדמיים של 
צעירים מהגולה באוניברסיטאות בארץ, ומפעל השליחים למחנות הקיץ בגולה 

למען חיזוק הממד הישראלי בזהות היהודית של החניכים.
וכינון  הימים,  ששת  מלחמת  בעקבות  היהודי  בעם  שאחזה  ההתעוררות 
הסוכנות המורחבת, שינו את המצב מיסודו. הוחלט לבטל את “המרכז לתפוצות“ 
ולהעביר את עיקר פעולותיו אל מחלקת הנוער והחלוץ. במידה רבה אימצתי 
את הכיוון שחיים יחיל ואנשיו קבעו בפעולתם, כמוקד לפעילות מחלקתי. לא 
בקרב  הפעילות  אולם  הציוניות,  הנוער  לתנועות  הסיוע  מפעלי  את  ביטלתי 
הקהילות “הלא־ציוניות“ הלכה ותפסה מקום מרכזי בעבודתי. המלחמה פתחה 
מראשי  רבים  עם  הלא־ציוניים.  הארגונים  של  שעריהם  את  לרווחה  בפנינו 
הקהילות כבר נפגשתי בשנות שוטטותי בשליחות המגביות, ועובדה זו הקלה 

עלי להיכנס דרך השערים שנפתחו.

המתנדבים

התחלתי את עבודתי במחלקה כשנה לאחר מלחמת ששת הימים, כאשר רוב 
המתנדבים שהגיעו ארצה בימי המלחמה, מתוך רצון לסייע לישראל במצוקתה, 
כבר חזרו לארצותיהם. הספיח האחרון, שבו נתקלתי עם בואי, היה סמינר בן 
לפעול  שהתחייבו  מתנדבים  כ־40  עבור  ארגנה  שהמחלקה  חודשים  שלושה 
במסגרת הקהילות בארצות מוצאם. ביקרתי בסמינר ערב סיומו. הרבה לא יצא 
מכל המאמץ הרב שהושקע שם, משום שלא הובטח תפקיד מוגדר למתנדבים 
תריסר  חצי  גיוס  היה  להציל  שהצלחתי  היחיד  הרווח  לארצותיהם.  בשובם 
צעירים לפעולה בתוך מחלקתי. בחרתי את הבולטים מבין החניכים, והצעתי 
מארצות  לארץ  מביאה  שהמחלקה  נוער  מול  ולפעול  בארץ  להישאר  להם 
מוצאם. רוב חברי קבוצה זו נקלטו יפה, פעלו במסגרת המחלקה שנים רבות 
והביאו לנו תועלת רבה. אספר כאן כהדגמה על אחד מהם, שהפך גם לידידי. 
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יליד סנטיאגו שבצ‘ילה, בחור משכיל וסקרני שבלט משכמו  אדוארדו ראוך, 
ומעלה. הוא נפגע בילדותו משיתוק ילדים והיה נכה, אך מעולם לא ויתר על 
עצמאותו והתמודד בצורה מרשימה עם קשייו. כמו רבים מבני דורו, גם אדי 
החל  בארץ  כמתנדב  שהייתו  בהשפעת  אך  החדש.  השמאל  להשקפות  נתפס 
בסופו  כמותו.  מודרני  אדם  עבור  ובמשמעותה  ביהדות,  ויותר  יותר  מתעניין 
של דבר יצא לארצות הברית, שם סיים עבודת דוקטורט והיה לאחד מעורכי 

הביטאון של סמינר הרבנים הקונסרווטיבי בניו יורק.
הפקדתי את אדי על העיסוק בארגוני הסטודנטים שפעלו בארצות אמריקה 
הלטינית. הוא רכש את אמונם של הסטודנטים, לא רק באמריקה הלטינית אלא 
גם בארצות אחרות, וכעבור שנים מספר נבחר כיושב ראש הארגון העולמי של 
החמצתי  לא  לחייו  האחרונות  בשנים   .)WUJS )ווג‘ס;  היהודים  הסטודנטים 
שום הזדמנות לבקר את אדי ואת צ‘יקי רעייתו, בביתם שבמעלה מנהטן. כל 
אחד מהביקורים הללו היו עבורי שיעור מאלף. רגישותו ותבונתו הפכו אותו 
שהתרחשו  התכופים  התרבותיים  השינויים  להבנת  אכזב  לא  למקור  עבורי 

בארצות הברית.

השליחות לקהילות

מפעל המדריכים למחנות הקיץ הועבר מן “המרכז לתפוצות“, שבוטל, לטיפולה 
בנוכחותם  ראו  קיץ  מחנות  שקיימו  הקהילתיים  הארגונים  רוב  מחלקתי.  של 
למחלקה,  הגעתי  כאשר  פתחנו.  על  והתדפקו  יתרון,  ישראלים  מדריכים  של 
נבחרו  שליחים  כ־300  בעיצומן.  תשכ“ח  למשלחת  ההכנות  היו  יוני,  בסוף 
כהלכה,  משומן  היה  המפעל  הסתיים.  ההכנה  סמינר  וגם  קפדני,  מיון  לאחר 
ומארגניו מנוסים ונלהבים. כאשר הועבר המפעל לרשות מחלקתי גילו פעילי 
הקהילות חשדנות, שמא כל מבוקשנו אינו אלא עידוד עלייתם של חניכיהם 
לארץ. מעולם לא הכחשתי שאני רואה בעלייה לארץ מעלה גבוהה של מימוש 
נוכל  ביותר  הטוב  לעובדה שבמקרה  ער  הייתי  תמיד  אולם  היהודית.  הזהות 
לעודד עליית מעטים. לכן גם האמנתי, בכנות, שעיקר יעדו של המפעל לשרת 
מאחר  החניכים.  של  היהודית  זהותם  את  לחזק  הקהילות  של  מטרותיהן  את 
שמנהיגי הקהילות התחלפו מדי שנה או שנתיים, היה צורך לחדש מדור לדור 
את אמונם בכנות כוונותינו. עם פירוקו של “המרכז לתפוצות“ הפכה מחלקתי 

לכתובת המרכזית לפעולה בקרב הקהילות וארגוני בתי הכנסת.
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רק  “המרכז לתפוצות“ פעלו בארצות הברית שליחים שפעלו  עד הקמת 
ראשון  ניסיון  נעשה  “המרכז“  הקמת  עם  החלוציות.  הנוער  תנועות  בקרב 
לשלוח שליחים גם לקהילות “הלא־ציוניות“. כאשר הגעתי למחלקה כבר פעלו 
בארצות הברית שני שליחים קהילתיים, בבולטימור ובדטרויט. בסיור הראשון 
שערכתי בארצות הברית דאגתי לבקר את שני השליחים הללו, משום שהערכתי 
כי אחד ממרחבי הפיתוח של עבודת המחלקה קשור בדגם השליחות הזה. סמוך 
לסיום פעולתי, בשנת 1976, פעלו למעלה מ־40 שליחים במסגרות קהילתיות. 
לא פגעתי בשליחות לתנועות הנוער החלוציות, אולם סירבתי להרחיבה משום 
מתוך  העלייה  והיקף  ילדים,   60 או   50 עם  כזה  שליח  פעל  רבים  שבמקרים 

קבוצות קטנות אלה מעולם לא חרג מבוגרים בודדים.

)AZYF( הקרן האמריקנית־ציונית לנוער

פעלו  כאן  העיקרי של המחלקה.  הפעילות  היו מרחב  וקנדה  הברית  ארצות 
מרבית השליחים הקהילתיים, לכאן נשלחו מרבית השליחים למחנות הקיץ, 
סיורים  עבורם  ארגנה  שהמחלקה  הצעירים  מרבית  לארץ  הגיעו  ומכאן 
היו  ומוקדיה  נרחב  היה  הברית  בארצות  הפעילות  היקף  בישראל.  חינוכיים 
מרובים מכדי שנוכל לנהלם ישירות מירושלים. כבר בימי קודמי הוקמה בניו 
המחלקה  אמריקה.  בצפון  המחלקה  ענייני  את  שניהלה  ענפה  מערכת  יורק 
האמריקנית־הציונית  “הקרן  השם  את  שנשאה  עמותה  באמצעות  שם  פעלה 
לנוער“ )American Zionist Youth Foundation – AZYF(. בהתאם לחוק 
אמריקני  מנהל  ומינינו  אמריקנים,  אישים  מקרב  מנהל  ועד  כוננו  העמותות 
בין העובדים  פינס, מהבולטים  )ארני(  ארנולף  נבחר  הוועד  לעמותה. כראש 
הקהילות  עם  ארני  של  ההדוקים  קשריו  באמריקה.  היהודים  הקהילתיים 
סייעו לנו רבות בניסיונותינו להבקיע אל מערכת הקהילות ולפתח את רשת 

השליחות הקהילתית.
דובר עברית. שאלתיו  פינס  יורק התברר שארני  בניו  בביקורי הראשון 
היכן למד את השפה. התברר שבילדותו ברחו הוריו מהמשטר הנאצי בגרמניה, 
היגרו לפלשתינה ושהו בה שנים מספר לפני שהמשיכו ונדדו לארצות הברית. 
נזכרתי  ואז  לציון,  בראשון  בילה  הוא  שנים  אותן  שאת  וסיפר  הוסיף  ארני 
לפתע בנער שלמד בבית ספרנו והיה תמיד לבוש במכנסיים שכיסו את ברכיו, 
לא כמו המכנסיים הקצרים שלבשנו אנו הצברים. הוא היה מבוגר מיתר ילדי 



360 ✦ בן המאה שעברה

הכיתה ובלט ברצינותו ובכישרונותיו. המשפחה התגוררה לא הרחק מביתנו. 
שאלתי את ארני האם קראו לו באותם ימים “אנשל“. “כן!“ הוא ענה, “ואני 
גם זוכר את האימא שלך שדיברה אתנו גרמנית. גרתם במורד הרחוב בבית 
נעלם  מאז  שנה  משלושים  למעלה  עברו  המקומרות.“  הקשתות  עם  היפה 
אנשל מעולמי, אך ברגע שהקשר חודש, ניצת בנו ניצוץ של שיתוף וחברות 
שהלך והתהדק כאשר ארני ובני ביתו עלו ארצה. הקשר התקיים עד למותו 

בטרם עת.
בכיר מהארץ, שייצג את  נהוג להציב שליח  היה  לצד המנהל האמריקני 
המחלקה. מאחר שתנועת “הבונים“ היתה עדיין תנועת הנוער הציונית הגדולה 
בארצות הברית, המחלקה נהגה להציב בתפקיד זה איש של איחוד הקבוצות 
שגדל  הנשיא,  כפר  חבר  אוסי,  את  יורק  לניו  לשלוח  לי  הוצע  והקיבוצים. 
באנגליה ושלט היטב בשפה. התרשמתי ממרצו ומכושר מנהיגותו. אולם, עד 
מהרה התברר שהוא חולק על גישתי ומנסה להשתלט על הפעילות, תוך זלזול 
בערכם של הפעילים המקומיים. גישתו היתה נוקשה, גרמה למתיחות וחצצה 
בין העובדים המקומיים והשליחים הישראלים. ניסיתי לשכנע את אוסי לקבל 
את תפיסתי, אולם הוא היה איש חזק ותקיף ולא הצלחתי לכופף אותו לרצוני. 
במקרים רבים נאלצתי לתת גיבוי דווקא לאנשי המקום. במחאה התפטר אוסי 
על  לוותר  מוכן  הייתי  לא  אך  על החלטתו,  וחזר ארצה. הצטערתי  מתפקידו 
לשאוף  ויש  הישראלים,  בנו  תמיד  מצויה  התבונה  כל  שלא  סברתי  תפיסתי. 

לשיתוף פורה בין השליחים הישראלים ובני המקום.

חינוך ציוני לישראלים

הציונית  ההסתדרות  הנוער של  היתה מחלקת  המדינה  לכינון  בימים שקדמו 
והתפתחו  שהלכו  החלוציות  הנוער  לתנועות  גם  העיקרי  הציבורי  המשען 
בארץ־ישראל. לאחר קום המדינה נטל משרד החינוך על עצמו את עיקר המשא 
הזה. פעילותה של מחלקתי בתחום זה הפכה להיות סרח עודף דל משמעות. 
נדרשה אפוא רוויזיה יסודית באגף הישראלי של מחלקתי. החלטתי להקדיש 
את המשאבים הדלים של מחלקתי למה שנראה לי כמשימה “ציונית“ החורגת 
מחובת מדינה כלפי אזרחיה — טיפול במצוקות שהעלייה גרמה וטרם באו על 

תיקונן והקניית ערכים “ציוניים“ לנוער הישראלי.
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בכל הנוגע למצוקות העולים יכלה מחלקתי לתרום תרומה שולית בלבד, 
בהשוואה למשאבי המדינה והמגביות. אף על פי כן, לא ראיתי את עצמי פטור 
מלעסוק בנושא הזה. כתבתי מסמך מקיף שנשא את הכותרת “בעיות חינוכיות 
בקרב נוער במצוקה“. האגף הישראלי במחלקתי, בראשותו של יהודה כביש 
הוותיק, תמך במחנות קיץ לנוער שוליים, קיים השתלמויות למדריכי הנוער 
בעיירות הפיתוח וכיוצא באלה דברים. את העיסוק בתנועות הנוער החלוציות 

בארץ הפסקנו כליל.
בתחום השני התעוררה השאלה: מה הם אותם “ערכים ציוניים“ שיש להקנות 
מהישראלים  נמנעה  לארץ,  עלייה  העיקרית,  הציונית  המצווה  בארץ.  לנוער 
זווית,  לקרן  ונדחקה  הלכה  החלוצית  ההתיישבות  גם  בארץ.  לידתם  מעצם 
וההתנחלות בשטחים הכבושים היתה נתונה מתחילתה במחלוקת. לעומת זאת 
סברתי שהחילון מרחיק הלכת של מרבית הנוער הישראלי — כשלעצמו תהליך 
ילידי  חיובי ודרוש לשם מודרניזציה של החיים החדשים בארץ — ניתק את 
הארץ משורשיהם והפך אותם לדלי ידע בתחום התרבות היהודית. מחשבות 
זה מכבר למסקנה שמחובתה של התנועה הציונית לדאוג  אלה הובילו אותי 
סברתי  בארץ.  הנוער  בקרב  הציוני  הרעיון  התרבותי, שחולל  העיוות  לתיקון 
שמחובת מחלקתי להקים מערכת חינוכית, שתתמקד בקירוב הנוער הישראלי 

אל שורשיו היהודיים ותחזק בו את הזיקה אל העם היהודי.
אינפלד,  אברהם  של  הקורנת  מאישיותו  התרשמתי  בבולטימור  בביקורי 
השליח הקהילתי הראשון בארצות הברית. אברהם בא מבית חילוני, אולם עם 
התבגרותו נעשה לשומר מצוות מבלי לוותר על זהותו המודרנית והליברלית. 
עם סיום שליחותו הצעתי לו להצטרף למחלקתי. הטלתי עליו להקים מספר 
הציעו  אלו  מכונים  מלי“ץ(.  תיבות:  )ראשי  יהודי־ציוני“  לחינוך  “מכונים 
לתלמידי בתי ספר תיכוניים בארץ סמינרים קצרים, שנועדו לאפשר לתלמידים 
התמודדות עם זהותם היהודית. מובן שמסגרת של שלושה ימים אינה מספקת 
להקניית ידע רחב בנושא; כל שניתן לעשות בזמן הקצר היה הצגת שאלות יסוד 
בדבר מהות תרבותם של התלמידים, זיקתם לשורשי היהדות, ויחסם אל העם 
היהודי לדורותיו ולתפוצותיו. אברהם וצוות עוזריו פיתחו תוכניות חינוכיות 
שהיו בחינת הצבת מראה מול פני החניכים. רוב הזמן הוקדש לשיחות, למפגש 
ול“וידויים“ אישיים. אברהם הצליח לכנס סביבו צוות של מדריכים  חווייתי 

שעוררו בחניכים חשיבה פורה וסקרנות.
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קרית מוריה

התרחבות פעילותה של המחלקה, והקמת המכונים החדשים שיזמנו, חייבו 
אותנו להתרחב גם בתחומי הנדל“ן. לרשות המחלקה עמדו בירושלים מספר 
בניינים רעועים, ששוב לא התאימו לצרכינו. החלטנו להקים קמפוס מודרני, 
שיקיף חלק ניכר ממוסדות המחלקה ומכוניה. קיבלנו לחזקתנו שטח אדמה על 
קו התפר בין תלפיות וארמון הנציב. לפני שנת 1948 החלו הפלסטינים, בהנהגת 
לאוניברסיטה  גרעין  לשמש  שנועד  קולג‘  זה  בשטח  להקים  חאלדי,  חוסיין 
ערבית. עתה עמד המקום בשיממונו. החלטנו להקים סביבו את הקמפוס שלנו, 
וקראנו לו “קרית מוריה“ על שם ההר הקדוש שנשקף היטב ממרומי הבניינים 

ששיפצנו ובנינו שם.
על מלאכת התכנון והביצוע הופקד חיים גנאל, שהצליח תוך חודשים ספורים 
להעמיד מבנה לתפארת. עצי הקזוארינות, שניטעו בידי אנשיו של חוסיין חאלדי 
בשנות ה־40, גדלו ופרשו צל קריר על החצר כולה. ביקרתי בקמפוס החדש 
העירוני  הקו  על  פיקדתי  כאשר  חיילי,  עם  במקום  שערכתי  בסיורים  ונזכרתי 
בירושלים החצויה. לקראת חנוכת הבית זכינו בתשורה נאה ממקסיקו. ליאונרדו 
נירמן, הפסל והצייר היהודי, שנודע בעולם כולו ביצירותיו המופשטות אך רבות 

הפיוט והמעוף, תרם את אחד מפסליו לגן של קרית מוריה.
בקריית מוריה שוכן המכון הוותיק למדריכי חוץ־לארץ, ספינת הדגל של 
המחלקה מזה שנים רבות. בראש המכון עמד במשך שנים רבות דוד ברודסקי, 
שחינך דורות של מדריכים מכל תנועות הנוער והיה נערץ על החניכים. מדי 
שנה היו מגיעים ארצה יותר מ־100 צעירים לשהייה של שנה תמימה, שבסיומה 
חזרו לפעילות בארצות מוצאם. במשך מספר שנים היוו המדריכים את הקאדר 
המשיך  כהונתי  בימי  גם  כמגשימים.  ארצה  שעלו  עד  התנועות,  את  שקיים 
המכון למדריכי חוץ־לארץ להרים את התרומה העיקרית להמשך פעילותן של 

תנועות הנוער החלוציות. 
הרחבת  עם  השליחים.  קורס  היה  מוריה  בקריית  שהוקם  השני  המוסד 
הציוניות  התנועות  לשליחי  גם  לאפשר  שאיפתי  ולאור  לקהילות,  השליחות 
להשתתף  לסוגיהם  השליחים  מכל  לדרוש  החלטתי  הקהילות,  בקרב  לפעול 
בקורס מרוכז כתנאי לאישור שליחותם. הצעתי לרס“ן צבי לוי, שכיהן כמפקד 
המדרשה לחינוך קצינים בצה“ל, להצטרף למחלקה ולנצל את ניסיונו בניהול 

מערכת הכשרה חינוכית להקמת המכון להכשרת שליחים.
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הקורס נמשך שלושה חודשים, וכלל לימוד השפה של ארץ היעד ולימוד 
את  להפגיש  מאמץ  נעשה  השאר  בין  לפעול.  השליח  אמור  שבה  הקהילה 
החניכים עם אנשי הקהילות שעלו ארצה, או ששהו בארץ באורח זמני. פרק 
מיוחד הוקדש להבנת הלכי הרוח ששררו בקרב הנוער היהודי בארצות המערב, 
לעמוד  ניתן  שבהן  דרכים  הוצגו  החדש“.  “השמאל  תופעת  ללימוד  ובעיקר 
המדינה  של  התנהלותה  נגד  ביקורת  יהודים שהעלו  צעירים  עם  בפולמוסים 
בסכסוך הישראלי־פלסטיני. כמו כן נערכו שיעורים במסורת, במנהגים יהודיים, 
בנימוסים ובהליכות, בתקווה להעניק לחניכים מודעות למנהגי המקומות שבהם 

הם עתידים לפעול כדי שלא יופיעו כפילים בחנות חרסינה. 
בקריה מוקם גם אחד מהמכונים לחינוך יהודי־ציוני לנוער הישראלי, והיא 

הפכה לקמפוס סואן ומלא אווירת נעורים ולימודים.

פרדס ומעיינות

רבנות  לימודי  באחד הימים הגיע ללשכתי צעיר, שעלה ארצה לאחר שסיים 
)מייק(  מיכאל  יורק.  בניו  הקונסרווטיבית  התנועה  של  התיאולוגי  בסמינר 
סבירסקי טען בפני שיש בארצות הברית הרבה צעירים המשתוקקים ללמוד 
יהדות, אולם אינם מזדהים עם אף אחד מזרמי היהדות ואינם מתכוונים ללמוד 
יהדות במסגרות אקדמיות. “יש לכונן ישיבה ללימוד מקורות היהדות ללא כל 
חיוב דתי כזה או אחר,“ הוא טען בלהט. באותו זמן התפנה בשכונת בקעה בניין 
ישן שעמד לרשות המחלקה. העמדנו את המתקן הזה, ותקציב נאות, לרשותו 
של מייק. הוא יצא לארצות הברית וגייס שני תריסרי צעירים. בטקס צנוע פתח 
את שעריו “מכון פרדס“, שברבות השנים העמיד מאות חניכים. במכון “פרדס“ 
מצאו החניכים מרחב להעשרת זהותם היהודית מתוך המקורות, מבלי לאבד 

את חירותם לטוות זהות זו לפי נטיות לבם.
העברתו של המכון למדריכי חוץ־לארץ לקרית מוריה שחררה לרשותנו 
מבנה גדול ונאה במושבה היוונית. עוד אנו שוקלים מה לעשות בו, הגיע ארצה 
לביקור ראש השליחים שלנו בפריז, ד“ר שלמה אלבז. שלמה סיפר לי על הרב 
ליאון אשכנזי, שנודע ברבים בכינויו “מניטו“ מימי פעילותו בתנועת הצופים 
הרוחניים  המנהיגים  אחד  לחייו  השישים  בשנות  היה  אשכנזי  הרב  היהודים. 
הבולטים ביהדות צרפת שהתפרסם בדרשותיו. הוא היה מקובל במיוחד בקרב 
הנוער היהודי מצפון אפריקה שהיגר לצרפת. שלמה אלבז סיפר שהרב משתוקק 
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לעלות ארצה, אם רק יוכל למצוא לעצמו מסגרת שבה יוכל להמשיך בפעילותו 
החינוכית. נפלתי על הידיעה הזו כמוצא שלל רב, והחלטתי להקים מוסד דומה 
למכון “פרדס“ עבור נוער דובר צרפתית, בראשותו של הרב ליאון אשכנזי. לפי 
בקשתו של הרב אשכנזי קראנו למכון החדש בשם “מעיינות“. מכוח אישיותו 
רבת ההשראה של הרב הפך גם מכון “מעיינות“ להצלחה, אולם ברבות השנים 
הלך הרב אשכנזי והקצין את עמדותיו, הן בתחום הדתי והן בתחום הלאומי. 
הוא הפך לתומך פעיל של מפעל ההתנחלות בשטחים, אלא שאז כבר פרשתי 
מהמחלקה ועד מהרה גם הלך הרב אשכנזי לעולמו. המכון, שהיה מבוסס על 

כוחו החינוכי, נסגר. 

ברחבי התפוצות

במשך תשע שנות כהונתי כראש מחלקת הנוער והחלוץ הרביתי לבקר בקהילות 
היהודים ברחבי העולם כולו. כ־300 שליחים היו פרושים ב־30 ארצות בחמש 
יבשות. שליחים אלה עמדו בקו החזית של פעילות מחלקתי, וראיתי מחובתי 
להיפגש עמם מפעם בפעם, לעודד אותם, לסייע להם במגעיהם עם הקהילות 
ולכוון מקרוב את פעולתם. קשר זה התקיים באמצעות כנסי שליחים שקיימנו 
מדי שנה באמריקה הצפונית ובאירופה, וכן באמצעות ביקורי בארצות מושבם. 
לוח הזמנים באותם ביקורים היה עמוס בהרצאות, בפגישות עם מנהיגי קהילות 
לביקור  פנויה,  שעה  לי  נותרה  רחוקות  לעתים  רק  השליחים.  עם  ובישיבות 
בלימה  להיות  יכולתי  איך  השתוממו  ידידים  תיירות.  באתרי  או  במוזיאונים 
בירת פרו ולא לעלות למרומי מצ‘ו פיצ‘ו, או לעבור פעמים מספר מעל משולש 
הגבולות של ברזיל־ארגנטינה־פרגוואי ולא לרדת לראות את מפלי איגוואסו. 

על איי גלאפגוס לא חלמתי אפילו.
או  השינה,  לפני  במלונות  קטן;  הקלטה  מכשיר  גם  עמדי  לקחתי  תמיד 
בשדות התעופה בין טיסה לטיסה, הייתי מקליט את רשמי. דוחות אלה עמדו 
שעליהן  הקהילות  אל  לצאת  שנועדו  ושליחים  המחלקה  אנשי  של  לעיונם 
סיפרתי. פעם אחת היה לי הנוהג הזה לרועץ. מתוך היסח הדעת כללה רשימה 
שהקלטתי, לאחר ביקור באיראן, תיאור ציורי של ביקורי בביתו של ַאלַקנַיאן, 
מולטי־מיליונר יהודי שעמד בראש הקהילה ולימים הוצא להורג בידי משמרות 
תמיהתי  את  עוררה  ונעימה,  צנועה  אישה  אלקניאן,  של  אשתו  המהפכה. 
בפשטות בגדיה, שעמדו בסתירה בוטה לתפארת הבית. בהקלטה סיפרתי עד 
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כמה השתוממתי על כך שאשת השוע לבושה “כמו כובסת מהגטו“. הדוח הזה 
התברר  מהרה  שעד  אלא  לטהרן,  לצאת  שעמד  השליח  של  לידיו  גם  נמסר 
של  עותק  האיש  שלח  בכעסו  פסילתו.  על  לו  והודענו  מתאים  אינו  שהאיש 
הדוח ישירות למשרדו של אלקניאן בטהרן. התעוררה אי־נעימות מסוימת, אך 
משבר של ממש לא פרץ ואני המשכתי להפיץ ברבים את דוחות סיורי. אם זאת, 

נזהרתי יותר בלשוני ביודעי כי יש אפשרות שהמסמך ייקרא בידי רבים.

)DEJJ( מחלקת החינוך של הנוער היהודי

בשנות ה־60 כבר היוו יהודי צפון אפריקה את רוב מניינה של יהדות צרפת. 
מבחינת  הדתיות.  מסורותיהם  ועל  זהותם  על  שמרו  האלה  היהודים  מרבית 
מטרותיה של מחלקתי היה הנוער מצפון אפריקה שדה הפעולה החשוב ביותר. 
תנועות הנוער החלוציות לא הצליחו להתקשר אל הנוער הזה, בגלל החילוניות 
זאת, חל שגשוג מרשים בקרב תנועות הנוער הקהילתיות.  רובן. לעומת  של 
קומץ חברים מתנועת הצופים היהודים האליטיסטית, בראשותו של אדגר גדז‘, 
צעיר כריזמטי, שנודע בכינוי שניתן לו בצופים “לינקלר“ )Lynclair; מין חתול 
משכנות  אל  לחדור  כמטרה  לעצמה  ששמה  תנועה  במרוקו  עוד  הקימו  בר(, 
העוני של היהודים במלאחים. התנועה פעלה בחסות הקהילה ונקראה “מחלקת 
 Département Educatif de la Jeunesse Juive( “החינוך של הנוער היהודי
DEJJ –(. היא אימצה לעצמה כמה משיטות הפעולה של הצופים, אך הוסיפה 

לתוכניתה החינוכית ממד דתי ומסורתי.
במקביל לעלייתם של מאות אלפי יהודים ממרוקו לישראל, היגרו מאות 
לצרפת,  תנועתו  פעילות  את  להעתיק  החליט  “לינקלר“  לצרפת.  גם  אלפים 
ובתוך זמן קצר הקים שם תנועה שכללה אלפי חניכים, פי כמה וכמה ממניין 
חברי כל תנועות הנוער החלוציות גם יחד. ססמת התנועה מראשיתה היתה: 
“עם ישראל, תורת ישראל וארץ־ישראל“. אלא שהתיבה “ארץ־ישראל“ היתה 
בעלת משמעות מסורתית, לא ציונית. היהודים מצפון אפריקה שהחליטו להגר 
את  יפה  בעין  ראו  ולא  בצרפת  עתידם  את  ראו  ארצה,  לעלות  ולא  לצרפת, 

החינוך החלוצי שעיקר מטרתו עליית הנוער לארץ־ישראל.
ובוגריו.   DEJJה־ מנהיגי  בגישת  גם  מפנה  חוללה  הימים  ששת  מלחמת 
רבים מהם השתתפו בגל ההתנדבות ושהו תקופות זמן בארץ, ובשובם לצרפת 
בכיוון  המגמה  משינוי  חשש  “לינקלר“  הקודש.  מארץ  ניחוחות  עמם  הביאו 
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“ציוני“ מופרז, אולם גם הוא לא יכול היה להתעלם מלחץ הקאדרים שלו. זה 
היה בדיוק השלב שבו פגשתי אותו לראשונה. בשיחתנו חשתי כל הזמן שגדז‘ 
בוחן אותי בשבע עיניים. הנחתו הראשונית היתה, מן הסתם, שאיני אלא אחד 
מאותם שליחים עוינים שהכיר בעבר, שכל מבוקשם היה לגייס צעירים לעלייה 
לכנס  אותו  הזמנתי  בצרפת  השני  בביקורי  בנקל.  פגה  לא  חשדנותו  לארץ. 
שליחי המחלקה, שהתקיים בארמון ישן ליד גרנובל. בין השאר, הרציתי בפני 
חינוך צעירים לעלייה  בין  הנדרש  הנוגע לשילוב  השליחים את משנתי בכל 
ובין סיוע לחיזוק הזהות היהודית של צעירים בגולה. ד“ר שלמה אלבז, נציגי 
את  שאמרתי  העובדה  במילה.  מילה  הרצאתי  את  ל“לינקלר“  תרגם  בצרפת, 
הדברים בעברית, בפני שליחי תנועות הנוער החלוציות, הרשימה את “לינקלר“ 
והקרח בינינו נשבר. שוב לא התקשינו ליזום פעולות משותפות. יתר על כן, עד 
מהרה התארגנה קבוצה מבוגרי ה־DEJJ, שהחליטה לעלות ארצה בצווותא. 
חברי הקבוצה, שנקראה “עלה DEJJ“, היו סטודנטים שהחליטו להשלים את 
לימודיהם האקדמיים בירושלים, תוך ייזום פעולות בקרב נוער שכונות העוני 

בירושלים, בנוסח שאליו הורגלו בצרפת ובמרוקו.
את   DEJJ תנועת  קיימה   1972 בשנת  משפחתי.  פן  גם  יש  הזו  לפרשה 
ועידת בוגריה בירושלים. עינת, שסיימה זה עתה את שירותה הצבאי ושלטה 
בצרפתית, הוזמנה לסייע באירוח החניכים. בין מארגני הוועידה היה גם אריק 
כהן, סטודנט שריכז את פעולות התנועה בעיר ליון. אריק, בחור מבריק, לימים 
חוקר בכיר של קהילות היהודים בתפוצות ופרופסור באוניברסיטת בר־אילן, 
היה שומר מצוות אך מודרני בכל הליכותיו ובעל אופקים רחבים. הוא עמד 
בראש הקבוצה שעמדה לעלות לארץ עם תום הלימודים. מן הסתם צד אריק 

את לבה של עינת, וכאשר עלה לארץ הם הפכו לזוג.

מרד הסטונטים

לביקורי הראשון בפריז הגעתי זמן קצר לאחר שהמשטרה הצרפתית הצליחה 
יוני  בחודש  שפרצה  הסטודנטים,  התמרדות  את  מעטה  לא  באכזריות  לדכא 
1968. שלמה אלבז לקח אותי לסיור בקמפוס של הסורבון. המקום היה שקט. 
הסטודנטים חזרו אל ספסל הלימודים, אולם אותות המרד עדיין ניכרו היטב. על 
קירות הבתים עדיין התנוססו כתובות גרפיטי שנצבעו בצבעים שונים, ושיקפו 
גם את הזרמים האידיאולוגיים  רק את עצומותיהם של הסטודנטים אלא  לא 
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על  וסיפר  שונים  איקונים  על  הצביע  אלבז  במרידה.  פעילים  שהיו  השונים 
בתוכם  נתפלגו  הם  שאף  לטרוצקיסטים,  המאואיסטים  בין  הקשות  המריבות 
פלוגות  של  הבולטת  בנוכחות  גם  היטב  ניכרו  המרד  אותות  שונים.  לפלגים 
האוניברסיטה  ובפתחי  בפינות השדרות המפוארות  פריז.  המחץ של משטרת 
ניסיון  כל  לדכא  בכוננות  קסדות,  חובשי  שוטרים  עמוסי  אוטובוסים  ניצבו 
לחידוש המהומות. סטודנטים עוברים ושבים לא חסכו מהשוטרים את חמתם, 

ופלטו לעומתם קללות וכינויי גנאי. באוויר שרר מתח רב.
ביקורתיים  היו  חלקם  המורדים.  בראש  עמדו  רבים  יהודים  סטודנטים 
כל  מבין  הצעיר“,  “השומר  לתנועת  רק  ישראל.  מדינת  וכלפי  הציונות  כלפי 
התנועות הציוניות, היתה גישה כלשהי אל חוגי השמאל הרדיקלי; בעיקר אל 
חוגי המאואיסטים, שבניגוד לטרוצקיסטים, לא שללו באורח סוחף את רעיון 
 ,UEJF הלאומיות. בקרב התנועות האחרות, ובקרב ארגון הסטודנטים היהודים
ניכרה השפעת המרד רק באווירה הכללית של נון־קונפורמיזם עקרוני והתרסה 
הסטודנטים  בעיני  נחשב  שלושים  גיל  את  שעבר  מי  כל  הממסדים.  כל  נגד 
 40 בן  כבר  הייתי   — אלה  “מורדים“  אלי  לקרב  הצלחתי  לא  ופסול.  למיושן 
— אם כי לאחר ששמעו דברים מפי היו מוכנים למצער להקשיב לי ולנהל אתי 

דיאלוג מתוח.

Jewish is Beautiful

בווייטנאם  המלחמה  נגד  במאבק  הסטודנטים  מרד  נכרך  הברית  בארצות 
 ,1968 בסתיו  יורק,  לניו  בואי  עם  זכויות.  לשוויון  השחורים  של  ובמאבקם 
סרתי לביקור נוסטלגי באוניברסיטת קולומביה. הרוחות בקמפוס כבר נרגעו. 
עין  לפקוח  שוטרים  ניצבו  עדיין  ברודוויי,  שדרות  ליד  הראשי,  בשער  רק 
על הנכנסים והנוף שידר אווירה של מרד. על קירות הבתים העתיקים עדיין 
העשור  שבראשית  בקולג‘,  הסטודנטים  תוקפניות.  גרפיטי  כתובות  התנוססו 
לבשו בלייזרים עם כפתורי נחושת וענדו עניבות פסים צרות, עטו עתה מעילי 
רוח מרושלים וכובעי קסקט או ברטים. בספרייה, שהיתה תמיד הומה מאדם, 
ישבו רק קומץ אנשים בגיל העמידה שנמנו, מן הסתם, על סגל האוניברסיטה. 
שניצבה  האמריקנית,  המהפכה  ממנהיגי  המילטון,  אלכסנדר  של  הפרוטומה 
במרכז הקולג‘, הולבשה מעיל עור, הפנים הושחרו כפני אדם ממוצא אפריקני, 

והראש נחבש ברט של צ‘ה גווארה.
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הלכי הרוח הרדיקליים ששררו בארצות הברית בסוף שנות ה־60 השפיעו 
על הסטודנטים היהודים בדרך שונה לחלוטין. במחצית השנייה של שנות ה־60 
חלה רדיקליזציה בקרב הפעילים השחורים. על קדמת הבמה עלו “הפנתרים 
השחורים“, שחשפו מידה לא מעטה של שנאה ליהודים. תגובת חוגים נרחבים 
 ‘Black is Beautiful‘ בקרב הצעירים היהודים לססמה שנפוצה באותם ימים
היתה עכשיו: ‘Jewish is Beautiful‘. באוקטובר אותה שנה התקיים בבוסטון 
הכנס השנתי של איגוד הקהילות היהודיות בצפון אמריקה. קבוצת סטודנטים 
יהודים הפגינה בשערי הוועידה, אולם לפליאתם של רבים, עצומותיהם התמקדו 
בדרישה להגדיל את הקצבת המגביות לחיזוק הזהות היהודית בקרב הנוער. 
כאשר הגעתי לארצות הברית, שבועות מעטים לאחר אותו אירוע, היה ברור 
שנפל דבר בקהילות ובקמפוסים. צעירים יהודים רבים החלו מתכנסים פנימה, 

אל עבר הפן היהודי של זהותם.
אחד האירועים הראשונים שבהם ביקשתי להשתתף היה טקס קבלת שבת 
ב“חבורת שלום“, שסטודנטים ארגנו באחד מפרוורי בוסטון. התפילה נערכה 
בחדר אורחים של בית פרוורים קטן, שהפך לקומונה של חלק מחברי החבורה. 
לא היה שם ארון קודש. ספר התורה הונח על שולחן סלוני נמוך באמצע החדר, 
ורוב הבאים התיישבו סביבו על הרצפה. את הטקס ניהל אחד המסובים בנגינה 
בנעימות שהם למדו  הנוכחים  רוב חלקי התפילה שרו  בגיטרה. את  חרישית 
במחנות הקיץ. אחד החברים נשא “דבר תורה“, שכלל קטעי פיוט של משוררים 
אמריקנים ואף כמה שורות בעברית משיריו של עמיחי. המפגש היה ספוג רגש 
וחברות חמה, והרשים אותי מאוד. סגנון רענן זה של תפילה, ושמירה על טקסי 
מסורת, נפוץ במהרה ברחבי ארצות הברית והפך לתנועה של ממש. בראשית 
שנות ה־70 חיברו שניים מחברי החבורה את “הקטלוג היהודי“, מעין תדריך 
של דרכים שונות שבהן יכול יהודי להביע את יהדותו ולממש את הזדהותו 
החלו  הסטודנטים  כפועל.  “יהודי“  במילה  תקני  הלא  השימוש  נפוץ  כיהודי. 

.‘How to Jew it?‘ לדבר על

רשת הסטודנטים היהודים באמריקה הצפונית

ובעשרות  ברית“,  “בני  ארגון  מכבר  זה  פעל  האמריקניות  באוניברסיטאות 
בנושאים  שונות  פעולות  נערכו  שבהם  “הלל“,  בתי  מטעמו  הוקמו  קמפוסים 
יהודיים. כן פעלו בחלק מהקמפוסים קבוצות סטודנטים ספונטניות ועצמאיות. 
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פעילים אלה החליטו להקים ארגון ארצי של סטודנטים יהודים. לשם כך נערך 
כנס בעיירה ּברּוסטר שבמדינת ניו יורק, לא הרחק מוּודסטֹוק, המקום שבו נערך 

כעבור זמן מה הכנס המיתולוגי של “דור הפרחים“.
למרות שהייתי איש ממסד, הרשו לי מארגני הכנס להשתתף כמשקיף. מן 
הסתם כבר ניחשו שאני “דוד עשיר“ המסוגל לעזור. במשך יומיים לא פציתי 
פה, רק פערתי עיניים ופקחתי אוזניים לקלוט ולהבין את התופעה המיוחדת 
הזו. רק פעם, באחד הערבים, הצטרפתי לשני צעירים שניגנו בגיטרות שירי 
עם ישראליים. מישהו תקע בידי חלילית וניגנתי עמם. מצב הרוח בכנס היה 
לא  איש  הפרחים“.  “דור  בנוסח  זה  עם  זה  והתנשקו  התחבקו  הכול  מרומם. 
קבע מראש את סדר היום, או מי ינהל את השיחות, אך תמיד היה מי שנטל 
לידיו את היוזמה. הערב הוקדש לשירה ונגינה על שפת האגם. על חלקת המים 
זהרו בחשכה חבצלות לבנות ומבהיקות, שנראו כאורות לבנים על רקע המים 
שהסטודנטים  נרות  הבהבו  מנגד  האפלוליים.  המחט  עצי  ויערות  השחורים 

הדליקו כמו בטקס דתי.
שנקרא  ארגון  ונוסד  מזכיר,  מונה  ארצית,  ועדה  הוקמה  הכנס  בסיום 
תפקיד   .)Jewish Student Network – JSN( היהודים“  הסטודנטים  “רשת 
“הרשת“ היה לתאם בין ארגוני הסטודנטים בקמפוסים, לעודד ארגונים חדשים 
לסניף  הפכה  “הרשת“  היהודיים.  הממסדים  מול  אל  הסטודנטים  את  ולייצג 
היהודים.  הסטודנטים  של  העולמי  הארגון   ,)WUJS( “ווג‘ס“  של  האמריקני 
יהודים.  סטודנטים  של  ועצמאי  ארצי  ארגון  של  הקמתו  את  מאוד  החשבתי 
האמנתי שרק פעילות אוטונומית עשויה להרחיב פעילות יהודית בקמפוסים, 
ולחזק את התודעה היהודית של הסטודנטים. ידעתי מראש שלא תמיד ארווה 
נחת מהארגון החדש, אך החלטתי לתמוך ביוזמה והודעתי שאקציב ל“רשת“ 

50,000 דולר לשם מימון הבסיס הארגוני שלה.
כעבור שנה הוספתי לתקציב “הרשת“ סכום נכבד, כדי לאפשר כינון מוסד 
נוסף, חשוב לא פחות. באותן שנים גם פרחה ברחבי ארצות הברית עיתונות 
סטודנטים. כ־80 עיתונים יצאו לאור בקמפוסים באותם ימים. על מנת להקל 
ולהעשיר את הביטאונים, החליטה “הרשת“ להקים את  את עבודת העריכה, 
 Jewish Student Press Service –( “שירות העיתונות לסטודנטים יהודים“
JSPS(. מספר פעמים בשנה שלח ה־JSPS לכל מערכות העיתונים בקמפוסים 
תיק עם חומר מגוון, ובו מאמרי איכות שראו אור באחד העיתונים או מאמרים 
מרוכז  מידע  באוגדן  נכלל  כן  כמו  בישראל.  העברית  מהעיתונות  מתורגמים 
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בקרב  הנעשה  על  ומידע  הקהילתיים,  הארגונים  ובקרב  בישראל  הנעשה  על 
לכונן משרד  להם  ִאפשר  הסיוע הכספי שנתתי  היהודים.  ארגוני הסטודנטים 
קשר בירושלים, באחד מחדרי מחלקתי. במשך הזמן הבינו גם ראשי הקהילות 

את חשיבות ההתארגנות העצמאית הזו, ונטל המימון הוקל מעלי.

אמריקה הלטינית

את סיורי הראשון באמריקה הלטינית פתחתי בדרום. בארגנטינה סערו הרוחות, 
ונשיאים שנבחרו בדרך דמוקרטית לא הצליחו להשליט סדר במדינה. הכול 
בשנת  שהודח  הפופולרי  הדיקטטור  פרון,  חואן  של  הקרוב  שובו  על  דיברו 
1955 ובילה כתריסר שנים כגולה בספרד. הנוער היהודי ברובו לא נהה אחרי 
הפרוניזם. צעירים רבים הסתופפו במועדוני התנועות הציוניות, שעדיין שמרו 
על עוצמתן, אולם היו גם רבים שחיפשו קריירה אזרחית ואת זהותם היהודית 
ביטאו דרך חברות באחד ממועדוני הספורט והבידור הגדולים — “אבראיקה“, 
“מכבי“ או “קאסה“ של יוצאי המזרח. כאן נתן הנוער לציונות פירוש קלאסי 
בהפגנה  אחת  לא  נוכחתי  השתתפתי  שבהן  בפגישות  עלייה.  חובת   — ישיר 
הקהילה:  ממנהיגי  הנואם  כלפי  רמות  בקריאות  הפוצח  ציוני  נוער  זוטא: 
“עלייה! עלייה!“ כמחאה נגד צביעות המנהיגים שאינם מקיימים את מה שהם 
היהודים  בקהילות  ששררה  לאווירה  מה  במידת  דמתה  האווירה  לו.  מטיפים 

במזרח אירופה לפני השואה.
הנוער  לתנועות  מכרעת  עדיפות  הענקתי  האלה  המיוחדים  בתנאים 
הציוניות. עם זאת, סברתי שאיני פטור מלחפש דרכים להעמיק את הממד 
הלטינית  באמריקה  הכלליים.  במועדונים  גם  לישראל  הזיקה  ואת  היהודי 
ובעיקר  האיסלאם,  ארצות  מיוצאי  יהודיות  קהילות  מכבר  זה  התבססו 
 ,Los Arabos מארצות הלבנט. ה“מזרחים“, שנקראו כאן בנעימה מזלזלת
המשיכו לקיים את חייהם בנפרד, לנוכח הדומיננטיות הגמורה של הקהילה 
האשכנזית. ערכתי ביקור ב“קאסה“, המועדון של המזרחים, שהשתרע על 
כאן  גם  ספורט.  ושאר מתקני  גולף  טניס, שדות  וכלל מגרשי  נרחב  שטח 
בסבר  פני  את  שקיבלו  המקומיים,  שהעסקנים  אלא  ועושר,  רווחה  ניכרו 
עניין בבשורה שהצעתי להם. לאחר שיחה בלתי  גילו כל  יפות, לא  פנים 
מחייבת יצאתי לגן ופגשתי קבוצה של נשים מבוגרות משחקות בכדורת. 
ניסיתי את מזלי ופניתי אל אחת המטרוניטות בערבית הרצוצה שלי. הדודה 
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מירושלים  האשכנזי  כיצד  לשמוע  חברותיה  את  והזעיקה  מאוד,  התרגשה 
מדבר בשפת הוריהן.

באחד הערבים נכונה לי הפתעה. בני הבורגנות של בואנוס איירס, ויהודים 
רבים בתוכה, נהגו לסור למסעדות האסאדו שברובע אֹונֶסה. הסעודות התחילו 
בדרך כלל אחרי חצות. הוזמנתי על ידי אחד ממנהיגי הקהילה למסעדה שהיתה 
מלאה מפה לפה, ואפופת ריח בשר חרוך ועשן סיגריות. כמה שולחנות לידינו 
ישבו הזמרת המופלאה ֶמרֶסֶדס סֹוָסה והקומפוזיטור אריאל רמירז, שחיבר את 
אותי  והציג  שניהם  את  הכיר  שלי  העסקן   .)Misa Criolla( קריולה  המיסה 
בפניהם. רמירז היה גבר אלגנטי בעל שפם דק ומעודן שדמה לאציל ספרדי. 
האינקה.  בני  של  הררי  מכפר  עתה  זה  שקפצה  כמי  נראתה  סוסה  מרסדס 
כולה  כל  מבע.  ועזי  רחבים  פנים  עם  קומה,  וקצרת  בשר  בריאת  אינדיאנית 

משדרת ביטחון ומקומיות בוטה.

החלוץ המהמר

לפי ארצות  היתה מפוצלת  היא  ואף  היטב,  היתה מאורגנת  ברזיל  יהדות  גם 
המוצא. פליטי היהדות הרפורמית מגרמניה שיקמו כאן את חייהם במתכונת 
המזרח  יוצאי  היהודים  בגרמנית.  לֶמלֶה  הרב  עם  לשוחח  שמחתי  המקורית. 
התיכון קיימו מועדונים משלהם. אחד מהם נבנה ממש מול מועדון הקהילה 
 Monte המרונית, שהתרכזה כאן באלפיה וכינתה את הבניין המפואר שלה בשם
Lebanon. ערב אחד ביליתי עם “חוג מרדכי אנילביץ‘“, חבורת בוגרים של 
טענות  בי  הטיחו  חבריה  מאוד.  ביקורתית  קבוצה  היתה  זו  הצעיר“.  “השומר 
שונות על פגמי השלטון הישראלי, ובעיקר על המדיניות בשטחים הכבושים. 
עם חלק מהביקורת יכולתי להזדהות, והשתדלתי להשיב על שאלותיהם ועל 
טענותיהם, אך השטחיות של טענותיהם עצבנה אותי. בתוך החבורה בלט בחור 
צעיר יפה תואר ואינטליגנטי, שִהרבה לצטט מכתבי מרקס ואנגלס. לא התקשיתי 

להעלות מנבכי זיכרוני פרקים מהתורות האלה, והשבתי לו במונחיו. 
למרות להט הוויכוח נאלצתי לקטוע את השיחה, בגלל טיסת חצות לריו 
דה ז‘נירו. להפתעתי ראיתי באחורי המטוס את אותו צעיר “מרקסיסטי“ יושב 
בחברתה של צעירה יפהפייה. ניגשתי אליו לברך אותו ושאלתי לאן הוא נוסע 
ביום  הביתה  ונחזור  יומיים  שם  נבלה  ריו.  של  בקזינו  “להמר  לילה.  באישון 
יש לסטודנט  מנין  ושאלתיו  לי הצעיר המקסים. לא התאפקתי  ראשון,“ אמר 
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צעיר כסף לבילוי מעין זה. הוא לא נבוך, והשיב: “לפרנסתי אני משחק בבורסה 
וזה הולך לא רע. רק אתמול עשיתי כמה אלפי אסקודוס. אני יכול להרשות 
לעצמי להמר קצת.“ נזכרתי שגם קרל מרכס נהג לשחק בבורסה, אך איני סבור 

שהוא עסק בהימורים.
לריו דה ז‘נירו הגענו ביום שבו חוגגים הקתולים את “חג כל הקדושים“. 
הסינקרטיזם  על  לי  סופר  הרבה  המפוסם.  ַקּבַנה  קֹוּפה  חוף  ליד  במלון  גרנו 
לאחר  הוודו שלהם.  מנהגי  ועל  ברזיל  בין השחורים של  עדיין  הרווח  הדתי 
רדת החשכה ירדנו לחוף הים לבדוק את טיבם של האורות הקטנים שריצדו 
סינקרטיים. חבורות קטנות של  והתברר שמדובר באחד מאותם טקסים  שם, 
בתחתית  הדליקו  קטנים,  בורות  הלח  בחול  חפרו  ילדיהן  עם  שחורות  נשים 
הבורות נרות שחורים, תוך כדי מלמול תפילות בפורטוגזית. מדי פעם הן פרצו 
בשירה מתנגנת. השליח שנלווה אלינו שאל את אחת הנשים השחורות לפשר 
אחת  אמרה  לתרגם  השליח  הספיק  ובטרם  בעברית,  בינינו  דיברנו  מעשיהן. 
הנשים ביידיש רהוטה: “דאס איז וי א־יאר צייט“ )“זה כמו הזכרת נשמות“(. 
נדהמנו ושאלנו לפשר הדבר. “אני עובדת מזה שלושים שנה במשפחה יהודית, 

ולמדתי יידיש ומנהגים יהודיים,“ אמרה האישה.
ההר  הסוכר“,  “כיכר  לפסגת  המסורתית  העלייה  על  ויתרנו  שלא  מובן 
המוזר המתרומם במפרץ ריו. המראה מרשים יותר מלמטה, שכן מלמעלה לא 
רואים הרבה מחמת הערפיח המכסה את העיר. סיורנו לפטרופוליס היה הרבה 
יותר מרגש. פטרופוליס היא עיירה קטנה במעלה ההרים, מהלך שעת נסיעה 
מריו. הגבעות מכוסות בעצי דקל ובננות. במרומי הגבעות, בתוך נוף טרופי 
מהמם, נמצאת וילה חבויה שנבנתה בשנות ה־30 עבור השגריר הגרמני, ולאחר 
המלחמה הקימה בה תנועת חב“ד ישיבה קטנה. גם היום, כאשר תנועת חב“ד 
הפכה למשיחית, הציבה את עצמה בימין הקיצוני בישראל והעלתה את חמתי, 
אפילו  היהודי,  החינוך  בתחומי  הצלחותיה  מפלא  להתפעל  שלא  יכול  איני 

במקום נידח כמו פטרופוליס.
עם חזרתנו העירה התברר, שזה עתה הסתיים הדרבי המקומי בין קבוצת 
“פלמינגוס“ וקבוצת “פלומינס“, באצטדיון מרקנה הענק. העיר היתה כמרקחה. 
הקפה,  בתי  ליד  התגודדו  המונים  באוויר,  וירו  הקבוצות  בדגלי  נופפו  נהגים 
הכדורגל  הפך  כיצב  לראות  מאלף  היה  בכבדות.  התנהלה  בעיר  והתחבורה 
למעין דת. באירוע כזה, כמו בקרנבל, נעלם ולו גם לכמה שעות הפער המשווע 

בין עולם הּפַבֶלות )שכונות העוני( ובין חופי הזהב של קופה קבנה.
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מותה של אימא

באביב שנת 1970 ערכתי ביקור עבודה בבריטניה. ימים ספורים לפני צאתי 
תקף את אמי שבץ מוחי, ששיתק את צדה הימני ופגע בכושר הדיבור שלה. 
למרות  זה,  מטעם  חולה.  אותה  זוכר  ואיני  ימיה  רוב  בריאה  היתה  אימא 
שמלאו לה כבר 70 שנה, מעולם לא הקפידה לבדוק את מצבה אצל רופאים. 
המקרה נבע ככל הנראה מלחץ דם מוגבר שלא אובחן. הבהלנו אותה לבית 
חולים וכעבור ימים אחדים דווח שמצבה יציב ויש גם סיכוי לשיפור. סרתי 
על  ששמרה  אמי,  של  בסבלה  לראות  כאב  לשלום.  ונפרדנו  אותה  לבקר 
ולרישום,  לציור  מבוטל  לא  כישרון  הפגינה  בנעוריה  בזקנתה.  גם  יופייה 
כל  את  שכללה  מערכת  פרישה,  כמתנת  לה,  קנינו  לפנסיה  צאתה  ועם 
הנדרש לציור. בשנותיה האחרונות היא הפיקה ממכחולה ציורי גואש יפים, 
ונכדיה. כאשר החלה להתאושש מהשבץ,  ילדיה  בתי  היום את  המעטרים 
כמה  עוד  לצייר  והצליחה  הציור  כלי  את  החולים  לבית  שיביאו  ביקשה 
הרופאים  מדיווחי  התעודדתי  במיטתה.  לה  שסודר  התקן  בעזרת  ציורים 

והחלטתי לצאת למסעי, כמתוכנן.
נציג המחלקה בלונדון באותה עת היה מוריס זילקה, שניאות לנטוש את 
ירושלים האגדי.  תפקידו כיועץ לענייני ערבים של טדי קולק, ראש עיריית 
מוריס היה מהדמויות הבולטות בארץ בתחום החינוך הבלתי פורמלי. הוא היה, 
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מקובל  שנעשה  בולטת,  כריזמה  בעל  הצופים.  תנועת  מראשי  כיום,  ועודנו 
בלונדון לא רק על סגל השליחים אלא גם על ראשי ראשי הקהילה.

קיימנו כנס שליחים בברייטון, עיר הנופש על חופי תעלת למנש, במלון 
הכשר היחיד, שניצב ליד הטיילת לא הרחק מהקזינו המפורסם. היו אלה ימי 
השיא במלחמת ההתשה. זה לא מכבר השתלטו יאסר ערפאת וארגוני החבלה 
בהצלחות  הפלסטינים  זכו  התעמולה  בשדה  הפלסטיני.  השחרור  ארגון  על 
חיזוק  סיפק  הישראלי  הכיבוש  המערב.  בארצות  בקמפוסים  מבוטלות  לא 
לטענה שהציונות אינה אלא ארגון קולוניאלי. המצב החדש עזר לפלסטינים 
הציונית“  “הישות  ביטול   — האמיתיות  האידיאולגיות  מטרותיהם  על  לכסות 
מעיקרה. ביקשתי להבהיר לשליחים את הממדים הגזעניים שהיו חבויים בהגות 

הפלסטינית באותם ימים.
בבוקר יומו האחרון של הכנס התעוררתי מוקדם והחלטתי לצאת אל החוף, 
ליהנות מדכי הגלים וממראות הטיילת. השפל היה בשיאו וניתן היה לצעוד על 
החול הלח ובין הסלעים עמוק אל תוך הים. עודי מקפץ בין הסלעים התנצנץ 
משהו מתוך הירוקת. התכופפתי והרמתי מתוך החול פעמון נחושת גדול וכבד, 
ובכתובות  בקישוטים  מעוטר  היה  הפעמון  הספינות.  מאחת  הסתם  מן  שנפל 
תאילנדיות, ובמקום ידית ניצב בראשו פסל קטן של בודהא. איש מבאי הכנס 
לא האמין לי ששלפתי את הפעמון המרשים הזה מהים. גם אני לא ניחשתי 

באותו רגע למי עתיד הפעמון הזה לצלצל בטרם יחלוף היום.
טלפון  קיבלתי  הסוכנות,  במשרדי  עבודה  ישיבת  בעת  ערב,  באותו  עוד 
נוסף, והלכה  מאחי בנימין. הוא בישר כי בבית החולים נתקפה אימא בשבץ 
את  קיבלתי  להגיע.  לי  לאפשר  כדי  המחרת,  ליום  נדחתה  הלוויה  לעולמה. 
הזה  שידעתי שכדבר  למרות  באכסדרה.  מותקן  טלפונים שהיה  בתא  השיחה 
עלול לקרות, לא הייתי מוכן לבשורה. נשארתי שעה ארוכה בתא הקטן, ממרר 
בבכי. לא יכולתי ולא רציתי לבלום את דמעותי. מטבעי אני נוטה לרגשנות. 
סצנה  לנוכח  או  יפה  שיר  למקרא  גרוני,  את  דמעות  חונקות  קרובות  לעתים 
ילד  רומנטית ומרגשת בסרט. הפעם בכיתי בדמעות שליש. הייתי שם לבדי, 
על  אמי  את  הערצתי  עמו.  איש  ואין  שוב  לבלי  לו  שאבדה  אימא,  של  קטן 
ההומניות העמוקה שרעפה מאישיותה, על אומץ רוחה ואהבת הבריות שלה, 
סירובה לראות את הצדדים המכוערים של  ועל  ולמחול  נכונותה לסלוח  על 
היתה  שבה  והשקטה  הפשוטה  האהבה  את  אהבתי  לכול  מעל  אולם  החיים. 

עוטפת אותנו, ילדיה ונכדיה, במעטה תמידי של אור וחמימות.
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הברושים  בצל  לציון,  ראשון  של  הישן  הקברות  בבית  אימא  את  קברנו 
גם  ייקברו שם  הגבוהים, כשעורבים שחורים שומרים עליה ממרומים. לימים 
אבא, ודרור, בנו של בן שנפל בגולן במלחמת יום הכיפורים. בטרם יאזלו חלקות 
הקבר במקום היפה הזה מיהרנו לקנות שם חלקות, ובבוא יומנו נשוב ונתכנס 
כולנו שם: ההורים, האחים והרעיות. לא הרחק משם, בחלקה הצבאית, קבורים 
רבים מחברי נעורינו וסתם אזרחים שהכרנו בילדותנו. לצערי נעקר זה מכבר 
העץ שהניב תפוזי קומקוואט ליד קברו של שמוטקין, גבאי השטיבל, שנהג לכבד 
את הילדים בזנב דג מלוח ומלפפונים חמוצים בימי שמחת תורה. עלינו להסתפק 

memento mori! memnto mori! בקריאות העורבים החוזרות ונשנות

הגולים שלא חזרו

בינלאומי  כנס  לענייני חברה של האו“ם  פעם בארבע שנים מכנסת המועצה 
של עובדים קהילתיים. רבים מ־5,000 המשתתפים בכנסים הללו הם יהודים. 
בקיץ 1970 התקיים הכנס במנילה, בירת הפיליפינים, ואני הוזמנתי לשאת את 
צורפו  להזמנה  היהודים.  הסוציאליים  העובדים  בפגישת  המרכזית  ההרצאה 
שני כרטיסי טיסה. החלטתי לנצל את ההזדמנות לביקור עבודה באוסטרליה 

ולחופשה בת שבועיים עם אראלה ביפן.
בדרך למזרח התעכבנו ימים מספר באיראן. באותם ימים ביקש השאה לחגוג 
ברוב עם והדר 2,500 שנה לעלייתו של כורש מלך פרס, שהתיר ליהודים לחזור 
לירושלים. שער ניצחון ענק כבר התרומם באחת הכיכרות. לקהילת יהודי פרס 
הם  הראשונה.  בבל  גלות  מאז  במקומותיהם  חיים  היהודים  מיוחד.  אופי  יש 
כבר ראו פעמים מספר כיצד יהודים אחרים מנסים לחדש את חייהם בארץ־
ישראל, אבל הם לא משו ממקומם. עם זאת, הקפידו לקיים במשך אלפי שנים 
אך  מופגנת,  בחמימות  פנינו  את  קיבלו  הקהילה  שועי  הדתית.  מורשתם  את 
כל אותה עת חשתי גם במעין אדישות וניכור. הם לא התנגדו להצעותי בדבר 
פעולות הקשורות בארץ־ישראל, אולם כסף למימון הפעולות לא היו מוכנים 
לתת, למרות שלא מעטים מהם היו עשירים מופלגים. לפי הזמנה מיוחדת של 
פירדוסי,  המשורר  של  בקברו  גם  ביקרנו  שיראז,  העיר  בני  קרמניאן,  האחים 
יליד העיר, שעל שירתו התרפקתי בנעורי. ביקרנו גם בבניינים המדהימים של 
איספהאן ובפרספוליס, עירו של כורש, שלא כל תבליטי ניצחונותיו נגזלו בידי 

מוזיאונים במערב.
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בדרכנו למנילה התעכבנו למשך יום אחד בבנקוק. כאן ציפתה לנו חוויה 
יהודית בלתי צפויה. הגענו לתאילנד ביום שישי, ונספח צה“ל הציע שנקבל את 
פני השבת בבית כנסת, שהוקם ביוזמתו של רב צבאי צעיר עבור יהודים מקרב 
הגייסות האמריקניים הלוחמים בווייטנאם. בטקס שררה אווירה בלתי פורמלית 
ורוויית נשמה, כגון זו ששררה ב“חבורת שלום“ בבוסטון. בתום הטקס הציע הרב 
שנעמוד במעגל, נחזיק ידיים, וכל אחד יאמר בקצרה מאין הגיע ובמה עיסוקו. 
התוצאה של וידוי זוטא זה היתה מדהימה. היו שם כשני תריסרי משתתפים 
מכל קצות העולם: סוחר בדים ממנצ‘סטר שהגיע לקנות משי, סטודנט מפריז 
שבא לחקור את הבודהיזם התאילנדי, זוג אמריקני שהתגורר ביפן לרגל תפקיד 
דיפלומטי, זקן מסידני שהיה בדרכו לביקור משפחתי בלונדון. שיקוף נאמן של 

תפוצות ישראל. היהודי הנודד במיטבו.
במנילה משל באותם ימים הקולונל פרדיננד מרקוס, דיקטטור לכל דבר 
ימים מעטים לאחר  הגענו  ששלט בעמו ללא מצרים, תוך שחיתות מופלגת. 
התגוררו  העיר  עניי  העיר.  של  העוני  ממשכנות  רבים  שהרסה  טייפון  סופת 
בבתים רעועים על גדות הנהר החוצה את העיר, והסופה שטפה את הכול. מאות 
כיבדה  האו“ם  כנס  פתיחת  את  לראשם.  גג  קורת  ללא  נותרו  ואלפים  נהרגו 
בנוכחותה הגברת אימלדה מרקוס, רעיית הנשיא, שהתפרסמה באוסף הנעליים 
לגברת  הוקרה  במילות  הישיבה  את  פתח  הראש  יושב  שברשותה.  העצום 
בטוח  הייתי  הכנס.  את  לכבד  ונפנתה  מצוקתה  על  על שהתגברה  הראשונה, 
שהיושב ראש מרמז על האסון שפקד אלפים מבני ארצה, אולם היושב ראש 
המשיך וסיפר שבאותו בוקר ליוותה הגברת מרקוס את בנה, שיצא לאנגליה 
ללמוד באחד מבתי הספר המהוללים. הגברת אימלדה מצאה את העוז להתגבר 
על סבל פרידתה מבנה האהוב, ולכבד את הכנס בנוכחותה. הכול מחאו כפיים 
יותר לשחיתות המוסרית,  ממושכות. ביני לביני הרהרתי, שאין דוגמה טובה 

לאטימות הרגשית ולצביעותו של המשטר.

✦ ✦ ✦

ביקורי באוסטרליה הוקדש לענייני עבודה. דביבון הקואלה, הישן רוב שעות 
את  עבורי  סימל  איקליפטוס,  עלי  זלילת  מרוב  קלות  מסומם  כשהוא  היום 
הרושם הכללי שעשתה עלי אוסטרליה — ארץ מנומנמת שאין לה דאגות יותר 
באותם  שהתקיים  במירוץ  תנצח  האוסטרלית  היכטה  האם  מהשאלה  כבדות 

ימים בניופורט, רוד איילנד, שבארצות הברית.
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ערב מלחמת העולם השנייה היגרו לאוסטרליה “בונדיסטים“ רבים. הם הגיעו 
לאוסטרליה משום שהתנגדו למפעל הציוני, והחמיצו את ההפלגות האחרונות 
לאמריקה. במשך שנים המשיכו הבונדסטים לקיים גם במלבורן קהילת דוברי 
יידיש. הם יסדו במקום סניף של תנועת נוער, שחלפה מהעולם בעשן המשרפות: 
 .SKYF יוגענד פערבאנד“, שנודעה בראשי התיבות  “סוציאליסטישע קינדער 
במשך השנים גווע הלהט האנטי־ציוני, ומלחמת ששת הימים קירבה אפילו את 
הוזמנתי  בואי למלבורן  נודע דבר  היהודים. כאשר  הבונדיסטים הללו למדינת 
לחגיגה שערכה תנועת ה־SKYF. זו היתה חוויה מוזרה. על הבמה רקדו ושרו 
האוסטרלית  בנעימה  באנגלית  זה  עם  זה  שקשקשו  בלונדינים,  ילדים  ביידיש 
המתנגנת. נקראתי לברך את המסובים ולצהלת הכול הצלחתי לומר כמה משפטים 
יותר לגרמנית משובשת. הייתי עד לשרידיה של אחת  ביידיש, שצליליה דמו 
המחלוקות המרות שקרעו את הקהילות היהודיות במזרח אירופה, לפני השואה. 
נזכרתי בדברים שאמר פעם המנהיג הבולשביקי ּפלֶכַנֹוב, שעה שהתפלמס עם 
אנשי ה“בונד“: “בונדיסט הוא ציוני הסובל ממחלת ים ולכן אינו נוסע לארץ־

ישראל.“ ייתכן שבעידן המטוסים כבר ניתן להתגבר על המכשול הזה.

Yoko San is noisy today!

באותן שנים, לא כל יום הזדמן לישראלי להגיע למזרח הרחוק. החלטנו להוסיף 
מכספנו את הפרש מחירי הטיסה ולצרף למסע עשרה ימי חופשה ביפן. יהודים 
פי  על  אף  בתפקידי.  הקשור  עיסוק  שום  לי שם  היה  ולא  ביפן,  כמעט שאין 
ללוח  לצרף  ביקש  הוא  בטוקיו,  ישראל  לשגריר  בואנו  דבר  נודע  כאשר  כן, 
הזמנים שלנו שני עיסוקים שהוא יזם: הרצאה בפני האגודה הקיסרית ליחסים 
באחד  נערכה  ההרצאה  בקיוטו.  ישראל  אוהבי  בקהילת  וביקור  בינלאומיים, 
ממלונות הפאר בטוקיו, בנוכחות נשיא האגודה, הנסיך מיקסה, אחיו של הקיסר 
הירוהיטו. רוב הנוכחים בקהל לא הבינו אנגלית. דיברתי בעברית. את מלאכת 
התרגום עשתה מזכירתו היפנית של השגריר. דא עקא, שכל משפט שיצא מפי 
דרש לפחות דקה או שתיים של תרגום. שאלתי אותה מדוע זה לוקח כל כך 
הרבה זמן לתרגם כל משפט, והיא הסבירה שמבלי דעת אני משתמש במונחים 
ובמושגים הדורשים הסבר מיוחד. לא הספקתי לומר הרבה. קשה לומר האם 
דברי התקבלו. הנימוס היפני יוצר חציצה אטומה בין האורח ובין מארחיו. מכל 

.SONY מקום, זכיתי במכשיר הקלטה חדיש של
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בקיוטו הוזמנו לקהילה של נוצרים המאמינים כי ישו יחזור רק לאחר שכל 
אני  “בשורתי“.  קיוטו התכנסה לשמוע את  יתקבצו בארצם. קהילת  היהודים 
משתמש בביטוי נוצרי זה משום שהוצגתי כמי שמופקד על הבאת נוער יהודי 
ארצה. הם ראו בי אדם התורם ישירות להגשמת בשורתו של אוצוקי, מייסד 
הכת. סיפרתי להם על עבודתי ועל מסעותי בעולם היהודי, וזכיתי בתשואות 
רמות. הקהל קם על רגליו לכבדני ולהביע בפני הוקרה על פעולתי, התואמת 

את אמונת הקהילה.
הביקור בקיוטו היה עבורנו, כצפוי, שיא החוויה האסתטית שביקור ביפן 
עשוי להציע לתיירים. גני הסלעים במנזרים, ארמונות הקיסר, המקדשים העתיקים 
והשדרות הרחבות עטורות עצי הדובדבן היפים גם לא בעת הפריחה. בין סיור 
אבל  תפוסים,  היו  השולחנות  כל  קטנה.  במסעדה  משהו  לטעום  סרנו  לסיור 
המלצר שאל זוג צעיר האם נוכל להצטרף לשולחנם. התברר שהם סטודנטים 
לספרות אנגלית, והם היו נלהבים לשוחח אתנו באנגלית. הצענו להם לצאת 
וליד  נארה. שכרנו מכונית,  יומיים לעיר המקדשים העתיקה  בן  אתנו לטיול 

ההגה ישב איזומי, שקיבל לא מכבר את רישיון הנהיגה שלו.
בת הזוג יוקו, בחורה עדינה ושקטה, שהאנגלית שבפיה לא קולחת. בלילה 
ישנו ארבעתנו יחד במלון יפני על רצפת הטאטאמי, לאחר שהתרחצנו בבריכה 
שנחצבה ליד ההר הסמוך וניזונה ממי מעיין שפרץ מהסלע. זה היה מסע נפלא 
ומרתק. קושי קל היה נעוץ בעובדה שאיזומי מצא לנכון לבטא את גבריותו 
שכמעט  יוקו,  והעקלתוניות.  הצרות  בדרכים  ומהירה,  פרועה  בנהיגה  הגואה 
לא הוציאה הגה מפיה כל היום, העירה לו מדי פעם משהו ביפנית, בלחישה 
שבקושי נשמעה. לא הבנו את דבריה, אך ניתן היה לנחש שהיא מבקשת שיאט 
ויהיה זהיר יותר. אולם איזומי כנראה לא השתכנע, ולא האט. כעבור שתיים־
!Yoko San is noisy today. לא הצלחנו  שלוש הערות אמר לנו באנגלית: 
להתאפק ופרצנו בצחוק, אך הם לא נעלבו. גם הם הבינו את מופרכות הערתו 

והצטרפו אלינו בצחוק רם.

הילה

בראשית הקיץ של שנת 1972 נולדה בתנו השלישית. באותו יום התחילה עינת 
18 שנים. לטל מלאו 14  בין השתיים חצצו  את שירות החובה שלה בצה“ל. 
מתחילים  כאילו  היה  זה  התיכון.  בלימודי  הקיץ  בסוף  להתחיל  עמדה  והיא 
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הכול מהתחלה — חיתולים, בובות וכל השאר. כשנודע לי שצפויה לנו עוד בת, 
נגולה מלבי אבן כבדה. חששתי מפני הצטרפותו של בן למשפחה. כל השנים 
הורגלתי בבנות ולא ידעתי כיצד אשחק עם בן. לימים עתידה אראלה להיות 

זאת שמשחקת עם הנכדים בכדורגל.
כמקובל במשפחתנו, גם הילה היתה תינוקת עגלגלה, בלונדינית ובהירת 
אמרה  התינוקת  למראה  אבל  נעמה,  לה  לקרוא  חשבנו  הלידה  לפני  עיניים. 
לפחות  לה  חסר  וקמצים“.  “פתחים  של  כילדה  לה  נראית  לא  שהיא  אראלה 
“חיריק“ אחד. בהשראת מאור פניה של התינוקת החלטנו לקרוא לה הילה, אבל 
עינת כבר היתה בדרכה לבה“ד 12, וכאשר הגיעה לבסיס שמחה לשלוח גלוית 
ברוכה הבאה ל“נעמה בר־און“. את השם נעמה תירש בתה השלישית של הילה, 

כעבור 35 שנים.
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פרק שישה־עשר

 אידיאולוגיה, פוליטיקה
ושוב מלחמה

נחום גולדמן

מתפקידו  גולדמן  נחום  הודח  להנהלה,  נבחרתי  שבו  הכ“ז,  הציוני  בקונגרס 
העולמי  היהודי  הקונגרס  כנשיא  מעמדו  העולמית.  הציונית  התנועה  כנשיא 
נשמר. הד“ר גולדמן היה מקובל על ארגונים יהודיים רבים בעולם כולו. הוא 
כדי  השילומים  מכספי  יסד  שאותה  הזיכרון“,  “קרן  כנשיא  גם  לכהן  המשיך 
לעודד מפעלי תרבות יהודיים. לקראת הכינוס השנתי של שני מוסדות אלה 
ב“קרן  גולדמן  של  כסגנו  גם   — קצר  זמן  וכעבור  בהנהלתם,  כחבר  מוניתי 
הזיכרון“. מינויים אלה נתנו לי הזדמנות להכיר את רוב מנהיגי העולם היהודי 

ולקשור קשרים שסייעו לי בעבודתי בקרב הנוער.
ונשאר עד  ידידות. גולדמן היה  ובין גולדמן יחסי  עד מהרה נרקמו ביני 
מותו נער תפנוקים, שמעולם לא נטע שורשים בשום מקום. במידה שהיתה לו 
מולדת, היתה זו אירופה של ראשית המאה ה־20. לא אהבתי את הההתקפה 
שלוחת הרסן של העסקנים הציונים נגדו, ותמיד נהניתי מעולמו התרבותי הרחב 
והמרתק והערכתי את התמצאותו הרבה בענייני העולם הזה. הוא החזיק דירה 
בירושלים ונהג לבקר בעיר אחת לכמה חודשים על מנת לחדש את קשריו עם 
מנהיגי המדינה. נחום גולדמן נהג להזמין אותי לביתו מיד עם הגיעו לארץ. הוא 
היה מקבל את פני בחדר האורחים המהודר, כשהוא לבוש בחלוק קטיפה אדום 
מעוטר בשולי משי שחור. חדר האורחים היה מעוטר ביצירות מאוסף הציורים 
המעולה שאת רובו החזיק בביתו בפריז. אשתו היתה מצטנעת בחדריה, לאחר 

שהגישה לנו קפה ועוגיות.
בתנועה  הנעשה  על  ממני  לשמוע  מנת  על  גולדמן  אותי  הזמין  לכאורה 
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הציונית ובצמרת המדינה, אך למעשה הוא דיבר רוב הזמן, ונראה שהשתוקק 
לספר לי על עלילותיו ועל קשריו ההדוקים עם צמרת העולם. שמות של ראשי 
ממשלה ונשיאים נזרקו לחלל החדר כלאחר יד. הוא היה מבאי ביתו של הנרי 
ידע לספר מסודות הממשל האמריקני. הוא גם לא פסח אף  ותמיד  קיסינג‘ר 
פעם על פרטי פגישתו האחרונה עם אנטולי דוברינין, שגריר ברית המועצות 
בוושינגטון, שעמו קשר קשרים של ידידות אישית. עלי להודות שתמיד חשדתי 
בגולדמן כי דיווחיו מוטים ומושפעים מנטיות לבו. לא הבנתי מדוע הוא מוצא 
הוא  שמא  הרהור  עלה  דעתי  על  ג‘.  מדרג  ציוני  מנהיג  אותי,  לשתף  לנכון 

“מתאמן“ עלי לקראת דיווחיו לגולדה מאיר, שִאתה הקפיד לקיים קשרים.
יחסי הטובים עם נחום גולדמן לא הופרעו מביקורת שהבעתי בפומבי על 
 1970 בשנת  מחלוקת.  בינינו  נתגלעה  ימים  באותם  פעמיים  מעמדותיו.  כמה 
הגיע לשיאו המאבק למען יהודי ברית המועצות. העולם היהודי כולו התגייס 
תחת הססמה “שלח את עמי!“ )‘!Let my people go‘(. גולדמן היה מראשי 
המאבק ועמד במרכזו של כנס עולמי שנערך בבריסל ב־27-25 בפברואר 1971. 
בעיצומו של המאבק יצא גולדמן, הנון־קונפורמיסט הבלתי נלאה, בטענה שלצד 
המאבק למען זכות ההגירה, יש להציג לסובייטים גם תביעה לחידוש החיים 
היהודיים בברית המועצות עצמה. מבחינה עקרונית נראתה לי תביעה זו צודקת 
ונכונה, אולם העיתוי של העלאתה היה שגוי. שעה שכל העולם היהודי מתרכז 
בשאלת ההגירה, עלולה הצעתו של גולדמן להחליש את המאבק. באמצעות 
את  לפוגג  המועצות  ברית  עלולה  ילדים  וגני  כנסת  בתי  תריסר  חצי  פתיחת 
הלחץ. דברים חריפים שאמרתי בהנהלה הציונית ובפורומים אחרים התפרסמו 

בעיתונות. גולדמן לא כעס, וחזר להזמין אותי לביתו.

✦ ✦ ✦

הפולמוס השני היה עקרוני יותר. בראשית אפריל 1970 התפרסם מאמר רחב 
ציונית שכללה כמה  הוא פרש משנה  ובו  גולדמן,  נחום  עטו של  פרי  יריעה 
וכמה פסקאות אפיקורסיות והזמין ביקורת קשה. המאמר התפרסם בטרם שככו 
הרוחות מפרשה אחרת שנקשרה בשמו. בראשית אותה שנה הוזמן גולדמן בידי 
נשיא מצרים, גמאל עבד אל־נאצר, לבוא לקהיר לשיחות מדיניות. הממשלה 
קשה  מחלוקת  עורר  הדבר  ההצעה.  את  דחתה  מאיר  גולדה  של  בראשותה 
בציבור, שהגיעה לשיאה כאשר כמה “שמיניסטים“ כתבו לגולדה מאיר מכתב 
הסיכוי  החמצת  לנוכח  בצבא  לשרת  נכונותם  בדבר  ספקות  העלו  ובו  מחאה 
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להידבר לשלום. גם אני סברתי שגולדה טעתה בהחלטתה, אך למקרא מאמרו 
של גולדמן מצאתי לנכון להתפלמס עמו בנושאים האידיאולוגיים.

פרסמתי ב“הארץ“ מאמר, ובראשיתו הסתייגתי בתוקף הן מהקישור שעשו 
מקצת המבקרים בין שתי הפרשיות והן מההשמצות האישיות שפרחו בציבור. 
כדוגמת  ניטרלית,  למדינה  ישראל  את  להפוך  במאמרו  הציע  גולדמן  ד“ר 
שווייץ. הניטרליות תאפשר, לדעתו, לבנות מחדש את המדינה על בסיס המוסר 
היהודי ולהפריח את תרבותה. צלילי משנתו של אחד העם נשמעו היטב מדבריו 
של נחום גולדמן. יצאתי נגד טענתו של גולדמן שהמדינה קמה בדרך שאינה 
כל  חי  גולדמן  ד“ר  היהודית.  ולהיסטוריה  היהודי  לאופיו של העם  מתאימה 
חייו בגולה, ולכן לא הבין כי “עצם הקיום הריבוני תובע סוגי אחריות קיבוצית 
אחרים מאלו שהיו מוטלים על היהודי בגולה ולכן מחייב עיצוב מחדש של 
האופי היהודי. ]...[ את הדאגה לערכים ולמוסר יש לקיים מתוך המצב הריבוני 

ולא מחוצה לו,“ כתבתי.
כנגד הרושם הכללי של מאמרו, ששיקף אכזבה  מעל לכול, התקוממתי 
המתחרטים“  “סיעת  בין  ההבדל  על  דיברתי  במאמרי  מהציונות.  סוחפת 
רוע עד  ישראל כל כך הרבה  בין אלה שרואים במדינת  ו“סיעת הכואבים“. 
שהם מתחרטים על הקמתה מכול וכול, ובין אלה, כמוני, הכואבים את מצב 
ואת התופעות השליליות שהוא מחולל בחיינו. כאשר  הסכסוך עם הערבים 
קראתי את המאמר שנית, קרוב לארבעים שנה לאחר פרסומו, נבוכותי. ספק 

נאום בפני הקונגרס הציוני בירושלים
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רב אם הייתי כותב מאמר כזה היום. לא הצטרפתי ל“סיעת המתחרטים“ על 
תקומת המדינה, ואיני מתחרט על תרומתי האישית לאותה תקומה, אך בשנים 
האחרונות אני מתקשה יותר ויותר להגן על עמדותיה של מדינת ישראל. מן 

הסתם כשל כוחי.

עולים ונושרים

משפתחה ברית המועצות את שעריה, באביב 1970, התעוררה מחלוקת חדשה, 
יהודי  מוסדות  לבין  הציונית  ההנהלה  חברי  ורוב  ישראל  בין ממשלת  הפעם 
 Hebrew Immigrant Aid( “היאס“  ארגון  בנושא.  שעסקו  הברית  ארצות 
Society – HIAS( הופקד מטעם הקהילה האמריקנית על הטיפול בהגירתם 
של יהודים לארצות הברית, והג‘וינט עסק בסיוע ליהודים ששמו פניהם לארצות 
אחרות ולא לישראל. בארמון שֶנאּו )Schoenau(, באחד מפרוורי וינה, הקימה 
הסוכנות היהודית מחנה מעבר, שבו אוכסנו היהודים עד לעלייתם ארצה. עד 
מסרבים  המועצות  מברית  ברכבות  שהגיעו  היהודים  שמקצת  התברר  מהרה 
לעבור למחנה, בטענה שהם אינם רוצים כלל להגיע לישראל. הג‘וינט ו“היאס“ 
כניסה  אשרות  להסדר  בהמתנה  בווינה,  מלון  לבתי  אלה  יהודים  לכוון  החלו 
לארצוח הברית. כאשר גבר גל המסרבים, הקים עבורם הג‘וינט מחנה מעבר 
גדול בלַדיסּפֹולי, עיירה קטנה לא הרחק מרומא. פעילות ארגוני ההגירה של 

יהודי ארצות הברית עוררה זעם רב בישראל.
זעקת הממסד הישראלי נראתה לי מופרזת ומוטעית באופן עקרוני. סברתי 
שאסור לישראל למנוע מיהודי את הבחירה החופשית בארץ שבה יעדיף לחדש 
את חייו. יש לפעול בדרכי הסברה ותעמולה, אך אסור למנוע מיהודים אלה 
דעתי  את  הבעתי  לארץ־ישראל.  פעמיהם  לשים  השתכנעו  לא  אם  גם  עזרה 
בישיבות ההנהלה, אך הייתי היחיד שתמך בזכותם של הארגונים האמריקניים 
להגיש סיוע למהגרים. בעניין זה הייתי מבודד לחלוטין. עלי להודות שעם חלוף 
השנים, כאשר זרם המסרבים הלך וגבר עד כדי יותר ממחצית היוצאים מברית 
המועצות, נחלשה עמדתי ולא הוספתי להילחם על זכותם של יהודים לבחור 
את יעדי הגירתם. לא שיניתי את דעתי באופן עקרוני, אבל הלב כאב לראות 
כיצד מאות אלפי יהודים, שיכלו להגיע לארץ ולחזק את ישראל, נוטשים אותה 
ופונים אל “סיר הבשר“. לשמחתי לא רווחה התופעה באותו היקף ממאיר בימי 

העלייה ההמונית של שנות ה־90.
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פנים יפות במלחמה

הפוליטית  הקשת  מלוא  את  שירתתי  הציונית  בתנועה  פעולתי  שנות  במשך 
במדינה, מבית“ר בימין ועד לציונים הרדיקלים המקורבים לשמאל החדש. בכל 
אותן שנים התאמצתי לפעול מבלי לערב בהחלטותי את השקפותי המדיניות. 
בעניינים  השקפותי  את  מדי.  רב  פומבי  להשקפותי  מלתת  נמנעתי  גם  לכן 
מדיניים הבעתי בחוגי המפלגה או בסימפוזיונים אינטלקטואליים. רק במקרים 
יוצאי דופן חרגתי מדרכי וביטאתי בפומבי את השקפותי. בקיץ 1972 ראה אור 
ספרו של לובה אליאב “ארץ הצבי“. הספר העלה את חמתו של משה שמיר, 
איש “ארץ־ישראל השלמה“, שפרסם מאמר בוטה בגנות הספר. הוא כתב בין 
השאר: “אם יותן הספר בידי לוחמי צה“ל ]...[ לא אתפלא אם יהיו כאלה אשר 
הזדהיתי  עמדותיו  ועם  רבות  שנים  הכרתי  שאותו  אליאב,  נשקם.“  את  יניחו 
וביקש  חינוך ראשי  לעתים קרובות, פנה אלי כאל מי שהיה לא מכבר קצין 

שאגיב על הדברים.
מאמרי “פנים יפות במלחמה“ התפרסם ב“מעריב“ ב־11.8.72. זה היה מעין 
לחנך  הצנחנים, שעה שביקשו  קציני  עם  לוויכוחים שקיימתי בשעתו  המשך 
את לוחמיהם על ידי טיפוח שנאת האויב. משה שמיר האשים את אליאב כמי 
שמבקש לראות “פנים יפות במראה“. “יופי ומלחמה אינם מושגים הנדבקים 
היטב זה לזה,“ השבתי לו, “אך אם נשתמש במושג יופי כדרך היוונים הקדמונים 
כמושג נרדף לטוב ולנעלה — גם בקרב ובמלחמה כדאי המאמץ להבטיח שיהיו 

לוחמינו יפים.“
עם זאת, בראשית שנות ה־70 הרביתי לתדרך את שליחי המחלקה כיצד 
באוניבסיטאות  קוצים  כאש  שפשתה  הפלסטינית,  התעמולה  מפני  להתגונן 
המערב. המצב הקולוניאלי בפועל, שנוצר עקב הכיבוש והההתנחלות, העניק 
לפלסטינים יתרון תעמולתי ניכר. הנוסחה האידיאולוגית שבה דבקו כל הפלגים 
באש“ף של אותם ימים — השאיפה להקים בפלסטין “מדינה חילונית דמוקרטית“ 
— פירושה היה חיסולה של מדינת היהודים. יתר על כן, באמנה הפלסטינית 
נשלל באורח סוחף ועקרוני עצם קיומו של העם היהודי. כמי שמאמין בזכות 
כך שלכל  על  הצבעתי  הפלסטיני,  העם  גם של  עמים,  העצמית של  ההגדרה 
קבוצה של בני אדם עומדת זכות ראשונית להגדיר את זהותה ואת עצם קיומה 
עמים  של  זכותם  שמשמעו   ,self determination המושג  בין  הבחנתי  כעם. 
לריבונות מדינית, לבין המושג self definition, שמשמעותו קביעת עצם הקיום 
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של עם. תפנית מהוססת בעמדות אש“ף הסתמנה במועצת הארגון שנתכנסה 
ברבאט בשנת 1974, תפנית שלימים התגבשה תחת הססמה “שתי מדינות לשני 
עמים“. באותה עת היא היתה מצועפת בניסוחים דו־משמעיים ומעורפלים, ורק 
מומחים המפשפשים בדקויות יכלו להבחין בשינוי. בקמפוסים נמשך המאבק 
התעמולתי במלוא עוזו, ואנו נאלצנו להוסיף ולהילחם בדוקטרינות החסלניות 

של אוהדי הפלסטנים. 

תוכנית ירושלים

ההנהלה  גבוה.  להילוך  הכ“ח  הציוני  לקונגרס  ההכנות  נכנסו   1972 באביב 
הציונית מינתה ועדה מיוחדת לבחינת האידיאולוגיה הציונית לאור השינויים 
שחלו לאחר מלחמת ששת הימים. נטלתי חלק פעיל בדיוני הוועדה, אך מצאתי 
את עצמי מבודד ברוב הסעיפים. אפילו נציגי מפ“ם דבקו בניסוחים מיושנים 
ולא צידדו בהצעותי לעדכן את התורה ולהתאימה למציאות. איש לא התנגד 
לכך שהתנועה הציונית חייבת להפנות משאבים לחיזוקה של הגולה, אך נציגי 
כל המפלגות סירבו להצהיר על כך כחלק לגיטימי של התורה הציונית. המרב 
העם  אל  תביעה  הפניית  היה  הוועדה  בסיכומי  לכלול  מוכנים  היו  שהחברים 
היהודי לראות במדינת ישראל את מרכזו של העם היהודי. התנגדתי לניסוח 
מצב,  של  תוצאה  להיות  יכולה  ישראל  של  שמרכזיותה  טענתי  החד־צדדי. 
שייווצר רק אם התרבות המתפתחת בישראל תהיה עשירה ורלוונטית גם עבור 

יהודים שאינם חיים בתוכה. מרכזיות תרבותית יוצרים, לא תובעים.
“ארץ־ישראל  הוועדה תמיכה ברעיון  לניסוחי  ניסו להשחיל  הימין  נציגי 
השלמה“, אך ניסיונות אלה נדחו בידי רוב חברי הוועדה. אולם כאשר הוצע 
“זכות היסטורית“ על ארץ האבות, טענתי  ליהודים עומדת  כי  ניסוח הקובע 
של  נפשית  לזיקה  סובייקטיבי  ביטוי  אלא  אינו  היסטורית“  “זכות  שהמושג 
מישהו  דעת  על  שתתקבל  לצפות  כלל  שאין  זיקה  האבות,  ארץ  אל  יהודים 
מלבד היהודים. הצעתי להשתמש בביטוי מדויק יותר, “זיקה היסטורית“, אולם 

הצעתי נדחתה בקולות כל השאר, גם של ידידי ממפ“ם.
עבודת הוועדה סוכמה במסמך קצר שכותרתו “תוכנית ירושלים“. מסמך 
זה היה אמור להחליף את “תוכנית באזל“, שנתקבלה בקונגרס הציוני הראשון. 
לא הייתי מאושר מניסוח התוכנית, אולם קיבלתיה כנוסח שאומץ בידי הרוב. 
יהיה  המוסכמת  התוכנית  על  שיחתום  מי  רק  כי  החליטה  הציונית  ההנהלה 
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רשאי להשתתף במפקד החברים, שנערך ברחבי העולם, ובבחירות לקונגרס. 
כל העניין היה בראש וראשונה בעל משמעות סמלית, אך הדרישה הזו עוררה 

משבר שעמדתי במרכזו.
באותם ימים התכנסה בערד ועידת הארגון העולמי של הסטודנטים היהודים 
“ווג‘ס“. בקרב הסטודנטים כבר רחשו קולות חדשים. הם החליטו לנסח תוכנית 
משל עצמם, שכללה הכרה בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית. מול “תוכנית 
ירושלים“ העמידו הסטודנטים את “תוכנית ערד“, ודרשו לעצמם זכות חברות 

בתנועה הציונית על בסיס חתימה על תוכניתם. 
הדבר עורר התרגשות רבה בממסד הציוני. מצאתי את עצמי נתון תחת אש 
יותר מנוסחת הממסד, אולם  צולבת. הנוסח של הסטודנטים היה קרוב ללבי 
סברתי שזכותה של התנועה הציונית העולמית לדרוש מן המתפקדים לחתום 
על “תוכנית מינימום“ מוסכמת. טענתי כי “תוכנית ערד“ אינה עומדת בסתירה 
ל“תוכנית ירושלים“, אלא רק מרחיבה אותה וכוללת מרכיבים שלא מקובלים 
על הרוב. לכן הצעתי שעל טופס המפקד שעליו יתבקשו הסטודנטים לחתום 
יהיו מודפסים הן “תוכנית ירושלים“ והן “תוכנית ערד“. חלק מחברי ההנהלה 
זכיתי בתמיכתו של לואי פינקוס. אלא שכדרכם של  התנגדו להצעתי, אולם 
שלי.  הפשרה  הצעת  את  לקבל  וסירבה  התעקשה  “ווג‘ס“  הנהגת  סטודנטים, 
הימין  אנשי  היו  שחלקם  הישראלים,  הסטודנטים  התאחדות  מנהיגי  אפילו 
של  העקרונית  זכותם  על  בתוקף  עמדו  ערד“,  “תוכנית  נגד  בערד  והצביעו 

סטודנטים להגדיר את עצמם ולשמור על עצמאות ארגונם.
החלטתי אפוא להתמודד עם הבעיה פנים אל פנים, וחיברתי מסמך מפורט 
ארגוני  לכל  והופץ  ולספרדית,  לצרפתית  לאנגלית,  תורגם  המסמך  בנושא. 
בהצהרה  ולכל שליחי המחלקה. פתחתי  הסטודנטים שהיו קשורים במחלקה 
ולתבוע  כעם,  עצמם  את  להגדיר  הזכות  לפלסטינים  קיימת  לדעתי  שגם 
מן  שהשתקפה  השטחיות  נגד  טענתי  אולם  משלהם,  למדינה  זכות  לעצמם 
ערך  אינה  עצמית  להגדרה  “הזכות  הסטודנטים.  של  הפשטניות  ההצהרות 
אבסולטי ובלתי תלוי,“ טענתי, “זכותו של כל קולקטיב חייבת להיות מוגבלת 
על ידי מימוש אותה זכות עצמה בידי הצד השני לסכסוך.“ הקושי נעוץ בכך 
שהפלסטינים מגדירים את עצמם, כמפורש באמנה שלהם, על ידי שלילת אותה 
ידי מניעת  זכויותיה על  זכות מהיהודים. “קבוצה לאומית הטוענת להגשמת 
אותה זכות מאחרים, מאבדת את התוקף המוסרי של תביעתה ]...[ זכותם של 
הפלסטינים עומדת להם רק אם אין היא מעמידה בספק את זכותה של ישראל 
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להתקיים. ]...[ זכות ההגדרה העצמית של הפלסטינים יכולה להתקבל רק על 
בסיס הכרה בזכות היהודים למדינה משל עצמם.“

תוכניתו  ועל  הממסד  על  להגן  כשעלי  שנוצר,  המצב  מן  מתוסכל  הייתי 
השמרנית. ניהלתי מספר דיונים מתוחים עם מנהיגי הסטודנטים, אולם לזכותי 
ארגוניהם חרף  הציונית על תקציבי  עמדה העובדה שהגנתי בתוקף בהנהלה 
“מרידתם“. הדיונים לא חרגו אפוא ממידת האמון והידידות שמכלול פעולתי 

בקרב הסטודנטים הקנתה ליחסי עמם. 

מלחמה בפעם הרביעית

בימי כיפור נהגתי, מזה שנים, לצום וללכת לבית הכנסת כדי לשבת בתפילה 
עם כל עם ישראל. בימים הנוראים של שנת תשל“ד הזמין אותי אליהו אלישר, 
בטלביה,  שלו  הכנסת  בבית  להתפלל  בירושלים,  הספרדית  הקהילה  מראשי 
מרחק הליכה מביתנו. לאחר תפילת מוסף הוכרזה הפסקה ואני הלכתי כדרכי 
לבלות שעה קלה עם ידידים הגרים בסמוך. בשעה שתיים נשמעו ברחבי העיר 
אזעקות עולות ויורדות. היה ברור שמשהו יוצא דופן מתרחש. נחפזתי הביתה. 
אראלה כבר פתחה את הרדיו ונודע לנו דבר ההתקפה המתואמת של הצבא 
הגולן.  וברמת  סואץ  תעלת  לאורך  צה“ל  עמדות  נגד  הסורי  והצבא  המצרי 

לבשתי את המדים, שהיו שמורים במרומי הארון, ונסעתי לתל אביב.
המילואים של  ביחידת  לבקשתי  הוצבתי  הקבע  שירות  את  מאז שעזבתי 
דובר צה“ל, בתפקיד לא מוגדר. כאשר התייצבתי אמר לי הדובר: “אתה כבר 
תמצא לך מה לעשות.“ בזכות עברי לא מיחה איש בידי כאשר ירדתי ל“בור“, 
כדי לעמוד מקרוב על מהלך המלחמה. משה דיין ודוד אלעזר, מפקדי וידידי 
מימי מחלקת ההדרכה, קיבלו את פני בידידות, אך לבד מתקיעת כף לא החלפנו 
מילה. הם היו נתונים לדאגותיהם. איש לא הפריע לי להיכנס אל חדר המלחמה, 
לשוחח עם קציני המבצעים ולקבל תמונה מפורטת על הנעשה בחזיתות. נותרה 
בידי שעה קלה עד להתכנסות פורום ההסברה, שנמניתי בין חבריו. סרתי אל 
שכנו  למועדון  בצמוד  קפה.  כוס  ללגום  סוקולוב,  בבית  העיתונאים  מועדון 
לי תמונה  כאן התבררה  החזית.  אל  צבאיים  כתבים  המשרדים שמהם שוגרו 
מוזרה. העיתונאים שהיו מוצבים במילואים של דובר צה“ל, והוגדרו כ“כתבים 
צבאיים“, היו ברובם עיתונאים צעירים. לעומתם, העיתונאים הבכירים של רוב 
והסתובבו בבית סוקולוב בניסיון להציל פיסות  נותרו ללא טיפול  העיתונים 
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שהיו  העברית,  העיתונות  של  הפובליציסטים  טובי  מזה.  זה  ופרשנות  מידע 
אמורים להכין מאמרים על אודות המלחמה, היו נבוכים ונעדרי גישה אל מקור 
ידיעות מהימן. הצעתי לדובר צה“ל לקיים פורום בלתי רשמי, שאליו יוזמנו כל 
העיתונאים החפצים בכך, לשם עדכון ותדרוך שאתן להם לפי הקווים שיגובשו 

בישיבות פורום ההסברה.
המערכה,  מימי  יום  וכל  ברבים,  הפורום  של  קיומו  דבר  נודע  מהרה  עד 
בשעה ארבע אחר הצהריים, הצטופפו כעשרים מבכירי העיתונות הישראלית 
באחד מחדרי בית סוקולוב. אני עדכנתי אותם במידע שאספתי ב“בור“ ובפורום 
ההסברה, והוספתי דברי פרשנות משלי. לא פעם קראתי למחרת היום מאמר 
נרחבים  קטעים  ובו  אשד,  חגי  של  או  סלפטר  אליהו  של  מרקוס,  יואל  של 
ממה שסיפרתי להם ביום הקודם. לא הייתי צריך להסתיר “סודות“, שכן בכל 
הפגישות נוכח גם נציג הצנזורה. ליתר ביטחון, כדי לאפשר לי ביטוי חופשי, 
ביקשתי מהנוכחים לא לצטט דברים בשמי. אחרי הכול “אינני פיגורה חשובה 
כאן. ]...[ אנסה לסייע לכם בפענוח המצב ולהבהיר דברים כאיש הנמצא בתוך 
העסק.“ בדרך כלל התקיימה גם שיחה שבה הביעו עיתונאים את סברותיהם, 
למאמריהם.  שמרו  שאותם  הרעיונות  את  מלהסגיר  נזהרו  שהעיתונאים  אלא 
לכן גם נתבקשתי לערוך פגישות אישיות, שבהן הוזמנתי להגיב לרעיונותיהם 

ולאשר את דיוק הנחותיהם. 

✦ ✦ ✦

היום  ג‘,  יום  של  בבוקרו  סואץ  תעלת  בחזית  נגד  להתקפת  יצא  צה“ל  כזכור, 
הרביעי ללחימה. ערב ההתקפה נאם הרמטכ“ל את “נאום שבירת העצמות“ שלו. 
ההתקפה של אוגדת האלוף אדן נכשלה, תוך אבדות כבדות, והמצרים הוסיפו 
להתבסס לאורך התעלה בצדה המזרחי לאחר שכבשו את כל המעוזים של “קו 
)לימים  יובל  ירמיהו  מהחזית,  היישר  אלי,  הגיעו  המחרת  יום  בצהרי  בר־לב“. 
פרופסור לפילוסופיה בעל שם עולמי( ומיכה שגריר )לימים מטובי במאי הסרטים 
בארץ(. שניהם גויסו למילואים של גלי צה“ל. הם נסעו כל הלילה והגיעו עייפים, 
נרגזים ונרגשים. הם באו להתריע על הפער הבלתי נסלח בין הדברים שנשמעו 
מפי דוברי הממסד ובין המצב שנוצר בפועל בחזית, מצב שאותו חזו במו עיניהם. 
חיילים בחזית התחילו להטיל ספק באמינות דוברי הצבא, ומרירות פשטה בקרבם. 
יובל ושגריר, שהכירו אותי מימי עבודתי כקצין חינוך ראשי וידעו על קשרי עם 

משה דיין, החליטו להבקיע עם זעקתם אל הצמרת באמצעותי.
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התקשרתי אל ישראל גלילי, יושב ראש פורום ההסברה, וביקשתי פגישה 
מיידית. מיכה וירמיהו תיארו בפני השר את מה שראו עיניהם, סיפור על מוָרל 
ירוד ועל תחושת ייאוש בקרב הגייסות. הדברים שסיפרו היו חשובים, אולם 
בינתיים השתנו גם הנסיבות. הרמטכ“ל ושר הביטחון הבינו את המצב לאשורו 
והורו על שינוי האסטרטגיה. נוסח הדיבורים של קציני צה“ל התחלף ונעשה 

שקול יותר. דיין החליט לומר לציבור דברים גלויים.
בערב היום הרביעי למלחמה הצטרפתי לפגישה שערך משה דיין עם עורכי 
העיתונות, בלשכתו. דיין נראה סחוט וקודר, ושידר פסימיות עמוקה. השתתפתי 
מגילוי  התרשמתי  ותמיד  העיתונות,  עורכי  עם  דיין  שקיים  רבים  במפגשים 
לבו, מיושרתו ומהכבוד שחלק לנוכחים. הוא הסביר למסובים בגילוי לב את 
תפיסתו את מה שקרה. בין השאר אמר להם: “גם אם ננצח בגולן וגם עם נכה 
את המצרים בתעלה — הפסדנו את המלחמה הזו. עצם התעוזה לתקוף והצלחת 
המצרים לחצות את התעלה ולהשמיד את “קו בר־לב“ יצרו מצב חדש. אמינות 

ההרתעה של צה“ל נפגעה ומצב יחסינו עם הערבים שוב לא יהיה כשהיה.“
גרשום  בבכי.  פרצה  “דבר“,  עורכת  זמר,  חנה  וקשים.  מרים  היו  הדברים 
היה  כך!“  אלינו  לדבר  רשאי  “אינך  דיין:  בפני  הטיח  “הארץ“,  עורך  שוקן, 
ברור שהנוכחים מבקשים קורטוב של נחמה, ודיין סירב לעשות שקר בנפשו 
באותה  שנכחו  אנשים  מפי  דברים  קראתי  לימים  מבוקשם.  את  להם  ולספק 
פגישה, וראו בה את כישלון מנהיגותו של דיין. אני התרשמתי עמוקות מהדרך 
המעמיקה והכנה שבה הוא הציג את המצב החדש שנוצר. עד היום לא ברור 
לי מה חולל את הפער הזה בין התרשמות רוב הנוכחים ובין התרשמותי. האם 
היתה זו התרשמות של חסיד שוטה, או שמא היתה זו אי־יכולת מצד עורכי 

העיתונות להתמודד באותה שעה עם האמת המרה.

דרור

באחד מימי חג הסוכות נודע לנו שאחייני דרור, בנם של מירה ובן, נהרג בגולן 
המלחמה  פרוץ  עם  לקונייטרה.  שממזרח  במובלעת  שהתרחש  שריון  בקרב 
נמצא דרור בשלהי קורס קציני השריון. תחילה לחם בגזרת התעלה, ואחר 
ביקש לחלץ  בו כאשר  פגז תותח פגע  בגולן.  ולחם   188 צורף לחטיבה  כך 
צוות שנלכד בטנק בוער. הוא נקבר קבורה זמנית בנהריה. כאשר האתר נפתח 
את  כבשה  מירה  הארעי.  לקברו  ועלינו  למירה  התלווינו  קרובים,  לביקורי 
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וניגוב  שיניים  לבד מחריקת  חיצוני,  ביטוי  לסבלה  נתנה  ולא  וצערה  אבלה 
דמעה שנמלטה. סביבנו היו פזורים אבלים רבים בין הקברים הטריים. היה 
כאן מגוון של האוכלוסייה הישראלית. אישה בלבוש מזרחי גהרה על הקבר 
היא  התחוח.  לתל  מתחת  הקבור  בנה  את  להחיות  ביקשה  כאילו  הסמוך, 
השמיעה מדי פעם זעקות קורעות לב ומרטה את שערות ראשה. לא יכולת 
ולמרוט  לזעוק  יותר  טוב  כמה  עד  הרהרתי  וזעמה.  כאבה  בעוצמת  לטעות 
שערות. היכולת להחצין את האבל, והרצון להפגינו ברבים, נראו לי אנושיים 

מאוד ונגעו ללבי.
לא הכרתי את דרור מקרוב. בילדותו גרו הוריו בצפון ולא הרבינו להיפגש 
מהבית.  נעדר  הזמן  ורוב  הצבאית  בפנימיה  סיים  התיכון  לימודי  את  ִאתם. 
לאחר מות אימא עקרו הוריו של דרור לבית ילדותנו, אך דרור כבר היה בצבא. 
הוא נראה לי תמיד כנער מסוגר ומרוחק. ברבות השנים נוכחתי לדעת עד כמה 
טעיתי, והצטערתי צער רב שלא ניתן לי להכירו מקרוב. פעמיים בשנה אנו 
לציון. פעם  בית הקברות הישן בראשון  עולים לקברו, בחלקה הצבאית של 
עם כל עם ישראל, ביום הזיכרון, ופעם ביום אבלנו הפרטי. עברו כבר למעלה 
משלושים שנה, ועדיין מגיעה לשם מדי שנה קבוצה מידידיו של דרור, בתיכון 
ובצה“ל. לאחר הטקס אנו מתכנסים בחצר ילדותנו, והחברים מספרים על דרור 
השנה  ביום  לקרוא  מסורת  הנהיגו  ובן  מירה  והערכה.  חיבה  רוויי  סיפורים 
שירים שדרור כתב בנעוריו, וקובצו לאחר מותו בחוברת. שירים נוגים וספוגי 

געגועים טמירים.

בקילומר ה־101

צה“ל  דובר  לתוקפה.  המצרית  בחזית  האש  הפסקת  נכנסה  באוקטובר  ב־23 
העמיד לרשותי ג‘יפ ונהג, ויצאתי לסייר בשדה המערכה. התחלנו את הסיור 
בגזרה הצפונית. ביקשתי לעמוד על אופייה של המערכה בימיה הראשונים 
וסרתי אל מפקדת החטיבה במחנה ּבַלּוזה, לא הרחק מקנטרה. במשרד המח“ט 
אמרו שהוא עומד להגיע בעוד כשעה, והחלטתי להמתין לו. בשולחנו מצאתי 
חוברת על טילי ה“סאגר“, שבראשית המערכה עשו שמות בשריון של צה“ל. 
בחוברת תואר הטיל על כל פרטיו ותכונותיו. ביצועיו היו רשומים שם שחור 
על גבי לבן. כאשר חזר המח“ט שאלתי אותו האם קרא בחוברת. “כמובן!“ 
השיב הקצין. “למה אם כן כל כך הופתעתם?“ שאלתי. המח“ט השיב: “לא הרי 
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קריאה בחוברת כהרי היתקלות בשדה הקרב. הסאגר נראה אחרת בשרטוטי 
החוברת ואחרת כאשר הוא מתפוצץ לך בפנים.“ תשובתו סימלה עבורי את 
קוצר יכולתו של צבא לדמות את אופי הלחימה הצפויה לו, ואת אי־יכולתו 
קורה  זה  מהפכניים.  במצבים  מעמיד  הקרב  ששדה  לבעיות  תשובה  לתת 
כאשר מופיעים בשדה הקרב כלי נשק חדישים ומשנים לחלוטין את פניו. זה 
קרה לאבירים הצרפתים בשדה אז‘נקור בשנת 1415. זה קרה לצבא הצרפתי 

בפלנדריה בשנת 1940.
אותות הקרב.  היטב  ניכרו  ניטשה המערכה,  לאזור שבו  כאשר התקרבנו 
אלה  כל   — בחולות  התקועים  הרכב  וכלי  הפגזים  מכתשי  השרפות,  אפר 
רוב  היו  שהפעם  אלא  הימים“,  ו“ששת  קדש  מבצע  מראות  את  לי  הזכירו 
המרכבות השרופות מסומנות באותות של צה“ל. עברנו את התעלה על גשר 
הרפסודות. פנינו צפונה והגענו למפקדתו של אריק שרון. אוגדתו פעלה בגזרת 
איסמאעילייה, אך לא הצליחה לעקור את המצרים מהעמדות שהגנו על העיר 
ממערב. אריק לא היה במקום, אך פגשנו את יעל דיין, שאותה הכרתי מילדותה 
בתקופת מגורינו בבית הוריה בירושלים. גם דב שיאון היה שם, וניתן לומר 
שהיינו עדים לרומן שהביא לנישואיהם. דברים ששמענו מפי צנחנים שלחמו 
באזור העציבו אותנו מאוד. הדברים שיקפו מצב רוח קודר, עקב ריבוי האבדות 
שספגו הכוחות בימים האחרונים של המלחמה. הצנחנים דיברו על התקפות 
מיותרות. מישהו סיפר שכאשר הגיעה פקודה של שרון לנסות הסתערות נוספת 
על פרדסי איסמאעילייה, אמרו לו הלוחמים: “כאן זה לא דגניה, די עם שפך 

הדם.“ ואריק ביטל את פקודתו.
המשכנו דרומה על כביש שנסלל בין המחנות הבריטיים הישנים. במחנות 
אלה שירתו אַחי יחזקאל ובן במלחמת העולם השנייה, ו“זכרתי“ את המראות 
על  עלינו  כליל.  כבו  כולן  שלא  שרפות  ריח  עמד  עוד  באוויר  ממכתביהם. 
כבר  ה־101  לקילומטר  הגענו  כאשר  מערבה.  ודהרנו  לקהיר  המוליך  הכביש 
גמאסי  הגנרל  בין  השיחות  התקיימו  שבהם  גדולים,  אוהלים  מספר  שם  נטו 
והאלוף יריב. המקום היה שקט, ורק מספר שוטרים צבאיים משועממים חיממו 
מזון מקופסאות שימורים, על מדורות מאולתרות, או שיחקו שש־בש. הגענו 
עד לפלוגת הטנקים שחסמה את המשך הדרך לקהיר. חיילים עמדו לצד הדרך, 

פשטו חולצות, השתזפו ועישנו סיגריות. 
השחרור  טופסי  על  לחתום  הנשק,  את  להחזיר  למטכ“ל,  סרתי  למחרת 

ולקבל את דמי השירות במילואים.
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“החלוץ היהודי“

כאשר התקרב מועד הקונגרס, והוחל במשא ומתן על הרכב ההנהלה, התברר 
זו  לסיעה  וכי  רפ“י  מנאמני  הוא  בר־און  מרדכי  כי  וטען  חזר  ספיר  שפנחס 
לא מגיע תפקיד נוסף בהנהלה. ספיר לא מצא לנכון לשוחח עמי על הנושא 
ולבדוק את עמדתי. הוא פסק שתביעה נוספת של רפ“י תחייב אותו לוותר על 
שירותי. כעסתי מאוד, ובהסכמתם של שמעון פרס ומשה דיין הצטרפתי לפורום 
“חברינו“, פורום של חברי רפ“י לשעבר במפלגת העבודה שנשאו בתפקידים 
בכירים בממשל הישראלי: חברי כנסת, שרי ממשלה, בכירי ההסתדרות ונציגים 
בהנהלה הציונית. כדי להפגין את צעדי הנרגז הופעתי בנאום קצר בכנס שכינסו 
אנשי רפ“י באותם ימים באולם הסינרמה בתל אביב. הכנס ההוא נחשב כאיום 

בפרישה.
פעילות  את  שאת  ביתר  לחדש  החלטתי  בירושלים  שולחני  אל  בשובי 
מחלקתי והמוסדות הסמוכים על שולחנה. אחד המעשים הראשונים שהתכוונתי 
עבור  וציוני,  יהודי  לחינוך  המכונים  פעילות  של  ניכרת  הגדלה  היה  לעשות 
הנוער בישראל שהיה זקוק לעידוד ולהבהרת המצב הלאומי החדש. עד מהרה 
התברר שמשרד החינוך החליט להקציב משאבים רבים במגמה זו. צבי צמרת 
הופקד על ידי השר אלון על הקמת רשת נרחבת של סמינרים לבני הנוער, לפי 
הדגם שפיתחנו במכונים שלנו. לרשות משרד החינוך עמדו משאבים גדולים 
בהרבה מאלה שעמדו לרשותנו. הסכמנו אפוא להעביר את האחריות לטיפול 
בנוער הישראלי למשרד החינוך, ואני ביקשתי להתמקד בשיקום אמון הנוער 

היהודי בגולה במדינת ישראל.
חיפשתי מפעל חדש שייתן ביטוי למאמץ המחודש הזה. נציגויות המחלקה 
בכל הארצות עדיין החזיקו רשימות של צעירים שהתנדבו עם פרוץ הקרבות. לא 
מנענו מהצעירים להגיע לארץ, למרות שלא היה צורך דחוף בגיוסם. התנגדתי 
לממן תיירות לימים ספורים, ותופעת ההתנדבות דעכה במהרה. למעשה, רוב 
הנרשמים לא הגיעו ארצה. עתה גיבשנו תוכנית שבמסגרתה ייקראו בני נוער 
בגולה להתנדב למשימות שונות בארץ, למשך תקופה משמעותית, הן כתרומה 
שם  חיפשתי  הישראלית.  החוויה  את  לספוג  כהזדמנות  והן  הישראלי  למשק 
דרמטי ומקורי למבצע, אך יגעתי ולא מצאתי. לבסוף קראנו למפעל בשם לגמרי 

לא מוצלח — “החלוץ היהודי“.
בפתח  ויכלול  שנה,  חצי  על  יעמוד  המינימלי  ההתנדבות  שמשך  קבענו 
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מגוון  הוצע  למתנדבים  עברית.  ללימוד  אולפן  של  שבועות  שישה  התקופה 
של תעסוקות, בקיבוצים, במושבים ובערי פיתוח. כללנו גם תוכנית חינוכית 
לכל  התוכנית,  עיקרי  את  ששרטט  מסמך  הפצתי  והציונות.  ישראל  להכרת 
נציגויות המחלקה ולכל התנועות והארגונים שהיו קשורים בעבודתנו. אולם 
המבצע, שנולד כנפל, לא התרומם. רוב הצעירים שנרשמו להתנדבות בימים 
הראשונים ללחימה לא נענו לקריאתנו וגל חדש לא ניעור. על סדר היום עמדו 
הביקורת והספקות. אכזבה ניכרה בקרב הנוער היהודי בגולה. ישראל לאחר 

מלחמת יום הכיפורים היתה שונה גם בעיני הגולה.
בראשית השנה האזרחית כינסה ההנהלה הציונית מנהיגים יהודים מרחבי 
העולם. הכנס נועד להפגין את תמיכת יהודי הגולה בישראל, בשעתה הקשה, 
ויזל.  אלי  ידידי  גם  לכנס  הוזמן  השאר  בין  הפעילים.  של  רוחם  את  ולרומם 
בלעם  כמעשה  לו  שאירע  לי  נראה  אך  עיניים,  בכיליון  פיו  למוצא  ציפיתי 
במהופך. הוא בא לעודד ונמצא מדכא. התזה העיקרית שביקש לבטא היתה כי 
לנוכח ניסיון השואה אסור לעם היהודי לשקוע בייאוש ובעוגמת נפש משתקת. 
עד כאן הסכמתי לדבריו, אך תוך כדי פיתוח התזה שלו הוא יצא במתקפה נגד 
ביטויי הייאוש והאכזבה בקרב הישראלים. יותר משנשמעו מפיו דברי עידוד, 
אותי.  הכעיסו  הדברים  המדוכדך.  הלאומי  הרוח  ממצב  סלידתו  מהם  בצבצה 
סברתי שאלי ויזל, היושב לבטח בניו יורק, אינו זכאי להטיף לנו מוסר או לבוא 
אלינו בטרוניות בעודנו דואבים ומנסים ללקק את פצעי הכישלון. היינו זקוקים 
כתבתי  נזעם,  הביתה,  בשובי  מוסר.  להטפת  לא  ולרעות,  לאמון  רגע  באותו 
לאלי מכתב מר. למחרת נרגעתי והמכתב לא נשלח, אולם ביחסי לאלי נשאר 

צל של עננה.

✦ ✦ ✦

את  דרישותיה  בראש  שהציבה  המחאה,  תנועת  וגאתה  הלכה  תשל“ד  בחורף 
התפטרותו של דיין. הורים שכולים צעקו לעברו “רוצח!“ וברחובות קראו אחריו 
במשבר  לדון  פגישותיה,  את  חידשה  מרפ“י  “חברינו“  קבוצת  גנאי.  קריאות 
שנוצר. הלב נכמר בקרבי, אך לא יכולתי להסכים עם דעת רוב חברי הפורום, 
שאשמת המפלה אינה מונחת גם לפתחו של דיין. עם זאת, הטלת כל האשמה 
לפתחו בלבד נראתה לי שגויה ופסולה אף היא. דיין שב והגיש את התפטרותו, 
אך גולדה מאיר הפצירה בו שיצטרף לממשלתה החדשה. חברים רבים מהפורום 
שלנו הפצירו בו שיחזור בו מהתפטרותו. הם חששו למעמדה של רפ“י. שלושה 
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נבון  יצחק  קולק,  טדי  מהממשלה:  דיין  של  בהתפטרותו  תמכו  בלבד  חברים 
כעבור שלושה  אולם  החדשה,  לממשלה  דיין  הצטרף  דבר  בסופו של  ואנוכי. 
חודשים, בעקבות פרסום ממצאי ועדת אגרנט, החליטה גולדה מאיר להתפטר 
וִאתה הממשלה כולה. לימים אמרה לי רחל, רעייתו השנייה של משה, שעמדת 
השלישייה כאבה לדיין במיוחד. במבט לאחור נראה לי שדיין יכול היה לחסוך 

לעצמו לפחות מקצת מהכעס והביזיון, אילו שמע אז לעצתנו.

אריק )אהרון הכהן(

לנפילתו של  תום השנה הראשונה  לנו שמחה במשפחה. לאחר  היתה  בסתיו 
דרור, נישאה עינת לאריק כהן, ידידה מאנשי ה־DEJJ שעלה ארצה. לא אהבנו 
את סגנון החתונות המקובל, עם תזמורת ורבע עוף באולם נוצץ. העדפנו לקיים 
מסיבה צנועה לידידים ובני משפחה ב“מרכז תרבות עמים לנוער“, מוסד שבו 
עבדה אראלה. את המוזיקה סיפקו ידידיו של אריק, עם גיטרות. עינת לא רצתה 
ואנוכי  אראלה  כאשר  יפה.  פרחונית  שמלה  והעדיפה  לבנה,  מלמלה  שמלת 
התחתנו לא נכח במקום צלם ולא נותרו לנו תמונות מהשמחה. גם הפעם לא 
ונותרו  רבים,  חובבים  צלמים  במקום  היו  הזה  בדור  אולם  רשמי,  צלם  הוזמן 
עמנו תמונות יפות מהאירוע. נוסף לבני משפחתנו, ובני משפחת כהן שהגיעו 
וידידים מתחום  עובדי מחלקתי  חברים,  הרבה  הזמנו  לרגל השמחה מצרפת, 
טעינו.  אך  יגיעו,  לא  החיצון  מהמעגל  המוזמנים  שרוב  חשבנו  הפוליטיקה. 
זיכו אותנו בהשתתפותם, ובסופו של דבר לא  וגד יעקבי  אפילו שמעון פרס 

הספיקו הכריכים המעולים ועוגות הפלא שהכינו אראלה וכמה מידידותיה.
אריק נולד וגדל במשפחה מסורתית, וכל ימיו היה שומר שבת וכשרות. 
להקים  הסכימה  היא  גמורה.  חילונית  היתה  הצעיר“,  “השומר  חניכת  עינת, 
משפחה שומרת מצוות, אך לא ויתרה על השקפת עולמה החילונית. ברבות 
הימים הקצין אריק במידת מה את דתיותו, אך נשאר אדם מודרני בכל עניין אחר. 
הוא גם המשיך את לימודיו וזכה בתואר דוקטור מאחת המכללות המפוארות 
של פריז. לימים זכה למשרת מרצה בכיר באוניברסיטת בר־אילן, פרסם ספרים 
ומאמרים רבים, והיה לאחד המומחים הבולטים בחקר החינוך היהודי בתפוצות. 
הקשרים בינינו הדוקים, ואנו מרבים לסעוד אלו אצל אלו. אראלה מקפידה על 
בישול בכלים מיוחדים כל אימת שאריק אוכל על שולחננו. בין כה וכה נהגנו 
לקדש על היין, ובנוכחותם אני מקפיד גם על נטילת ידיים ועל ברכת המזון. 
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מעולם לא ניסינו להשפיע על הילדים בכיוון החילוני. לדאבון לבו של אריק, 
ייתכן שהתרשמו  היו לחילונים.  ובהתבגרם  הילדים לא המשיכו את מסורתו 
ולקיים מסורת  יהודית מובהקת  זהות  ניתן לשמור  ממה שראו בביתנו, כיצד 

מבלי לדבוק במצוות ההלכה.

חילופי גברי בצמרת

בוקר אחד, באביב 1974, התעוררתי לצלצול הטלפון. משה ריבלין, מנכ“ל הסוכנות 
היהודית, הודיע לי כי שעה קלה קודם לכן נפטר בשנתו במלון המלך דוד לואי 
פינקוס, יושב ראש ההנהלה הציונית. תוך עשר דקות הגעתי למלון. גברת פינקוס 
קיבלה את פני בשלווה עגומה, אך במאור פנים. התרגשתי. אף שלא היינו מקורבים, 
חיבקתי אותה. בעלה המת עדיין שכב במיטתם, בחדר הסמוך, מכוסה בשמיכה. 
פינקוס היה בוגר ממני ב־16 שנים, אך במשך חמש שנות עבודתנו המשותפת 
נקשרו בינינו קשרי אמון וידידות. לעתים נראה היה לי שהוא מתייחס אלי כאל 

אח צעיר. מותו בא כהפתעה והותיר חלל ריק, לפחות בעולמי.
את מקומו כיושב ראש ההנהלה מילא פנחס ספיר, שר האוצר האגדי. לאחר 
נפילת ממשלתה של גולדה מאיר נראה היה שספיר עייף מן המעמסה, ומעדיף 
ליטול על עצמו משימה פחות שוחקת. ההיכרות שעשיתי עמו, במשך תקופת 
הפתעה.  לי  זימנה  הציונית,  התנועה  של  הפירמידה  בראש  הקצרה  כהונתו 
מסיפורי ידידים שעבדו במחיצתו התרשמתי שספיר הוא איש תקיף המטיל מורא 
על כל הסובבים אותו, איש שאינו משלים עם מעצורים המונחים על דרכו. אדם 
מחוספס ורגזן, ובלשון הימים ההם “בולדוזר“. והנה התברר לי שספיר הוא אדם 
סנטימנטלי, רך, רגיש וחם. פגשתי אדם כלבבי. בעל חוש הומור, חובב רכילות 
המהולה באהבת הבריות. לצערי הרב הלך גם הוא לעולמו, באוגוסט 1975, כאשר 

לקה בלבו שעה שהשתתף בהכנסת ספר תורה באחד ממושבי הדרום.
של  בחירתו  הפרישה.  בימי  רפ“י  מראשי  אלמוגי,  יוסף  תפס  מקומו  את 
אלמוגי לתפקיד הבכיר בתנועה הציונית לא היתה מעשה המתבקש מאליו. היא 
נבעה מחשבונות הקשורים בתשבץ המשרות של המפלגה. אלמוגי היה חסר 
ולא הכיר את בעיות הפעולה הציונית בגולה.  ניסיון בעבודה עם התפוצות, 
עלי לציין גם שאישיותו לא הרשימה אותי במיוחד. הוא היה ללא ספק בעל 
תחכום.  וחסרי  פשטניים  לי  נראו  ודבריו  מחשבתו  אך  פוליטיים,  כישרונות 

יחסינו היו קורקטיים, אך אף פעם לא התחממו מעבר לכך. 
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מפת השליחות

מלחמת יום הכיפורים הותירה בעקבותיה שובל של רפיסות ואכזבה גם בקרב 
ארגוני הנוער הציוניים בגולה. בסניפים רבים התמעט מספר החברים, ומספר 
העולים מקרבם דלל. בארצות רבות נתפסו תנועת הנוער כענף יבש ואנכרוניסטי. 
סברתי שהגיע הזמן לארגן מחדש את המערכת: לעודד את התנועות המראות 
כל  לי  היתה  לא  לפעול.  חדלו  שלמעשה  סניפים  ולסגור  התאוששות,  כושר 
סמכות להורות על סגירת סניפים “מתים“, אבל בידי היה מפתח השליחויות. 
שלהן  ומפלגות־האם  שהתנועות  משום  קל,  היה  לא  הזה  בכלי  השימוש  גם 

לעולם לא ויתרו על התקווה “להחזיר עטרה ליושנה“.
החלטתי לעדכן את “מפת השליחות“ ולייעל אותה. סברתי שאין לאפשר 
מצב שבו פועל שליח של תנועה המונה בסך הכול 40 ילדים, ואף פחות מכך. 
את  שנשא  מסמך  הפצתי  תשל“ה  העבודה  שנת  לקראת  בבריטניה.  התחלתי 
הכותרת: “הצעה לארגון מחדש של משלחת הנוער והחלוץ בבריטניה הגדולה“. 
במקום “מפה“ של שמונה תנועת נוער וחמישה ארגוני צעירים, הקשורים עם 
מפלגות בארץ, הצעתי להסתפק בשלושה שליחים — שליח לתנועה חלוצית 
חילונית, שליח לתנועה חלוצית דתית, ושליח לתנועה קהילתית ציונית שאינה 
קשורה עם התנועה הקיבוצית. את החיסכון הצעתי להשקיע בהצבת שליחים 
קהילתיים שישרתו את כל התנועות בערי השדה הראשיות, וכן לשגר שליחים 
איגוד  בבריטניה:  שפעלו  הלא־ציוניים  הדתיים  הזרמים  משלושת  אחד  לכל 
בתי הכנסת האורתודוקסיים, התנועה הרפורמית, וחוגי הלימוד הסמוכים על 
עיבדתי  נציגי  עם  בהתייעצות  יעקבוביץ‘.  הלורד  הראשי,  הרב  של  שולחנו 
להציב  התחלנו  רבים  במקומות  אמריקה.  וצפון  צרפת  עבור  דומות  תוכניות 
לימודיהם.  לצד  חלקית  במשרה  לפעול  מוכנים  שהיו  צעירים  “שליחונים“, 
מעלות  ל־15%  שקולה  היתה  חלקית  במשרה  רווקים  שליחים  של  עלותם 

שליחים בעלי משפחות.
אינפלד,  אברהם  ביותר.  החשובים  במרכזים  הצבתי  בעוזרי  הטובים  את 
שהשתחרר מהטיפול במכונים הציוניים, החליף בלונדון את מוריס זילקה. בניו 
יורק הצבתי את חיים גנאל, שעייף ממאבקיו המתמידים עם ראובן אגמון, ואילו 
דן קרמר הועמד בראש הפעולה בפריז. נעתרתי להפצרותיהם המתמשכות של 
לואי פינקוס ומשה ריבלין, ומיניתי את ראובן אגמון כמנהל כללי. בין כה וכה 
הוא נשא בתפקיד זה בפועל. מינויו כמנכ“ל הביא לשקט במערכת. מעולם לא 
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הטלתי ספק בנאמנותו אלי, ועתה הוא עשה מאמצים רבים להיות ראוי לאמוני. 
גם בלשכתי חלו חילופי גברות. טובה, מנהלת הלשכה, יצאה לחפש את גורלה 
בארצות הברית ואת מקומה תפסה גוני צור, שפעלה עד אז לצדו של אינפלד 
בהקמת מערכת המכונים הציוניים. גוני, בתו של גרשון ריבלין, ידידי מצה“ל, 
היתה סקרנית ובעלת נטיות אינטלטואליות מובהקות. בין ישיבה לישיבה היינו 
משוחחים על אמנות וספרות. קשריה הטובים של גוני עם רבים מאנשי הצוות 

אפשרו לה שליטה טובה בנעשה במחלקה. 

סכנות באמריקה הלטינית

סלבדור  הנהיג  בצ‘ילה  מורכב.  יותר  הרבה  נעשה  הלטינית  באמריקה  המצב 
שאליו  הבינוני  במעמד  פגעו  אשר  כלכליות  רפורמות  הסוציאליסט,  איינדה, 
יהודי  זו.  בארץ  נדירה  היתה  האנטישמיות  כי  אם  היהודים,  רוב  השתייכו 
בוגוטה, בירת קולומביה, הסתגרו מאחורי חומות בתיהם מפחד הטרוריסטים 
והשודדים. בארגנטינה שרר משטר צבאי אכזרי ומדכא. צעירים יהודים רבים 
נעצרו  טרור.  לקבוצות  נספחו  ומקצתם  הרדיקלי,  השמאל  לקבוצות  הצטרפו 
אחד ממוקדי  קורדובה,  בעיר  וכן השליח שפעל  התנועות,  בוגרים של אחת 
ההתנגדות למשטר הגנרלים. בסיוע משרד החוץ הצלחנו לשחרר את השליח. 
חברי התנועה נשארו במעצר, וכמה מהם לא חזרו לעולם. ובאביב 1974 מצאתי 

לנכון לצאת לסיור מקיף באמריקה הלטינית.
התעופה  בחברת  מקום  הזמנתי  בברזיל.  הסיור  את  התחלתי  הפעם 
את  הפילה  שמהפכה  לאחר  יום  לליסבון  הגעתי  ובמקרה  הפורטוגלית, 
הדיקטטורה הפשיסטית. התברר שאוכל להמשיך בדרכי רק למחרת בבוקר, 
ואלה  חוגגים,  צעירים  מלאו  הכיכרות  המהפכה“.  את  “לראות  זכיתי  וכך 
התרועעו עם החיילים שהיו מוצבים ליד מוסדות השלטון ובצמתים המרכזיים, 
וזוכות  הרובים  בלועי  פרחים  תוקעות  נערות  ראיתי  משוריינים.  רכב  בכלי 
בנשיקה. סיעות של צעירים התגודדו בכיכרות, שרים ורוקדים לצלילי גיטרות 
ואקורדיונים. ירדתי אל החוף, שם ניצבות האדרטאות לזכר הספנים הנועזים 
שהפליגו אל מרחקים לא ידועים וגילו עולמות חדשים, זכר לימיה הגדולים 

של פורטוגל.
בסלבדור )לשעבר בהייה( המתינו לי שליחי תנועת בני עקיבא. סלבדור 
היא היפה בערי ברזיל. כאן ניתן לראות את המטרוניטות השחורות, שבדור 
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וגאות  מקטרות  מעשנות  בכיכרות,  יושבות  הן  ועתה  שפחות  היו  הקודם 
קניתי  העתיק  הנמל  שליד  בשוק  ברוח.  המתבדרות  הפרחוניות  בתלבושות 
ישנים,  ברזל  מצינורות  עשויים  הפסלים  ורעייתו.  הים  אל  אלילים:  שני 
מאות  כמה  של  ערימה  שם  היתה  קרניים.  עטורי  אדם  בני  בדמות  שעוצבו 
לצורכי המקומבה המקומית. האלילים  בהם  “אלים“. המקומיים משתמשים 
שלי תקועים עד היום בעציצי הפרחים במרפסת ביתנו. מן הסתם הם שומרים 

גם עלינו.
מכל ארצות אמריקה הלטינית, ברזיל היתה היציבה והדמוקרטית ביותר. 
בקרב צעירי הקהילות היהודיות לא היתה השפעת השמאל חזקה. באורוגוואי 
המצב היה הרבה יותר גרוע. על רקע מאבקי שלטון, אלימים לעתים, התדלדלה 
היה  ביום  פעמים  מספר  רפאים.  כעיר  נראתה  הבירה  ומונטווידיאו  הכלכלה 
החשמל ניתק, ובערבים הוארו רק הרחובות הראשיים, באור עמום שהשאיר 
יותר צללים מבהרות. רוב פעילי השמאל, והרבה יהודים בתוכם, נעצרו ונשלחו 
לאיסולה דל פלורס, “אי הפרחים“ התקוע בלב שפך הריו פלאטה. את האי, על 
מצודתו המבהיקה, ניתן לראות מהחוף. לכאן מגיעות נשות העצירים להתפלל 
לשלום יקיריהן. באחד הבקרים ירדתי גם אני לחוף. עמדה שם אישה צעירה 
יחפה, לבושה שחורים, כשרגליה נתונות בתווך אדוות המים. מרחוק הציתה 
השמש את מרומי המצודה. התרגשתי. במקום מכתב פרוזאי יבש ניסיתי, כדרכי 

מדי פעם, לתאר את החוויה לאראלה בשיר תמים:

בבוקר, בבוקר, השכם עם השחר
השמש תצית כבמכת סנוורים

את בוהק הלובן אשר לחומות.
שם, מעבר למים באי הפרחים,

גלים חנפים, עטרת של קצף
בשצף ילוקו חומות ובריחים

סוגרים על עיניך כלות וכבות.
לימדת אותי להאמין בעתיד,

סלח לי אהוב — שוב איני יכולה
זוהר השמש המכה בחומות

סינוור את עיני תקוותי.
לימדת אותי להאמין באדם,
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סלח לי אהוב — השנאה מתגבהת
בלבי כחומה ומסגר ובריח.

אי הפרחים קורא לו מאז
אך על צחיח הסלע אף סביון לא יפרח

רק צריחי המגדל ניצתים בזיו שמש
פורחים כלהבה לבנה וזוהרת
ניצה אכזרית של אי הפרחים.

✦ ✦ ✦

אלמנתו  איזבליטה,  איירס.  לבואנוס  קצרה  טיסה  אותי  הביאה  ממונטווידיאו 
בימי שלטונה האחרונים להחזיר הביתה את שרידי  פרון, החליטה  חואן  של 
גווייתה של אוויטה, אשתו הקודמת הנערצה של פרון. הגעתי לבואנוס איירס 
מתגודד  ההמון  את  ראינו  בדרכנו  אוויטה.  של  ארונה  בוא  לפני  קלה  שעה 
בשקט  המתינו  בהמוניהם  וטף  נשים  גברים,  המסע.  נתיב  לאורך  במדרכות, 
למרכבה שתביא את אוויטה שלהם בפעם האחרונה אל הקאסה רוסאדה, ארמון 

הנשיאות שבו הפכה לקדושה, פטרונית של פשוטי העם.
בארגנטינה שררו הפחד ואימת הקצינים. נסעתי עם כמה שליחים במונית 
ושוחחנו בעברית. לתומי חקרתי את השליחים על מעללי המשטר, אך השליחים 
סימנו לי בידיהם להניח לנושא. “נהג המונית עשוי להיות יהודי המבין עברית, 
המונית.  את  שעזבנו  לאחר  הסבירו  לשלטונות,“  אותנו  להסגיר  עלול  והוא 
העיר.  בחוצות  וסיירתי  מונית  על  עליתי  הפגישות  גודש  בין  קצרה  בהפסקה 
ירדתי  עבר.  מכל  הקיפוהו  וחיילים  תיל  בגדרות  חסום  היה  הנשיאות  ארמון 
מול  המישורת,  על  הרחבות.  במדרגות  ועליתי  הפרלמנט  בית  ליד  מהמונית 
השערים המפוארים, הצטברה שכבה עבה של לשלשת יונים, אות לשיממונו 

המתמשך של המוסד. “כך נראה מצבנו,“ הרהיב הנהג עוז לומר.
קשה.  מוסרית  למצוקה  נקלעו  הזה  בסיור  שפגשתי  הנוער  מבני  רבים 
מבחינה אידיאולוגית היה לבם נתון לתנועות השמאל. הם היו ביקורתיים 
וכלפי הממסד  הוריהם  כלפי  גם  כלפי המשטרים בארצותיהם אלא  רק  לא 
היהודי, שניהל את ענייני הקהילה ונאלץ לשתף פעולה עם השלטון המדכא. 
ואחוזי  נבוכים  היו  הרוב  אך  מהפכנית,  לפעילות  נרתמו  הצעירים  מקצת 
במקומם  נשארו  רבים  אולם  ארצה,  בעלייה  פתרון  מצאו  מקצתם  תסכול. 

והסתגלו למציאות האכזרית. 
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שנה בסוגריים

חלומי  והחלוץ.  הנוער  במחלקת  לעבודתי  שנים  שמונה  מלאו   1976 בקיץ 
לגיל  התקרבתי  לי.  להציק  חזר  השלישי  התואר  לימודי  את  להשלים  הישן 
חמישים וידעתי שאם לא אתחיל עתה, שוב לא אוכל להגשים את החלום. 
יתכנס  בטרם  הציונית  בהנהלה  שירותי  את  לסיים  ההחלטה  גמלה  בלבי 
עצמי  את  להעמיד  בדעתי  שאין  לאלמוגי  הודעתי  הכ“ט.  הציוני  הקונגרס 
בעוד  ולהשתלב  הפוליטי,  הפרק  את  לסיים  הזמן  הגיע  שלישית.  לקדנציה 

מועד בעולם האקדמי.
בקונגרס  היהודית  הסוכנות  הרחבת  מאז  שחלפו,  השנים  שמונה  במשך 
הקהילות  ראשי  ובין  הישראלית  ההנהגה  בין  הפעולה  שיתוף  הכ“ז,  הציוני 
והמגביות היהודיות בגולה הלך והתהדק. אולם הנתיב הזה היה בעיקרו חד־
סטרי. הוא התמקד במה שהקהילות יכולות לעשות כדי לסייע לישראל לקדם 
לקהילות  סיוע  דהיינו  ההפוך,  בכיוון  היחידה  הפעילות  הציוני.  התהליך  את 
היהודיות במאבקיהן בהתבוללות ובמאמציהן לחסן את עתידן בגולה, התקיימה 
במחלקות החינוכיות, ובראשן מחלקתי. אלמוגי היה מודע לפעילותי ולקשרי 
אצא  לכהונתי  האחרונה  שבשנה  הציע  הוא  הקהילות.  מנהיגי  עם  ההדוקים 
לארצות הברית, על מנת למסד את פעילות הקהילות בכל הנוגע לממד החינוכי 

של קשריהן עם מדינת ישראל.
נוחים מאלה  יותר  הרבה  בתנאים  יורק,  בניו  לבלות שנה  אראלה שמחה 
שהיו מנת חלקנו כסטודנטים דלי אמצעים, יותר מ־15 שנה קודם לכן. עינת 
כבר הקימה משפחה משל עצמה וטל עמדה להתחיל את לימודיה בשמינית. 
להילה מלאו זה עתה ארבע שנים. גם אני שמחתי להזדמנות לסכם את שירותי 
בתנועה הציונית על ידי ניצול הישגי העיקרי בתשע שנות שירותי בה — קשרי 

עם הקהילות ומנהיגיהן.
הגענו למנהטן בראשית ספטמבר 1976 ומצאנו דירה מרווחת למדי ב“צד 
טובה,  היתה תלמידה  מנהטן. טל  )Upper East Side( של  העליון“  המזרחי 
נרשמה  גם  היא  בעצמה.  הבגרות  לבחינות  להתכונן  שתוכל  עליה  וסמכנו 
בניו  אקדמיים  לימודים  טעם  וטעמה  “הנטר“  באוניברסיטת  קורסים  למספר 
יורק. את הילה רשמנו לגן הילדים של בית כנסת רפורמי, מהלך חמש דקות 
מביתנו. במשך השנה נוספו על דיירי הבית גם מוריס ודליה זילקה ובני ביתם. 
מוריס החליף את חיים גנאל כנציג המחלקה באמריקה הצפונית. המשפחות 
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נעזרו זו בזו, ולילדים היו חברים למשחק. גם כאן נעדרתי מהבית ימים רבים 
לרגל מסעותי בקהילות היהודים, ובגין השכנות הטובה הזו אראלה לא נשארה 

בודדה ועזובה. 
 Five Fifteen Park“ב־ הבכירה  המנהיגות  בקומת  צנוע  משרד  קיבלתי 
Avenue“, הבניין המיתולוגי שבו שכן מטה התנועה הציונית בארצות הברית 
מזה שנים רבות. לעזרתי הועמדה חסידה דנישבסקי, מזכירה מעולה, ששלטה 
היטב הן בעברית והן באנגלית. היא היתה לי ידידה נאמנה ועזר רב בהגשמת 
)“פוליה“(,  רפאל  דודה  עם  התגוררה  חסידה  עלי.  שהוטלה  הקשה  המשימה 
שקיצר את שם משפחתו לדניס )Denis(. כאשר סיימתי את שירותי בסוכנות 
היהודית, ושוב לא עמדו לרשותי דמי אשל, נהגתי להתארח בביתו של פוליה, 

וגם הוא הפך לידיד המשפחה בלב ונפש. על כך עוד יסופר בפרקים הבאים.
של  השנתי  הכנס  קולורדו,  שבמדינת  בדנוור,  התקיים  לבואנו  סמוך 
ובעבר  אלו,  בכנסים  בית  בן  הייתי  אמריקה.  בצפון  הקהילתיות  הפדרציות 
מודעי  הסכים  הפעם  סדנאות.  וכמנהל  כמרצה  רבות  פעמים  בהם  הופעתי 
כרמי, המנהל של “מועצת הפדרציות היהודיות“, לקיים עבורי פורום מיוחד 
תחת הכותרת שהצעתי: “מקומה של ישראל בחיי הקהילה“. זו היתה הזדמנות 
מעולה להציג בפני מנהיגי הקהילות ומנהליהן את מהות שליחותי: “ישראל 
לשכנע  מבקש  אני  חבריהן.  ובחיי  הקהילות  בפעילות  מרכזי  לנושא  היתה 
את הקהילות להקים, לצד מנגנוני המגבית, ‘שולחן‘ שירכז את כל הפעולות 
עליהן  ולהוסיף  אותן  לעודד  מכבר,  זה  בקהילה  ונעשות  בישראל  הקשורות 

פעולות חדשות שטרם נוסו עד הנה.“
של  הגג  ארגון  מטעם  רשמית  גושפנקה  לפעולתי  העניק  הזה  הפורום 
הקהילות. סיכמתי עם מנכ“ל מועצת הפדרציות, שאחד מעובדיו יעמוד לצדי 
יש  הברית  בארצות  לקהילות  התוכניות.  ובגיבוש  מסעותי  בהכנת  לי  ויסייע 
מידה רחבה של אוטונומיה. שום דבר אינו מתרחש בהן, אלא אם כן הוחלט על 
דעת המנהיגים המקומיים. זה חייב אותי לערוך ביקורים בקהילות עצמן, כדי 
 The“ — לשכנע את גביריהן. הפכתי לסוכן נודד. התחלתי בקהילות הגדולות
Big 16“ בפי העסקנים. כל אחת מהקהילות הללו מנתה לכל הפחות 50,000 

יהודים, והן שימשו מודלים לחיקוי בקהילות הקטנות יותר.
יהודים.  מ־100,000  יותר  בת  קהילה  בקליוולנד,  מסעותי  את  פתחתי 
מובן  הבולטים.  מראשיה  כמה  והופיעו  הקהילה,  בבית  התקיימה  הפגישה 
שנוכח גם סידני וינסנט, המנכ“ל המוכשר והתקיף, שהגבירים נועצו בו בכל 
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רגישות  למרות  סידני.  את  ובראשונה  בראש  לשכנע  שעלי  ברור  היה  עניין. 
הסוגיה, החלטתי להציג את נושא העלייה כאחד העיסוקים שהקהילה חייבת 
המקובלת  התפיסה  שלפי  משום  חידוש,  בזה  היה  פעילותה.  בתחומי  לכלול 
נמסר עניין העלייה לטיפול הארגונים הציוניים, לא לקהילה. אולם אלה תש 

כוחם זה מכבר, ושליחי העלייה לא זכו לגיבוי ציבורי של ממש. 
שעה שהתכוננתי לביקור התברר לי שמדי שנה עולים לישראל מקליוולנד 
כ־40 יהודים, המטופלים בידי שליח העלייה באזור. כאשר הצגתי בפני משתתפי 
הישיבה המכובדים את הצעותי, הסברתי כי אין שום סיבה שהקהילה לא תכבד 
את בניה שהחליטו לעלות למדינת היהודים, ואת בניה שכבר התיישבו בארץ. 
זו  )“to honor the Olim“(. בנקודה  השתמשתי במונח “לכבד את העולים“ 
 we can ‘recognize( ‘קטע סידני וינסנט את דברי, ואמר: “נוכל ‘להכיר בקיומם
them‘( אך לא נוכל ‘לכבד‘ אותם. שהרי המונח ‘לכבד‘ פירושו הכרה בעדיפות 
הערכית של העולים לארץ־ישראל על פני הנשארים מאחור. זוהי תפיסה ציונית 
שאין לה מקום בארגון קהילתי שכל מאמציו קשורים בניסיון להמשיך את קיום 
הקהילה בארצות הברית.“ לא היה לי ספק באהדתו של וינסנט למדינת ישראל, 
אך הבנתי שהוא מבקש לעורר שאלה עקרונית. דבריו עוררו התרגשות רבה. 
ויכוח ער התחולל בינו לבין עמיתיו ומנהיגיו “הגבירים“. גם אני לא ויתרתי 
על זכותי להשיב לו: “מאז ומעולם ראו יהודי כל הדורות בעלייה לארץ מצווה 
יצאו תלמידי  ממדרגה ראשונה, המעניקה למקיים אותה כבוד מיוחד. כאשר 
הגאון מווילנה לארץ, ליוו אותם עד גבול העיר לא רק הגאון עצמו אלא כל 
אנשי קהילתו. לקהילת קליוולנד ולעתידה לא יבולע כל רע אם פעם בשנה 
היא תערוך מסיבת פרידה ליוצאים לארץ, או שתקים קרן מיוחדת לתמוך בבני 
של  מידיו  גם  בתשואות  זכיתי  האבות.“  בארץ  להיקלט  המתאמצים  הקהילה 
סידני. הוא הכיר אותי, וידע היטב את תמיכתי בחיזוק קהילות הגולה. זו היתה 

התחלה מבטיחה.
מסמכים  שלחתי  אחרות  ולרבות  קהילות,  ב־33  ביקרתי  השנה  במהלך 
המתארים את הרעיון ואת התפקידים שיש להטיל על “השולחן“ הישראלי. עד 
שסיימתי את תפקידי, בקיץ 1977, כבר קמו “ועדות ישראל“ בכתריסר קהילות. 
היום אין כמעט קהילה שבה אין “שולחן ישראל“. ראיתי את פעולתי באותה 

שנה כגולת הכותרת של כל מפעלי בתנועה הציונית.
חזרנו הביתה ימים מעטים לפני כינוס הקונגרס הציוני הכ“ט. נשאתי בו 
את שירת הברבור שלי, בסיכום מקיף של תשע שנות עבודתי במחלקת הנוער 
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לחפש  מהצורך  אותי  שפטרה  נאה,  פנסיה  לזכותי  עמדה  זה  בשלב  והחלוץ. 
עבודה. לא ביקשתי לי תפקיד ציבורי אחר, והתפניתי סוף סוף להתחיל בלימודי 

התואר השלישי באוניברסיטה העברית.
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בחזרה אל ספסל הלימודים

העברית  באוניברסיטה  מחקר  כתלמיד  נרשמתי  תשל“ח,  בסתיו  ארצה,  בשובי 
שלישי,  לתואר  עצמו  המכין  תלמיד  שכל  באוניברסיטה,  הוא  נוהל  בירושלים. 
חייב תחילה להשתתף בשלושה שיעורים, גם אם כבר השלים את לימודי התואר 
השני. 17 שנה חלפו מאז סיימתי את לימודי באוניברסיטת קולומביה. לכן, למרות 
להקדיש  החלטתי  מכובדת,  מאוניברסיטה  מאסטר  תעודת  באמתחתי  שנשאתי 
שנתיים תמימות ללימודי השלמה נרחבים. ביקשתי להתעדכן בחידושים שהתחדשו 
יחסים  והיסטוריוסופיה,  היסטוריוגרפיה  לעבודתי:  הרלוונטיים  במקצועות 
בינלאומיים ותולדות המזרח התיכון בעת החדשה. לאחר תום חג סוכות התיישבתי 

על הספסלים, לצדם של בני תשחורת, והשקעתי את רוב זמני בלימודים.
את עבודת הדוקטורט החלטתי לעשות על מדיניות הביטחון והחוץ של 
 1958 בשנת  שכתבתי  ותגרה“,  “אתגר  שהספר  הנחתי  ה־50.  בשנות  ישראל 
ונגנז, והחומר הארכיוני שעמד אז לרשותי, יקלו עלי את המלאכה. מסמכי שנות 
ה־50, שהיו גנוזים בארכיונים השונים, החלו אף הם להיפתח בפני החוקרים. 
לשכת  הראייה של  מזווית  שחוויתי  אירועים  אותם  את  לחקור  היתה  כוונתי 
הרמטכ“ל, גם מנקודות מבט אחרות, ולנסות להבין אותם מפרספקטיבה יותר 

רחבה ואובייקטיבית.
יהושפט הרכבי, שהכרתי מימי שירותו באגף המודיעין, היה עתה פרופסור 
ליחסים בינלאומיים. הוא נעתר לבקשתי וקיבל על עצמו להנחות את עבודתי. 
נוסף  מנחה  למצוא  נדרשתי  היסטוריוגרפית,  עבודה  היתה  שזו  מאחר  אולם, 
מורי  יעקב טלמון,  גם פרופסור  נעתר לבקשתי  מהחוג להיסטוריה. לשמחתי 
מימי התואר הראשון. לצערי נפטר טלמון תוך כדי המחקר, ופרופסור עמנואל 

סיון לקח על עצמו ללוות את עבודתי כהיסטוריון.
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או  לי משרד משלי  היה  בוגר, לא  לראשונה, מאז ראשית פעולתי כאדם 
מזכירה שעמדה לרשותי. לא הורגלתי לעבוד בבית, לכן פניתי לאלוף הר־אבן 
לי שנה  בירושלים. אושרה  ון־ליר  ידידי מצה“ל, שהיה עכשיו מבכירי מכון 
של “עמיתות“ )Fellowship( במכון. כך זכיתי למשך שנה בחדר משלי. בתום 
אותה שנה ירדתי מהקומה השנייה אל הספרייה, שם “כבשתי“ לעצמי מקום 
ליד אחד השולחנות, ובו עבדתי במשך שבע שנים עד שהשלמתי את עבודת 
מכבר.  זה  יתדות  שם  שתקעו  ידידים  כמה  פגשתי  הספרייה  באולם  המחקר. 
ביניהם היו אבישי ועדנה מרגלית, מורים לפילוסופיה באוניברסיטה העברית 
ופעילים באירגוני השמאל, ופול מנדס־פלור, מומחה למשנתו של מרטין בובר, 

אף הוא איש שלום ומוסר.

“תיקוני דרך“

למחוזות  אפליג  בפיתוי, בטרם  לא עמדתי  בלימודי,  ביקשתי להתרכז  כי  אף 
אחרים, לחבר ספר כדי לסכם בו את השקפותי ואת ניסיוני בתחום הציונות. 
שלילה  של  המקובלת  במשמעות  לא  ציוני“,  “פוסט  ספר  זה  היה  למעשה 
רטרואקטיבית של הרעיון הציוני, אלא במשמעות הצורך לצעוד מעבר לציונות 
ולהציע לחברה הישראלית דוקטרינה מוסרית חדשה. בתחילה התכוונתי לכנות 
את החיבור: “הציונות — סוף הדרך“, אולם בעוד אני טורח על הכתיבה, נפלה 
באו“ם ההחלטה המבישה בדבר זיהוי הציונות עם גזענות. בכל ישותי התנגדתי 
להחלטה מרושעת זו, ולא רציתי להעמיד את עצמי, ולו גם ברמז משתמע, כמי 
כך  על  הצביעה  המועצות  מברית  הגוברת  העלייה  גם  מהציונות.  שמסתייג 

שהתהליך הציוני נמצא עדיין בעיצומו, ואין לדבר על “סוף הדרך“.
הכותרת שנתתי לספר לבסוף היתה “תיקוני דרך — הציונות לאחר מאה 
שנים“. הטיעון המרכזי נגע לעצם מקומה של האידיאולוגיה הציונית בחיינו. 
סברתי שהרעיון מילא תפקיד מרכזי בהתפתחות התנועה הציונית, הרבה מעבר 
למה שהיה מקובל בתנועות לאומיות אחרות, אלא שמאה שנים לאחר הולדתו 
פג תוקפו המכונן והמפעיל של הרעיון. עתה הוא משמש את הימין להצדקת 
התפשטותה הטריטוריאלית של המדינה, ולהפרחת רוח לאומנית שלא במקומה. 
משימת דורנו היא השלום והנורמליזציה הבינלאומית, ולצורך זה יש לקבוע 
ניסוחים אידיאולוגיים אחרים. במקום השיח הציוני המיושן, יש לטפח ערכים 

אזרחיים ומוסריים המתאימים למדינה מודרנית ומפותחת.
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את כתב היד הצעתי לסדרת “אופקים“ של הוצאת “עם עובד“, אולם הספר 
נדחה מטעמים אידיאולוגיים. אחד מחברי הוועדה הקובעת סיפר לי כי חברים 
אחדים טענו שאל לה להוצאת הספרים שיסד ברל כצנלסון לפרסם דברי מינות 
שכאלה. לימים פרסמתי קטעים מהספר כמאמרים נפרדים, אך כתב היד עדיין 
מונח למעצבה על המדף. זהו ספרי היחיד שלא ראה אור, אולם הכתיבה עצמה 
אפשרה לי למצות את הרעיונות שהתפתחו בתודעתי בשנות עבודתי בתנועה 
אל  ולפנות  הציבור,  עסקי  את  להניח  דף,  להפוך  לי  איפשרה  היא  הציונית. 

המחקר ההיסטוריוני. אולם כפי שנראה, ענייני הציבור לא הניחו לי.

שיבתי, שיבתי!

יורק, הודיעה  בחודש אוגוסט 1977, באחד הימים האחרונים לשהותי בניו 
כי רב צעיר מטורונטו שבקנדה מבקש לראותני. “הוא  לי מזכירתי חסידה 
אותך.“  לפגוש  מתעקש  הוא  “אבל  כמתנצלת,  חסידה  אמרה  מ‘החרדים‘,“ 
עניבה  ענוב  נכנס למשרד צעיר לבוש בחליפה שחורה,  היא מדברת  בעוד 
רעשנית וחובש מגבעת שחורה כדרכם של ה“ליטאים“. למרות הזקן האדמוני 
שפיאר את לחייו, היו לו פני תינוק: עיניים תכולות, לחיים סמוקות ושפתי 
ילדה אדומות. הוא היה כבן 25 ובכניסתו המחוצפת שידר שאינו מוכן לקבל 
לאורח  הצעתי  קפה.  פעמיים  והזמנתי  התעוררה  סקרנותי  כתשובה.  “לא“ 
של  הבד“צ  בחתימת  ישראל“  “חלב  רק  שותה  שהוא  אמר  הוא  אך  חלב, 
ברוקלין. מעולם עד אז לא שמעתי על “חלב ישראל“, והבנתי שיש לי עסק 

עם “חרד“ של ממש.
בישיבות חרדיות  לימוד  לרבנות לאחר שנים של  הוסמכך  שלמה מרניק 
חשובות, בקנדה, בישראל ובארצות הברית. בין חבריו הוא היה מוכר בכינוי 
לפסוק  שחיבר  מלהיבה  מנגינה  בגין  הזה  בכינוי  זכה  הוא  שיבתי“.  “שלוימי 
כל  ה‘  בבית  שיבתי  אבקש,  אותה  ה‘  מאת  שאלתי  “אחת  התפילה:  מסידור 
הרעיון  עלה  מרניק  ר‘  של  בדעתו  היכלו.“  ולבקר  ה‘  בנועם  לחזות  חיי,  ימי 
להציב במחנות הקיץ של כל התנועות תלמידי ישיבה, שילמדו את החניכים 
יהדות כחלק מהתוכנית החינוכית. הוא גייס כחצי מיליון דולר מכמה משועי 
הקהילה האורתודוקסית בקנדה. את פנייתו אלי הסביר בכך שהוא שמע מרבים 
כי “היחיד שמסוגל להרים את המפעל הזה הוא מרדכי בר־און, שאף כי הוא 

אדם חילוני יש לו לב פתוח גם למסורת היהודית.“
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הימים היו ימי פריחה במאמצי היהדות החרדית להחזיר צעירים וצעירות 
בתשובה. בירושלים צצו ישיבות שכל מגמתן היתה לצוד נפשות של צעירים 
מחפשי דרך. שלוימי הבין שאין סיכוי שהתנועות הלא־אורתודוקסיות יסכימו 
הזהות  את  להעשיר  הדין  שמן  סבר  אולם  במחנותיהן,  מיסיונרית  לפעילות 
הדוגמה  עצם  כי  קיווה  גם  שהוא  מניח  אני  בכללותו.  הנוער  בקרב  היהודית 
שהחניכים יראו תקרב אותם אל אותה היהדות, אותה יהדות שנראתה בעיניו 

“אותנטית“.
לא  החילוני,  לעולם  סכנה  בתשובה“  ב“מחזירים  שראו  לרבים,  בניגוד 
הצלחתי מעולם להיות מודאג מן התופעה, שלעניות דעתי נותרה שולית. יתר 
על כן, כמסופר לעיל, קירוב צעירים מנוכרים אל היהדות היה קרוב ללבי. לא 
היה לי מושג כיצד יגיבו מנהלי המחנות, אך לא ראיתי עצמי פטור מלשאול. 
נפגשתי עם כל ראשי תנועות הנוער הקהילתיות בארצות הברית, ולהפתעתי 

נעתרו כולם ונתנו את הסכמתם להצבת תלמידי ישיבה במחנותיהם.
ליתר ביטחון החלטתי לצאת לטורונטו, להיפגש עם התורמים ועם משפחתו 
של שלוימי, ולעמוד מקרוב על טיבו ועל הרקע שבו צמח. בין השאר התארחתי 
האורתודוקסיה  של  הרבנים  מחשובי  קירז‘נר,  צבי  הרב  אצל  שבת  לסעודת 
הקנדית. תמיכתו הנלהבת של הרב בתוכנית הבטיחה את מכובדות המפעל בעיני 
הקהילה האורתודוקסית בקנדה ובארצות הברית. בביתו למדתי לראשונה את 
הביטוי “קול באישה ערווה“. אשתו ובתו של הרב נמנעו מלשיר עמנו מזמורי 
שבת, ואפילו את ברכת המזון הן אמרו בלחש. לשאלתי השיבו לי באותו פסוק, 
הרב  עם  גם  נפגשנו  קירז‘נר  הרב  של  בהמלצתו  למדי.  מזעזע  היה  שבעיני 
יוסף קמינצקי, אחד משני הרבנים החשובים ביותר ביהדות הליטאית בארצות 
הברית. הפגישה התקיימה בביתו של הרב במונסי )Monsey(, עיירה חרדית 
שמצפון לניו יורק. גם הוא נתן לנו את ברכת הדרך. מבחינתי היתה לברכתו של 
הרב קמינצקי חשיבות בראש ובראשונה כדי לוודא את רצינות הפרויקט מצדו 
של שלוימי. הסברתי לשלוימי שאני חוזר ללימודים, ולא אוכל להקדיש לעניין 
אלא חלק מזמני. הסכמנו שפעם בחודשיים אבוא לארצות הברית לשבועיים, 

ואסייע במימוש הרעיון.
השם  תחת  בטורונטו,  הופקד  דולר  מיליון  חצי  של  מבוטל  לא  סכום 
 The World Jewish Heritage( “היומרני “קרן המורשת היהודית העולמית
ובניהול, ואף שהסכמנו כי  Foundation(. למרניק לא היה כל מושג בארגון 
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תפקידי יתמקד בקשרים עם התנועות ובהיבט החינוכי של הפרויקט, נאלצתי 
להיכנס גם לשאלת בניין המסגרת הארגונית. התכוונו להציב בכל קיץ כשני 
תריסרי בחורים, ונדרשנו לממן את נסיעתם מישראל לארצות הברית ובחזרה. 
לשם כך היה צורך לגייס כספים נוספים. הודעתי למרניק מראש שאין בדעתי 
לעסוק בגיוס כספים. אוכל, לכל היותר, לסייע לו בהצגת הפרויקט בפני תורמים 

פוטנציאליים שהוא יאתר. 
השאר,  בין  נוספים.  תורמים  לגייס  ונשנים  חוזרים  מאמצים  עשה  מרניק 
הוא הציע למספר שועים מהקהילה האורתודוקסית בצפון אמריקה את הכבוד 
לשבת בראש הקרן. אחד מהם, איש סנט לואיס, התרצה. לא היה גבול לתעוזת 
דמיונו של מרניק. הוא שאל אותי אם נוכל לבקש את נשיא המדינה, הפרופסור 
אפרים קציר, לארח את טקס ייסוד הקרן בישראל. לא האמנתי שהדבר ניתן, אך 
גם הפעם לא ראיתי עצמי פטור מלנסות. להפתעתי הרבה נתן הנשיא קציר את 
הסכמתו, ובראשית שנת 1978 התקיים הטקס במשכן נשיאי ישראל בירושלים. 
הייתי בטוח שאנו מתחילים ברגל ימין, אך עד מהרה התברר שאותו שוע אינו 
אלא נוכל, שביקש כבוד לעצמו ולבסוף התחמק מלממש את התחייבויותיו. גם 
זוהי פרשה המעלה על פני סומק של בושה. ניצלתי לרעה את תמימותו של 
הנשיא קציר, בלי יכולת להגשים את תכלית האירוח הנדיב שלו ולהצדיק את 

האמון האישי שנתן בי.
לאחר מאמצים נוספים הצליח מרניק לגייס יהודי מברוקלין, שעשה כספים 
מייצור עניבות. ליאונרד בראון )שום קשר משפחתי!( היה חוזר בתשובה, נשוי 
לגויה סימפטית ונבונה שעם התחרדותו של בעלה התגיירה והתחרדה אף היא. 
לא מכבר העתיקה המשפחה את מגוריה ללֵייקוּוד )Lakewood( שבניו ג‘רזי, 
כדי להימצא סמוך לאחת הישיבות החרדיות המפורסמות בעולם. לני העמיד 
בראון  משפחת  בבית  התארחתי  ביתו.  במרתף  מרווח  משרד  הקרן  לרשות 
פעמים מספר. ליד המשרד היתה דירה קטנה אך נעימה שהועמדה לרשותי. הם 
ידעו שאני חילוני ואיני שומר מצוות, אך השתדלתי שלא להבליט זאת ואף 
הצטרפתי אליהם בלכתם אל בית הכנסת של הישיבה. לפני שהגענו לכאן בפעם 
הראשונה, התעכבנו באחד מרחובות היהודים בצד המזרחי התחתון של מנהטן, 
הקדושה.  תשמישי  את  לשאת  מעוטרת  שקית  ואפילו  וטלית  תפילין  וקנינו 
לא  מהודרת,  טלית  ועטויי  טיטורת  כובעי  חבושי  החליפות,  לבושי  החרדים 

ידעו מן הסתם מה עושה בקרבם האפיקורס שזקוק לעזרה בהנחת התפילין.
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כשהחמה נוגעת באופק

עבודתי עם שלוימי מרניק זיכתה אותי בכמה חוויות נדירות. אספר רק מקצתן. 
קציר.  הפרופסור  עם  לשוחח  מרניק  ביקש  הקרן  של  הייסוד  סעודת  עם  בקשר 
אלא שהתברר שהנשיא נמצא בביקור ממלכתי במקסיקו. מרניק לא ויתר, ולשכת 
הנשיא הציעה שניפגש במקסיקו סיטי בשבת, כאשר הנשיא יעשה את דרכו ברגל 
מהמלון אל בית הכנסת, מהלך כשעה. לא ידעתי דבר על התוכנית הזו. לקראת סוף 
אותו שבוע יצאתי עם אראלה לבקר ידידים שגרו בעיירה אלנטאון שבפנסילבניה. 
באמצע הסעודה התקשר שלוימי וסיפר לי על הפגישה שנקבעה עם הנשיא ברחובות 
מקסיקו סיטי. הוא הציע שאצא מיד לדרך, כדי שאגיע לפני כניסת השבת. הוא הכין 
עבורי כרטיסים לטיסה היוצאת מפילדלפיה למחרת בתשע בבוקר. הוא התקשר 
עם הקונסול המקסיקני בפילדלפיה וסידר שיקבלו את פני בשבע בבוקר, כשעתיים 
לפני פתיחת המשרד, וינפיקו לי ויזה. הוא גם הזמין מונית מיוחדת שלקחה אותי 

מאלנטאון בחמש בבוקר. הכול היה מסודר חד וחלק.
שלוימי המתין לי בשדה התעופה של מקסיקו סיטי, והוליך אותי למלון 
לקבל  לנו  שאפשרו  קשרים  למצוא  תמיד  ידע  שלוימי  הנשיא.  התגורר  שבו 
הנחות מפליגות במלונות ובקווי התעופה. למחרת, בשעה היעודה, יצאנו לטיול 
המשותף: הנשיא קציר, ראש לשכתו, שגריר ישראל במקסיקו, שלוימי מרניק 
שוטרים  בעשרות  מלווים  הרחבה,  השדרה  באמצע  צועדים  בר־און,  ומרדכי 
יתרת  ולאורך  מיד את הסכמתו למבוקשנו,  נתן  ביטחון. הנשיא קציר  ואנשי 
הדרך חקר את מרניק על מוצאו, קהילתו וחינוכו. הרגשנו כבני מלכים כאשר 

נכנסנו לבית הכנסת והקהל קם על רגליו לכבוד הנכנסים.

✦ ✦ ✦

הרבינו לנסוע בצוותא ברחבי ארצות הברית וקנדה, אך בדקנו גם את האפשרות 
החלטנו  הגדולה  בבריטניה  הנוער  פעילי  עם  להיפגש  כדי  באירופה.  לפעול 
כשעתיים  הקיץ,  ממחנות  באחד  ושליחים  פעילים  בכנס  שבוע  סוף  לבלות 
זו היתה עונת סתיו מאוחרת. היום היה בהיר וחמים  נסיעה מזרחה מלונדון. 
את  להבטיח  כדי  חמש.  השעה  לאחר  ספורות  דקות  להיכנס  עמדה  והשבת 
עצמנו מחילול שבת, יצאנו מלונדון כשלוש שעות קודם, אולם בדרך הסתבכנו 
בפרוורי לונדון שאין להם סוף. התברר גם שטעינו, ועלינו על הכביש המהיר 
וכיצד  מתי  בדיוק  ידעתי  ולא  נדירות,  היו  מהכביש  היציאות  ההפוך.  בכיוון 
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נגיע למחנה. בעוד אנו נוסעים ומציצים לחילופין בשעון ובשמש המתקרבת 
לאופק, ראינו שלט המורה על יציאה מהכביש המהיר. להפתעתנו נשא השלט 
לעיקול  שהודות  התברר  הכנס.  התקיים  שלידה  העיירה  שם  את  השאר  בין 
בכביש המהיר נמצאנו לא רחוקים מהמחנה, מצדו הצפוני. בלב דופק נכנסנו 
אל חניון המחנה. כאשר ירדנו מהרכב ראינו ממערב את השמש, נושקת לאופק 
נשיקה ראשונה. שבת המלכה עמדה בפתח. שלומי רוקן את כיסיו וקבר את 
ארנקו, תעודותיו ושעונו, בגומה קטנה שמצא בחורשה שבצדי החניון. נכנסנו 
למחנה כשרים כדת וכדין. בעיני שלוימי היה זה מעשה נסים. במחיצתו של 

מרניק הרגשתי לראשונה כיצד חש יהודי המקיים מצוות קלה כחמורה.

✦ ✦ ✦

אני חב לשלוימי מרניק התפכחות מאשליה. כמסופר לעיל, התרשמתי מאוד 
מגישתם הפתוחה של אנשי חב“ד אלינו החילונים. לכן שמחתי כאשר שלוימי 
הציע לקחת אותי אל אחד המפגשים הליליים המפורסמים שהרבי מלובביץ‘ 
נהג לערוך במשכנו, בברוקלין, עבור חסידיו ואורחיו. יצאנו לברוקלין בחצות 
מישהו  הכיר  שלוימי  חסידים.  מאות  כמה  התגודדו  לבית  מחוץ  הלילה. 
מהסדרנים ואנו הוכנסנו אחר כבוד אל האולם. נדהמתי למראה עיני. באולם 
לא גדול הצטופפו בעמידה כאלף חסידים לבושי שחורים. את המגבעות הם 
הותירו בחוץ, כדי לא להסתיר זה לזה את מראהו של הרבי. הצפיפות היתה בלתי 
נסבלת ובאוויר עמד ריח חריף של זיעה. באולם נשמע רחש לחש. החסידים 
שוחחו זה עם זה בלחישות. הרבי טרם הופיע. נתקפתי תחושה קיצונית של 
מחנק וחוסר נוחות. נדמה היה לי שאני לא עומד על רגלי, אלא נישא על גבי 
הדוחק, נשען על העומדים סביבי. בקדמת האולם נישאה בימה צרה ומוגבהת, 

שעליה היו ישובים הנכבדים. במרכז ניצב כיסא מפואר, ריק.
אחד מרבני כפר חב“ד שישב על הבמה זיהה אותי, ושלח להביאני אליו. 
רק בשתיים  עמדתו.  את  נטש  לא  החסידים  מקהל  איש  אך  השעה התארכה, 
אחר חצות הופיע הרבי, ובאולם הושלך הס. ניתן היה לשמוע את הד נשימתו 
הכבדה של הקהל, ואולי גם את פעימות הלב של הנוכחים. אני פטור מלתאר 
את מראהו של הרבי, משום שהכול מכירים את צילומי “המשיח“ המתנוססים 
היום בראש חוצות. בשעת מעשה התרשמתי ממאור פניו. הוא כבר היה בא 
בימים, ונשען בעייפות על מרפקיו על גבי השולחן שלפניו. מעיניו נשקף מבט 

של מנהיג הבוטח בעצמו ובנאמנות חסידיו.
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הוא נשא את דבריו ביידיש, ולהפתעתי הרבה לא עסק בדברי תורה אלא 
בענייני דיומא. ישראל עמדה באותם ימים בעיצומה של הנסיגה מסיני. הרבי 
מלובביץ‘ גינה את הנסיגה, ותקף את פיק הברכיים שאחז בממשלת ישראל. 
את התנגדותו לנסיגת צה“ל הוא עיגן בדברים ששמע מפי גנרלים ישראלים, 
בדבר אי האמון שיש לתת במצרים והסכנה הקיומית שתארוב לישראל לאחר 
הנסיגה. בבת אחת פקעה בי האשליה, ולא בגלל נקיטת העמדה שרק קיצוני 
הימין הישראלי החזיקו בה. חרה לי שהרבי, אשר הכול דיברו בו נכבדות גם 
עניינים  על  כל תחכום  וחסרי  דברים פשטניים  פולט  לפני שהוכתר כמשיח, 
שאין לו בהם כל מושג. בבת אחת פג הקסם. האירוע הגעיל אותי. היה משהו 
עזה  התנגדות  חשתי  הסייגים.  חסרת  החסידים  בהערצת  אלילים  מעבודת 
העקרונות  כל  כליל  נעדרו  הזה  האולם  שמן  הבנתי  לעיני.  שנגלתה  לקנאות 
לנגד  ראיתי  רציונליות.  ביקורתיות,  חירות המחשבה,  שאכלסו את עולמי — 
במדינת  בעיני  שיקר  מה  כל  את  המסכן  מדיני  לגורם  ההופכת  תנועה  עיני 

ישראל וביהדות.

✦ ✦ ✦

עד מהרה כלתה התרומה הראשונית שבעזרתה הקים שלוימי מרניק את הקרן, 
ולבד מתרומות קטנות, לכיסוי הוצאות הטיסה והמשרד, הוא לא הצליח לגייס 
כספים. כאשר כלה הכסף החליט שלוימי לנצל את נטייתו העזה לעולם העסקים, 
ולנסות את כוחו בהפקת רווחים למימון עבודתנו. מכל הרעיונות הדמיוניים 
הרבים שהגה, לכלל ניסוי הגיע רק הרעיון להקים תחנת רדיו שתשדר מוזיקה 
ומלל מן המסורת היהודית. שלוימי קיווה להפנות לקרן את רווחי הפרסומת. 
ניו  הוא רכש תחנת רדיו קטנה, ששידוריה נשמעו צלולים בכל מרחב העיר 
יורק ובחלקים ממדינת ניו ג‘רזי, תחום שבו חיו יותר מ־4 מיליון יהודים. אך 
שידורי “תחנת המורשת היהודית“ נמשכו רק כחודשיים. שלוימי נאלץ למכור 

את התחנה משום שתקוותיו להכנסות מהפרסומת נתבדו.
תלמידי  של  קטן  מספר  להציב  הצלחנו  לפעילותנו  הראשונה  בשנה 
היו  המחנות  מנהלי  מוצלח.  היה  לגופו  והניסיון  המחנות,  במקצת  ישיבה 
לימודי  בספק.  הוטלה  תשל“ט  לשנת  התוכנית  הפעלת  אך  להמשיך,  מוכנים 
המחנות  ששנת  סופית  התברר  ובאביב  גבוה,  להילוך  נכנסו  באוניברסיטה 
הבאה אבודה. לא נותר לי הרבה מה לעשות בקרן. התפטרתי ונפרדנו בידידות. 
שלוימי עוד הזמין אותי ואת אראלה לחגוג את נישואיו עם ג‘ודי. נערה יפה 
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של  עירו  בטנסי,  ממפיס  בקהילת  מכובדת,  אורתודוקסית  ממשפחה  וחסודה 
אירועי החתונה שבעה  לפי מיטב המסורת התמשכו  “המלך“ אלוויס פרסלי. 
ימים, שבהם התארחנו בבתי ידידים ובני הקהילה. בין השאר זכינו לראות את 
“צעדת הברווזים של פיבודי“ )Peabody Duck March( — להקת בעלי הכנף 

הנודעת היורדת בשעה היעודה במעלית אל לובי המלון המפורסם. 
מבין  איני  היום  עד  לתפארת“.  “כישלון  מבחינתי  היתה  כולה  הפרשה 
גם  שלוימי  של  לצדו  לפעול  התמדתי  ואיך  להרפתקה,  נגררתי  מדוע  בדיוק 
לאחר שהתברר היטב כי אין כל בסיס ליומרותיו ולכוונותיו. שלוימי היה איש 
חלומות, והוא שבה את לבי בתמימותו, בהתלהבותו ובמסירותו לעניין, אך לא 
היה בכל אלו די להניף פרויקט כה יומרני. עם זאת, עולמי התעשר גם מניסיון 

הנפל הזה.

שלום עכשיו

תנועת המחאה, שמראשיתה זכתה לכינוי “שלום עכשיו“, נוסדה והונהגה בידי 
אנשים צעירים בשנות העשרים לחייהם. בתנו עינת הצטרפה אל התנועה מימיה 
הראשונים. עד מהרה התקבצו גם מספר “זקנים“ כדי לעזור לצעירים. כאשר 
בבדיחות  אני.  גם  הצטרפתי  מסעותי,  לרגל  מהארץ,  היעדרותי  ימי  התמעטו 
הוזמנתי להשתתף בדיוני  “אגודת ההורים של שלום עכשיו“.  קראנו לעצמו 
הסניף הירושלמי, שהתקיימו במרתף של בית במושבה הגרמנית, מהלך שתי 
שונות  כרזות  נתלו  הקירות  על  ענפה:  פעילות  רחשה  במקום  מביתנו.  דקות 
שהתנועה הפיקה, ומפות של הארץ ושל העיר. ערימות של שלטים וחוברות 

הונחו על מדפים מאולתרים. טלפונים לא חדלו לצלצל.
של  פעילותה  המשך  שאלת  נידונה  השתתפתי  שבה  הראשונה  בפגישה 
אוטונומיה  על  השיחות  נחתם.  כבר  מצרים  עם  שהשלום  לאחר  התנועה 
לעודד  תמשיך  בגין  של  שממשלתו  ברור  והיה  שרטון,  על  עלו  לפלסטינים 
יהודים בלב השטחים הפלסטיניים. פעילי התנועה סברו שיש  התנחלות של 
למקד את הפעילות בנעשה בשטחים הכבושים, ולמען הכרה בזכויות הלאומיות 

של הפלסטינים.
כמה מהמנהיגים המרכזיים של “שלום עכשיו“, ובראשם הסופרת שולמית 
הר־אבן ופרופסור יורם בן־פורת, לימים נשיא האוניברסיטה העברית, צידדו 
בתוקף רב בקבלת “האופציה הירדנית“. הם התנגדו לכך שהתנועה תביע בדרך 
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השתייכתי  אני  נפרדת.  לאומית  זהות  כנושאי  בפלסטינים  תמיכה  שהיא  כל 
לקבוצת הרוב, שטענה כי שלום לא ייכון אלא אם כן יזכו הפלסטינים במדינה 
לנסח  נתקשיתי  קרובות  וגברה. לעתים  משל עצמם. פעילותי בתנועה הלכה 
של  “בזכותם  הכרה  שכלל  שחיברתי,  מסמך  התנועה.  עמדת  של  טיוטות 
הפלסטינים להגדרה עצמית“, עורר ויכוח סוער. יורם בן־פורת טען כי בשימוש 
הכריעה  לא  התנועה  אך  למדינה“,  “זכות  הזה  המונח  של  משמעותו  הרווח, 
עדיין בין האופציה הירדנית לאופציה הפלסטינית. התפשרנו על הנוסח מפותל 

ועמום יותר: “הכרה בזכותם של הפלסטינים לביטוי לאומי“.
מחלוקת אחרת נתגלעה בקשר למגעים עם ההנהגה הפלסטינית. בראשית 
הדרך התנגדו ראשי “שלום עכשיו“ לפגישות עם ראשי אש“ף, אך הרבו להיפגש 
עם ההנהגה הפלסטינית בתוך השטחים הכבושים. השתתפתי ברבים מאותם 
מפגשים, והכרתי רבים מבין הפעילים הפלסטינים. חנא סניורה, עורך העיתון 
ושאיפתו  ולבבי,  נבון  נינוח,  בו משהו  היה  במיוחד.  עלי  חביב  היה  אל־פג‘ר, 
לשלום ולדו־קיום נראתה לי אמינה ביותר. תמיד היה מעניין לשוחח עם זיאד 
אבו זיאד, ששלט היטב בעברית. לעתים ניתן היה לשכוח שאנו באים משני עברי 
ודאוד כותאב, חניכי המערב, התגלו  יונתן  המתרס של מאבק דמים. האחים 
כצעירים מתוחכמים ותרבותיים ביותר. חיבבתי מאוד את רג‘א שחאדה, שניהל 
האזרח“  לזכויות  “האגודה  של  המקבילה  “אל־חאק“,  הפלסטיני  המכון  את 
עשראווי,  חנן  פרופסור  עם  והיכרותי  חוסייני,  פייסל  עם  הקשרים  בישראל. 

התהדקו רק בסוף שנות ה־80, לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה.

המאבק בגבעות

חתימת  לאחר  גם  בפעילותה,  להמשיך  עכשיו“  “שלום  תנועת  של  החלטתה 
השלום עם מצרים, העמידה במרכז את המאבק נגד המתנחלים. עוד בשלהי 
עינת  בתי  את  להוציא  לילה  באישון  נקראתי  המצרים  עם  השלום  תהליך 
ועינת בתוכם, הדביקו  מתא המעצר במגרש הרוסים. פעילי “שלום עכשיו“, 
חדשות,  התנחלויות  שש  להעלות  המתנחלים  תוכנית  את  שחשפו  כרוזים 
בניגוד להבטחת בגין לאמריקנים. הממשלה הובכה, ונאלצה לבטל לפי שעה 
את ההתנחלות. בתי וכמה מחבריה נעצרו בידי המשטרה, בתואנה שהדבקת 
הכרוזים על השיש היפה של בית אגרון מנוגדת לחוק. השופט הורה לשחררם, 

ואף נזף במשטרה על המעצר המיותר.
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בסוף העשור הלך וגבר היקף ההתנחלות, בהנהגתו של שר החקלאות אריק 
שרון. שוב ושוב נקראו פעילי “שלום עכשיו“ לצאת להרים, כדי למחות נגד 
משפחתי.  אירוע  למעין  הפכו  אלה  הפגנות  בשטח.  שצצה  חדשה  התנחלות 
אנשים הביאו לשטח לא רק בני זוג, אלא גם ילדים מכל הגילים. רבים מהבאים 
זה מהפגנות קודמות, ושמחו להיפגש. גם אנחנו יצאנו על פי  זה את  הכירו 
רוב ביחד: אראלה, הילה בת השמונה ואנוכי. לעתים קרובות נתבקשתי לנאום 
בעצרת שאורגנה במקום, או להתראיין בכלי התקשורת. החשיפה לתקשורת 
שנוהלו  מבצעים  לסכל  שנצליח  סיכוי  כל  היה  לא  שהרי  העניין,  לוז  היתה 
ברשות הממלכה ובסיועה. כל מבוקשנו היה לידע את הציבור בארץ ובעולם 

על אודות התנגדותנו ומחאתנו.
יקצר המצע מלספר על כל ההרפתקאות שהיינו עדים להן באותם ימים. 
ידי  את  לכופף  הצליח  לוינגר  הרב משה  כזכור,  דוגמאות.  בכמה  רק  אסתפק 
ממשלת העבודה ולהניח את היסוד להקמת קריית ארבע. אחר כך המשיך להיאחז 
בבתים שונים בלב העיר חברון. הדבר יצר חיכוך בלתי פוסק בין המתנחלים 
שהוקמה  ישיבה  בחור  נרצח  הימים  באחד  העיר.  תושבי  הפלסטינים  ובין 
המתנחלים.  של  זעמם  את  עורר  הדבר  הערבית.  העיר  בלב  ישן  כנסת  בבית 
רב.  נזק  וגרמו  דוכנים  פיזרו סחורות, הציתו  הם הסתערו על השוק המרכזי, 
יצאתי עם כמה עשרות מחברינו למחות על המעשים, והתייצבנו במרכז הכיכר 
ואליקים  לוינגר  הרב  ובראשם  המתנחלים  ניצבו  מולנו  השוק.  אל  הנשקפת 
העצני, שנעשה מראשי דובריה של תנועת ההתנחלות. הערבים ניצבו מרחוק, 
הוקעתי  שבו  נאום  נשאתי  ליהודים.  יהודים  בין  העימות  יעלה  כיצד  לראות 
את העוול שנעשה לאזרחים פלסטינים תמימים. בערב שמעתי להפתעתי את 
אליקים העצני מצטט, לכאורה, מדברי, תוך סילוף זדוני ושקרי בעליל. כעסתי 

מאוד. מאז סירבתי להופיע עם העצני בעימותים. שוב לא האמנתי ביושרו.

✦ ✦ ✦

היו גם צדדים משעשעים במאבק. הממשלה החליטה להקים התנחלות חדשה 
ליד הכפר תרקומיה, מזרחה מבית גוברין. יצאנו מירושלים. המשטרה חיכתה 
לנו בעיבורה של חברון וחסמה את דרכנו מערבה. ליתר תוקף השליכו עלינו 
את  הראשונה שחוויתי  הפעם  לי  היתה  זו  מדמיע.  גז  של  רימונים  השוטרים 
המחנק המעצבן הנגרם למי שנקלע לתוך ענן של גז. בשולי הדרך היו פזורים 
אחרוני הבתים של חברון, ועל שיפולי הגבעה לצד הכביש ניצבו מאות פלסטינים 
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לחזות בנעשה. הם הכירו היטב את ענני הגז, ומיהרו להביא לנו בקבוקי קולה 
ובצלים חתוכים, המקילים על תחושת המחנק. נראה שהפלסטנים שמחו לראות 

כיצד המשטרה מפזרת הפגנה של יהודים, ולא משלחת את הפצצות נגדם.
מובנית  מחולשה  סבל  בהתנחלויות  עכשיו“  “שלום  תנועת  של  מאבקה 
מחאות,  ניהלו  לא  המתנחלים  אונים.  וחוסר  א־סימטריה  של  קבוע  מצב   —
אלא באו לגבעות על מנת להישאר שם לתמיד. ואילו פעילי “שלום עכשיו“ 
כהן  גאולה  לבתיהם.  חוזרים  יום  של  בסופו  אך  כרזותיהם,  עם  מגיעים  היו 
נהגה לצטט את הפתגם הידוע: “הכלבים נובחים אך השיירה עוברת“. להוותנו 
לא הצלחנו  נגד המתנחלים,  האנרגיה שהשקענו במחאה  כל  עם  צדקה.  היא 
לעכב את התהליך הממאיר הזה. מקרה הר ברכה היווה דוגמה מובהקת לקושי 
המובנה הזה. יום העצמאות באותה שנה היה חורפי וסוער מאוד. ירדו גשמים 
עזים בכל הארץ. ברד הצליף על הפנים ורוח עזה הכבידה על הטיפוס בהרים 
התלולים. הממשלה תכננה לחגוג את טקס הקמת ההתנחלות החדשה, בשולי 
הר גריזים, בנוכחות שר בכיר. המתנחלים, שציפו למחאתנו, ניסו אף הם לגייס 
כמה מאות מתומכיהם. להפתעתי הגיעו באותו בוקר סגרירי למעלה מאלפיים 

מאוהדי “שלום עכשיו“, לעומת מתנחלים מעטים שנכחו במקום. 
הוטל עלי ללוות להפגנה את הפזמונאי חיים חפר, ואת ההיסטוריון שאול 
פרידלנדר, שעמדו לזכות באותו יום בפרס ישראל. חתני הפרס הביעו את רצונם 
להשתתף בהפגנה, בתנאי שנחזיר אותם במועד לטקס קבלת הפרס. החניתי את 
ובקושי רב טיפסנו בדרך העולה לפסגתו. היה קר מאוד  מכוניתי לרגלי ההר 
ונרטבנו עד לשד עצמותינו. חברי “שלום עכשיו“ ממש “כבשו“ את המקום. 
המתנחלים נאלצו להסתגר במבנים, ביחד עם השר דוד לוי, שנחת במסוקו אך 
נאלץ להסתלק מבלי שהצליח לשאת את נאומו. הטקס הופר. חזרנו למכונית ספוגי 
מים ורועדים מקור, אך עם הרגשת ניצחון. זו היתה אחת ההפגנות המוצלחות 
בטלוויזיה  רואיינו  הביתה  חזרתי  כאשר  זאת,  עם  השתתפתי.  שבהן  ביותר 

המתנחלים שנשארו על ראש ההר, ובתסכול רב נזכרתי באותו פתגם.

הוועדים

אחד המאפיינים המרכזיים של תנועת “שלום עכשיו“, שלעתים גרם לי אי־
נוחות, היה הדאגה המתמדת שמא היא תיתפס כתנועה קיצונית, שאינה לוקחת 
בחשבון את קשייה של ישראל. חברי התנועה חששו מתדמית של אידיאולוגים 
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של  המרכזיים  הפעילים  ומהמציאות.  הרחב  מהקהל  המנותקים  מוסרניים, 
“שלום עכשיו“ חששו שמא תעלה נגדם הטענה שהם מונעים בראש וראשונה 
חזרה  כך  משום  ליהודים.  דיים  נאמנים  אינם  ובמשתמע  ערבים“,  מ“אהבת 
לאום  דגלי  הניפה  הציוני,  לרעיון  הבסיסית  נאמנותה  את  והדגישה  התנועה 
בכל אחת מהפגנותיה, והעדיפה נימוקים פרגמטיים על פני נימוקים מוסריים 
גרידא. משמאל צמחו קבוצות יותר רדיקליות, שִאתגרו שוב ושוב את הססנותה 
וזהירותה המופלגת של התנועה. כך, למשל, באמצע שנות ה־70 הקים ידידי 
זית“, שמחה  ביר  אוניברסיטת  “הוועד למען  דני עמית, את  פרופסור  לימים, 
בידי  סגירתה  ועל  הפלסטינית  האוניברסיטה  נשיא  של  גירושו  על  נמרצות 
היישוב  על  המאבק  בימי  הקימו  רדיקליים  חוגים  אותם  הכיבוש.  שלטונות 
היהודי בחברון את “הוועד נגד ההתנחלות בחברון“, ובראשית מלחמת לבנון 

הראשונה — את “הוועד נגד המלחמה בלבנון“.
על פי רוב מצאתי את עצמי באגף היותר רדיקלי של “שלום עכשיו“, אך 
לא הצטרפתי ל“וועדים“, הן משום שהיו בהם תמיד גורמים אנטי־ציוניים, הן 
משום שסברתי כי פעילותה של “שלום עכשיו“ יעילה יותר, והן משום ששנים 
מהבעיות  להתעלם  יכולתי  ולא  הישראלי  הממסד  מתוך  פעלתי  מדי  רבות 
עכשיו“  “שלום  שלנו.  השלום  חזון  להגשמת  בדרכה  ישראל  מול  שניצבו 
היתה התנועה היחידה שיכלה לגייס להפגנותיה אלפי משתתפים. רוב חברי 
את  גם  בקהל  ומפיצים  להפגנות שלנו,  כלל מצטרפים  בדרך  היו  “הוועדים“ 

הכרוזים הרדיקליים שלהם. 
האתגר שניצב משמאל אילץ אותנו להתמודד ולהיאבק על כל ניסוח. 
שעות על שעות היינו יושבים במרתף הקטן במושבה הגרמנית, ומתווכחים 
בחום ובהתלהבות על כל פסיק ועל כל תג. מדי פעם בפעם היינו יורדים 
נפגש “פורום העל“, שהיה מוסמך לקבל החלטות סופיות  לתל אביב, שם 
ומחייבות. רוב הפעילים היו צעירים ממני בעשרים שנה, אך נהניתי מנכונתם 
לא  הסיפור  בבית.  בינותם  הרגשתי  כמוני.  “זקן“  של  לדבריו  גם  להקשיב 
עמוד  אביעד,  לג‘נט  העמוקה  והערכתי  ידידותי  אזכור  ללא  שלם  יהיה 
מימי  עוד  ז‘נט  את  זה למעלה משלושים שנה. הכרתי  התנועה  התווך של 
עבודתי בסוכנות היהודית. היא היתה אז עולה חדשה, שסיימה את לימודיה 
בסוציולוגיה והיתה מרצה בקורסי השליחים שלנו. במסגרת “שלום עכשיו“ 
הפכה לציר המרכזי שסביבו נסבה כל הפעילות. שמחתי למצוא בה ידידת 

אמת, לאראלה ולי.
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השלטון  עמדות  ברוב  עכשיו“.  ב“שלום  פעילותי  על  מחיר  גם  שילמתי 
במדינה ובסוכנות היהודית ניצבו עתה אנשי ימין, שנמנעו מלנצל את ניסיוני 
וסיכלו כל הצעה למנותי לתפקידים ציבוריים שונים. מדגים זאת היטב המקרה 
של תוכנית הטלוויזיה שהנחיתי. בשנת 1979 פנה אלי ישראל גולדויכט, ממפיקי 
תוכניות המסורת בטלוויזיה הישראלית, והציע שנפיק ביחד תוכנית חודשית 
העכשווית.  הישראלית  באמנות  היהודית  למסורת  שונות  בזיקות  שתעסוק 
התוכנית היתה מבוססת על ראיונות שערכתי באולפן עם משוררים, סופרים 
ואמנים, בליווי איורים מיצירותיהם או הקראת שירים משיריהם. נהנינו מאוד 
מהעבודה, ונראה לי שגם האמנים נהנו. לפתע, כעבור כחצי תריסר הופעות, 
הודיע לי ישראל כי בנימין צביאלי, מנהל תוכניות המסורת בטלוויזיה, הורה 
זאת בגילוי לב: אין הוא מסכים  נימק  ואף  להפסיק את השידורים בהנחייתי 

לתת במה כל כך בולטת לפעיל השלום הנודע.

ידידי שלום עכשיו

אביב  תל  ברחובות  לערוך  עכשיו“  “שלום  שהצליחה  הגדולות  ההפגנות 
וירושלים משכו את תשומת לבם של חוגי השמאל בקרב אוהדי מדינת ישראל 
בארצות הברית. כמה מהאישים הבולטים מקרב החוגים האלה הקימו ארגון 
 Friends of Peace Now –( עכשיו“  שלום  “ידידי  השם  את  שנשא  חדש, 
FPN(, והחלו מגייסים כספים כדי לסייע לתנועה במימון פעולותיה. בראשית 
 Americans for( שנות ה־80 היה הארגון ל“אמריקנים למען שלום עכשיו“ 
Peace Now – APN(. במשך אותן שנים נסעתי פעמים מספר לצפון אמריקה 
ולאירופה בשליחות התנועה. אוהדי “שלום עכשיו“ שעמם נפגשתי במסעות 
אלה היו שונים מהגבירים שפגשתי בימי עבודתי בסוכנות היהודית. אלה היו 
על פי רוב אנשי האגף השמאלי של המפלגה הדמוקרטית, ותיקי המאבק נגד 
עם  והזדהו  השחורים  לזכויות  המאבק  בחזית  שעמדו  בווייטנאם,  המלחמה 

התנועה הפמיניסטית. יחסם לישראל היה אוהד, אך לא נטול ביקורת.
האגודה  ראש  יושב  של  בביתו  התקיימה  “הידידים“  של  הפגישות  אחת 
תריסרי  כשני  של  קבוצה  בפני  הרציתי  האדם.  לזכויות  האמריקנית 
אינטלקטואלים ואנשי עסקים. אל אחד מהם התלוותה בתו היפה של רוברט 
 Paul( קנדי, אחיו של הנשיא, שנרצח בידי פלסטיני. היה שם גם פול קוואן 
בארצות  שפעלו  האמריקני“  השלום  “חיל  מתנדבי  בין  מהבולטים   ,)Cowan
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אמריקה הלטינית, ומעורכי העיתון הרדיקלי “The Village Voice“. בשנות 
ה־70, עם התקרבו ליהדות, פרסם פול את ספרו “יתום בהיסטוריה היהודית“, 
ובו תיאר את ניכורם של הוריו וניתוקו הגמור משורשיו היהודיים ואת הדרך 

שעשו הוא ואשתו הגיורת רחל בחזרה אל חיק היהדות.
במסיבות אחרות פגשתי את ארווינג האו )Irving Howe(, מוותיקי התנועה 
הטרוצקיסטית האמריקנית לפני מלחמת העולם השנייה, שכתב ספר חשוב מאוד 
על מהגרים היהודים בראשית המאה ה־20 בניו יורק. בכמה פגישות השתתפה 
בטי פרידן )Betty Friedan(, אשר ספרה “The Feminine Mystique“ נחשב 
 Bella( לאבן היסוד של התנועה הפמיניסטית בארצות הברית. עם בלה אבצוג
בוושינגטון,  הנבחרים  בבית  ניקסון  הנשיא  נגד  הלוחמים  מראשי   ,)Abzug
ניהלתי שיחה מרתקת על שירות הנשים בצה“ל. בחוף המערבי התארחתי מספר 
של  הקולנוע  ממלכת  מיורשות  אחת  ורעייתו,  שיינבאום  סטנלי  אצל  פעמים 
האחים וורנר. בגינת ביתם ניצבו כמה מטובי הפסלים של המאה ה־20. סטנלי 
היה דמות בולטת בשמאל הרדיקלי של ארצות הברית, ולקח חלק במאבקים 
אזרחיים רבים. בביתו יכולנו לגייס תמיכה של רבים משועי לוס אג‘לס. באחד 
מביקורי קיבל אותי סטנלי כשהוא שוכב חולה במיטתו, ולידו כלבו האהוב, 

פודל ענק ושחור שבני הזוג אימצו כאילו היה בנם.
שלושה.  רק  כאן  אזכיר  פחות.  לא  מרתקים  אנשים  פגשתי  באירופה 
ההומור  בחוש  המבריקה,  בתבונתו  אותי  הרשים  ברלין  ישעיהו  הפרופסור 
יפה.  מחמאה  קיבלתי  ממנו  העיניים“.  “בגובה  אדם  כל  אל  וביחסו  שלו 
לאחר אחד מחוגי הבית שבהם השתתף אמר לי: “שכנעת אותי. זה קורה לי 
בכיר  יועץ  לימים  שנעשה  פריזאי  בנקאי  אזולאי,  אנדרה  רחוקות.“  לעתים 
 Identité( של מלך מרוקו, הקים בשנות ה־80 ארגון בשם “זהות ודיאלוג“ 
מיוצאי צפון אפריקה,  יהודים  אינטלקטואלים  et Dialogue(. הארגון כלל 
שגדלו בנעוריהם תוך מגע מתמיד וחיובי עם שכניהם הערבים. עמדתם בעניין 
הסכסוך בארץ היתה קרובה מאוד לעמדותינו. את סימון ודוד סוסקינד, ראשי 
המרכז הקהילתי החילוני בבריסל, הכרתי היטב מתקופת עבודתי במחלקת 
הנוער והחלוץ. עתה התברר שהם שמרו על נטיותיהם השמאליות מהימים 
שלפני מלחמת העולם, כאשר דוד היה פעיל בתנועה הקומוניסטית הבלגית. 
למען  באירופה  הפעילות  של  התווך  לעמוד  הזוג  בני  הפכו  ה־80  בשנות 
אנשי  בין  מפגשים  בארגון  ישירות  מעורבים  והיו  התיכון,  במזרח  השלום 

תנועת השלום הישראלית ונציגים פלסטינים.
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דאהר נסיך הגליל

בקיץ 1977 התגייסה טלי שלנו לצה“ל. היינו מודאגים, משום שחודשים אחדים 
קודם לכן היא לקתה בדלקת באוזן הפנימית ואיבדה את שיווי המשקל. הנזק 
חושים  בעזרת  עצמה  את  לפצות  למדה  היא  לאט  לאט  אך  הפיך,  בלתי  היה 
המועד  ובבוא  להתגייס  התעקשה  היא  הרופפת,  בריאותה  למרות  אחרים. 
יצאה לבה“ד 12. בטקס סיום הטירונות נכונה לנו הפתעה. כאשר הכרוז קרא 
לבימת המפקדים את החניכה המצטיינת, ראינו לפתע את טלי שלנו נעקרת 
משורת החיילות ומדדה אל הבימה. השתוממנו, משום שטלי מעולם לא היתה 
ספורטיבית ביותר. התברר ש“החניכה המצטיינת“ נבחרה על ידי שאר החניכות 

בזכות התנהגותה האנושית והחברתית. היינו גאים. 
עם תום השירות ניסתה טלי ללכת בעקבות אביה, ונרשמה לחוג להיסטוריה 
באוניברסיטה העברית. אך בתום השנה הראשונה היא הגיעה למסקנה שעדיף 
הדפוס.  למקצועות  דו־שנתי  לקורס  נרשמה  היא  יותר.  מעשי  מקצוע  ללמוד 
לימודים אלה הוליכו אותה כעבור שנים לתפקיד מקצועי בכיר במפעלי דפוס 
“כתר“. את ההפתעה הגדולה ביותר היא הביאה לנו בתחום הרומנטי. במשך 
שנים אחדות היא היתה בת זוגו של ארנן יקותיאלי. צעיר מבריק ונלהב מפעילי 
השמאל הישראלי. אולם כעבור זמן מה הגיעה טלי למסקנה שהזיווג הזה לא 
נצרת,  בן  צעיר פלסטיני  עם  התיידדה  בפריז. שם  לבלות שנה  ויצאה  יצלח, 

שהכירה עוד מימי פעילותה בחוגי השמאל של הסטודנטים בהר הצופים.
דאהר זידאני, בן לאחת המשפחות המוסלמיות המכובדות בנצרת, הוא דור 
שביעי לדאהר אל־עומר, שליט הגליל במחצית השנייה של המאה ה־18. הוא 
מצודות  ואת  עכו  העיר  מחומת  חלקים  בנה  אל־עומר  דאהר  שמו.  את  נושא 
יחיעם, שפרעם, ציפורי, וטבריה. סופו שנרצח בידי אנשיו של ג‘זאר פאשה, 
ושוב  שוב  מרד  שדאהר  לאחר  עכו  כמושל  שהתמנה  הסולטן,  של  שליחו 

בשלטונה של איסטנבול. מגדולת המשפחה לא נותר הרבה חוץ מהכבוד.
וספוג תרבות ערבית  אינטליגנטי  ויפה תואר,  קומה  גבה  גבר  הוא  דאהר 
באוניברסיטה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  בוגר  היה  הוא  כאחד.  ומערבית 
העברית, אך לא המשיך לעבוד במקצוע, משום שהדרכים להתפתחות במסלול 
הזה היו חסומות בפניו כפלסטיני. כאשר הודיעה לנו טלי שהיא עומדת להתחתן 
עמו כבר הכרנו את החתן ועמדנו על ערכו. לא יכולנו שלא לאהוב את עלם 
החמודות הרציני והישר הזה. טלי לא שאלה לדעתנו, אך אנו נידבנו אותה. 
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לא יכלו להיות לנו כל טענות בקשר לאישיותו של דאהר, ומובן שלא היתה 
לנו הסתייגות אידיאולוגית או דתית. אף על פי כן, הזהרנו את שניהם, בשיחה 
המשותפים,  בחייהם  להם  הצפויים  הקשיים  מפני  עמם,  שקיימנו  לב  גלוית 
וייתקלו  יגדלו  ייוולדו,  כאשר  ילדיהם  יתייצבו  שבפניו  הקושי  מפני  ובעיקר 
אלה  שילדים  נכון,  אל  ידענו,  איבה.  וספוג  קדומות  דעות  מלא  עוין,  בעולם 
ודאהר  טלי  בחברה.  ולמקומם  לזהותם  הנוגע  בכל  קשות  להתלבט  עתידים 
האזינו לדברינו בכובד ראש, אך לא שינו את החלטתם. דאהר אינו מוסלמי 
בנישואים  התחתנו  הם  המסורתית.  מהיהדות  רחוקה  היתה  טלי  וגם  מאמין, 
אזרחיים בקפריסין. במבט לאחור נראה לנו שצדקנו בהזהרותינו. קשה שלא 
לראות שבעיית הזהות מעיקה על מאי ועל אמיר, ילדיהם היפים והמוצלחים. 

מלחמת לבנון הראשונה

על פלישת צה“ל ללבנון, ב־6 ביוני 1882, נודע לי דקות ספורות לפני שנכנסתי 
להרצות על עמדות “שלום עכשיו“, במסגרת אחד ממסעותי, בפני סגל המרצים 
של האוניברסיטה העירונית של ניו יורק. הפלישה לא באה לנו בהפתעה. מזה 
שבועות רבים סיפרו חברים על תוכניות שונות לחיסול התשתית של ארגון 
השחרור הפלסטיני בדרום לבנון. לא הייתי זקוק להנחיות מירושלים והסברתי 

לנוכחים באולם מדוע מתנגדת “שלום עכשיו“ להרפתקה זו.
בשובי לירושלים, כעבור ימים מעטים, התברר לי, שרוב הפעילים המרכזיים 
שלילת  לבנון.  בתוך  עמוק  לוחמים  כבר  והם  למילואים  נקראו  התנועה  של 
המלחמה נותרה עמדת התנועה, אולם במסרים ששלחו פעיליה המגויסים מן 
החזית הם הפצירו בנשארים מאחור להמתין ולא לצאת בהפגנות נגד המלחמה. 
הם טענו שהפגנות בעיצומה של הלחימה, שבה נופלים לוחמים, לא יתקבלו 
בהבנה אפילו בקרב אוהדי התנועה. לא הייתי מאושר מן ההמתנה. משמאל 
הופיעה כרגיל קבוצת אנשי שלום רדיקלים יותר, שכאמור הקימו את “הוועד 
נגד המלחמה בלבנון“. במרתף של “שלום עכשיו“ פגשתי את אורלי בך, בתו 
של השופט גבריאל בך וידידה של טלי. אורלי היתה מן הפעילים שלא השלימו 
עם החלטת התנועה להימנע מפעילות ברחוב. היא הציעה לי לחתום על כרוז 

של “הוועד“. נתתי לה את שמי.
הפעם לא קרא לי צה“ל לדגל. לראשונה בחיי נמצא צה“ל במלחמה ואני 
מחוץ למעגל. הרגשתי נטוש, ולא יכולתי לראות את עצמי יושב בבית וממתין 
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דובר  במשרד  התייצבתי  הברית  מארצות  שובי  למחרת  החדשות.  למהדורת 
צה“ל בקריה. הם לא ידעו בדיוק מה לעשות עם אלוף־משנה בלתי משובץ, 
ולפי הצעתי נשלחתי לשלוחה הקדמית של הדובר בראש הנקרה. רציתי לראות 

את המלחמה מקרוב. נזכרתי בנסים אלוני, “הנסיך מבוגומניה“.
הוטל עלי ללוות אל תוך המלחמה אח“מים, שהדובר חפץ ביקרם. הראשון 
היה דוד שיפלר, כתב ה“ניו יורק טיימס“ בירושלים. היה לי ברור שאין טעם 
עמו  ויחד  אותו,  ללוות  היה  תפקידי  כל  המלחמה“.  “צדקת  על  אתו  לדבר 
לראות את פני המלחמה, במו עינינו. הנוהג קבע כי עיתונאים שכניסתם לאזור 
הלחימה הותרה מביאים עמם את כלי רכבם, וכי עליהם לשוב עם ערב בחזרה 
לבסיס. השהייה בלילה בלבנון היתה אסורה. הלכתי למחסן הנשק לקבל עוזי 
בכביש  צפונה  והפלגנו  הגבול  את  עברנו  מוקדמת  בוקר  בשעת  ותחמושת. 
החוף. באוויר עמדו עדיין ריחות המלחמה שהכרתים היטב, תערובת מרירה־
מתקתקה ומבחילה למדי של ריח פגרים, חומרי נפץ ושרפות. הכביש חולף בין 
פרדסים ומטעי פירות נשירים שפריחתם כבר הסתיימה, חושות דלות למראה 
ופה ושם כלי רכב שרוף. מכוניות שרופות מקבלות כעין נשמה משל עצמן. הן 
נראות כחיות במצוקה, כזעקות שקפאו. עצמים החורגים מדרך הטבע ומשדרים 

עצב ללא ניחומים.
לאחד  האחרונות  בשנים  שהפך  א־רשידייה,  למחנה  לסור  ביקש  שיפלר 
עם  מיד  שראינו  ההרס  ממדי  הפלסטינים.  של  העצמי“  “השלטון  ממרכזי 
אותו  חרשו  למלחמה  הראשון  ביום  המשוער.  כל  על  עלו  למחנה  כניסתנו 
 T-34 מטוסי חיל האוויר ופגעו ברוב המבנים ובקומץ הטנקים המיושנים מדגם
שחנו כאן, וניטשו מפוחמים ומפויחים. למחרת פוצצו חבלני חיל ההנדסה את 
הבונקרים שאש“ף בנה במחנה. הפיצוצים פגעו במספר ניכר של צריפים, בתי 
בלוקים חשופים וסתם חושות בסביבה, ולא נותר מהם אלא גבב של עצים, פח 
וקרעי בד. נקל היה להבחין שבמחנה לא נותרו גברים רבים. רק ילדים וזקנים 

ומעט נשים הסתובבו בין החורבות כסהרורים.
ליד אחת החושות, מול בונקר מופצץ, עמדה אישה ומיררה בבכי. שיפלר 
ביקש לדבר ִאתה. במעט הערבית השגורה בפי הצלחנו לדובב אותה. החושה 
שלה נפגעה בשעה שפוצצו את הבונקר שממול, אך היא ובתה יצאו ללא פגע 
ואין  בוגרים ברחו,  בנים  ושני  והמשיכו להתגורר במה שנשאר ממנה. בעלה 
היא יודעת היכן הם: אולי בביירות עם כוחות אש“ף, אולי נפלו בשבי ואולי 
כבר אינם בין החיים. בנה הצעיר נהרג בשעות הראשונות למלחמה, והוא קבור 
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תחת מפולת הבונקר שממול. דבריה נקטעו מדי פעם בפרצי בכי מר. נבוכותי, 
ולא מצאתי את נפשי. שאלתי האם ניתן לעזור לה במשהו, ותשובתה הבלתי 
צפויה הדהימה אותי. היא אחזה בידי ואמרה: “קח אותי לעין זייתון, רק לכמה 
את  כבש  צה“ל  כאשר   ,1948 אפריל  התברר שבסוף  שם.“  קבור  אבי  שעות, 
הכפר השוכן מצפון לצפת, והיא אז נערה כבת 13, הספיקו בני המשפחה לקבור 
את אביה שנהרג בקרבות, ויחד עם כל בני הכפר נדדו והגיעו לא־רשידייה. 

מאז היא משתוקקת לחזור לעין זייתון “אפילו לשעה קלה“. 
שמענו רבות על מפתחות הבתים הישנים שהזקנות שומרות מכל משמר, 
ועל געגועי “השיבה“, שהפכו לנרטיב מרכזי כל כך בקרב הפליטים הפלסטינים. 
אולם תגובתה של האישה הפליאה אותי: מטרים ספורים מבנה ההרוג, ללא 
שעולה  מה  כל  בעוזי,  חמוש  קצין  מול  ההרוס,  ביתה  לצד  בנים,  וללא  בעל 
בדעתה הוא השיבה לעין זייתון. לא ידעתי מה לומר, ורק מלמלתי: “יבוא יום, 
מה שהיה  זה  היתה תעמולה.  לא  זו  המקום.  מן  להסתלק  מיהרנו  יום.“  יבוא 

בראשה של האישה האומללה הזו כל השנים.

העלמה מצור

המשכנו צפונה. התחנה הבאה — צור. בכניסתנו לעיר שמענו שבעוד כשעה 
מתקיים בבית הספר השיעי של צור טקס החזרת המבנים לידי הוועד המנהל. 
עם  באזור.  שפעלה  צה“ל  של  החטיבה  כמפקדת  הספר  בית  שימש  כה  עד 
ההתקדמות לעבר ביירות הועברה המפקדה צפונה, ובית הספר הוחזר לבעליו. 
שיפלר ביקש להיות נוכח בטקס. נותרה עוד כשעה, וניצלנו אותה לסור אל 
הנמל העתיק. כמו בעכו, גם כאן נשתמרו מבנים צלבניים ועות‘מאניים ששימשו 
עתה את דייגי המקום. היה יום בהיר, וקרני השמש התנצנצו בגלי הים הנשברים 
אל המזחים העתיקים, בחגיגה של זהוריות אש. במקומות הרדודים ניתן היה 
פלומה  השנים  ברבות  שהעלו  ופורפיר,  שיש  עמודי  הירקרקים  במים  לראות 
ירוקה של אצות. שכבות החלודה העבות שכיסו עוגנים ושלדי סירות ישנות 

הכריזו שהנמל ראה ימים טובים יותר.
כאשר חזרנו אל בית הספר, כבר נאספו בחצר כשני תריסרי אזרחים וקבוצת 
חיילים שליוותה את המח“ט. המבנה נפגע קלות בעת הכיבוש. החלונות היו 
מנופצים ופצעי כדורים ורסיסים ניכרו על הטיח החיצוני. החטיבה דאגה לסלק 
ייתקל  לא  הספר  בית  ששיפוץ  היה  ונראה  הלכלוך,  ואת  הזכוכית  שברי  את 
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הספר  בית  מפתחות  את  סמלי  באופן  המח“ט  מסר  הטקס  בתחילת  בקשיים. 
ליושב ראש ועד ההורים, שיעי מכובד כבן 50. נאמר לנו, שהוא בן משפחתו 
עקבותיו.  נודעו  ולא  ה־60  בשנות  שנעלם  השיעי  האימאם  סאדר,  מוסה  של 
השיעי החל לנאום בערבית בנעימה חגיגית. ניסיתי כמיטב יכולתי לתרגם את 
דבריו, אך לשונו היתה מצוחצחת מדי וכשלתי במלאכת התרגום. ליד הנואם 
עמדה צעירה שהבחינה בקשיי התרגום, והציעה את עזרתה. התברר שהיא בתו 
של הנואם. תוך כדי תרגום הדברים, בנאמנות, היתה הצעירה מוסיפה בסוף כל 
פסקה: “כך אבי אומר“, “כך הוא אומר“. היה ברור שהיא אינה מזדהה עם דברי 
20, היתה דמות שקשה  זינאב שרף א־דין, כבת  השבח שחלק אביה לצה“ל. 
השחור  שערה  וצח,  בהיר  עורה  ותמירה,  קומה  גבוהת  מנוכחותה.  להתעלם 
כחולים  בפרחים  ומעוטרת  לבנה  קיצית  בשמלה  לבושה  ראשה,  סביב  אסוף 
קטנים. היא הרשימה אותנו בעמידתה הגאה ובמאור פניה. שיפלר הבין מיד 
שדעותיה של הצעירה מעניינות יותר מדברי החלקות של אביה. בתום הטקס 
שאל אותה דייוויד אם אפשר לראיין אותה. זינאב נבוכה, אך אמרה: “בבקשה, 
אבל עלי לקבל תחילה את רשותו של אבי.“ הרשות ניתנה, אך האב הוסיף בלחש 

בערבית: “זינאב, אל תסתבכי, דברי מהראש, לא מהלב, הקולונל מאזין.“
שעה קלה מאוחר יותר נפגשנו באחד מחדרי בית הספר. היא באה בלוויית 
מן  ישבתי  השיחה  בתחילת  פיה.  מוצא  על  לשמור  כדי  שבא  הצעיר,  אחיה 
הצד והאזנתי לדבריה. האנגלית שבפיה היתה קולחת ועשירה. התברר שהיא 
לומדת ספרות אנגלית באוניברסיטה האמריקנית של ביירות. אל מול הצעירה 
המעודנת הזו הרגשתי קצת מגושם, עם העוזי על כתפי וששת ה“פלאפלים“ 
של דרגתי. שיפלר לא היה צריך לשאול הרבה. היא פתחה מיד בדיבור שוטף. 
זו  מסתבכת,  שאיני  מקווה  “אני  אמרה:  חושש,  מבט  לעברי  מעיפה  כשהיא 
הפעם הראשונה בחיי שאני מדברת עם קצין יהודי, לא תעצור אותי אחרי מה 

שתשמע ממני? אומר לכם רק את האמת.“
“אינך צריכה לחשוש, דברי כל מה שבלבך,“ הבטחתי לה. 

היא המשיכה: “לא אהבנו את מעשי הפלסטינים אצלנו, אך הם לא האויבים 
שלנו. מילדותי התחנכתי להבין שאתם האויבים של העם הערבי, ולכן איני מברכת 
כלל על בואכם לכאן. החברות הכי טובות שלי באוניברסיטה הן פלסטיניות, ומהן 
שמעתי על כל האכזריות שבה נהגתם במשפחות שלהם. איני מייחלת לאובדנכם, 
אבל איני סומכת עליכם. אתם זקוקים למי הליטאני וכשם שלא ויתרתם על אף 

שטח משטחי פלסטין שכבשתם, אין להניח שתניחו לנו לנפשנו.“ 
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כשמדי  דקות,  כעשרים  במשך  רבה,  בהתרגשות  לדבר  המשיכה  זינאב 
פעם היא מעיפה בי מבט לראות את תגובתי. לאורך כל הריאיון היה נסוך על 
פניה חיוך קל, שהתקשיתי לפענחו. זו היתה תערובת של ביישנות נעורים עם 
התגרות מתריסה אך מסקרנת מאוד. שיפלר רשם את הדברים בפנקסו. הוא לא 
היה צריך לעודד את שטף המילים המריר שהצעירה פלטה מפיה. נראה היה 
שהיא נהנית להטיח דברים שהיו על לבה, לא רק עבור קהל הקוראים של ה“ניו 
יורק טיימס“ אלא גם באוזניו של קצין ישראלי בכיר. את דבריה היא סיימה 
בנימה של ייאוש: “איני מאמינה לכם, גם שלום ִאתכם לא יהיה שלום אמיתי 
מפני שאתם רוצים לשלוט על כל האזור ולנצל את השלום לטובתכם. לבנון 
לא תוכל להפיק תועלת כלשהי משלום עם ישראל. מלחמה עדיפה על שלום 

כזה.“
לי  כואב  ונבונה.  מרשימה  אישה  “את  לה:  אמרתי  דבריה  את  כשסיימה 
לשמוע את הדברים הללו משום שיש בדבריך לא מעט צדק, אבל אסור אף 
פעם להעדיף מלחמה.“ סיפרתי לה שאני פעיל בתנועת השלום, ובמקרים רבים 
גם אני מתנגד למדיניות הממשלה שלי. כשאיני במדים אני משתתף בהפגנות 
ומנסה להשפיע על אנשים להאמין בשלום. זינאב נראתה מופתעת. מן הסתם 
החלה  השעה  אך  השלום.  למען  נלהב  לנאום  ישראלי  מקולונל  ציפתה  לא 
דוחקת. השמש נטתה לשקוע. הים שנשקף מן החלונות קיבל גוון סגול שהלך 
והעמיק. היינו חייבים לחזור לראש הנקרה עם רדת החשכה ונאלצנו להיפרד. 
“שמחתי להיפגש אתך,“ אמרה זינאב, כאשר עלינו על הרכב. “גם אני. נגעת 

בלבי,“ אמרתי לה. “גם אתה,“ היא ענתה. כולנו היינו נרגשים.

סית רבאבה

שיפלר קיבל היתר לביקור נוסף, למחרת היום. טיהור צידון ומחנה הפליטים 
אותות  יותר  ניכרו  צפונה  שהעמקנו  ככל  הסתיים.  הסמוך  אל־חילווה  בעין 
המלחמה. בתים רבים שהיו פזורים לצדי הדרך נהרסו, או עלו באש. מכוניות 
פונו מפויחות אל צדי הדרכים, פה ושם נגדעו ברושים ועצי איקליפטוס והיו 
שרועים במפלתם. לצדי הדרך היו משוטטים פליטים, שברחו מהריסות בתיהם 
וחיפשו מקום חדש לגור בו. בפאתי הכפרים עמדו נערים ומכרו דובדבנים. לא 
היה לנו כסף לבנוני, ובכסף ישראלי לא היה לצעירים הלבנונים תועלת. שיפלר 

שילם בדולרים, שהתקבלו ברצון.
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קצת לפני צידון סרנו אל גוש בנייני ציבור ששימש עתה מקום מושבו של 
המושל הצבאי הישראלי. המושל לא היה במקום. נכנסו למשרדו של קלינטון 
ביילי, אחד מקציני מטהו. קלינטון הוא מזרחן שהתמחה בשירה עממית של 
הבדווים בנגב ובסיני. הוא שמח לקראתנו, והזמין קפה. נער פלסטיני, ששימש 
כמשרת במפקדה, הגיש קפה שחור בספלים קטנים. לבקשתו של שיפלר סקר 
קלינטון בהרחבה את הבעיות העומדות בפני הממשל הישראלי. האוכלוסייה 
השיעית קיבלה את פני צה“ל בשמחה, כמי ששחרר אותם מעול הפלסטינים. 
פה ושם אפשר היה עדיין לראות בשולי הדרכים אורז שהכפריים פיזרו כאות 
מקום  לה  צפה  שהוא  הזו,  הקהילה  עם  קשרים  ליצור  ניסה  קלינטון  לברכה. 

מרכזי בעיצובה המדיני של לבנון לאחר נסיגת צה“ל. 
בעוד קלינטון מדבר, נשמעה נקישה רפה בדלת. בפתח עמדו שני גברים 
צעירים משופמים, בלבוש אירופי כהה ומהודר וענובים בעניבות צבעוניות. 
הלבושים  החיילים  בין  בחריגותם  ובלטו  לנשף  שהוזמנו  כמי  נראו  הם 
ברשלנות צה“לית אופיינית. הם באו מצור בשליחות רשמית. סית רבאבה, 
אחותו של האימאם הנעלם מוסה סאדר, נחשבה לאישיות השיעית המכובדת 
לפגוש  ביקש  שהמושל  התברר  נערצה.  קדושה  מעין  לבנון.  בדרום  ביותר 
את  הצעירים  אחד  העביר  זה,“  את  תעשו  “אל  למשרדו.  אותה  וזימן  אותה 
המסר, “אם המושל רוצה לדבר ִאתה, היא תקבל ברצון את פניו, בביתה בצור. 
היא לא תבוא אליכם, היא אף פעם לא יוצאת מביתה. כולם, גם ראש ממשלת 
זה.“ ביילי הבטיח להם לדבר על לבו של  לבנון, באו אליה. אל תעשו את 
המושל, אך הוסיף בעברית לאוזני בלבד: “כל כך מהר וכבר אנו עושים את 

כל הטעויות האפשריות.“

✦ ✦ ✦

החלטנו לחזור ארצה דרך מעבר “פטמה“, שליד מטולה. פנינו מזרחה אל בין 
הכפרים השיעיים הפזורים בגבעות המתגבהות שבמורדות הדרומיים של הרי 
אהבתי  כניעה.  דגלי  לבנים,  דגלים  התנוססו  עדיין  מהבתים  חלק  על  השוף. 
אחר  שעת  זו  היתה  “מולדת“.  של  תחושה  לי  היתה  מוזר  ובאורח  הנוף,  את 
צהריים מאוחרת, והאיכרים החלו חוזרים מהשדות. פה ושם הסתובבו בדרכים 
בגלימה  לבושים  ועבות,  שחור  זקן  בעלי  צעירים   — אימאמים  ובסמטאות 
שחורה וחבושים במצנפת כוהנים. הם נראו כעופות נדירים אך הפגינו הדרת 
כבוד וביטחון עצמי. פנינו אל אחד מהם, אבל הוא היה מסויג ולא רצה לקשור 
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שיחה; ענה על שאלותינו בקצרה והמשיך בדרכו. היה משהו מאיים בדמותם, 
אך בימים ההם סברנו שהשיעים בדרום לבנון מקבלים את צה“ל בשמחה, ולכן 
התפלאתי על אותה קרירות. תליתי זאת בהכרת ערך עצמם, שנבעה מחשיבותם 

הרבה של האימאמים בחיי הקהילות הכפריות האלה.
נבטייה היא עיר הררית נאה. תערובת של בתי אבן ישנים שהעלו פטינה 
לקח  ביילי  קלינטון  ארכיטקטים מקומיים.  יומרות של  פרי  מודרניות  ווילות 
אותנו לביקור חטוף אצל עלי גנדור, בן לאחת המשפחות המיוחסות בקהילה 
השיעית של דרום לבנון, בעלי קרקעות ששלטו במשך דורות באלפי אריסים. 
המשרתת הובילה אותנו אל חדר נרחב. כורסאות מרובות היו פזורות לאורך 
הקירות, ובינותן שרפרפים קטנים שעליהם מוגשת התקרובת. פה ושם ניצבו 
על הרצפה כלי נחושת מפוארים, ועל הקירות, בין ציורי נופים שווייצריים, היו 

תלויים פגיונות וצילומי משפחה.
שפנינה  נוצצת  ועניבה  חלקים  שלושה  בחליפת  לבוש  היה  הבית  בעל 
בספלים  שחור  קפה  בקלאווה,  חטיפי  הוגשו  לחולצתו.  אותה  הידקה  גדולה 
זעירים ופירות. השעה התאחרה ונאלצנו לקצר, אולם שיפלר ביקש עוד לשמוע 
את דעתו של עלי על עמדת השיעים כלפי הכיבוש הישראלי: “אנחנו מקווים 
שהמלחמה תיגמר במהרה בתבוסתו המוחלטת של ערפאת וכנופיותיו. איננו 
צריכים אותו כאן בלבנון. כאשר הצבא הישראלי יסיים ויחזור לארצכם, יתמכו 
לבנון  של  בפוליטיקה  סדר  קצת  לעשות  עלינו  קודם  אך  בשלום.  השיעים 
ולהבטיח שהשיעים יקבלו את חלקם הראוי בשלטון. אחרי הכול, אנחנו עכשיו 

הקהילה הגדולה במדינה.“
והשיעים  נבטייה במהרה,  יעזוב את  לא  הנחותיו. צה“ל  עלי טעה בשתי 
לא יתמכו בשלום. אולם הטעות תתברר רק כעבור זמן. שמעו של החיזבאללה 
טרם נודע. באותו יום רציתי בכל לבי להאמין בחזונו של עלי גנדור. נפרדנו 
בלחיצת ידיים, והמשכנו לעבר הליטאני. בדרכנו אל “הגדר הטובה“ חלפנו על 

פני מצודת הבופור.

שלושה ימים בביירות

יורק  משימתי הבאה היתה ללוות את הנרי קאם, מבכירי הכתבים של ה“ניו 
טיימס“ שמושבו בפריז. עם הפלישה הישראלית ללבנון החליט קאם לצאת אל 
המלחמה למספר ימים ולשלוח מכאן מספר כתבות. תום פרידמן היה באותם 
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ימים הכתב הקבוע של ה“ניו יורק טיימס“ בביירות, אולם הוא בילה את רוב 
שבדרומה.  הפלסטיניים  הפליטים  ובמחנות  העיר  במערב  הנצור  באזור  זמנו 
הקטנה  הפייסטה  במכונית  לדרך  יצאנו  בַמרונים.  להתרכז  החליט  קאם  הנרי 
והמצ‘וקמקת שהנרי שכר. הימים בסוף יוני היו אמנם ארוכים, אך היה עלינו 
להזדרז כדי לחזור לראש הנקרה עם חושך. שעטנו במהירות צפונה. בדאמור 
הקצין  ובבטחה.  במהירות  לביירות  להגיע  נוכל  כיצד  לברר  כדי  השתהינו 
הבכיר במקום סיפר לנו שבמחנות הפליטים של ביירות עדיין נטושים קרבות. 
הלוחמים  של  האש  בטווח  נמצא  הוא  אך  נכבש,  ביירות  של  התעופה  שדה 

הפלסטינים, ומכל מקום אי אפשר להגיע לביירות בדרך החוף. 
ביירות  על  הנשקפות  הגבעות  אל  להעפיל  והתחלנו  הכביש  מן  סטינו 
ההר,  שבמעלה  שימא,  בית  הכפר  ליד  ומשובשות.  עוקפות  בדרכים  מדרום, 
התקלקלה המכונית. מישהו הפנה אותנו למוסך בחצרו של תושב מקומי. הלה 
אבחן את התקלה כהרס מוחלט של תיבת ההילוכים. “אוכל לתקן, אבל זה ייקח 
מונית שלקחה  הזמנו  ברירה.  לנו  נותרה  לא  האיש.  לנו  ימים,“ אמר  שלושה 

אותנו אל מפקדת צה“ל בבעבדא, לא הרחק מארמון הנשיא. 
היתה  לא  הפליטים,  למחנות  מעל  האחרונים  בימים  שהתייצבה  החזית, 
ויכולנו לשמוע היטב את נפץ הפגזים והירי הבלתי פוסק. התייצבתי  רחוקה 
אצל נציג דובר צה“ל, וקיבלתי רשות לשהות בביירות עד שהמכונית תתוקן. 
במעלה  “אל־בוסתאן“,  הפאר  במלון  חדר  שכר  טיימס“  יורק  שה“ניו  התברר 
הדרך מביירות מזרחה לעלֵיי. החדר נועד כמקום מפלט עבור תומס פרידמן, 
העיתון,  ממשרד  ריק.  עמד  ובינתיים  העיר,  ממערב  לברוח  שייאלץ  למקרה 
שהמשיך לפעול באזור אשרפייה הנוצרי, התברר שנוכל להשתמש בחדר בימי 
שהותנו בביירות. צוות העיתון יעמוד לרשותנו כדי לקבוע פגישות, ויעמיד 

לרשותו של הכתב המכובד מונית צמודה.
הנרי קאם לא הסתיר את שמחתו. עתה יוכל לחקור כהלכה את הנושאים 
שבהם התעניין. גם אני לא הצטערתי, וביקשתי מאנשי הדובר לטלפן לאשתי 
ולהודיע לה שאתעכב ימים אחדים בצפון. בשלושת הימים הבאים מצאתי את 
עצמי נלווה אל הנרי, ונהנה מחסותו. קשרי ה“ניו יורק טיימס“ פתחו בפנינו 
דלתות שרק ישראלים מעטים זכו להיכנס בהן. שלושת הימים הבאים היו מן 

המרתקים ביותר שחוויתי מימי.

✦ ✦ ✦
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בשעה חמש אחרי הצהריים התפנינו מהסידורים, והמונית שלנו הגיעה. הנרי 
נקבעו עבורו.  ראיונות שכבר  לקיים מספר  כדי  לנצל את שעות האור  ביקש 
בטרם נצא לדרך הציע לנו נציג הדובר להעיף מבט על פני העיר, כדי להתרשם. 
מהלך צעדים ספורים במעלה הגבעה ניצבה עמדת תצפית של צה“ל. המראה 
שדה  נראה  החוף,  ליד  מדרום,  כאחד.  ומבחיל  מרהיב  היה  לעינינו  שהתגלה 
התעופה. על מסלוליו עמדו מטוסים מושבתים של חברת התעופה הלבנונית. 
מצפון ניתן היה לראות את מפרץ ביירות, המתעקל בקשת רחבה בואך ג‘וניה 
לכל  וכפרים  עיירות  משובצים  כשהם  הלבנון,  הרי  זינקו  במזרח  שמצפון. 
מלוא העין. בתווך השתרעה לרגלינו העיר, מוכה וחבוטה עוד מימי מלחמת 
האזרחים שסערה כאן מאז 1975. ממש מתחתינו, במרחק כמה מאות מטרים 
במורד ההר, השתרעו מחנות הפליטים הפלסטיניים ששמותיהם נודעו לנו מן 
העיתונות: סברה ושתילה. המראה הפתיע אותי, משום שציפיתי לראות משהו 
שידמה למחנות הפליטים בעזה או בסביבות ירושלים. אולם כאן גרו הפליטים 
מסיביים.  בניינים  גושי  רק  אנשים,  נראו  לא  כלל  בדרך  רבי־קומות.  בבתים 
הקצין שליווה אותנו הצביע על “הקו הירוק“ — קו החזית שהפריד בין כוחות 
הנוצריים לבין הכוחות הפלסטיניים — רצועה ברוחב של כמה מאות מטרים 

שבה כל הבתים היו הרוסים עד היסוד.
הדרוזי  האמיר  משפחת  עם  היתה  לנו  שנקבעה  הראשונה  הפגישה 
מג‘יד ארסלאן. הכרתי את שמו מהתקופה שבה חקרתי את תולדות מלחמת 
העצמאות. האמיר שימש באותם ימים כשר ההגנה של לבנון. עתה נותר רק “מי 
שהיה“. ה“ארמון“ של ארסלאן נמצא במרכז חורשת אורנים יפהפייה, במרומי 
ממעמדו  ג‘ונבלט  משפחת  אותו  הדיחה  מאז  מדרום.  ביירות  על  הנשקף  הר 
בעדה הדרוזית, עקר האמיר ארסלאן את רגליו מהרי השוף ובילה את כל זמנו 
בביירות. מארחינו, בנו ובתו של האמיר, קיבלו את פנינו על מרפסת מרוהטת 
ברהיטי קש קייציים, בצל עצי האורן. הרחק למטה נשקפו ביירות והים הכחול. 
או  שלושה  במהירות  וזללתי  התאפקתי  לא  דובדבנים.  מלא  טנא  לנו  הוגש 
ארבעה מהיפים ביותר. האמיר עצמו הצטרף אלינו כעבור שעה קלה, כשהוא 

מובל על כיסא גלגלים בידי משרת.
מג‘יד ארסלאן עדיין נראה מרשים. שפם שיבה דרוזי עיטר פנים גדולים 
כמה  אמר  האב  עבותות.  לגבות  מבעד  נשקף  וערמומי  פיקח  מבט  ורחבים. 
מילות נימוס בערבית, ולאחר כמה רגעים התנצל וחזר אל תוך הארמון. הבן, 
גבר שעבר את שנתו החמישים, נראה כסוחר פריזאי יותר מאשר כנסיך דרוזי. 
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הוא היה לבוש מקטורן קייצי בצבע בז‘ וחבש משקפיים במסגרת זהב דקיקה. 
מקל עם גולת כסף לא מש מידיו, למרות שהילוכו היה תקין לחלוטין. השיחה 
התנהלה בצרפתית, והיתה מאכזבת למדי. הבן מעולם לא היה מעורב בפולטיקה 
הלבנונית, ואת רוב ימיו בילה באירופה, מן הסתם בבזבוז רכוש המשפחה על 
להציל  הצליח  לא  הנרי  צעיר.  לנסיך  בשפע  להציע  יכולה  שאירופה  הנאות 
מרתקת,  חוויה  זו  היתה  עבורי  מעניינת.  תובנה  או  מחכים  מידע  שום  מפיו 
הרגשתי  לבנטיני עמד בחללה.  דקדנס  עז של  האווירה הכללית שריח  בגלל 
כמי שנפגש עם נסיכים מעודנים שכבר השלימו עם העובדה ששעתם חלפה. זו 

היתה מעין פרישת שלום בלתי צפויה מהלבנט הישן שחלף מן העולם.

✦ ✦ ✦

כדי להגיע אל המלון נאלצנו לעבור דרך הצומת הראשי, המחבר את אשרפייה, 
והכפרים  השכונות  עם  נוצרים־מרונים,  תושביה  שרוב  היוקרה  שכונת 
שממזרח ומצפון. למרות המלחמה המה הצומת ממכוניות. הכול מיהרו לחזור 
פני השטח שבו  מעיסוקיהם במרכז העיר אל בתיהם שבפרוורים. חלפנו על 
-1976 בשנים  מרים  קרבות  מוקד  א־זעתר,  תל  הפליטים  מחנה  בעבר  נפרש 
1975, שנהרס כליל. עכשיו ניתן לראות כאן רק מגרשים רחבי ידיים, ואותות 
מבוקעות,  בטון  רצפות  לימים שבהם המה המקום מאדם —  כמזכרת  זניחים 
ומספר מבנים ששרדו  עמודי חשמל שכבליהם נשמטו, ברזיות שטרם פורקו 
האווירה  והתחלפה  הנוף  השתנה  ההר,  במעלה  לטפס  כשהתחלנו  מה.  משום 
את משפחותיהם  להרחיק  ביירות, שביקשו  עשירי  גרו  אלה  במקומות  כליל. 
ממהומת העיר הגדולה והקימו לעצמם וילות הנחבאות בצלם של עצים גבוהים 

ומוקפות חומות, כעין מצדיות משפחתיות זעירות. 
בעיקר  אלה  בימים  מאוכלס  היה  כוכבים,  חמישה  מלון  “אל־בוסתאן“, 
בנוצרים עשירים שלרוע מזלם פגעה המלחמה באזור מגוריהם. התגוררו כאן 
גם כמה אנשי עסקים מארצות ערב, שהתאמצו להמשיך את עסקיהם גם בעת 
המלחמה. לחדר שנשמר עבור תום פרידמן היתה צמודה מרפסת רחבה, שממנה 
ניתן לראות את כל העיר פרושה לרגלינו, עד לג‘וניה והלאה צפונה משם. לאחר 
שניערנו מעלינו את אבק היום, ירדנו לסעוד. כאן ציפתה לנו הפתעה. כאשר 
נכנסתי לאולם במדי צה“ל, חמוש בעוזי שלי, הסבו כל הסועדים את ראשם 
לעברי ומישהו צעק “מברוק“ והכול פצחו במחיאות כפיים. מן הסתם סימלתי 
בעיניהם את הצבא המנצח, שאמור לשחרר אותם סוף סוף מן הצרה הפלסטינית. 
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נבוכותי, ולא ידעתי כיצד אגיב. קדתי קידה רפויה וישבתי לאכול. 
שהבאנו  מפחיות  בירה,  ללגום  במרפסת  התיישבנו  לחדר  חזרנו  כאשר 
מהבאר. בחוץ כבר שרר חושך ויכולנו לראות היטב כיצד צה“ל מפגיז ומפציץ 
והעיר  הירח,  באור  המתנוצץ  הים  רקע  על  ביירות.  במערב  שונות  מטרות 
הכיוונים,  משני  שנורו  וטילים,  פגזים  מרהיב.  היה  המראה  באפלה,  הנתונה 
שרטטו פסי אור ברקיע. ברקים התנפצו בין הבתים. היה ברור בעליל שעוצמת 
אש כבדה מאוד נוחתת על מחנות הפליטים הפלסטיניים מן הצד הישראלי. 
שמענו ברדיו חדשות. דובר צה“ל הודיע כי הפלסטינים במערב ביירות פתחו 
באש על עמדות צה“ל, וכי צה“ל משיב אש אל מקורות הירי. הרגשתי בחילה 
קלה: אם צה“ל פלש ללבנון על מנת לחסל את “קני המחבלים“, מדוע לא יכול 

הדובר לומר את האמת? מדוע צריך לשקר לאזרחי המדינה?

להרוג את כל הפלסטינים

המשרד  מן  ביקש  הנרי  המרונים.  ממנהיגי  כמה  עם  נפגשנו  בבוקר  למחרת   
להסדיר פגישה עם בשיר ג‘ומאייל, מועמד המרונים לנשיאות, אולם הוא שהה 
במשך כל אותו יום מחוץ לעיר ולא התפנה. במקומו נפגשנו לשעה קלה עם 
ומן האכזריים שבהם. מחנה  ג‘עג‘ע, מבכירי המפקדים של “הפלנגות“  סמיר 
הפלנגות שכן לחוף המפרץ ליד הנמל, במרחק של כמה מאות מטרים מן “הקו 
הירוק“. מכאן ניתן לראות את הקורניש, הטיילת המהוללת המקיפה את ראס 
ביירות ואת המרכז המסחרי הישן, שעמדו עתה בשיממונם. המקום, שבעבר 
שימש מרכז העסקים של המזרח התיכון, היה עתה נטוש והרוס. משרדו של 
הנופש  עיירת  ג‘וניה,  את  לראות  היה  ניתן  ומכאן  הרציף,  על  נמצא  גַ‘עגַ‘ע 

שמעבר למפרץ ביירות. 
המפקד השמיע באוזנינו רק כמה דברים צפויים: “ישראל היא בת בריתנו 
משום שיש לנו אויב משותף, הפלסטינים; לבנון חייבת להיות מדינה נוצרית 
ולשמש גשר לאירופה.“ וכן הלאה וכן הלאה, דברים מוכרים היטב. לשאלתו 
של קאם, מה יש לעשות עם הפלסטינים השיב: עליהם להסתלק מכאן, הם לא 

שייכים לכאן.“
“לאן?“

“זה לא מענייננו, שילכו לאן שירצו ובלבד שלא יישארו כאן.“
דו שיח קצר זה הבהיר היטב שלמרונים ולישראל אין אינטרס משותף כלל 
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ועיקר, שהרי ברור כי אם הפלסטינים צריכים להסתלק מלבנון, עליהם לחזור 
לבתיהם בישראל, ואילו ישראל מעוניינת שהם יישארו בלבנון. לא התערבתי 
בשיחה, ועד מהרה היא הגיעה לִקצה משום שהמפקד המרוני היה עסוק ונאלץ 

ללכת.
בפגישה הבאה ציפתה לי הפתעה אישית, אצל סעיד עאקל. משורר מרוני 
וכתב את רוב שיריו בכתב לטיני  קיצוני, שניסה לחדש את מסורת הפניקים 
של  לאידיאולוג  נחשב  הוא  לעצמה.  שפה  היא  שלטענתו  המרונית,  ובעגה 
ארגון “בני הארזים“, פלג קיצוני שדגל בהטלת דיקטטורה מרונית על המדינה 
ובחידוש זהותה “הפניקית“. עאקל, גבר נמוך קומה ומוצק שבשערו המקורזל 
גדוש  כתיבה  שולחן  עבודתו.  בחדר  פנינו  את  קיבל  שיבה,  זרקה  והמגודל 
ניירות, קירות עמוסי ספרים, שטיח עבה פרוש על הרצפה מקיר לקיר. הנרי 
קאם התעניין בעיקר בהשקפותיו הפוליטיות של עאקל. המשורר דיבר בגילוי 
לב וניסוחיו נשמעו לי קיצוניים אך מיושנים. הוא היה מרגיש טוב בחברתו של 

מוסוליני בשנות ה־30. בנעימת דיבורו היה משהו תוקפני ופרוע.
עאקל  הפלסטינית.  הבעיה  אל  הגענו  הסוף  ולקראת  התארכה,  השיחה 
חזר על הנוסחה הצפויה: “אין להם מה לעשות אצלנו. הם לא שייכים ללבנון 

ומהווים את סיבת כל הצרות שפקדו אותנו מאז הגיעו הנה ב־1948.“
“מה צריך לעשות ִאתם? לאן עליהם ללכת?“

“צריך להרוג את כולם!“
“גם את הנשים?“

“גם אותן.“
“גם את הנשים בהיריון?“

“את אלו יש להרוג בהתחלה, משום שהן יֵלדו לנו עוד פלסטינים.“
השיחה היתה מבחילה ושמחתי שהגיעה לִקצה. אך עתה נכונה לי ההפתעה 
הפרטית. עאקל קם ממקומו ופתח לרווחה את דלת הזכוכית, שהפרידה בין חדר 
משכבר  מודעי  קם  הסמוך  בחדר  הכורסאות  מאחת  האורחים.  לחדר  העבודה 
שעאקל  משום  מופתע,  להיות  צריך  הייתי  לא  למעשה,  אמיר.  אהרון  הימים 
סונים  לא  מיעוטים  בין  ברית  הקמת  בדבר  אמיר  של  לתפיסתו  היטב  התאים 
במזרח התיכון. המחשבה הראשונה שחלפה במוחי היתה: “לא לחינם הלך זרזיר 
אצל עורב“, אך יש מידה רבה של אי־צדק במשפט הזה, שהרי אמיר מעולם לא 
היה קרוב להשקפות הפשיסטיות שביטא עאקל בשיחה. הוא חיפש אצלו רק 

חיזוק לתפיסותיו “הכנעניות“. מכל מקום, הידידות הזו נראתה לי טמאה.
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פרגונאר באשרפייה

למעין  שהפך  “אלכסנדר“,  למלון  הגענו  הצהריים.  אחר  שלוש  היתה  השעה 
מרכז תקשורת. כאן התגודדו כתבי העיתונות, וגם ה“ניו יורק טיימס“ הקים 
כאן משרד ארעי. הנרי קאם אמר לי שהוא חייב להכין כתבה על התנסויותינו 
רבה.  מהומה  במלון שררה  בעוד שעתיים.  שניפגש  והציע  האחרונה,  ביממה 
לא הרחק מכאן נשמעו הדי התפוצצויות. צה“ל התחיל בהפגזה היומית שלו 
הפגזים  אך  הפגיזו,  הפלסטינים  גם  במחזה.  להשקיף  המלון  לגג  עלו  והכול 
לא נפלו בקרבת המלון. הרבה לא ראינו. עשן סמיך עלה מן הרחובות במערב 
ביירות, ומדי פעם פגע פגז באחד המבנים הגבוהים וניתן היה לצפות בקריסת 
נתחים ממנו. החלטתי לעלות אל מרכז אשרפייה, השכונה הנוצרית המהוללת. 
הכיכר  בשיפולי  המרכזית.  לכיכר  אותי  הביאה  הרחוב  במעלה  קצרה  עלייה 
ניצבו חנויות היוקרה. התעכבתי ליד גלריה לחפצי אמנות. היא היתה נעולה, 
אך עמדתי שעה קלה להציץ מבעד לסורגים, סקרן לראות מה מציעה גלריה 

לאמנות בלבנון. 
כאשר פניתי ללכת, פנה אלי אדם שעמד לצדי: “אני רואה שאתה מתעניין 
מפני  מופתע,  הייתי  רע.“  לא  אוסף  לי  יש  לביתי,  תבוא  למה שלא  באמנות, 
שהאיש נראה יותר כקלושאר מאשר כאספן אמנות. בגדיו היו מרופטים, זקנו 
לא גולח וכולו נראה מוזנח. הוא הבחין בהיסוסי, והוסיף: “אל תחשוש, אני ידיד 
הישראלים וביתי כאן בכיכר. עלינו לביתו באחד הבתים מהודרים שעיטרו את 
הכיכר. ליד הדלת נכונה לי הפתעה. על המשקוף היה כתוב באותיות עבריות, 

אך בכתב ילדותי “שמע ישראל!“
“אתה יהודי?“ מיהרתי לשאול.

“לא, אבל הבת שלי מאוד אוהבת יהודים, חכה עד שתראה את החדר שלה. 
נכנסו לדירה והזקן הוסיף: “אני מצטער שאשתי אינה בבית ולא אוכל לארח 

אותך כראוי. יש לנו חנות תכשיטים בג‘וניה ומישהו צריך לדאוג להפעלתה.“
קירות החדר של הבת היו מצופים בפוסטרים ישראליים שונים, ובין השאר 
“זה לא מעכשיו,“  דיין.  ושל משה  גולדה מאיר  גדולות של  היו שם תמונות 
אמר הזקן, “בתי מעריצה אתכם מזה שנים. תמיד ידענו שבמוקדם או במאוחר 

תגיעו.“
לא  האורחים.  חדר  אל  אותי  והוביל  תפוזים  משקה  מהמקרר  שלף  הזקן 
האמנתי למראה עיני. החדר היה מרוהט ברהיטים עתיקים ויקרים מאירופה. על 
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הקירות היו תלויות תמונות שמן בסגנון האקדמי שרווח בצרפת במאה ה־19. 
תמונה אחת הזכירה עבודות של הצייר פַרגֹונאר. הערתי על כך למארחי, אבל 
הוא השיב: “לא, זה רק העתק ישן. ציור מקורי של פרגונאר גם אנחנו לא היינו 

מסוגלים להרשות לעצמנו.“
החלפנו כתובות. שמו של מארחי היה אמיל טקשי. נפרדנו בתקווה חסודה 
בקיץ  יותר,  מאוחר  שנים  שלוש  הסיפור.  סוף  אינו  זה  אך  שנית,  להתראות 
1985, טלפנה לביתי אישה דוברת עברית ושאלה עלי. הייתי בניו יורק, אך 
משהו  הביאה  “ידידה  בעיר.  המסעדות  לאחת  לסור  מאשתי  ביקשה  האישה 
לבעלך מביירות,“ היא אמרה. במסעדה המתינו שתי גברות. האחת הציגה את 
עצמה באנגלית בשם קרין טקשי, בתו של אמיל טקשי. והשנייה הציגה את 
קרין, שאירח  קרין. הסתבר שאביה של  כדודתה של  רהוטה  עצמה בעברית 
מותו  ולפני  לכן  קודם  כחצי שנה  לעולמו  בזמן המלחמה, הלך  בביתו  אותי 
ציווה על בתו למצוא את הקולונל בר־און ולמסור לו תמונה קטנה מן האוסף 
שלו. קרין פתחה חבילה עטופה בנייר עיתון ערבי, והוציאה ממנה תמונת שמן 
קטנה, כגודלו של חצי אריח מצוי, ממוסגרת במסגרת עץ פשוטה, ובה מראה 
של ספינת מפרש בסגנון הולנדי ישן. התמונה לא חתומה, ועד היום איני יודע 
מי צייר אותה ומתי צוירה. אמיל טקשי חשב, מן הסתם, לאחר ביקורי אצלו 
שמן הדין שייתן לי משהו מהאוסף שלו. הדבר לא עלה כלל על דעתי, אך הוא 

שמר זאת בלבו. 
עברו עוד שלושה חודשים עד שפשר החידה התברר במלואו. הפעם הגיעה 
קרין לביתנו בלוויית אמה, שסיפרה לנו את הסיפור המלא. הסבא שלה היה 
לא  הסב  אך  יהודי,  בנער  התאהבה  בנעוריה  בבקעה.  המרונים  מעשירי  אחד 
הסכים לנישואיהם, אלא אם כן ימיר היהודי את דתו. טקשי אכן לא היה יהודי, 
כפי שאמר לי כשנפגשנו, כי המיר את דתו. אולם הוא הוריש לבתו את אהבתו 
ליהודים ולישראל. האישה שהציגה עצמה כדודתה של קרין היתה אחותו של 
עם  אביב  בתל  חיה  והיא  העצמאות,  מלחמת  בתקופת  ארצה  שעלתה  אמיל, 

משפחתה הישראלית.

שרון סירב לחתום

לפנות ערב הודיע לנו בעל המוסך מבית שימא שהמכונית תהיה מוכנה למחרת 
היום, אחר הצהריים. לבוקר נקבעה לנו רק פגישה אחת, עם הפטריארך המרוני, 
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שממילא לא היתה מעניינת ולא חידשה דבר. החלטנו לנצל את הזמן שנותר 
לביקור בג‘וניה הסמוכה ובנמל העתיק של גְבַל, הלא היא ביבלוס, מהלך כ־30 
קילומטרים הלאה צפונה. ג‘וניה היא תערובת של עיר מזרחית דלה עם חוף 
רחצה מפואר. היו שם בריכות, מרינות ומסעדות לרוב. נכנסנו לאחד ממתקני 
הרחצה על החוף בדיוק כאשר במערב ביירות החלה ההפגזה היומית. פגזים 
התפוצצו לאורך טיילת הקורניש, שיכולנו לראותה היטב ממקומנו.על החוף 
השתזפו נשים צעירות בביקיני. קשרנו שיחה עם כמה נערות. הן באו מאזור 

מרג‘ עיון שבדרום, לרגל לימודיהן בקולג‘.
“אתן נהנות כאן מהחוף ומהשמש, כאשר אחיכן מופגזים ממש לעיניכן. זה 
לא עושה לכן משהו?“ שאל הנרי את אחת הנערות. “לא כולם שם הם אחינו,“ 
התריסה הנערה, “ומה אנחנו יכולות לעשות? זה נמשך כבר שבע שנים. האם 
אתה מצפה מאתנו שלא נרד לחוף אף פעם?“ הנערה היתה שזופה, וניכר עליה 

שהיא יורדת לחוף לעתים קרובות.
השמש עמדה ברומו של הרקיע כאשר הגענו לגבל. זו היתה עיר פניקית 
היא  כיום  התיכון.  הים  של  המזרחי  בחופו  השלטון  גלגולי  כל  את  שעברה 
עיירת דייגים מנומנמת, עם נמל יפהפה המסתתר בין חורבות המזחים העתיקים 
והסלעים הסוגרים עליו מצד הים. הנהג שלנו הכיר את “פפה הספן“ והוביל 
אותנו למסעדה שהלה הקים בתוך חורבות הנמל. המסעדה היתה עמוסה מוצגים 
ימיים: כרישים מיובשים, עוגנים ישנים, פנסי סירות וחרסים עתיקים שהוצאו 
בנעימה  פפה  הציע  שיצאנו  לפני  פרטי.  מוזיאון  כמו  נראה  המקום  מהים. 
מסתורית להראות לנו את הבאר, הנמצא במרתף. הכניסה היתה חסומה בדלת 
ברזל כבדה, שעליה התנוססו חתימות גרפיטי של אורחים מכובדים, כאילו היה 
זה ספר אורחים. הוא מנה כמה מן האורחים בגאווה רבה. ואז הצביע על חתימה 

בפינה השמאלית העליונה של הדלת.
“זה של בשיר ג‘ומאייל. הוא היה כאן אתמול.“

“ואיפוא החתימה של גנרל שרון?“ שאלתי כמתלוצץ.
“הצעתי לו, אבל הוא סירב.“

בבעבדא.  הנשיאות  ארמון  ליד  שוב  עברנו  שימא  לבית  חזרה  בדרכנו 
כאילו במחוות פרידה התפוצץ פגז של מרגמה פלסטינית על הכביש, כמאה 
והפיצה  הים  תוך  אל  שימא שקעה השמש  מבית  יצאנו  כאשר  לפנינו.  מטר 
זוהר ורוד על העננים שהתקבצו בפאתי מערב. הגענו לראש הנקרה באיחור 

של שלושה ימים. 
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הייתי להוט לחזור הביתה, אך נציג הדובר שאל אותי אם לא אכפת לי להישאר 
בשטח עוד יום. למחרת צפוי להגיע לכאן בנימין נתניהו, אחיו של יוני, שנהרג 
בשגרירות  כציר  מכבר  לא  מונה  הוא  הנודע.  החילוץ  מבצע  בעת  באנטבה 
יֵצא למקום שירותו. טלפנתי  וביקש לבקר בחזית בטרם  בוושינגטון,  ישראל 

לאראלה, והודעתי על העיכוב הנוסף. 
בשטח  מהמפקדים  לשמוע  ביקש  הוא  צה“ל.  ביחידות  התמקד  נתניהו 
סקירה על מה שהתרחש, ולעמוד על מהות המצב במערב ביירות. התרשמתי 
שהוא צעיר בעל חן ואיש רעים להתרועע. דומה היה שביבי מכיר את כל צמרת 
צה“ל. היו שם הרבה חיבוקים וטפיחות על הכתף. ניכר שנתניהו מרגיש בבית 
לקראת  ללוותו  שמחים  הם  ועתה  דרך  כברת  אתו  שעשו  צה“ל,  מפקדי  בין 
ייעודו הדיפלומטי. חברתו נעמה לי. גם אני שמחתי לחזור ולחוות את חוויית 

הצבא, 14 שנים לאחר שחרורי.

דברור

בערב  למחרת  להתייצב  שעלי  הודעה  מצאתי  הנקרה  לראש  חזרנו  כאשר 
בבית הטלוויזיה ברוממה. תפקידי יהיה מעתה “לדברר“ את כתבות הכתבים 
הצבאיים לפני שידורן במהדורת חדשות הערב. הכתבים הצבאיים של העיתונות 
הישראלית היו חיילי מילואים, וצה“ל תבע לעצמו סמכות לבחון את הכתבות 
שהפיקו גם לאור שיקולים ציבוריים. דובר בשיקולים כגון פגיעה בשמו הטוב 
של  הבינלאומיים  האינטרסים  סיכון  או  הציבורי  במוראל  פגיעה  הצבא,  של 
המדינה. בהבדל מ“צנזור“ סודות ביטחון, התהליך הזה נקרא “דברור“. מצאתי 
את עצמי מופקד על עיסוק המנוגד לאינטרס של הכתבים ושל עורכי התוכניות, 

ומנוגד לעיקרון של זכות הציבור לדעת.
אין זה פלא שכבר בערב הראשון התנגשתי עם יאיר שטרן, מנהל תוכנית 
החדשות בטלוויזיה. דרשתי לנקש שני קטעים. הראשון היה במסגרת כתבה על 
טרפדות חיל הים, שהועברו ממפרץ אילת דרך תעלת סואץ לזירת הים התיכון, 
כדי לסייע במלחמה בלבנון. בין השאר צילם הכתב, שהפליג בספינות, קטע 
המראה כיצד שוטרים ונווטים מצרים מסייעים במעבר הספינות הישראליות 
בתעלת סואץ, ואף מקבלים את המלחים הישראלים בידידות. סברתי ששידור 
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יתר  עם  יחסיה  על  לצורך  שלא  ויקשה  מצרים,  בממשלת  יפגע  הזה  הקטע 
מדינות ערב. במקרה זה הסכים עמי גם העורך.

א־רשידייה.  הפליטים  במחנה  הנעשה  על  לכתבה  בקשר  פרץ  הוויכוח 
בסוף הכתבה נראתה זקנה פלסטינית מקוננת בזעקות שבר על מר גורלה. אף 
שהתמונות האלה תאמו את ביקורתי נגד המלחמה, ראיתי עצמי מחויב למנוע 
את שידור הקטע המזעזע והמרשיע הזה. מובן שטעיתי, ויאיר צדק. התמונה 
שיקפה נאמנה את מצבם של הפליטים הפלסטינים, ואסור היה לטשטש אמת זו. 
לכן גם ויתרתי לו בסופו של דבר. הוויכוח הזה העלה בחריפות את הבעייתיות 
של עצם המושג “דברור“, שנראה לי פסול מעיקרו. הצטערתי שנקלעתי למצב 

המביך הזה.
שירותי בבניין הטלוויזיה לא ארך זמן רב. ביום השלישי קיבלתי הודעה 
מדובר צה“ל ששירותי אינו דרוש עוד. הנימוק שנמסר לי היה שעם התייצבות 
המצב בחזית הוחלט לשחרר חלק מכוחות המילואים, מטעמי חיסכון. לימים 
התבררה לי הסיבה האמיתית. יומיים לאחר השיחה המרגשת שהיתה לנו בצור, 
ה“ניו  א‘ של  יום  גיליון  זינאב שרף א־דין, התפרסמה בעמוד השער של  עם 
הסיפור  ובה  דוד שיפלר,  עטו של  מפרי  ונרגשת  נרחבת  כתבה  טיימס“  יורק 
המלא של פגישתנו עם השיעית הנאה. אליהו בן־אלישר, אז חבר כנסת מטעם 
הליכוד, שאל את שר הביטחון, בוועדת החוץ והביטחון, מדוע שולחים איש 
דובר  מטעם  ללוות  למלחמה,  התנגדותו  את  מסתיר  שאינו  עכשיו“,  “שלום 
צה“ל עיתונאי זר. השר השיב מה שהשיב, אך אני נעשיתי, מן הסתם, מטרד 
מיותר ושוחררתי מהשירות. לא הצטערתי על כך כלל, משום שמה שראיתי 
וחוויתי בלבנון הספיק לי כדי להבין את גודל האיוולת והרשעות של אותה 
מלחמה. בין כה וכה החלה תנועת “שלום עכשיו“ בהכנות קדחתניות לפעילות 

רחוב אינטסיבית נגד המלחמה.
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כנסת ישראל

הפגנה בכיכר

המונים המונים נהרו אנשים נרגזים אל הכיכר הגדולה, מול עיריית תל אביב. 
אנשי “שלום עכשיו“, שארגנו את ההפגנה, טענו לאחר מעשה שבכיכר נאספו 
כ־400,000 איש. אך גם הממעיטים הסכימו שהיו שם לפחות רבע מיליון איש. 
אכן, זו היתה “אם כל ההפגנות“, כפי שכינו אותה האוהדים. ניתן היה לחוש 
באוויר את הכעס ואת התסכול, לא רק על מה שקרה בסברה ושתילה, אלא על 
רעיון העִוועים שעמד בבסיס פלישת צה“ל ללבנון. הפגנה זו, בסוף ספטמבר 
הפעולות  אחת  והיתה  עכשיו“  “שלום  של  הפעילות  שיא  את  סימנה   ,1982
המעטות שנשאו פרי. ראש הממשלה מנחם בגין הקים ועדת חקירה ממלכתית 
לחקר האירועים במחנות הפליטים, ובעקבות המלצותיה התפטר שרון מתפקידו 

כשר הביטחון. אך בטרם יסתלק שרון עוד נכונה ל“שלום עכשיו“ מכה קשה.
בעקבות ההפגנה הגדולה החריפו חוגים מאוהדי שרון את איבתם לתנועת 
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השלום. מסקנות ועדת החקירה עוררו את חמתם של תומכי המלחמה, ואלה 
דרשו מראש הממשלה להתעלם מההמלצות. על מנת לבטא את העמדה הנגדית 
יצאה “שלום עכשיו“ בהפגנת לפידים בחוצות ירושלים. ב־10 בפברואר 1983, 
בערב ירושלמי סגרירי, התכנסו כ־10,000 מתומכי התנועה בכיכר ציון, הדליקו 
מאות לפידים ויצאו בצעדה דרך רחובות העיר, בדרכם אל הכיכר הקטנה שמול 

משרדי הממשלה בקריה.
חסידה  דודה של  פוליה,  ואת  בת העשר  הילה  את  להפגנה  עמנו  לקחנו 
מזכירתי, שבא מניו יורק לבקרנו. כאשר המסע החל לנוע, מכיכר ציון, התברר 
שגם הימין לא ישב בחיבוק ידיים. לאורך כל הנתיב ניסו בריונים לשבש את 
התקדמות הצועדים. ליד הנחלאות קיבל העימות גוון עדתי בולט. המתפרעים 
עמדו על המדרכות וניסו להתפרץ שוב ושוב אל בין שורות הצועדים, כשהם 
לעבר  ולהטילם  הלפידים  את  לחטוף  כרזות,  לקרוע  מנסים  קללות,  מטיחים 
הצועדים. המהומה הפכה מכוערת ואלימה, ואראלה החליטה שזה יותר מדי 
עבור פוליה בן ה־80. היא חזרה אתו הביתה, אך הילה נשארה צמודה אלי. 
במורד רחוב בצלאל ראיתי לצד הדרך את מאיר כהנא מעודד את נאמניו לפרוע 

בצועדים. כאשר חלפתי על פניו הוא ירק בפני, אך החטיא.
המתפרעים,  את  להרחיק  המשטרה  הצליחה  הממשלה  ראש  משרד  ליד 
ופעילי התנועה נשאו את נאומיהם בלא הפרעה. לסיום, כרגיל, שרו הנוכחים 
העייפים והמרוטים את “התקווה“ והחלו מתפזרים. לקחתי את הילה וצעדתי 
עבר  אל  עזה.  התפוצצות  לפתע  שמענו  כאשר  הדרומית,  היציאה  לעבר 
יד, שהתפוצץ.  רימון  הסמוכים  השיחים  מבין  נזרק  בכיכר  שנותרו  המפגינים 
אמיל גרינצווייג, מראשי הפעילים בתנועה, נהרג במקום. כמה חברים נפצעו. 
המתנקש, יונה אברושמי, נמלט מהמקום ונתפס רק כעבור שנה, נשפט ונכלא 
לשנים רבות. פעילים רבים נשארו בכיכר לסייע בפינוי הפצועים. עם הילה 

לצדי לא יכולתי לעזור הרבה. לא נותר לנו אלא לחזור הביתה, המומים.
השנאה  ומן  הרצח,  מן  הזדעזעו  רבים  “ַמרטיר“.  גם  עכשיו  היה  לתנועה 
מספר  מרה.  כישלון  תחושת  חשנו  ההפגנה.  במהלך  שהתגלתה  התהומית 
פעילים, שבמרכזם עמד נפתלי רז, פעלתן בלתי נלאה ששימש בפועל כ“קצין 
המבצעים“ של התנועה, הגיעו לידי מסקנה שיש לטפח פעולה חינוכית לטווח 
ארוך. הם הקימו מכון חינוכי שנשא את שמו של אמיל גרינצווייג והוא פעיל 
עד היום. הייתי שותף מלא להקמת המכון, ובמשך שנים אחדות כיהנתי כיושב 

ראש הוועדה הציבורית שלו.
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יש גבול

מלחמת לבנון הציבה בפני “שלום עכשיו“ דילמה נוספת. קבוצה מבין פעיליה 
יסדה תנועה חדשה שדגלה בסירוב לשרת. סרבנות לשרת לא היתה חדשה. 
בשטחים  לשרת  שסירבו  חיילים  לראשונה  הופיעו  ה־70  שנות  בראשית 
ישב  עמית  דני  פרופסור  ידידי  אידיאולוגיים־פוליטיים.  מטעמים  הכבושים, 
בכלא בשל סרבנות בימי מלחמת ההתשה. במלחמת לבנון התרחבה התופעה, 
ומספר לא מבוטל של חיילים סירבו לשרת והעדיפו ללכת לכלא. ישי מנוחין, 
סגן צעיר, שבעצמו סירב ונשפט, יסד את תנועתו כדי לעודד אחרים לסרב וכדי 
לתמוך בסרבנים שנשפטו ונעצרו. התנועה נטלה את השם כפול־המשמעות “יש 
גבול“: “יש גבול לציות“ וכן “חייל זכאי לסרב לשרת מחוץ לגבולות המדינה“. 
חברי התנועה החדשה הדגישו שאין הם מסרבים מטעמי מצפון עקרוניים. הם 
מוכנים לשרת בנאמנות בתוך גבולות ישראל, ובכל מצב של מלחמת מגן, אך 
בלתי  כשגויה,  רואים  הם  שאותה  תוקפנית  במלחמה  להשתתף  מסרבים  הם 
מוצדקת ובלתי מוסרית. התנועה זכתה באהדה גם בקרב רבים מאוהדי “שלום 
עכשיו“, שמיום היווסדה השתדלה לשמור על תדמית של נאמנות ללא סייג 
לכללי המשחק הדמוקרטיים. “יש גבול“ העמידה בפני התנועה אתגר עקרוני.

ואני  עת  באותה  הברית  בארצות  שהה  התנועה,  של  דוברה  רשף,  צלי 
שימשתי דובר זמני. בחלקי נפלה המשימה להבהיר לציבור את עמדתנו כלפי 
הסרבנות החדשה. כינסתי מסיבת עיתונאים בבית אגרון בירושלים. האולם 
הקטן היה מלא מפה לפה, בכתבי עיתונות, שדרי רדיו ומצלמות טליוויזיה 
על  התבססה  אותה,  שהצגתי  כפי  התנועה,  של  עמדתה  ומחו“ל.  מישראל 

שישה עקרונות:

✦ “שלום עכשיו“ שוללת באורח עקרוני כל סרבנות מטעמים פוליטיים.
ושלום,  מלחמה  בנושאי  להכריע  רשות  יש  הנבחרת  לממשלה   ✦
ועל חיילי צה“ל ואנשי המילואים למלא את תפקידם ללא קשר 

לעמדותיהם כלפי מדיניות הממשלה.
לפגוע  ואין  המדינה,  של  קיומה  לעצם  חיוני  נכס  הוא  צה“ל   ✦
למלא  אותו  שולחת  הממשלה  כאשר  גם  ובתפקודו  באחדותו 

משימות שנויות במחלוקת.
סרבנות משמאל תפתח פתח לסרבנות מימין, כאשר תקום ממשלה   ✦

שתחליט להחזיר שטחים לערבים.
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אנו מגנים את הממשלה על שהיא שולחת חיילים למלא משימות   ✦
שהעם חצוי לגביהן ותובעת מהלוחמים להילחם במלחמה שלבם 

אינו שלם ִאתה.
הסרבנים שנשפטו ונעצרו הם חברים ועמיתים. חרף העובדה שאין   ✦
האישית  החלטתם  את  מכבדים  אנו  במעשיהם,  תומכת  התנועה 

ואת מוכנותם לשלם את מחיר סרבנותם.

ייצגתי  שאותה  “רצ“  מפלגת  במסגרת  הפרק,  על  ועלתה  הבעיה  שבה  לימים 
בכנסת. מספר פעילים סירבו ונכלאו. חברים הציעו לערוך ביקור אצל הכלואים. 
ההצעה עוררה מחלוקת במפלגה, ששללה את הסרבנות באורח עקרוני. בדיונים 
בחברינו  אישית  תמיכה  של  כביטוי  בכלא,  הביקור  בהצעת  תמכתי  שהתנהלו 
את  אהב  לא  שריד  יוסי  מחירה.  את  ולשלם  הסירוב  בדרך  לבחור  ובזכותם 
הסרבנות  של  נוקשה  החרמה  ודרש  בעמדתי,  שבלטה  האמביוולנטית  הנעימה 
ושל הסרבנים. בסופו של דבר הלכו מספר חברים לבקר את הכלואים, אך אני לא 
הצטרפתי. ביקורו של חבר כנסת היה עלול לעורר את הרושם המוטעה שהמפלגה 

תומכת בסרבנות.

עם הסופים לרגלי הר משה

שליד  משה  הר  על  להקים  מבוקשו  את  הביע  סאדאת,  אנואר  מצרים,  נשיא 
סנטה קתרינה מרכז בין־דתי שיסמל את השאיפה לשלום בין העמים והדתות. 
לאחר הירצחו של סאדאת, באוקטובר 1981, החליטו מספר אנשי דת לקיים 
לרגלי הר משה כנס בין־דתי לזכרו של הנשיא סאדאת ולקידום חזון השלום 
שלו. בראש אנשי הדת עמדו פרופסור מוחמד שעלאן מאוניברסיטת אל־אזהר, 
 St. John the( האלוהי“  “יוחנן  שם  על  מהקתדרלה  מורטון  ג‘יימס  הבישוף 

Divine( במנהטן, והרב וולף קלמן, ראש איגוד הרבנים הקונסרווטיבים.
סנטה  מנזר  ליד  הקימו  המצרים  בכנס.  להשתתף  הוזמנו  ואנוכי  אראלה 
בולטים  דת  אנשי  לגייס  התקשה  שעלאן  פרופסור  אוהלים.  מחנה  קתרינה 
במצרים. הוא הגיע לכנס עם קבוצה של אנשי כת הסּופים מכפר הולדתו בדלתה 
מאחת  אינדיאני  שמאן  מוכרות:  פחות  דתות  נציגי  גם  שם  היו  הנילוס.  של 

השמורות בטקסס, כוהן הינדי שהגיע מבומביי ונציגי העולם הבודהיסטי.
בלילה הראשון ישנו רק מעט. לפני עלות השחר העירו אותנו כדי לקחת 
חלק בטקס מיוחד במינו. התברר שלמקום הזדמנה גם קבוצה גדולה של יפנים 
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מדת השינטו. עם זריחת החמה קיימו היפנים לרגלי ההר הקדוש טקס צבעוני 
על  השינטו  כוהני  ניצבו  מהודרות,  מסורתיות  בתלבושות  לבושים  ומרהיב. 
גבעה רדודה, כאשר הקהל צופה בהם משיפולי הגבעה שממול. הטקס, שנוהל 
ביפנית ואת תוכנו לא הבנו, לווה בתקיעת חצוצרות ארוכות, בתופים בטנוניים, 
ומחוללים  משתחווים  שהכוהנים  תוך  תפילה,  ובמלמולי  מוזרות  במנגינות 
חליפות אל מול השמש העולה. כדרכם של יפנים, הטקס היה אסתטי ומעודן, 

אך השאיר אותנו מנוכרים.
חלק מבאי הכנס עלו עם שחר היום השני להר משה, לקבל שם את פני 
השמש בתפילה בין־דתית. אנו העדפנו להישאר במחנה, ולהצטרף אל מוחמד 
שעלאן וסיעת הסּופים שהביא מכפרו. זמן רב לפני עלות השחר נערכו במעגל 
צפוף כעשרים עבדקנים מצרים, לבושים בגלימות כפריות ארוכות וחבושים 
“לַא  וקרוא:  חזור  החלו מלחשים  הם  המצח.  את  גם  המכסות  עגולות  כיפות 
אילאה אילא אללה, לַא אילאה אילא אללה“. הקריאה הקדושה נאמרה בקול 
הולך וגובר, כשהמשתתפים סובבים במעגל במהירות הולכת וגוברת. באיגרת 
בה  שאין  משום  הזו,  המוסלמית  ההצהרה  את  להצהיר  הרמב“ם  התיר  תימן 
משום עבודה זרה. הצטרפנו למעגל, ולאט לאט שקענו במעין טרנס. לא החזקנו 
מעמד זמן רב. הסחרחורת קשתה עלי והייתי קרוב להתעלפות. פרשנו מהמעגל 

והסתפקנו במבט מהצד. זו היתה חוויה מהממת.

רב מחבלים וריח הדרים

בשנת 1982 נעשיתי פעיל גם במסגרת “המרכז הבינלאומי למען שלום במזרח 
התיכון“. “שלום עכשיו“ היתה תנועת מחאה עממית, שלא נועדה לנהל מאמצים 
לטפח  שנועד  מכון  הוקם  התנועה  של  לצדה  מתמשכים.  אינטלקטואליים 
אינטלקטואלים  עם  מתמשכים  קשרים  ולרקום  השלום,  משנת  את  ולהעמיק 
ומנהיגים ברחבי העולם. כמה מפעילי “ניו אאּוטלּוק“ )New Outlook(, רבעון 
השמאל הישראלי בשפה האנגלית, בראשות הסופר דוד שחם, הצליחו לגייס 
קרייסקי,  ברונו  לשעבר,  צרפת  ממשלת  ראש  פרנס,  ֶמנֶדס  של  תמיכתם  את 
קנצלר אוסטריה, וילי ברנדט, הקנצלר הגרמני, וכן של כמה יהודים עשירים 

ובעלי השפעה בפוליטיקה האמריקנית.
הוזמנתי להשתתף בהנהלת המרכז. פרסמתי מטעם המרכז מספר חוברות 
בהשתתפות  יזם,  שהמרכז  והמפגשים  הכנסים  ברוב  והשתתפתי  עיוניות 
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אירעה  ביותר  הדרמטיות  הפגישות  אחת  ופלסטינים.  בינלאומיים  מנהיגים 
המועצה לשלום  בידי  הוזמנה  המרכז  קבוצה מפעילי  דווקא שלא במתכוון. 
עם  שרים,  וכמה  כמה  עם  נפגשנו  בבודפשט  ולשיחות.  לסיור  הונגריה  של 
נודע שבעיר מבקר  הימים  ידועי שם. באחד  סופרים  ועם  עיתונאים בכירים 
“במקרה“ גם סגנו של ערפאת, סלאח ח‘לף, הידוע בכינויו “אבו איאד“. הוא 

הביע את רצונו להיפגש עם משלחתנו.
במשלחת נערך דיון סוער. חנה זמר, עורכת “דבר“ שנטלה חלק במשלחת, 
היא תצטרף.  בחיוב  יחליטו  החברים  רוב  הודיעה שאם  אך  למפגש,  התנגדה 
באותו זמן טרם נחקק החוק שאסר על פגישות עם אנשי אש“ף. הפגישה נערכה 
בארמון, שנבנה במאה ה־19 על ידי אחד מרוזני הקיסרות האוסטרו־הונגרית 
הקרינו  ואולמותיו  הארמון  הקומוניסטית.  המפלגה  של  אירוח  כבית  ושימש 
אבו  את  בפנינו  הציגו  למקום,  אותנו  הביאו  מארחינו  ואצילות.  עתיק  עושר 
איאד וחבורתו, והשאירו אותנו לבד עם אויבינו. אבו איאד עם קומץ מלווים 
צריך  אויבים  “עם  סירבה.  זמר  חנה  אך  ידיים,  לחצנו  הארמון.  בפתח  עמדו 

לדבר, אבל לא מוכרחים ללחוץ את ידם,“ אמרה.
השיחה קלחה. היא התנהלה באנגלית, ומדי פעם נזקק אבו איאד להבהרות 
של  סירובו  את  הפלסטיני  המנהיג  בפני  הטחנו  ממלוויו.  אחד  מפי  בערבית 
איאד  אבו  ההידברות.  להמשך  הכרחי  כבסיס  ישראל  במדינת  להכיר  אש“ף 
הכרה  בפועל  מהווה  ברבאט,   ,1974 המועצה שלהם משנת  הסביר שהחלטת 
במציאותה של מדינת ישראל. אמרנו לו כי זה לא מספק, וכי על אש“ף להכיר 

עם משלחת השלום בבודפשט
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בישראל בפה מלא ולא בעקיפין וברמיזות. לאחר כשעה עברנו לחדר האוכל, 
שהיה מעוטר בציורים מתולדות הונגריה. על שולחן האוכל ניצבו אגרטלים 
עמוסי פרחים טריים שהוכנו במיוחד עבור המפגש. ניכר שמארחינו ההונגרים 

עשו מאמצים להנעים את המפגש ככל יכולתם.
מעולה,  הונגרי  וביין  בגולש  לבנו  את  והיטבנו  לסעודה,  הסבנו  כאשר 
התחממה האווירה. סירובה של חנה זמר ללחוץ את ידו של אבו אייאד הציק לו. 
הוא שב ושאל אותה למניעיה. ישבתי מולו, כשלצדי יושבים שני צעירים בשנות 
השלושים לחייהם. לימים נודע לנו שאחד מהם היה מראשי המתכננים את הטבח 

באולימפיאדת מינכן, עשר שנים קודם לכן, וסופו שהוא חוסל בידי המוסד.
בעת הארוחה לא המשכנו בשיחה המדינית. שוחחנו על דא ועל הא. אני 
חקרתי את אבו איאד על כור מחצבתו. הוא סיפר על ילדות ביפו, ועל שיטוטיו 
ואתרים  מקומות  על  דיברנו  יהודים.  ילדים  עם  ומפגשיו  אביב  תל  בחוצות 
שהכרתי בנעורי ביפו ובסביבותיה. דיברנו המוסך של וגנר הגרמני, שה“הגנה“ 
חיסלה בשנת 1946, ועל נמל יפו הצבעוני. בין השאר דיברנו גם על ריח פריחת 
ההדרים באביב. ספרו של אבו איאד נקרא “ללא מולדת“. היה ברור לשנינו 
שישבו  הצעירים  שני  מולדתי.  של  מרחב  אותו  היא  לו“  “שאין  המולדת  כי 
לצדי התלחשו ביניהם בערבית, ואחד מהם אמר: “מי היה מאמין ששיחה כזו 
יכולה להתקיים.“ שניהם נולדו במחנות הפליטים של עזה, ולא חשו את הִקרבה 
היה ללא ספק אחד המתונים  אייד  לנו החיים באותה מולדת. אבו  שהעניקו 

בחבורתו של ערפאת, והירצחו בידי קיצונים הותיר חלל ריק.

מסע שלום עם אויב

בשנת 1983 נוצר קשר ביני ובין נציגים של תנועת הקווייקרים, שישבו בעמאן 
ופעלו לעידוד דיאלוגים בין ישראלים ופלסטינים. רון יאנג ורעייתו קרול ינסן 
)Ronald Young & Carol Jensen( ארגנו מפגשים בארץ ומחוצה לה, ובהם 
הפגישו פעילי שלום ישראלים עם נציגים ממדינות ערביות שונות ועם פעילים 
פלסטינים. בקיץ 1983 הם פנו אלי ושאלו אם אהיה מוכן לצאת לארצות הברית 
ביחד עם מוחמד מילחם, למסע הרצאות למען השלום. מילחם היה ראש עיריית 
חלחול, שגורש לירדן שלוש שנים קודם לכן, לאחר רצח של שישה תלמידי ישיבה 
בחברון. בקרב חוגי תנועת השלום הישראלית נחשב מילחם לאחד המתונים בין 

מנהיגי הפלסטינים. הודעתי להם שאני מוכן לשקול את הדבר בחיוב.
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של  הידידים“  “אגודת  מטעם  רשמית  הזמנה  קיבלתי  אוגוסט  בסוף 
הקווייקרים בפילדלפיה. גייל ּפֶרסּבֶרג )Gail Pressberg(, הממונה על ענייני 
המזרח התיכון במרכז הקווייקרים, יזמה שאלון על מנת לבחון האם יש בסיס 
את  בעיון  קראתי  בכתב.  להשיב  משנינו  ביקשה  היא  למסע.  משותף  רעיוני 
דיה  רחבה  בינינו  ההסכמה  שמידת  למסקנה  והגעתי  מוחמד,  של  תשובותיו 
ייהפך להתנצחות המזיקה לקידום השלום. מילחם היה  להבטיח שהמסע לא 
מוכן להציג במסע עמדה התומכת בהסכם שלום, על בסיס של חלוקת הארץ 

והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת היהודים.
פרי,  יעקב  לדווח על המסע לשירות הביטחון.  לנכון  לפני צאתי מצאתי 
לביתי.  בא  המערבית,  ובגדה  בירושלים  השב“כ  כמפקד  עת  באותה  שכיהן 
אמרתי לו שאיני מבקש את אישורו או את חוות דעתו, אולם אם הוא סבור 
שיש במסע משום עבירה פלילית, או נזק לביטחון — אמנע מהמסע. הוא הודיע 

לי שאין כל התנגדות לנסיעה המשותפת. הבטחתי לו שאדווח לו עם שובי. 
שונים  קהלים  בפני  ערים  בכתריסר  הופענו  לדרך.  יצאנו  נובמבר  בסוף 
ומגוונים. רוב ההופעות נערכו בבתי כנסת, בכנסיות נוצריות ובאוניברסיטאות. 
 Ramalla( רמאללה“  “מועדון  כגון  ערביים,  במועדונים  התכנסויות  גם  היו 
Club( בסן פרנסיסקו. לאורך כל המסע נתלווה אלינו צוות טלוויזיה בראשות 
הטלוויזיה  רשת  עבור  המסע  על  סרט  שהכין  יורק,  סטיב  והמפיק  הבמאי 

הציבורית האמריקנית.
המסע עבר ללא תקלות חמורות. במקומות שבהם ההופעות היו פתוחות 
לקהל הרחב, הגיעו גם אנשי “הליגה להגנה יהודית“ )מיסודו של הרב כהנא( 
כדי להפריע. פעם או פעמיים נדרשה התערבות המשטרה. אני מניח שמוחמד 
גם  באולמות  הופיעו  מקומות  בכמה  אולם  היהודים,  ממחאות  הוטרד  לא 
קיצונים פלסטינים, שהוקיעו את מוחמד כבוגד. הייתי מודע לכך שישראלים 
רבים ישפטו אותי לגנאי, אולם באף שלב מהמסע לא הרגשתי את עצמי מאוים 
פיזית. חיי הרשמיים כבר היו מאחורי ושוב לא הייתי מחויב בחובות הנובעות 
מהתפקיד. הרגשתי את עצמי חופשי לפעול לפי מצפוני. מילחם, לעומת זאת, 
נרצח  זמן קצר לפני שיצאנו למסע  יותר כבד.  עלול היה לשלם מחיר הרבה 
“חטא“. מדי  אותו  בגלל  נידאל,  אבו  אנשי  בידי  עיסאם סרטאווי בברצלונה, 
של  מעיניו  דאגה  נשקפה  קיצוניים,  פלסטינים  צעירים  הופיעו  כאשר  פעם, 

מוחמד והוא הקצין את ניסוחיו. 
בדרך כלל נשאר מוחמד נאמן לנוסחאות שלהן התחייב בתשובתו לשאלון 
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של גייל. עם זאת, מדי פעם היה מתחכם ומנסה “להרוויח נקודות“ שלא הגיעו 
לו. כך, למשל, הוא שמע אותי מספר שבשנת 1948 השתתפתי בקרבות, ומן 
הסתם הרגתי ערבים. מילחם ניצל את הסיפור כדי לציין שהוא, לעומתי, לא 
יצא למלחמה וישב בבתי הקפה של חלחול. זה היה כמובן נכון, משום שמילחם 
ילד. אך הרמיזה כאילו אנשי חלחול לא השתתפו כלל  בשנת 1948 היה רק 

בהתקפות נגד יהודים היתה כמובן שקרית.
המסע אמור היה להימשך כארבעה שבועות, אך בתום השבוע השני הודיע לנו 
מוחמד שאביו אושפז בגלל התקף לב, ועליו לקטוע את המסע ולחזור בדחיפות 
לעמאן. ד“ר נאפז נזאל, שלימד היסטוריה באוניברסיטת ביר זית ועשה שנת שבתון 
ערכתי  המסע  יתרת  ואת  המארגנים  לבקשת  נעתר  פנסילבניה,  באוניברסיטת 
במחיצתו. לאחר הסכמי אוסלו הוחזר מילחם לכנו כראש עיריית חלחול. התארחתי 
בביתו פעם או פעמיים, והוא קיבל את פני ואת פני אראלה בהדרת מלכות. בגאווה 
עירו האהובה. אך לאחר פרוץ  לנו את השיפורים שהכניס בחוצות  רבה הראה 
האינתיפאדה השנייה נואש, לא רק מסיכויי השלום אלא גם מהקיצוניות הגואה 

במחנה הפלסטיני. הוא עזב את חלחול וחזר להתגורר בעמאן.
סטיב יורק, שנתלווה אלינו לאורך כל המסע, הפיק סרט בן שעה שנקרא 
פעמים  הוקרן  הסרט   .)“The Arab and the Israeli“( והישראלי“  “הערבי 
מספר ברוב מדינות ארצות הברית. כ־40 מיליון אמריקנים צפו בתוכנית. “הקרן 
 ,)The Foundation for Peace in the Middle East( “לשלום במזרח התיכון
שמושבה בוושינגטון, ראתה במסע הזה מעשה גדול. בשנת 1993, לאחר הסכם 
אוסלו, חילקה הקרן עשרה פרסים לפעילים שתרמו תרומה ייחודית לתהליך 

השלום, ואני נכללתי ביניהם.

✦ ✦ ✦

מן הסתם, רבים מקרב מכרי בארצות הברית הרימו גבה על מסעי עם מילחם. 
נתק שחל ביחסי עם אחד מהם ציער אותנו במיוחד. בשלהי פעולתי בסוכנות 
של  היהודית  הקהילה  בשועי  מהגדולים  מנדל,  מורטון  את  פגשתי  היהודית 
קליוולנד. מורטון כיהן כנשיא איגוד המרכזים הקהילתיים )JWB( וקיימתי אתו 
מגעים אינטנסיביים. לאחר מלחמת יום הכיפורים הוא התמנה גם כחבר בחבר 
הנאמנים של הסוכנות היהודית וִהרבה לבקר בארץ. הוא אימץ אותי כמדריכו 
בנבכי הפוליטיקה הישראלית. נפגשנו כל אימת שהוא ורעייתו ברברה הגיעו 
לארץ, והזמנו אותם פעמים רבות לביתנו. גם אנו ביקרנו בביתם ואף ערכנו 
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עמם ליל סדר בבית הקיץ שלהם בפלורידה והכרנו את ילדיהם. ידידות אישית 
הדוקה התפתחה בינינו.

כאשר הכנתי את נסיעתי עם מוחמד מילחם, ונודע לי שנופיע גם בקליוולנד, 
סיפרתי למורטון על נסיעתי. כדרכו הוא הקשיב קשב רב, אך לא הגיב. למחרת 
ִטלפן וסיפר לי שרעייתו, באותה עת נשיאת הארגון השמרני מועצת הנשים 
היהודיות בארצות הברית )The Council of Jewish Women(, כעסה עליו 
על שלא הזהיר אותי מפני המסע, שלדעתה היה משגה. ברברה היתה מצויה 
לצדו  מהופעתי  נרתעה  לא  היא  הברית.  בארצות  היהודית  בפוליטיקה  היטב 
של פלסטיני, אלא מהחסות שנתנה למסע אגודת הקווייקרים, שנחשבה בעיני 
הממסד היהודי כעוינת. הודיתי למורט על גילוי הלב, אך אמרתי שלא אבטל את 
המסע. מאז נותקו קשרי עם משפחת מנדל. איני יודע אם הדבר נבע מן העובדה 
שלא שמעתי בקולו, או מן העובדה שבמשך השנים הוא נעשה תורם חשוב בעל 
קשרים עם אישים רבים ומרכזיים בארץ ושוב לא היה פנוי אלי. מנדל הוא אחד 
היהודים העשירים בעולם. מניסיוני קשה להתיידד עם מיליונרים, אך בינינו 

ובין הזוג מנדל התפתחה ידידות אמיתית והצטערתי על קטיעתה.

רצ לכנסת

בראשית פברואר 1984 הזמינה אותי חברת הכנסת שולמית אלוני לכוס קפה. 
הופתעתי כאשר הציעה לי לרוץ ִאתה לכנסת, כמספר שתיים ברשימת “רצ“. 
היתה זו מפלגה קטנה שהעמידה במרכז עניינה את זכויות האזרח, את המאבק 
נגד כפייה דתית ואת איכות הדמוקרטיה במדינה. שולמית הבינה שכדי להגביר 
את ייצוג “רצ“ בכנסת עליה להרחיב את בסיס התמיכה במפלגתה. היא ביקשה 
להוסיף לתדמיתה הציבורית גם את השאיפה לשלום, ובמסגרת זו יזמה איחוד 

עם אנשי תנועת של“י, בראשות רן כהן.
תחילה השבתי את פניה ריקם. נמצאתי בעיצומה של עבודת הדוקטורט, 
ופעילותי ב“שלום עכשיו“ סיפקה את תיאבוני לפעילות ציבורית. כאשר סיפרתי 
את הדבר במשפחה התקוממה טל בתי, שעבדה זמן מה כעוזרת פרלמנטרית 
של חבר כנסת ממפלגת העבודה והכירה את עבודת הכנסת מבפנים. היא אמרה 
לי: “אבא, עשית הרבה תפקידים מעניינים בחייך. גם הכנסת היא מקום מעניין. 
כי  אף  אלוני,  לשולמית  בחיוב  אפוא  השבתי  זה?“  את  גם  תנסה  מדוע שלא 

ידעתי שבכך שוב תידחה השלמת עבודת הדוקטורט. 
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“שלום  מוותיקי  כמה  עוד  ל“רצ“  הגיעו  עמי  יחד  למירוץ.  נרתמתי  מיד 
עכשיו“, ובראשם ֶדדי צוקר. רן כהן הוצג במקום השלישי ודדי תפס את המקום 
הבחירות,  לקראת  התנועה  בעמדת  דנו  עכשיו“  “שלום  במזכירות  הרביעי. 
והצעה לרוץ ברשימה נפרדת נדחתה על ידי רוב החברים. הוחלט לעודד חברים 
לפעול לקידום מטרות התנועה במסגרת המפלגות הקיימות, ולהמריץ מפלגות 
להעמיד פעילי שלום במקומות ריאליים ברשימתם. החלטתי לרוץ מטעם “רצ“ 

לכנסת עלתה אפוא בקנה אחד עם החלטות אלה.
במשך שבועות מספר התרוצצתי ברחבי הארץ והופעתי בכמה עשרות חוגי 
בית. כאיש תנועת השלום נשלחתי לנהל תעמולה בכפרי הערבים בגליל. בכל 
אחד מהכפרים היה פעיל או שניים של “רצ“, שפתחו בפנינו את ביתם. אך 
קבלת הפנים החמה שלה זכיתי בכל מקום יצרה תחושה מטעה של הצלחה. 
בסופו של דבר קיבלנו רק מעט קולות במגזר הערבי. במגזר היהודי זכור לי 
עד  עינן.  מנחם  במילואים  גם האלוף  עם, שבו השתתף  גני  במושב  בית  חוג 
שאלות  הציג  הוא  בשורתי.  עם  להזדהות  כדי  בא  לא  שעינן  התברר  מהרה 

פרובוקטיביות שהתבססו על ידע רב וכושר ניסוח חריף. הרגשתי מובס.

עם שולמית אלוני ויוסי שריד
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בסביון.  אמידים  אנשים  בבית  שהתקיים  בחוג  נחלתי  אחר  מסוג  תבוסה 
הבית  בעלת  הישראלי.  הנוער  על  דובר  הפגישה  במהלך  אוהד.  היה  הקהל 
שאלה אותי: “לְמה יש לדעתך לחנך את הנוער בימינו?“ לדעתי, הדיבורים על 
והיתה בהם גם מידה  “חלוציות“ ועל “משימות לאומיות“ שירתו את הימין, 
רבה של צביעות. מרבית “המשימות החלוציות“ היו בלתי רלוונטיות עבור רוב 
רובו של הנוער. עניתי למארחת, כמתריס: “חנכי את בנך להיות רופא שיניים 
או פרקליט הגון ברחוב דיזנגוף בתל אביב.“ בעלת הבית נדהמה. היא ציפתה 
סירבתי  החינוך להגשמתן, אך  ועל  לאומיות  נלהב על משימות  לנאום  ממני 
תצביע  הבית  לאוזני שבעלת  גונב  אחדים  ימים  כעבור  בנפשי.  שקר  לעשות 

“רצ“ למרות הזעזוע שפקד אותה.
ישבנו  אביב.  בתל  התנועה  של  הקטן  במשרד  התאספנו  הבחירות  בליל 
בצפיפות סביב מכשיר הטלוויזיה, בהמתנה להודעתו של השדרן חיים יבין על 
תוצאות המדגם. כאשר יבין הודיע שרצ זכתה בשלושה מושבים, פרצה צהלה 
אני שמחתי על בחירתי, אך שמחתי היתה מהולה בצער.  גם  בקרב החברים. 
בצילום שהשתמר בידי מאותם רגעים אני נראה יותר מודאג מצוהל. התברר 
“רצ“  תמיכת  גם  וכי  תיקו,  של  מצב  נוצר  העבודה  למפלגת  הליכוד  בין  כי 
ומפ“ם לא תוכל לסייע לשמעון פרס להקים ממשלת שמאל, שתקדם את עניין 
השלום. הוקמה ממשלת האחדות הלאומית ואנו נותרנו באופוזיציה משמאל. 
במחאה על הקמת ממשלת האחדות פרש יוסי שריד ממפלגת העבודה והצטרף 
ובא  “שינוי“  ממפלגתו  פרש  וירשובסקי  מרדכי  הכנסת  חבר  גם  סיעתנו.  אל 
אלינו. כך נעשינו לסיעה בת חמישה חברים. ביחד עם חברי מפ“ם, שפרשו מן 
“המערך“, מנינו 11 ח“כים. מעטים מכדי להשפיע בהכרעות, אך די רבים כדי 

לעשות רעש ולשאת ברמה את קולה של אלטרנטיבה מדינית.

נאום הבתולים

בימים הראשונים עסקו הכול בהרכבת ממשלה ובחלוקת התפקידים בכנסת. 
לחצים  נוצרו  ממרכיביה  אחד  ובכל  מוחץ,  רוב  על  נשענה  האחדות  ממשלת 
ללא  נותרו  ומפ“ם  “רצ“  שלהן.  הכנסת  חברי  יומרות  את  לפצות  פנימיים 
נאומי הראשון במליאה פתחתי בדברי  תפקידים בהנהלת ענייני הכנסת. את 

כיבושין שכוונו אל מפלגות הרוב: 
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נשאתי תקווה בלבי שאת נאום הבתולים שלי אוכל לשאת על נושא 
קונסטרוקטיבית  תרומה  משום  הרוח,  התרוממות  משום  בו  שתהיה 
הדגשת השותפות  זה, מתוך  נישא  מוסד  הקולקטיבית של  למחשבה 
העין  צרות  רוגזה של  עלי  אולם קפצה  ולמחלוקות.  לניגודים  מעבר 
וקפיצת היד, שמגלים חברי מפלגות הקואליציה ואני מוצא עצמי נדחף 

לשאת נאום של כעס ומרירות.

זכיתי בשבחים רבים על נאומי, אולם למדתי לקח מר. כל ימי בגרותי נשאתי 
בתפקידים ביצועיים, והורגלתי שיש קשר הדוק בין דברים שאמרתי ומעשים 

שעשיתי. באותו ערב אמרתי לאראלה: 

תראי, נאמתי נאום מוצלח, מלא ציטוטים יפים ודברי תבונה. אבל מה 
קרה בסוף? הכנסת אישרה ברוב מוחץ את הצעות הקואליציה, איש 
יותר מהבל פורח באוויר, שנרשם  לא שינה את דעתו ודברי לא היו 

ברשומות, שאיש לא יקרא אותן.

תחושת התסכול וחוסר התכלית של מעשי ליוו אותי כל ימי בכנסת. רעייתי 
נוהגת לספר שבאותם ימים התחלתי להתערב בענייני המטבח. נהניתי לבשל 
מרקים, להכין סלטים שונים, ואפילו לרחוץ את הכלים. “כאן לפחות רואים את 

התוצאות,“ הסברתי.

תקשורת פגומה

מדד ההצלחה העיקרי של מפלגה באופוזיציה הוא עומק החשיפה של עמדותיה 
בתקשורת. להצלחה בעניין זה דרושים שני תנאים: קשרים טובים עם עיתונאים 
וכושר לנסח דברים באופן חד ומתומצת, המקל על עיתונאים לצטטם במלואם. 
גם בתחום הזה למדתי עד מהרה שדרכי לא תצלח ביותר. לרוע מזלי עמד לצדי 
חבר שניחן בדיוק בכישרונות הדרושים. יוסי שריד היה אשף התקשורת. אני 
נהגתי להכין  נאומי מעל הדוכן  וחסר ברק. את  הייתי אקדמי מדי, כבד מדי 
בקפידה רבה. למרות שבאולם ישבו, בדרך כלל, פחות מחצי תריסר חברים, אף 
פעם לא זלזלתי במעמד. אף על פי כן, נאומי הרהוטים והענייניים זכו במקרה 
הטוב לשורה או שתיים בדיווחים המשמימים שפורסמו בעיתונים. לעומת זאת, 
כותרות מחוכמות מפיו של יוסי שריד הופיעו בכל העיתונים חדשות לבקרים. 
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מגבלה  אותה  על  כפיצוי  למגבלותי.  היטב  מודע  הייתי  אך  בו,  קינאתי  לא 
הרביתי לפרסם מאמרים בעיתונים, ובעיקר ב“על המשמר“. המאמרים אפשרו 

לי להציג תזות מורכבות יותר.
לקשרי עם התקשורת היו מדי פעם גם היבטים משעשעים. בהמרצת חברי 
ביקרנו  השאר  בין  בנגב.  הבדווים  מריכוזי  בכמה  ביקרתי  שבע  בבאר  “רצ“ 
בביתו של בדווי, שגר לבדו ליד אחד מקווי המים של מקורות. החברה אפשרה 
לו לחבר ברז היישר אל הצינור הראשי, אולם לרגל מדיניות הממשלה לכנס את 
הבדווים בריכוזים גדולים, מקורות ניתקה את צינורו והוא נאלץ להוביל מים 
במכל נגרר מברז שהיה מותקן במרחק 5 קילומטרים מביתו. הוא התלונן בפני. 
הסברתי לו שאין לי השפעה רבה על הממשלה, אך אעלה את בעייתו בכנסת. 
הצגתי שאילתה לשר החקלאות, שהשיב מה שהשיב ודבר לא השתנה. כעבור 
כמה חודשים הזדמנתי שנית לאותו אזור, וסרתי אל הבדווי להתנצל בפניו על 
שלא הצלחתי לפתור את בעייתו. אך לפני שפציתי את פי הוא התחיל לשבח 
אותי ולהודות לי. הוא שמע ברדיו על השאילתה שלי ושמו הוזכר בכתבה. הוא 
כל כך שמח שלא שכחתי אותו, עד שעצם מצוקתו הפכה בעיניו זניחה. ראו 

כמה גדול כוחה של התקשורת.

המקק

לא זכיתי בחשיפה רבה בתקשורת, אך גם לא סבלתי הרבה מביקורת. רק פעם 
אחת נקלעתי, שלא בטובתי, למריבה קשה בין שני עיתונאים. באביב 1985 
של  מפגש  מהולנד,  קתולית  עמותה   ,)Pax Christi( כריסטי“  “פקס  יזמה 
הידברות בין פעילי שלום ישראלים ופלסטינים. בין המוזמנים נכללו מלבדי 
ואולם הכנס בוטל על רקע לחצים  קינן,  והסופר עמוס  נמיר  גם ח“כ אורה 
שהופעלו במפלגת העבודה על חבריה, לבל יצאו לוועידה. בטרם נודע דבר 
אמנון  של  החד  עטו  מפרי  ארסית,  סאטירה  ב“מעריב“  התפרסמה  הביטול 
ברניר, אישה ממורמרת, חמוצה  דנקנר. בסאטירה מסופר על חברת הכנסת 
יורם  והמשורר  הראון  הכנסת  חבר  נסבלת,  ובלתי  חיים  שונאת  וקנטרנית, 
מילוז, שיכור כרוני, שאינו אחראי למעשיו. על ח“כ הראון נאמר בכתבה שיש 
לו “תאוות נסיעה כבירה, החושב על הכסף שיקבל מאיל ההון היהודי מבלגיה 
המממן את המפגש, והוזה הזיות מין, שבהן מככבת יפהפייה אש“פית.“ לא 
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עוררה  הסאטירה  גיבוריה.  את  ולזהות  החידה  כתב  את  לפענח  קשה  היה 
רעש, ואפילו “העולם הזה“ כינה אותה “קריקטורה מרושעת ואכזרית“. עמוס 
סאטירה,  הוא  אף  פרסם  אחרונות“  ב“ידיעות  בטורו  חייב.  נשאר  לא  קינן 
בשם “מטמורפוזה“, בהשראה ברורה של פרנץ קפקא. בסאטירה מסופר על 
של  עליזה  במסיבה  שבילה  מקק   ]...[ השם(  לא  בדוי,  )האיש  “דנקנר  פלוני 
מקקים, התעורר בוקר אחד מתחת לספה, וגילה שהוא אדם.“ הסיפור נגמר 
בכך שאותו מקק, שהיה לאדם, מגלה שתחת מיטתו שוכן מקק אחר, שקורא 

לעצמו דנקנר.
מפה לאוזן נפוצו שמועות כאילו הפיליטון של דנקנר נכתב בהשראתו של 
ח“כ יוסי שריד, שהיה חברו הקרוב ואף כתב יחד אתו יצירות משותפות. כדי 
להסיר כל ספק מלבי הביע יוסי שריד באוזני את סלידתו העמוקה מהכתבה של 

דנקנר. הוא ביקשני להאמין שידו לא היתה במעל. האמנתי לו.

✦ ✦ ✦

חברי לסיעה השאירו לי מידה רבה של חירות מצפונית. הם הוקירו את יושרתי 
למשל,  כך,  ממני.  מצופה  שהיה  ממה  חרגו  הן  אם  גם  עמדותי,  את  וכיבדו 
אירע בעניין רצח נערה בשכונתנו. בשנות כהונתי בכנסת התרבו מקרי רצח 
של יהודים חפים מפשע, ב“גל“ של רציחות בסכין בידי צעירים פלסטינים. 
לא הרחק מביתנו בירושלים רצח סכינאי נערה. איריס היתה תלמידת תיכון 
וחיבבנו אותה מאוד. הדם עלה  נכדינו,  ששימשה מדי פעם כשמרטפית של 
לי לראש ומצאתי לנכון לפרסם “הודעה אישית“. בכוונה הבלטתי את עברי 
הידיים“.  על  דם  “עם  פלסטינים  אסירים  לשחרור  התנגדות  והבעתי  הצבאי 
אזרחים  של  רצח  מעשי  על  מוות  עונש  הנהגת  על  והמלצתי  לכת  הרחקתי 
חפים מפשע: “יש להטיל עונש מוות על רוצחים שפגעו ביחיד או ביחידים 
הונע  ביחידים אלה, אלא  דווקא  ישיר, מבלי שהרוצח התכוון לפגוע  באופן 
בני  ואידיאולוגיים שחייבו אותו לפגוע בסוג מסוים של  מטעמים פוליטיים 
אדם ולא בפלוני או אלמוני.“ מצד שני, טענתי כי “יש להבטיח שהזרוע הקשה 
של ישראל תונף נגד האשמים ולא נגד פלסטינים שלא היו מעורבים ישירות 
במעשי הטרור. עונשים קולקטיביים רק יגבירו את הייאוש ויחזקו את ידם של 
הטרוריסטים.“ לא הייתי חותם היום על מסמך כזה, ואין לי ספק ששולמית 

אלוני לא רוותה ממנו נחת.
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ועדת הכספים

הסיעה הציבה אותי כחבר בוועדת הכספים, שנחשבה לחשובה בוועדות הבית. 
חברותי  הוועדות.  מכל  העמוסה  גם  אך  ביותר,  תכליתית  ועדה שעבודתה  זו 
בוועדת הכספים גזלה את מרבית זמני בכנסת. נוסף על דיוני התקציב השנתי 
עלו בוועדה לדיון שאלות מורכבות למדי בתחום המסים, הבורסה והבנקאות. 
שלושים שנה קודם לכן למדתי כלכלה באוניברסיטה, מפיו של הפרופסור דן 
פטנקין, אולם לימודים אלה עסקו במקרו־כלכלה ואילו בוועדה הכספים עלו 
לדיון בעיות “מיקרו“ מובהקות. לא היה לי כל מושג בעניינים שנדונו בוועדה, 
והם גם לא עניינו אותי במיוחד. עם זאת, דווקא בוועדה זו היתה לקולי חשיבות 
והשפעה. לעתים קרובות נחלקו הדעות והדברים היו מוכרעים על חודו של 
קול. לא ראיתי לפני מנוס מהשקעת זמן רב בלימוד הנושאים שהועמדו לדיון, 
על מנת שאוכל לדון בהם באופן מושכל. נעזרתי הרבה בידידי יאיר צבן, נציג 
ביער  להתמצא  לי  וסייע  הסוגיות  בכל  ובקיא  ותיק  היה  הוא  בוועדה.  מפ“ם 
שמאלית,  מפרספקטיבה  בעיה  כל  על  השקיף  שצבן  עקא,  דא  הזה.  הסבוך 
ולעתים קרובות חלקתי על עמדותיו. לא תמיד ראיתי את עצמי מחויב לנקוט 
עמדה אופוזיציונית. כאשר הייתי סבור שנציגי האוצר מעלים הצעות נבונות 
ומועילות, הצבעתי עם חברי הקואליציה, למגינת לבו של צבן ולמגינת לבם 

של חברי בסיעה.
הדיונים בוועדה היו מתסכלים גם מטעם אחר. יושב ראש הוועדה היה איש 
המחנה החרדי, מחסידי הרבי מגור ובעל מפעל השטיחים “כרמל“. חבר הכנסת 
אברהם יוסף שפירא היה יהודי בריא בשר ובעל מזג טוב. כמצופה, שפירא דאג 
בראש ובראשונה למימון האינטרסים של החוגים החרדיים, אולם כבעליו של 
מפעל לא קטן, הוא ִהרבה לתמוך גם באינטרסים של התעשיינים ושל הבורגנות 
העשירה. שפירא נעדר כישורי מנהיגות הדרושים לניהול ועדה כל כך סוערת. 
נוהגים להתפרץ לדברי  בין חברי הוועדה נמנו מספר חברים רעשניים שהיו 
אחרים. חיים רמון ודן תיכון, שני חברי כנסת מוכשרים שנועדו לגדולות, היו 
באותם ימים ח“כים צעירים ומלאי מרץ וחוצפה ונהגו להפריע ולהתפרע. לפי 
מזגי, דיברתי על פי רוב בנחת ולא היה כל סיכוי שאוכל להשלים את דברי 
בשקט. פעם אחת נמאס לי המצב ובצעקה רמה אמרתי: “גם אני יודע לצעוק, 
אני מבקש שתניחו לי להשלים את דברי ללא הפרעה.“ בחדר השתרר שקט 
כזו, אבל הצלחתי לסיים את דברי  גמור. החברים לא ציפו ממני להתפרצות 
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ללא הפרעה נוספת. עם זאת, להתפרצות שלי היה אפקט קצר ימים והח“כים 
השובבים חזרו לסֹורם. לי הפכו הדיונים בוועדה למיאוס. 

✦ ✦ ✦

שהח“כ  חוק  הצעות  מספר  פי  על  שאר  בין  הצלחה  למדוד  בכנסת  מקובל 
הוא  בכך.  הצטיין  כהן  רן  היוזמה.  עקב  מאומה  התרחש  לא  אם  גם  העלה, 
הצעות  להציע  וִהרבה  הארץ,  עניי  ושאר  מובטלים  נכים,  לבעיות  התמסר 
לשיפור רווחתם. חיפשתי לעצמי רעיון שיש לו סיכוי לתמיכה גם בקרב חברי 
הקואליציה. הרעיון היחיד שעלה על דעתי היה לחייב את כל עובדי המדינה 
והרשויות הממלכתיות להציג על שולחנם לוח הנושא את שמם. הדבר נהוג 
במדינות רבות, על מנת שהפונה אל הרשויות יחוש שמולו יושב אדם עם שם 
ראש.  היושב  ללשכת  אותה  והגשתי  חוק  הצעת  ניסחתי  אנונימי.  פקיד  ולא 
ההצעה נרשמה כדין והונחה כמקובל על שולחנם של חברי הכנסת. משום מה 
לא הגיעה ההצעה לדיון אפילו בקריאה ראשונה, ואני לא טרחתי לעורר את 
העניין. זו היתה הצעת החוק היחידה שהעליתי, רקורד לא מפואר במיוחד. שום 

רעיון פורה לא עלה בדעתי ושוב לא ראיתי טעם במאמץ הזה.

יריב, לא אויב

על  המתנשאת  קטנה  אורנים  חורשת  שם  על  נקרא  דהיישה  הפליטים  מחנה 
פליטים  היו  המחנה  יושבי  מרבית  מדרומה.  לחם,  בית  העיר  בשולי  גבעה, 
מכפרים בסביבות בית שמש וצומת האלה. כמה וכמה מהמשפחות שגירשתי 
בשנת 1950 מהכפר זַּכִַריַא התגלגלו למחנה הזה. העיתונאי יהודה ליטני שמע 
שאני המפקד שהוליך כמה מתושבי המחנה לגלותם. הוא זימן אותי לביתו של 
אחד הצעירים, בני הדור השני שנולדו במחנה. אחמד מוחסיין הכיר את הסיפור 
מפי אביו, שכבר הלך לעולמו. אראלה נלוותה אלי לפגישה. להפתעתנו התברר 
עיריית  ראש  שוקרי,  חסן  של  היפהפייה  נכדתו  שוקרי,  למונה  נשוי  שאחמד 
חיפה לשעבר, שהיה חביבם של היהודים. הכרנו את מונה, שביקרה בביתנו 
בימים שבהם היתה נשואה ליהודי רדיקלי מוושינגטון. היה מוזר לפגוש אותה, 
במחנה  העלובה  בדירה  אריסטוקרטית,  ממשפחה  ומפונקת  אלגנטית  אישה 
הפליטים. אחמד היה פעיל ב“חזית השחרור העממית“ של ג‘ורג‘ חבש, אולם 
הצטרף לפלג שנקרא “פידא“, שתמך במאמצי השלום. הפגישה נערכה בדירה 
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הזקנה  האם  עסקה  הקטנה  בחצר  המחנה.  בלב  קטנים  כוכים  שני  בת  זעירה 
הם  קלחה.  השיחה  הבטון.  רצפת  על  ישובה  כשהיא  כלשהו,  תבשיל  בהכנת 
ביקשו לשמוע פרטים על הגירוש. לא הסתרתי מהם את דעתי השוללת מכול 

וכול את זכותם לשוב לכפר.
זמן קצר לאחר אותו מפגש החלו צעירי המחנה מתאנים לתחבורה היהודית 
שחלפה על פניו, בדרך לגוש עציון ולקריית ארבע. אבנים ובקבוקי מולוטוב 
שנזרקו מהמחנה גרמו לפצועים בקרב המתנחלים, ואלה החליטו לנקום. הם 
פרצו לכמה בתים ופרעו בהם, ובין השאר נפגע ביתם של אחמד ומונה. התנאים 
במחנה הידרדרו ואילנה המרמן, סופרת ומפעילות מחנה השלום, הזעיקה אותנו 
לראות את המצב. חברי הכנסת של “רצ“ ערכו ביקור במחנה, במחאה על מעשי 

המתנחלים ועל מצוקת הפליטים במחנה.
כאשר חזרנו אל דרך המלך ראינו במרחק מה מאתנו את הרב משה לוינגר, 
מראשי המתנחלים ומייסד היישוב היהודי בחברון, שהקים בצד הדרך אוהל 
מחאה משלו. בשטח היו עיתונאים וצלמי טלוויזיה ויוסי שריד ניגש אל הרב 
להסביר לו את פשר בואנו למחנה. דמותו של משה לוינגר היתה מאוסה בעיני, 
לא רק בגלל עמדותיו אלא גם בגלל מה שנראה לי כרשעות וגזענות המאפיינים 
את המחווה  ליוסי שריד שישלים  מרחוק, ממתין  עומד  נשארתי  את מעשיו. 
שלו. בעודי עומד שם צעק לעברי משה לוינגר: “עם הערבים אתה בא לדבר, 
מדוע אינך בא לדבר אתי?“ השבתי בצעקה: “עם אויבים צריך לדבר שאם לא 
ואת ההכרעה  יריב מר,  אויב, אתה  אינך  כן ההכרעה היא בכוח הנשק. אתה 
האירוע  על  לאראלה  סיפרתי  ממקומי.  משתי  לא  לכנסת.“  משאיר  אני  אתך 
והיא אמרה לי, בצדק: “הפעם הפסדת.“ הטיעון שבו השתמשתי היה נכון, אבל 
לא נבון. הוא היה מחוכם מדי ויוסי הטיב להבין מה יש לעשות בנסיבות ההן. 

למזלי לא דווח על האירוע בעיתונות.

להיפגש עם אש“ף

הרביתי לנאום במליאת הכנסת, ולכתוב בעיתונות, על הצורך לפתוח במשא 
ומתן עם אש“ף. שוב לא היה ספק שארגון זה הוא היחיד המסוגל לדבר בשם 
העם הפלסטיני. דברי בכנסת, ופגישות עם אנשי אש“ף שבהן השתתפתי, העלו 
עלי את קצפו של ידידי הפרופסור אליעזר שביד. בתחומי היהדות היו דעותינו 
אך  בעבר,  מחלוקות  גם  לנו  היו  ציבוריים.  במעמדים  רבות  ונפגשנו  קרובות 
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תמיד שררה בינינו ידידות. על רקע החרפת המחלוקות בציבור נעשה ניסיון, 
במסגרות שונות, לחפש דרכים לשימור אחדותו הבסיסית של העם. אחת מאותן 
קבוצות דיון נועדה להיערך בביתי, בנוכחות אבא קובנר והרב יהודה עמיטל 
מגוש עציון. גם אליעזר שביד הוזמן. ימים ספורים לאחר אותה פגישה קיבלתי 
מאלי איגרת ובה הוא מודיעני שהוא מוצא קושי להמשיך ולהשתתף בפגישות, 
מאחר שאין הוא רואה בי בן שיח על נושא האחדות בגלל פגישותי עם אנשי 
אש“ף. “אינני נוהג להחרים בני שיח,“ כתב שביד, “ותמיד אהיה מוכן להיפגש 
אתך לשיחה ולוויכוח, מה גם שאני מרגיש כלפיך רגש ידידות אישית בשל 

סגולותיך כאדם ]אולם[ לא אוכל לראות בך שותף לפעילות מאחדת.“
אלי  של  כישרונו  ואת  תבונתו  את  מאוד  החשבתי  אותי.  ציער  המכתב 
ובו  ומפורט,  ארוך  מכתב  לו  השבתי  לכן  בטיעוניו.  כלל  זלזלתי  ולא  שביד, 
שטחתי לפניו את עמדתי. החוק האוסר על פגישת אזרחים ישראלים עם נציגי 
אש“ף טרם נחקק. אולם אלי טען טענה מוסרית, לא חוקית. הסברתי לו ש“לפי 
מיטב הכרתי יש למפגשים עם אנשי אש“ף יתרון מוסרי ואפילו ציווי. ]...[ ישנן 
עדויות שאותם מגעים צנועים שאני ואחרים מהמחנה הציוני בישראל קיימו עם 
מנהיגים פלסטינים — הרשימו אותם והכו גלים בתוכם, והזינו, לפחות במידת 
מה, את ניצוץ התקווה העוממת אצלם בדבר יעילות התהליך המדיני.]...[ הם 
תורמים תרומה, אף כי צנועה, לפתיחת הפתחים שדרכם יעברו בבוא המועד 
אולם  זה,  את  זה  שכנענו  לא  כצפוי,  ההיסטורי.“  למפגשם  העמים  שני  נציגי 

ידידותנו התקיימה ולא נפגמה.

מחוץ למניין

ואני  לי  מתאימה  אינה  בכנסת  שהחברות  ספק  לי  היה  לא  כבר   1986 בקיץ 
בהשלמת  להרהר  התחלתי  אותי.  משעממת  החלה  העבודה  לה.  מתאים  איני 
עמיתי.  גם  בדבר  הרגישו  הסתם  מן  האקדמי.  העולם  אל  ובחזרה  הדוקטורט 
את מרבית פגרת הקיץ של שנת תשמ“ו ביליתי מחוץ לארץ, למרות שהנהלת 

המפלגה ועמיתי בכנסת המשיכו בפעילותם הפרלמנטרית.
ה־18,  מהמאה  בארמון  שהתקיים  בסמינר  השתתפתי  כשבועיים  במשך 
שאותו בנה לעצמו אחד הבישופים של זלצבורג. לאחר מלחמת העולם השנייה 
אותו  שהפכו  הארוורד,  מאוניברסיטת  פרופסורים  מספר  בידי  הארמון  נרכש 
התקיימו  הברית.  וארצות  החדשה  אירופה  בין  לקירוב  לימודים  של  למרכז 
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שהתבלטו  ונשים  גברים  היו  התלמידים  ביותר.  גבוהה  ברמה  סמינרים  שם 
בארצותיהם; המרצים היו ראשי מדינה ופרופסורים מפורסמים. בסמינר שבו 
השתתפתי נוכחו בין השאר הלמוט שמידט, הקנצלר הסוציאל־דמוקרטי של 
וורן כריסטופר, סגן שר החוץ בתקופתו של הנשיא קרטר, פרופסור  גרמניה, 
גרדנר, מבכירי הכלכלנים באוניברסיטת קולומביה, לויד קטלר, היועץ המשפטי 

של הבית הלבן וג‘יימס רסטון, מבכירי הפרשנים של ה“ניו יורק טיימס“.
בערבים הפנויים היינו יושבים על מרפסת מעוטרת בפסלים, עם מעקה 
מפואר, מול אגם שצפות בו שושנות מים וברבורים לבנים משייטים בינותן 
והירח נשקף על חלקת המים הגלויה. הרגשנו כמו נסיכים ורקמנו ידידות עם 
כמה וכמה מהחניכים: עיתונאית מלובליאנה, איש עסקים ממרקש, סטודנטית 
סונטות  לנו על הפסנתר  לנגן  מאיסטנבול. מדי פעם הפליא הלמוט שמידט 
יותר  נעשו  והשיחות  בירה,  הרבה  שתינו  שופן.  של  ומזּורקות  בטהובן  של 
מנחם  נגד  השמצות  של  בהתקף  פרץ שמידט  הערבים  באחד  גלויות.  ויותר 
בגין, שכבר היה שכיב מרע וכלא את עצמו בביתו. הקנצלר לשעבר שפך את 
זעמו בפנינו בלי לרסן את לשונו. לא יכולתי לסבול שגרמני ישמיץ במילים 
קשות את מי שהיה ראש ממשלתי, לטוב או לרע. מצאתי את עצמי מגן על 
שמו הטוב של מנחם בגין, בחריפות שגם היא מן הסתם הושפעה מן הבירה 
ששתינו. לסיום הוויכוח אמרתי לשמידט: “על בטהובן אין לנו ויכוח, מדוע 
לא תנגן לנו עוד איזה קטע?“ סונטת ליל ירח ליוותה אותנו למנוחת הלילה, 

עם תחושה של פיוס.

✦ ✦ ✦

בקיץ 1985 התקשר אלי ידידי מגן ברושי, ארכיאולוג, שהיה אוצר היכל הספר 
במוזיאון ישראל. הוא סיפר לי שאדם ממוצא ארמני מבקש לכנס כמה אישים 
כדי להציג בפניהם את מטרת התנועה שהוא מבקש להקים, באירופה ובארצות 
אותו  מילטה  שלוש  בן  בהיותו  ארמניה.  בהרי  נולד  צ‘יוויג‘יאן  ארא  הברית. 
אמו מהטבח שטבחו הטורקים בארמנים, בשנת 1915. אחרי נדודים התיישבו 
האם ובנה בשווייץ, שם סיים ארא את לימודיו הגבוהים בחינוך ובתיאולוגיה. 
בימי מלחמת העולם השנייה הקים ארא, בהרים שמעל לאגם ז‘נווה, בית ספר 
תיכון עם פנימייה. שמו של בית הספר יצא לתהילה ורבים מעשירי אירופה: 
גרמנים, צרפתים וגם יהודים, שלחו את ילדיהם לפנימייה כדי למלטם מנוראות 
מיליונרים,  ובעזרת  הספר,  בית  את  צ‘יבידג‘יאן  ה־60 מכר  המלחמה. בשנות 
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פקד  אז  שדווקא  אלא  והתעשר.  בעסקים  חיל  עשה  המלחמה,  בשנות  חניכיו 
אסון את משפחתו. בתו מתה ממחלה בגיל שש ומותה הקדיר את שמיו. רעיון 
שנולד במוחו עוד בימי המלחמה, שוב לא נתן לו מנוח. הוא דבק באמונה שעל 
הנוצרים לבקש את מחילת היהודים, ולכפר על העוולות שעוללו להם במשך 

אלפיים שנות קיום הנצרות.
 The Movement of( “לשם כך הוא יסד את “התנועה לחרטת הנוצרים
Christian Repentance(, נפגש עם האפיפיור ועם ראשי כנסיות פרוטסטנטיות 
אוהדים  קומץ  רק  סביבו  לאסוף  הצליח  הוא  בידיו.  חרס  העלה  אבל  שונות, 
בשווייץ ובקנדה, שאליה העתיק לאחרונה את מושבו. עתה ביקש לקבל תמיכה 
מהממשלה,  שמישהו  סיכוי  אין  כי  לו  הסברתי  היהודים.  ממדינת  מוסרית 
סביר  לא  רשמית.  תמיכה  לו  להעניק  יאות  אותה,  המרכיבות  מהמפלגות  או 
שמדינת היהודים תתבע מהנוצרים לכפר על עוולות העבר, משום שהתגובה 
עלולה להפוך לבומרנג ותזיק למעמדם של היהודים בעולם. עם זאת, אישיותו 
של ארא צ‘יוויג‘יאן צודדה את לבי. הוא שפע אהבה, וחום אישי שקשה היה 
לעמוד בפניו. סקרנותו לא ידעה שובעה. הוא לא ידע הרבה על היהודים ועל 
קורותיהם, ועד פחות על תולדות הציונות ומדינת ישראל. שמחתי לספר לו 

עוד ועוד.
בקיץ 1986 יצאנו יחד עם הילה, שמלאו לה 14 שנה, לאי ונקובר שבמערב 
קנדה, לביקור אצל משפחת צ‘יוויג‘יאן. ארא רכש לא מכבר אחוזה נרחבת בת 
ליד מפרץ קטן בקצה הדרומי־מערבי של האי. על מרבית  דונם,  כמה מאות 
וסנאים.  ארנבות  איילות,  מפריע  באין  בו  שהסתובבו  יער,  השתרע  השטח 
בבוקר היו כלבי ים מגיחים מהמפרץ וקופצים לתוך בריכה מלאכותית. בבית 
הגדול והמרווח התגוררה המשפחה. לארא היו שמונה ילדים לבד מבתו שמתה 
וארבע בנות, שנולדו לו משלוש נשים שונות. רובם  בילדותה. ארבעה בנים 

הסתופפו סביב שולחנו.
אנחנו שוכנו בצריף דמוי האות A, שניצב בין היער למפרץ וממנו יכולנו 
לראות כל בוקר את כלבי הים, את האיילות ואת הארנבות. את ארוחות הערב 
שארא  כך  על  עמדנו  מהרה  עד  הגדול.  בבית  המשפחה,  בני  כל  עם  סעדנו 
מצרים,  ללא  שלטון  בילדיו  ושולט  מובהקת,  פטריארכלית  חצר  כאן  מקיים 
היו בשנות השלושים  מכוח האהבה העזה שהוא מרעיף עליהם. הבנות כבר 
לחייהן, אך נראה ששלטונו של האב מרחיק אותן מלהקים משפחות לעצמן. 

כלפינו הוא נהג בנדיבות יוצאת דופן ודאג להנעים את שהייתנו באי.
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באחד הערבים זימן ארא לביתו כמה מחסידיו באי. ביניהם היה גם יהודי 
שכיהן כאחד משבעת ראשי ויקטוריה, העיר הראשה באי. עם מרטין ואשתו 
דונה נסענו במעלה האי לביקור אצל שבט הקוביצ‘אן, אחד משבטי הילידים 
ששמרו על מסורותיהם. ראש השבט, שהוצג בפנינו בשם אנטון, קיבל אותנו 
באתר הטקסים הרשמיים של השבט — “הבית הארוך“. נראה שהם שמחו לקבל 
בין הילידים במערב קנדה מקובל מנהג  את פניו של חבר פרלמנט ישראלי. 
ה“פוטלאץ“ — חילופי מתנות בעת האירוח. מרטין ודונה מצאו בביתם קערה 
חג  על  למארחי  לספר  לי  שִאפשר  מוכספת  מתכת  על  חריטה  לפסח, מעשה 
הפסח וקצת על תולדות היהודים. כגמול קיבלתי “אפודת קוביצ‘אן“, העשויה 
מסיבים עבים של כבשים מיוחדות, עם שמנונית תמידית המגינה מפני הקור 
והגשם. ניצלנו את שהייתנו בקנדה לערוך טיול בן ימים מספר בהרי הרוקי 
ומטרדותיה.  מהכנסת  לשכוח  שמחתי  ביותר.  יפים  ימים  היו  אלו  הקנדיים. 
בדרכנו הביתה אמרה הילה בדמעות צער, על כך שכל זה כבר נגמר: “מה כבר 

ניתן לצפות בעתיד לאחר שלושה שבועות כאלה?“

התפטרות

נעדרתי מהארץ למעלה מחודשיים. איש מעמיתי לא מיחה בידי, אבל שולמית 
אלוני הבחינה בהידלדלות התעניינותי בעבודת הכנסת. היא פנתה אלי בדחילו 
ורחימו לשאול אם איאות לפנות את מקומי בכנסת לדדי צוקר, ששובץ כמסופר 
לעיל במקום הרביעי ברשימה. לא נערך בינינו שום הסכם מוקדם על חילופין, 
אך יש להניח כי האפשרות שאפרוש קסמה לו. אף שהייתי מודע לכך שלא 
הצטיינתי כחבר כנסת, לא ראיתי בהצעה אות לאי־אמון מצִדה של שולמית 
או של יתר עמיתי. יתר על כן, כבר השתוקקתי לחזור לעבודת הדוקטורט שלי. 
בחיוב.  עניתי  בשמחה,  בהצעה  אראלה, שתמכה  עם  קצרה  התייעצות  לאחר 

בסוף דצמבר 1966 הגשתי ליושב ראש הכנסת כתב התפטרות.
ההדים  כל  על  ערוך  לאין  עלו  התפטרותי  בגין  להם  שזכיתי  השבחים 
הזה, שחבר  כדבר  היה  לא  שעוד  נכתב  בעיתונים  בכנסת.  פעילותי  שעוררה 
כנסת יוותר על כיסאו מרצונו, וללא הסכם מוקדם. זה לא היה מדויק. דב סדן 
יזהר סמילנסקי התפטר אף  אידיאולוגיות.  עזב את הכנסת השישית מסיבות 
הוא מן הכנסת השישית, ויצא לסיים את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת 
הארוורד, אך רק לאחר ששירת כמעט ברציפות מן הכנסת הראשונה. היו גם 
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אחרים, אך פרישתי מן הכנסת ה־11 נראתה לעיתונאים כמעשה ראוי לשבח 
ולפליאה. 

ב־26 בדצמבר, במלאות שנתיים וחצי לבחירתי, נשאתי את נאומי האחרון 
מעל הדוכן באולם המליאה. ימים ספורים לפני אותו נאום השמעתי גם כמה 
מילות פרידה בוועדת הכספים. דיברתי על הקשיים שבהם נתקלתי בוועדה, 
שבמחיצתה ביליתי שעות רבות, והודיתי לחברים על יחסם החם כלפי. בתום 
הישיבה אמר לי היושב ראש, ח“כ אברהם שפירא, שהוא התעצב על כך שלא 
ילדותי  משהו  בשפירא  בו  היה  בשבחו.  מילים  כמה  גם  לומר  לנכון  מצאתי 
ונכמרו עליו רחמי. בנאום הפרידה במליאת הכנסת הוספתי אפוא דברי תודה 
והסובלני  הסבלני  הניהול  ואת  החמה  “אישיותו  את  לשבח  וציינתי  לו,  גם 
זו".  פרועה  ולעתים  קשה,  ועדה  של  עבודתה  את  מנווט  הוא  שבאמצעותם 

שפירא היה מאושר כילד שזכה בפרס. הוא חיבק אותי בחיבוק הדובי שלו.

✦ ✦ ✦

58. רציתי להגשים את חלומי הישן  בן  הייתי  וטוב לב.  חזרתי הביתה שמח 
ולסיים את התואר השלישי. לא ידעתי אז שעוד נכונו לי למעלה מ־25 שנות 
מחקר וכתיבה, ואצה לי הדרך. החל הפרק הרביעי בחיי. מעולם לא הצטערתי 
על שהקדשתי שנתיים מחיי לכנסת, ומעולם לא הצטערתי על שעזבתי אותה 
פעמים  לכנסת  חזרתי  מאז  ימי.  סוף  ועד  מאז  ביתי  האקדמי,  לעולם  וחזרתי 
רבות, אולם תמיד כדי להיעזר בספרייה הטובה שלה, ובאוסף קטעי העיתונות 
שעשיתי בו שימוש נרחב במחקרי. פעם יחידה השתתפתי שם באירוע, ביום 

שבו נכדי אדם קיבל ציון לשבח על הצלחתו בלימודיו.
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מסמכים צהובים מיושן

בינואר 1987 חזרתי אל הספרייה של מכון ון־ליר. את לימודי ההשלמה הנדרשים 
סיימתי עוד בטרם הלכתי לכנסת. הגיעה העת להשלים את איסוף המקורות 
שלושים  בחלוף  למחקר,  שובי  לפני  כשנה  הדיסרטציה.  בכתיבת  ולהתחיל 
הן  המדינה,  בגנזך  הן  רבים,  חשובים  מסמכים  החוקרים  לעיון  נחשפו  שנה, 
והן בארכיון הלאומי של ארצות הברית  ב־Public Record Office בלונדון 
בוושינגטון. חלק ניכר משנת 1987 ביליתי בשלושת הארכיונים האלה. נברתי 
באלפי מסמכים שהצהיבו מיושן, ניירות שהיו מונחים בשעתו על שולחנם של 

מנהיגי המדינה והעולם. 
למערכת  בדרך  ישראל  של  והחוץ  הביטחון  “מדיניות  היה  מחקרי  נושא 
סיני“. זו היתה מעין “קומה שלישית“ של עיסוקי בנושא. כמסופר לעיל, בעת 
שירותי בשנים 1957-1956 כראש לשכת הרמטכ“ל רשמתי כל ערב את אירועי 
היום ביומן הלשכה. בשנת 1958 בניתי “קומה שנייה“, כאשר לפי הצעתו של 
משה דיין חיברתי את הספר “אתגר ותגרה“. עתה נטלתי על עצמי לחקור את 
את  לשקול  יכולתי  עכשיו  שנה.  מפרספקטיבה של שלושים  מחדש,  הפרשה 
הדברים  התגלגלות  על  יותר  מפורט  מידע  סמך  ועל  ריחוק,  מתוך  המעשים 
אירועים  לחקור  מי שמנסה  לכל  האורבת  לסכנה  ער  הייתי  השונות.  בבירות 
להתנתק  יכולתי  ככל  להתאמץ  אותי  דרבנה  זו  תודעה  שותף.  היה  שבהם 

מרגשות ישנים ומדעות קדומות.

✦ ✦ ✦

הממשלה  ראש  משרד  של  הקרקע  בקומת  ימים  באותם  שכן  המדינה  גנזך 
בירושלים. המקום היה דחוס וצפוף, ולא נוח לעבודה. דפדפתי בתיקים עבי 
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כרס, עמוסי מסמכים דהויים, שהועתקו בשעתם בעזרת נייר פחם על נייר משי 
דק. לעתים קשה היה לפענחם. אלה היו תיקי משרד החוץ על כל מחלקותיו 
באותם  שהכרתי  אנשים  בידי  שנכתבו  מסמכים  שם  מצאתי  ושגרירויותיו. 
הממונה  רפאל,  גדעון  המנכ“ל,  איתן  ולטר  בפריז,  שגרירנו  צור,  יעקב  ימים: 
על מחלקת המזרח התיכון, וכמובן אבא אבן, האיש שלנו בוושינגטון ובאו“ם, 
שהיטיב לכתוב וִהרבה לעשות זאת. העיון בחומר העשיר הזה הקנה לי תובנות 
ועל הלכי  יותר על הבעיות שבהן עסקה הדיפלומטיה הישראלית,  מחודדות 

הרוח ששררו במשרד החוץ.
 Kew הגנים  בפרוור  החדש  בביתו  שכן   Public Record Officeה־
Gardens. נהנתי מהדרך שבה נהגו אנשי ה“פורין אופיס“ הבריטי. עבור כל 
על  והפרטים  לבד מהמסמך  המכיל  מיוחד,  תיק  נפתח  למשרד  המגיע  מסמך 
בין  הסתובב  התיק  ריקים.  עמודים  וכמה  כמה  גם  הגעתו  מועד  ועל  מוצאו 
Minutes. המברקים  פקידי המשרד והם רשמו בכתב ידם את הערותיהם — 
החשובים, יחד עם ההערות, מגיעים ללשכת המנכ“ל ואף ללשכת השר, ואלה 
מוסיפים את השגותיהם ואת הנחיותיהם. לעתים קשה לפענח את השרבוטים 
הלחצים  הדעות,  מגוון  של  חיה  תמונה  מתקבלת  הכול  בסך  אך  החפוזים, 
המסמכים  משקפים  כך  הבריטי.  הממשל  במסדרונות  שהתרוצצו  והרשמים, 
דברים שבדרך כלל נאמרים בעל־פה, ויש בהם יותר גילוי לב משניתן למצוא 

במסמכים הרשמיים.
הארכיון האמריקני שכן בלב אזור מוסדות הציבור המפוארים בוושינגטון, 
בבניין הנראה כמקדש יווני קדום. כאן עמד לזכותי הסדר חדש, שנבע מחוק 
ולבקש  לארכיון  לפנות  אמריקנים  לאזרחים  מאפשר  החוק  המידע“.  “חופש 
רשות לעיין במסמכים ספציפיים שבהם הם מעוניינים, גם אם המסמכים עדיין 
חסויים. בידי מנהלי הארכיון נותרה הסמכות לסרב, אך עליהם להגן על סירובם 
בבית משפט. לכן נטו עובדי הארכיון לשחרר את המסמכים המבוקשים, גם אם 
נאלצו מדי פעם למרוח בדיו שחורה מילה, משפט או פסקה שהצנעה עדיין יפה 
להם. חברה פרטית נטלה יוזמה, והחלה לפרסם מדי חודש את כל המסמכים 
בסדרת  השימוש  האזרחים.  כל  לרשות  עתה  ועמדו  הדורשים  בפני  שנחשפו 
 CIAִאפשר לי לעיין במסמכי ה־ Declassified Documents Collectionה־

ובמסמכי הבית הלבן, שהגישה אליהם בארכיון עצמו היתה עדיין חסומה.
בבית עיבדתי את כל הנתונים שאספתי, על כרטיסים מנוקבים וממוספרים 
מכל צדדיהם. נקבים אלה נועדו לסווג את חומר הגולמי, ובאמצעות מסרגה 
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ניתן היה לשלוף אותם לפי נושאים או חתכים אחרים. בתוך כשנתיים הצטברו 
אצלי כמה אלפי כרטיסים. בעידן המחשבים זו נראית שיטה פרימיטיבית, אך 

באותם ימים היא שירתה אותי היטב.

דוקטור — סוף סוף

תוך כדי עבודה הלך לעולמו מורי ורבי פרופסור יעקב טלמון. כמסופר לעיל 
נעתר פרופסור עמנואל סיון להצטרף להנחיה. בהתחלת הדרך נהגתי לשלוח 
למנחים פרקים־פרקים על מנת לקבל את הערותיהם. אולם משקרא פרופסור 
לראות  וביקש  צמודה  בהנחיה  צורך  שאין  התרשם  הוא  מספר,  פרקים  סיון 
את העבודה רק כאשר אסיים את כתיבתה. הרכבי, לעומתו, לא ויתר על עיון 
בפרקים ההולכים ונכתבים, אולם הוא נימק זאת בסקרנותו האישית, לא בצורך 
ועמד  המודיעין  אגף  כראש  ימים  באותם  שכיהן  כמי  עצמו,  הרכבי  בהנחיה. 
בביתו,  פעם  מדי  נפגשים  היינו  ספרי.  מפרקי  בכמה  כיכב  האירועים,  במרכז 
אך לא היו אלה פגישות הנחיה אלא פגישות נוסטלגיה ודיונים על משמעות 

הדברים שחווינו יחדיו. 
באמצע שנת 1989 שלמה המלאכה. התחלתי את הסיפור ב־27 בספטמבר 
1955, עם חתימת העסקה הצ‘כית־מצרית, וסיימתי בנסיגת צה“ל מרצועת עזה 
ומשרם א־שייח‘, ב־6 במרס 1957. איני מאמין שיש היסטוריון שניסיון חייו 
אינו משפיע על הערכותיו. אולם באותה מידה אני מאמין ביכולתו ובחובתו של 
ההיסטוריון לברר את העובדות כשהוא משוחרר מדעות קדומות. רק הקוראים 
וזכיתי לקבל את  עשויים לשפוט האם הצלחתי בכך. בקיץ אושרה העבודה, 
למוענקי  המסורתי  הטקס  מן  נעדרתי  לפילוסופיה“.  “דוקטור  הנכסף,  התואר 

התארים, שכן שוב הייתי באחד ממסעותי הרבים לארצות הברית.
כנסים  סיני, השתתפתי במספר  30 שנה למלחמת  כן, במלאות  עוד לפני 
ובמרכז  בוושיגטון  וילסון  במכון  אוקספורד,  באוניברסיטת  בינלאומיים: 
למורשת בן־גוריון בשדה בוקר. חלק מהשחקנים הראשיים בעלילה היו עדיין 
ההגנה  שר  ּבּורזֶ‘ס־מֹונּורי,  מֹוריס  עם  היכרותי  את  לחדש  לי  הזדמן  בחיים. 
בממשלת גי מולה, עם עוזרו הראשי אּבֶל תומא הנמרץ, ועם איש חיל האוויר 
הצרפתי ששימש כמקשר בין הכוחות הצרפתיים וצה“ל, הגנרל מרטן, שהיה 
סגנו של מוריס שאל. בכנסים פגשתי גם אישים שהכרתי מתוך הספרות, אך 
כבלתי  בישראל  העצמאות  מלחמת  בימי  שנודע  בילי,  הרולד  נפגשנו:  טרם 
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אוהד למפעל הציוני; רוברט בואי, יועצו הבכיר של מזכיר המדינה האמריקני; 
את  לי  שסיפר  הוא  קופר  המבצע.  בעת  בלונדון   CIAה־ נציג  קּוּפר,  וצ‘סטר 
דין, האיש שחתם  האנקדוטה המשעשעת על הפיקניק המשפחתי עם פטריק 
על פרוטוקול סוור, שכיהן גם כיושב ראש הוועדה של ראשי שירותי המודיעין 
הבריטיים. בפיקניק רמז דין לקופר על דבר המבצע הסודי, אך קופר לא הבין 

למה הוא מרמז. 

שדה בוקר

במשך שנות עבודתי על הדיסרטציה לימדתי שלוש שנים, כ“מרצה מהחוץ“ 
לכאורה,  הצופים.  בהר  העברית  באוניברסטיה  בינלאומיים  ליחסים  במחלקה 
עמדה בפני הברירה לנסות ולהשתלב באחת האוניבסיטאות ולהתחיל במירוץ 
אחר תארים נוספים. זה עתה מלאו לי 60 שנה, והדבר לא משך את לבי. רציתי 
להקדיש את השנים שנותרו לי למחקר ולכתיבה, ולא להוראה אוניברסיטאית. 
לשמחתי הרבה הזמין אותי אילן טרואן, מנהל המרכז למורשת דוד בן־גוריון 
בשדה בוקר, ובקיץ תשמ“ט הצטרפתי למרכז כעמית מחקר. התפקיד חייב אותי 
מאז  שחלפו  השנים   20 במשך  בנגב.  שלושה  או  יומיים  שבוע  מדי  לבלות 
אחר  בוקר,  בשדה  תחילה  מחקר,  מכוני  במסגרת  האקדמית  פעילותי  נעשתה 
 The United States Institute of( כך במכון האמריקני לשלום בוושינגטון 
Peace( ובשנים האחרונות במכון לחקר ארץ־ישראל ויישובה ביד יצחק בן־
צבי בירושלים. חיברתי והוצאתי לאור כתריסר ספרים, ערכתי שישה קובצי 
שונים  אקדמיים  ובקבצים  בביטאונים  אור  ראו  ממאמרי  ועשרות  מאמרים, 
בארץ ובעולם. במבט לאחור נראה לי שלא הייתי מסוגל לקצור יבול כזה אילו 
הייתי מתעקש להשיג תואר “פרופסור“, והייתי נאלץ להקדיש זמן רב להוראה 

ולישיבה בוועדות אקדמיות שונות.
אהבתי את הימים שבהם ביליתי בשדה בוקר. קיבלתי לרשותי משרד צנוע, 
ודירה קטנה לשימושי בימי שהותי בנגב. נהגתי לצאת מירושלים בכל יום 
ב‘ בבוקר, באוטובוס הנוסע לבאר שבע, שם עברתי לאוטובוס הנוסע למצפה 
רמון ועוצר בדרכו ליד שדה בוקר. מראות הנגב הצחיחים והמבהיקים השרו 
מלאי  עמוסים,  והחברתיים  המשפחתיים  חיינו  היו  בירושלים  שלווה.  עלי 
עניין ופעילות. האפשרות לבלות שעות אחדות לבד, עם ספרי ועם מחשבותי, 
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היתה לי לברכה ולעונג. התיידדתי עם עמיתים שקבעו את מגוריהם בשדה 
בוקר. מדי פעם הייתי מוזמן לבתיהם של טוביה פרילינג, מנהל ארכיון בן־
לימים  אורן,  מיכאל  ושל  חנה,  ורעייתו  זכי שלום  ימים, של  באותם  גוריון 
רוב, לאחר שעות העבודה  ורעייתו סלי. על פי  שגריר ישראל בוושינגטון, 
העדפתי להתבודד בחדרי, להכין לעצמי ארוחת ערב במטבחון הקטן, ולקרוא 
באין מפריע. בשעות היום הייתי יורד לעתים אל חלקת הקבר של בן־גוריון 
ורעייתו פולה. משם, מעל למצוק, ניתן היה לראות את מרחבי נחל צין ואת 
את  לכן  קודם  שנים  יובל  פגשתי  שבהם  המקומות  עָבדת,  נחל  של  הקניון 

אראלה רעייתי.

✦ ✦ ✦

בחודשים הראשונים טרחתי על התקנת הספר “אתגר ותגרה“ לפרסום. כזכור 
נותר ספר זה חסוי וצפון בארכיון צה“ל. עתה, למעלה משלושים שנה לאחר 
גניזתו, פניתי לקבל אישור לפרסומו כספר. חיים ישראלי, מזכירם המיתולוגי 
של כל שרי הביטחון, נענה ברצון והשיג את האישורים הדרושים. הוא הורה 
בשעתו.  לבן־גוריון  שמסרתי  העותק  כרכי  ארבעת  את  בוקר  לשדה  להעביר 
סוור.  של  הפרוטוקול  על  מסופר  שבו  במקום  סיכות  לסימני  לב  שמתי  עתה 
נזכרתי שבשעתו שאל אותי בן־גוריון מדוע לא צירפתי את הנוסח המלא של 
הפרוטוקול, והסתפקתי במסירת תוכנו בלבד. הניחותי שסימני הסיכות מעידים 
על כך שדוד בן־גוריון, או מישהו בשמו, צירף את המסמך לעותק שהיה בידיו. 

אך הנספח עצמו שוב לא היה שם.
מאוחר  שנה  שלושים  לקצרו.  ובעיקר  היד,  כתב  את  לערוך  צורך  היה 
יותר כבר מצאתי לא מעט טיעונים ופירוטים שפג טעמם. כך, למשל, בנוסח 
של  המפורסם  חיבורו  לניתוח  עמודים  מעשרה  למעלה  הקדשתי  המקורי 
נאצר, “הפילוסופיה של המהפכה“, ולפולמוס עמו. עתה כל זה נראה טפל. 
בסך הכול עשיתי מאמץ לשמור את הספר כפי שנכתב, שהרי עיקר חשיבותו 
מקור  זהו  עוסק.  הוא  שבהם  לאירועים  כתיבתו  ובסמיכות  במקוריותו  היה 
על  הדוקטורט  עבודת  את  גם  התקנתי  במקביל  מחקר.  עבודת  לא  ראשוני, 
והיא ראתה אור תחת הכותרת “שערי עזה“.  פי כל כללי המחקר האקדמי, 
המשכתי גם במחקרי על שנות ה־50, אך פרי עמל זה עתיד לראות אור רק 

כעבור שנים מספר.
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כל הנשמה

והמשכתי  היהדות,  בשאלות  התעניינותי  את  הפיגו  לא  האקדמיים  עיסוקי 
להתעניין בנושאים העקרוניים והאידיאולוגיים הקשורים עם זהותנו כיהודים. 
נסיבות בלתי צפויות הביאו להצטרפותי הרשמית אל בית כנסת רפורמי, שהוקם 
באותם ימים בשכונתנו. אישיותו הכריזמטית של הרב הצעיר לוי קלמן אפשרה 
לו לרכז סביבו קבוצה לא גדולה של עולים מארצות הברית, וכמה ישראלים 
ותיקים שהחליטו לתת ביטוי ממשי לזהותם היהודית. תחילה התקיימו התפילות 
במתנ“ס המקומי בבקעה. בשמחת תורה תשמ“ז הגיעו אלי בבהלה גדולה כמה 
צעירים שהציגו את עצמם כחברי הקהילה הרפורמית החדשה. כבר לא הייתי 
חבר כנסת אבל הייתי מוכר כח“כ לשעבר, והם ביקשו את עזרתי. הם סיפרו 
בידי  דרכם  פי  על  שנישאו  התורה,  ספרי  עם  וסובבים  מתפללים  בעודם  כי 
גברים ונשים כאחד, התנפלה עליהם חבורת בריונים בראשותו של אלבז, “רב 
למתנ“ס.  ומיהרתי  את המשטרה  הזעקתי  הושבת.  התפילה  ומהלך  השכונה“, 
סולקו  בריוניו  והרב אלבז עם  היו במקום מספר שוטרים,  כבר  בהגיעי לשם 

משם בבושת פנים.
המעשה העלה את חמתי, וכמחאה הודעתי על הצטרפותי לקהילה כחבר 
מהמניין. גם טדי קולק, ראש העיר, רגז על האירוע ובתגובה העניק לקהילה 
תנופה  נתן  האירוע  את השכונה.  החוצים  הרכבת  פסי  ליד  ונטוש  ישן  מבנה 
“כל  הכנסת  בית  עד מהרה הפך  ושופץ.  הורחב  והמקום  לגיוס משאבים,  גם 
בשני  תפילות  מקיימת  הנוראים  שבימים  ופעילה,  גדולה  לקהילה  הנשמה“ 
אולמות המכילים קרוב לאלף מתפללים. בימים הנוראים נהגתי להתפלל עם 
הקהילה הנעימה הזו. מדי פעם אף נשאתי דרשות. הם מרבים לשיר ניגונים, 
שכבר נעשו שגורים גם בפי. הדבר היחיד המפריע לי אצלם הוא יחסם הרציני 
מדי לאלוהים. הם באמת מאמינים בו. בסופה של הדרך ברור לי היום שאיני 
סתם אגנוסטיקן. אני ממש אתיאיסט. עם אלוהים אני מסוגל להסתדר רק כמו 

עם מטפורה, או תוך הזדהות עם דורות של יהודים שהאמינו בו בתום לב.
באותם ימים נקלעתי לסתירה באותו עניין עצמו. כמסופר נהוג במשפחתנו 
כך,  נוהג  אני  הפילוסופיות,  כפירותי  למרות  שבת.  בלילות  קידוש  לערוך 
יהודיים.  מנהגים  כמה  בביתי  לשמר  רצוני  ובגלל  אבי  בית  למסורת  כהמשך 
בו כחלק  ובוחר  לקיימו  רואה בקידוש מצווה, אלא מנהג שאיני מחויב  איני 
מתרבות המשפחה המייחד את היום מכל ימות השבוע. בניגוד למקובל, אני 
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בלבד.  לחלה אחת  יפה המתאים  כסף  לנו מגש  יש  חלה אחת.  על  רק  מברך 
את  הכוכבים.  צאת  עם  לא  הסעודה,  לקראת  מדליקים  אנו  השבת  נרות  את 
הקידוש אנו שרים ביחד, ואיננו מזכירים את שם הבורא אלא מתוך שזהו הנוסח 
שקודש מדורות. דא עקא, שמדי פעם מסב אל שולחן השבת שלנו גם דאהר 
חתני האהוב, מוסלמי על פי מוצאו. כאשר הגעתי בפעם הראשונה בנוכחותו 
למשפט “אתה בחרתנו מכל העמים“ שיניתי באופן ספונטני אות אחת בתפילה. 
אמרתי: “אתה בחרתנו עם כל העמים“. הוספתי רק את האות “עין“, אך כל 
המשמעות הומרה. מעולם לא האמנתי בדברי בן־גוריון על עם סגולה. די לי 
אם אוכל להאמין שעם ישראל אינו הגרוע בעמים. מאז אנו מברכים על פי 

הנוסח החדש.
בני המשפחה, לבד מאריק בעלה של עינת, המקיים מצוות קלה כחמורה, 
קיבלו בהבנה ואף באהדה את השינוי שהעזתי להכניס בתפילה. אולם בשיחה 
שהתפתחה בין הנוכחים באותו ערב הבנתי שהחלטתי טומנת בחובה סתירה 
מיניה וביה. שהרי ממה נפשך, אם כל מעשה הקידוש אינו אלא מטפורה, ואין 
אנו מייחסים משמעות למילים הנאמרות — מה טעם להכניס שינוי מחמת אי 
הסכמה למשמעותו של הנוסח המקובל. אף על פי כן, לא ויתרתי. אחוותו של 

דאהר יקרה לי מכל דקדוקי ההיגיון.

מצוות ללא מצווה

עברו עשרים שנה מאז ראה אור מאמרי “וידויו של הבלתי מאמין“, בביטאון 
“פתחים“. בינתיים הלכה וגברה בקרבי הסתייגות מהציונות הדתית, שנסחפה 
ימינה ועמדה במרכז תנועת ההתנחלות. גם כפירתי בקיום אלוהים הלכה וגברה. 
זו בלבד שאיני  באחת מישיבות מערכת “פתחים“ אמרתי לחברי: “היום, לא 
מצליח להכיר אלוהים המתערב בחיי העולם. אני רואה באמונה באלוהים כזה 
המתח  ממנה.“  שישתחרר  לאדם  לו  וטוב  המודרני  לאדם  יאה  שאינה  גרסה 
אל  זיקה  אחר  חיפושי  ובין  האתיאיסטית  השקפתי  בין  שנוצר  נמנע,  הבלתי 
והמורשת  המסורת  במשמעות  ולהרהר  לשוב  ממני  תבע  היהודית,  המורשת 

היהודית עבור יהודי חילוני, כפי שעתה הגדרתי את עצמי בתוקף.
בתנועה  בבית  עצמי  את  חשתי  הברית  ארצות  ביהדות  הזרמים  מבין 
היהדות  תפיסת  קפלן.  מרדכי  הרב  של  מיסודו  הרקונסטרוקציוניסטית, 
כתרבות, ולא כדת הלכתית, התאימה מאוד לעמדותי בנושאים הללו. ארתור 
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גרין, ממייסדי תנועת ה“חבורות“ בסוף שנות ה־60, מונה כמנהל בית הספר 
אצלו  להתארח  לי  הזדמן  מספר  פעמים  בפילדלפיה.  התנועה  של  לרבנים 
ולהרצות את השקפותי בפני חניכיו. עורכי ביטאון התנועה הציעו לי להעלות 
 Commandments without a“ במאמר שכותרתו  הכתב,  על  את השקפותי 

 .“Commander
למונח “מצווה“ אין משמעות אם אנו רואים את קיומה רק כמעשה אוטונומי 
שאדם בוחר לעשותו. חיפשתי תוקף הטרונומי למצוות שאדם בוחר לקיימן. 
הצעתי למצוא את התוקף הזה ברצף היהדות ובזרם ההיסטוריה שלה. “סמכות 
זו תהיה אמנם היסטורית, לאמור, מצויה ומתהווה בקרב בני אדם ותולדותיהם 
ונובעת מהם, אף על פי כן, היא תהיה הטרונומית משום שהיא תהיה חיצונית 
לאדם הפרטי.“ תוקפה שואב את כוחו מעצם היותה מקובלת על יהודים לאורך 

כל ההיסטוריה שלהם. כך היא חורגת מד‘ אמות היחיד.“
המצוות שבין אדם למקום נעטפו בקדושה לשם הבטחת המשכיותן. אולם 
מי שמאמין שהמצוות הללו הן פרי רוחם והמצאתם של בני אדם, ואינו מאמין 

במקורם האלוהי, מסוגל להנחיל אותן באמצעות החינוך וחיי המשפחה. 
קיבלתי תגובות חיוביות למאמר, אך לא באתי על סיפוקי, משום שעדיין 
לא הצלחתי להתמודד עם כמה רבדים עמוקים יותר של הזהות היהודית. הדבר 
התאפשר לי בחורף 1988, כאשר פרופסור ירמיהו יובל הזמין אותי להשתתף 
בכנס על “סובלנות יהודית — ריבוי דרכים או מונופול?“ בהרצאתי בחרתי לדון 
בשלושה מונחים: מסורת, קדושה ושכינה. מונחים אלה נוכסו במשך הדורות 
להם  שיש  משום  דתיות,  עם  מזוהים  הם  בדין  ושלא  דתיים  יהודים  ידי  על 

משמעות לא פחותה עבור יהודים שאינם מאמינים.
שהמושג  טענתי  חידוש.  מבחינתי  היו  השכינה  ועל  הקדושה  על  דברי 
“קדושה“ אינו נחלתם של מאמינים בלבד, ואינו מתקיים רק בקשר עם אלוהים. 
מקור הקדושה אינו בדבר המקודש, אלא במי שמקדש אותו — באדם. לכל אדם 
יש רגעים של התקדשות, של התחברות אל הטרנסצנדנטי. יתר על כן, אצל 
הדתיים ננעלת הקדושה בתוך סדים של נוסחאות שגורות, ואילו האדם החילוני 

תמיד יהא נתקל בקדושה מתוך ספונטניות.
גם למושג ה“שכינה“ נתתי פירוש חילוני. זה מכבר הייתי מפרש לעצמי את 
רגשותי — בעת שהצטרפתי לעדת מתפללים וקראתי את התפילה למרות שלא 
האמנתי למילותיה — כהצטרפות אל שרשרת הדורות שהתפללו באמצעות אותם 
לאלוהים  אלא  שבשמים,  לאלוהים  התפללתי  לא  ומקודשים.  ישנים  טקסטים 



בחזרה אל מגדלי השן ✦ 471 

שהיה נוכח בקרב עדות המתפללים. במסורת היהודית נתפס המונח “שכינה“ 
כנוכחות אלוהים בתוך קהל היהודים, אולם נוכחות זו יכולה להתקיים מכוח 
אמונתם של המאמינים ולא דווקא מכוח שכינתו האונטולוגית של האל בחייהם. 
ניתוקה של השכינה ממקורה האלוהי אינו מפחית מאומה מממשותה הרוחנית, 

להפך — היא הופכת למהות רוחנית קיימת מתוקף התרחשותה בציבור.

אורח במדינה הפלסטינית

פרישתי מספסלי הכנסת לא הפחיתה את פעילותי במסגרת “מחנה השלום“. 
מידת היוקרה הצנועה, שעבודתי בכנסת הקנתה לי, הסבה אלי ביתר עוז את 
תשומת לבם של גורמים שונים במחנה. חרף ההחלטה לרכז את מרבית מאמצי 
עכשיו“  “שלום  במסגרת  פעילותי  את  גם  ברצון  הגברתי  האקדמי,  לתחום 
פרצה   1987 דצמבר  בראשית  התיכון“.  במזרח  לשלום  הבינלאומי  ו“המרכז 
האינתיפאדה הראשונה, התקוממות ספונטנית, לא יזומה על ידי גורמים מבחוץ. 
תגובותיו המבולבלות של צה“ל, ומידה לא מעטה של אכזריות שהתגלתה תוך 
כדי הניסיון לדכא מרידה עממית זו, עוררו בנו סלידה ומחאה. ערכנו הפגנה 
סוערת ליד ביתו של יצחק רבין, שיעץ לחיילים “לשבור עצמות, לא להרוג“. 
הוא ביקש להפחית את רמת האלימות, אך בפועל נתנו דבריו עידוד ואישור 

לכל מיני מעשי זוועה של חיילים חמומי ראש. 
את התקוממות הנוער הפלסטיני פירשתי לא רק כמחאה וכביטוי של רוגז 
ושנאה, אלא גם כאסטרטגיה שצה“ל לא אבחן נכון. לדעתי שידרו הצעירים 
הפלסטינים אתגר שונה. הם הבינו מן הסתם כי אין בידם להביס את צה“ל, 
ולסלקו בעזרת אבנים ובקבוקי מולוטוב, וכי ניתן להביא לסיום הכיבוש רק על 
ידי לחץ מבחוץ שיגבר ככל שאכזריות הכיבוש תגבר. הנערים כאילו אמרו: 
“איננו יכולים להרוג בכם, אך אנו מסוגלים לאלץ אתכם להרוג בנו ולשבור לנו 

את העצמות, וכך לקומם נגדכם את דעת הקהל הישראלית והעולמית.“
לנוכח המרי הגואה האמנו כי מול אסטרטגיה זו מתבקשת התאפקות מרבית, 
מהגברת  להישמר  מנת  על  ובראשונה  בראש  אלא  מוסריות  מסיבות  רק  לא 
השנאה ההדדית. הניסיונות של צה“ל לאלץ את הילדים הפלסטינים להוריד 
את דגלי אש“פ, שניתלו בלילות על עמודי חשמל וצריחי מסגדים, גרמו שוב 
ושוב להיתקלויות ומעשי אלימות. גם הניסיון לאלץ את הסוחרים הפלסטינים 

לפתוח את חנויותיהם, בימי השביתה, התברר כניסיון כושל וחסר תכלית.
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באחד מימי חורף 1988, תוך כדי מרדף אחר צעירים פלסטינים שהניפו את 
דגלי הלאום שלהם בכפר נחלין, ערך משמר הגבול טבח “קטן“: חמישה צעירים 
בכפר  לערוך  החליטה  עכשיו“  “שלום  סגר.  הוטל  הכפר  ועל  נהרגו  פלסטינים 
הפגנה, שתבטא את השתתפותנו באבלו של הכפר ואת סלידתנו מן הקלות של 
אצבעות החיילים על ההדק. החנינו את כלי הרכב על דרך עפר צדדית, שנחסמה 
בתלוליות עפר. שום משמר לא חסם את ירידתנו אל הכפר ברגל, והגענו עד חצר 
בית הספר המקומי במרכז הכפר. דגל פלסטין שוב הונף על הבניין. מעל ראשינו 
נישא הר תלול, שבראשו נראו בתיה החדשים של ביתר עילית. מנקודת התצפית 
גושי  יתנפצו  זה מראה מאיים. נדמה כאילו בעוד רגע  שלנו במורד הכפר היה 

הבטון הללו, יגלשו ויכסו את בתי הכפר הקטנים וסמטאותיו המפותלות. 
נתבקשתי לשאת דברים. בין השאר אמרתי: “אני מקווה שלא ירחק היום ובו 
אוכל לבקר בנחלין כאורח במדינה הפלסטינית.“ השמש נטתה להיעלם מעל ראשי 
ההרים. כאשר חזרנו למכוניות, ועלינו על הכביש הראשי לעבר ירושלים, עצרו 
אותנו קצינים ממשמר הגבול והובילו אותנו אחר כבוד אל מבצר המשטרה בבית 
לחם. כאשר התקרבנו אל בניין המשטרה כבר שרר חושך, והמקום היה פקוק על 
ידי רכב המפגינים ורכב המשטרה. הדרך עצמה היתה פנויה, ואיש לא סימן לי 
לעצור או לפנות לעבר המשטרה. הדהרתי את המכונית לעבר מרכז העיר. עד 
וג‘יפ עם שני שוטרים עצר אותי והחזירני  מהרה שמעתי מאחורי יללת סירנה, 
למקום הריכוז של המפגינים בחצר המשטרה. תעודת חבר הכנסת, שאני נושא 
אתי כל הזמן, לא מנעה את מעצרי אך הפיגה את כעסם של השוטרים על ניסיון 
ההתחמקות שלי. כרגיל במקרים כאלה התקשרו פעילי התנועה אל מפקד המחוז, 
למחרת  עבירה.  כל  שנרשמה  מבלי  בדרכנו  להמשיך  לנו  הניחו  כשעה  ולאחר 
וצוטטתי כאילו  התפרסמה כתבה בעיתון על פרטי הפרשה, אולם דברי סורסו 
אמרתי שאני מקווה להיות “אזרח“ במדינת פלסטין. זו היתה שגיאת העורך, ולא 
טרחתי לתקן את המעוות. עשרים שנה מאוחר יותר, כמו כל אזרחי ישראל, אני 

מנוע מלבקר בכפר נחלין הנמצא בשטח הרשות הפלסטינית.

ידידי האויבים

ביקרנו  ואף  אישית,  ידידות  קשרי  קשרנו  הפלסטינים  המנהיגים  מקצת  עם 
בבתיהם מספר פעמים. חלקם הזכרתי בפרק קודם. כאן אוסיף ואספר רק על 

זוג אחד, שהרשים אותי במיוחד.
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מוסטפא ברגותי, מוסלמי בן למשפחה ותיקה ומכובדת מרמאללה, הוא רופא 
שקיבל את חינוכו בארצות הברית, איש נבון ונעים הליכות. דיבורו רך ורהוי, אך 
חרף רכות סגנונו והליכותיו, דעותיו ברורות ומוצקות. עם פרוץ האינתיפאדה 
שירותי  של  רשת  והקים  כפריות  מרפאות  לייסוד  מוסטפא  התמסר  הראשונה 
אך  בפוליטיקה,  לעסוק  התפנה  לא  הראשונות  בשנים  הגדה.  ברחבי  בריאות 
בשנות ה־90 היה לאחד מגורמי האופוזיציה לערפאת. הוא העמיד את עצמו 
של  בימים  הלאומית.  הליכוד  בממשלת  כשר  שירת  ואף  לנשיאות  כמועמד 
של  שכדרכן  נוצרייה  ריטה,  אשתו  דווקא  פעילה  היתה  האינתיפאדה  ראשית 
פמיניסטיות שמרה את שם נעוריה, זַ‘ַקמאן, הד לימי הצלבנים. את ריטה פגשתי 
בגלל התקיפות,  ונדחפתי להתפלמס עמה  פומביים  עימותים  בכמה  לראשונה 
ולעתים אף הארסיות, וההפרזה של ביקורתה על ישראל. לאט לאט התיידדנו, 
ותרבותית.  עליזה  היתה  האווירה  המולד.  חג  למסיבת  הזוג  לבית  הוזמנו  ואף 
ישבנו סביב אשוח מואר בנורות צבעונין קטנות, שעל ענפיו נתלו מתנות החג. 
מישהו ניגן על פסנתר והנוכחים שרו במספר קולות ּכֹוָרלים מסורתיים לכבוד 
החג. בשובנו הביתה העירה אראלה: “אילו יותר ישראלים היו זוכים להשתתף 

בערב כזה היו הדעות הקדומות הרווחות בקרב רבים מהם מתרככות.“

✦ ✦ ✦

האינתיפאדה הראשונה פרצה באורח ספונטני, אך עד מהרה התעשתו המנהיגים 
את  לנהל  המשיכו  האבנים  זורקי  הצעירים  ההגה.  את  לידיהם  ליטול  וניסו 
המחאה ברחובות, אך לצורך הצגת המרי בפני גורמי חוץ, וכדי לתת לו מסגרת 
רובם  יותר. קבוצת פעילים, שאת  והסכמיות רחבה  מיומנות  נדרשה  מדינית, 
פוליטיים,  כרוזים  לנסח  והחלה  היוזמה  את  נטלה  קודמים,  ממגעים  הכרנו 
ועמדות מדיניות. אחד הפעילים האלה  שתרגמו את המחאה ללשון דרישות 
הפלסטיני  המצביא  אל־חוסייני,  אל־קאדר  עבד  של  בנו  חוסייני,  פייסל  היה 
למנהיגות  הגיע  חוסייני  פייסל  הקסטל.  על  בהתקפה   1948 במלחמת  שנהרג 
והתבלט כמייצג אש“ף בשטחים הכבושים. הוא הפך את ה“אוריינט האוס“, 
למרכז  האמריקנית,  במושבה  ה־20  המאה  בתחילת  שנבנה  המשפחה  ארמון 
הפעילות המדינית ולסמל המאבק. כאן נפגשנו לעתים קרובות, להחלפת דעות 

עם המנהיגים הפלסטינים.
על הפרק עלתה הצעה לקיים ועידה בינלאומית שתדון בסכסוך המתמשך. 
ג‘יימס  וכול. בשטח התרוצץ  יצחק שמיר, התנגד לכך מכול  ראש הממשלה, 
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בייקר, מזכיר המדינה האמריקני, במאמץ לכנס את הצדדים לוועידה. זה מכבר 
קשרי  על  מופקד  שהיה  בירושלים,  האמריקני  הקונסול  עם  קשרים  לנו  היו 
השלטון בוושינגטון עם הפלסטינים. באחרית ימי כהונתי בכנסת הגיע ארצה 
קונסול חדש. פיליפ וילקוקס, גבר ארכני בעל עיני תכלת סקרניות. נפגשתי עמו 
מספר פעמים לפי בקשתו. מסיבות עקרוניות החרים משרד החוץ הישראלי מאז 
ומתמיד את הקונסול האמריקני בירושלים. גם המנהיגים הערבים החרימו את 
הקונסוליה, כמחאה על מדיניותה של ארצות הברית בשאלת הלגיטימיות של 
אש“ף. פיליפ המבודד ִהרבה לחזר אחרינו. כל אימת שבייקר ביקר בירושלים 
היה וילקוקס מפגיש אותו גם עם מנהיגי “שלום עכשיו“, לשיחות ממושכות. 
בייקר היה אדם מבריק, אך מנוכר ומרוחק. הוא העדיף לשמוע ולא להשמיע. 

חדר מספר 242

בדצמבר 1988 יזמה המפלגה הקומניסטית של צ‘כוסלובקיה ועידה בינלאומית 
היה  זה  מי לדבר.  ויש עם  משלה. הכוונה היתה להראות שיש על מה לדבר 
הִקרבה  ותופגן  שבמחלוקת  הסוגיות  יידונו  שבו  להדגמה,  “מודל“  בבחינת 
הוזמנו אישים שמילאו  לוועידה  בעמדות שניתן להגיע אליה תוך הידברות. 
בריטניה  נציג  קרדון,  הלורד  שם  היה  במדינותיהם.  חשובים  תפקידים  בעבר 
באו“ם, שנודע כמנסח החלטה 242 של מועצת הביטחון בסתיו 1967; וסילי 
וינוגרדוב, לשעבר שגריר ברית המועצות בקהיר ועתה שר החוץ של ּבֶלַרּוס; 
והיהודי ויטאלי נאומקין, מראשי האקדמיה הסובייטית. היו שם גם מנהיגים 
מצרים וכן משלחת נכבדה של אנשי אש“ף שהגיעו מתוניס, ובראשם חאלד 
בין  השתתפו.  מהשטחים  פלסטינים  מנהיגים  גם  הפת“ח.  ממייסדי  אל־חסן, 

השאר היו שם חנאן עשראווי וסרי נוסייבה.
בין השאר את הפילוסוף אבישי מרגלית, את  הקבוצה הישראלית כללה 
וכן  מרצ,  מטעם  שר  סגן  ולימים  מפ“ם  חבר  ערבי  יחיא,  חאג‘  צאדק  ואליד 
את מאיר וילנר, את תופיק טובי ואת תמר גוז‘נסקי, חברי כנסת מטעם חד“ש. 
תחילה הוזמן אבא אבן לשמש כראש המשלחת הישראלית, אך ימים ספורים 
עלי למלא את  הוטל  יבוא.  והודיע שלא  אבן  הוועידה התחמק  פתיחת  לפני 
מקומו, ואראלה הצטרפה אלי. לא היתה למינוי זה משמעות רבה, משום שכל 
אחד מאתנו היה חופשי להביע את דעתו ולנהוג כראות עיניו. יתרונו העיקרי 
היה בכך שזכינו להתגורר בדירת השרד, שנועדה לאבא אבן: סוויטה מפוארת 
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שהכילה שני חדרים מרווחים וסל מלא פירות שחודש מדי בוקר. הכנס התקיים 
בבית ההארחה של המפלגה הקומוניסטית הצ‘כוסלובקית. ארמון בנוי לתלפיות 
לימוזינה שחורה  הועמדה  לרשותנו  פראג.  על  הגבעות המשקיפות  אחת  על 
מדגם “מוסקווה“. הנהג גמא את המרחק הקצר אל העיר בדקות ספורות, ושייט 
בתוך רחובותיה ללא כל התחשבות בחוקי התנועה או במצב הדרך. הרגשנו 

חשובים עד מאוד.
בית ההארחה שבו התקיים הכנס דמה למעוז מבוצר, מוקף בגדרות כפולות 
שכלבים אימתניים מסיירים לאורכן. הכניסה ניתנה רק דרך שער ברזל גדול, 
כרטיס,  קיבל  מאתנו  אחד  כל  חמושים.  שוטרים  שלושה  ידי  על  שנשמר 
ששימש ראיה להיותנו אורחי המתקן. המפלגה הקומוניסטית הישראלית קיימה 
קבע  דרך  ישב  שלה  ונציג  הקומוניסטיות,  המדינות  כל  עם  הדוקים  קשרים 
בעיר. באחד הערבים הוזמנו על ידי תופיק טובי לבילוי באחד הפונדקים בעיר. 
טברנה אפלולית, שהציעה יינות טובים בליווי תזמורת צוענים. נפגשנו שם עם 
הסופר אמיל חביבי, שהזדמן לעיר. אמיל היה קצת מבוסם, כדרכו, והמזג שיבח 
מאוד את חוש ההומור העוקצני שלו. הוא המטיר חצי ביקורת עסיסית לכל 
עבר, מימין ומשמאל, יהודים וערבים. כאשר חזרנו למבצר ונדרשנו להציג את 
תעודות האורח, התברר שוואליד צאדק שכח את הכרטיס בחדרו. השומרים 
הבינו שהוא אחד מהחבורה והסתפקו בכך שהוא יאמר להם את מספר החדר 
החלטת  מספר  רק  דעתו  על  עלה  ובמבוכתו  שכח,  הוא  זה  את  גם  אך  שלו. 
מועצת הביטחון משנת 1967, שאותו לא פסקו להזכיר משתתפי הדיון. הוא 
פלט מזווית פיו: “חדר מספר 242.“ לפליאת כולנו נתן לו השומר לעבור. כאשר 

קלטנו מה קרה פרצנו בצחוק, אך השומר לא חזר בו.
עם  להיפגש  ישראלים  על  שאסר  החוק  קבלת  לאחר  התקיימה  הוועידה 
אנשי אש“ף, ולפיכך נאלצנו להימנע בפומבי משיחות פנים־אל־פנים עם אנשי 
תוניס. נפל בחלקי לייצג את הצד הישראלי במסיבת העיתונאים לסיכום הכנס, 
שהתקיימה באחד ממלונות הפאר בעיר. בין השאר ישב על הבימה חאלד אל־
חסן, הנציג הפלסטיני הבכיר. ישבנו משני צדי הבימה וכל מיני מכובדים חצצו 
בינינו. אלא שבדרכנו למקום המפגש הושיבו את שנינו באותה מונית, והזדמן 
גבה  גבר  היה איש מרשים.  זר שזפתנו. אל־חסן  לי לשוחח אתו מבלי שעין 
נזרקת בהם.  ושפם עבות, ששיבה התחילה  קומה, בעל רעמת שיער שחורה 
התברר שהוא לא הגיע לוועידה מתוניס, אלא מכוויית, שם קבע את ביתו. לא 

ידעתי אז שהוא כבר נגוע במחלה שתשים עד מהרה קץ לחייו.
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בעיתוני  ומפגשנו עם המנהיגים הפלסטינים, התפרסם  הכנס,  קיומו של  דבר 
ישראל. כאשר חזרנו ארצה זומנו, פרופסור מרגלית ואנוכי, אל מחלקת החקירות 
של המשטרה בפתח תקווה. התרשמתי שהמשטרה אינה להוטה להעמיד אותנו 
לדין, והשוטרים הסתפקו בהצהרתי כי נפגשתי עם אנשי אש“ף רק במסגרת 
הדיונים הכלליים וכי נמנענו מכל קשר ישיר עם “האויבים“. החוק היה מגוחך 
מיסודו, והמשטרה העמידה לדין רק פעילים שקיימו מפגשים ישירים ובוטים, 

ולא ניתן היה להתעלם מהפגיעה בחוק. הפעם יצאנו ללא פגע.
הכנס בפראג היה אמור לשמש פתח למפנה. אך התפתחויות אחרות שמטו 
ממנו את משמעותו והעמידו את הכנס בצל. בעוד אנו מתדיינים בפראג על 
נוסח ההצהרה המשותפת, הצהיר ערפאת בפני עיתונאים בז‘נווה, בלשון ברורה 
וללא התחכמויות, על הכרה במדינת ישראל. הצהרותיו של ערפאת “גנבו את 

ההצגה“ מכנס פראג. את הכותרות תפסו החדשות מז‘נווה.

הקרן החדשה לישראל

בסתיו 1988 פנה אלי פרופסור יצחק גל־נור והציע לי להצטרף להנהלת הקרן 
שנות  בראשית  נוסדה  הקרן   .)The New Israel Fund( לישראל  החדשה 
סן  היהודית המאוחדת מאזור  ידי מספר תורמים מרכזיים למגבית  ה־80 על 
של  פעולותיהן  חיזוק  לשם  מכספם  חלק  להפנות  החליטו  אלה  פרנסיסקו. 
עמותות ישראליות הפועלות להגנה על זכויות האזרח, מעצימות את פעילותן 
של קבוצות אזרחים ומגשרת בין קבוצות שונות בקרב האוכלוסייה, בעיקר בין 
יהודים וערבים. הנהלת הקרן כללה כשלושים חברים מארצות הברית, מקנדה 
המענקים,  ועדת  היתה  ביניהן  החשובה  שונות.  לוועדות  שנחלקו  ומישראל, 

שמתפקידה היה להמליץ להנהלה מי ומי יזכה במענקים ובאלו שיעורים. 
הצטרפתי לוועדת המענקים. לא עלה על דעתי באותה עת שהפעילות בקרן 
תגזול במשך שמונה השנים הבאות חלק ניכר מזמני. עד מהרה גילו ראשי הקרן 
ונתבקשתי  בפני קהלים אמריקניים,  ובהופעות  כספים,  בגיוס  ניסיון  לי  שיש 
נותקתי במידה  לערוך מסעות מטעם הקרן מעבר לים. מאז פרשתי מהכנסת 
רבה מהנעשה בחברה הישראלית. הפעילות בקרן החזירה אותי לתחומים אלה, 

באינטנסיביות רבה.
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טילים על תל אביב

העיראקים  החלו  הראשונה,  המפרץ  מלחמת  פרוץ  עם   ,1991 בינואר  ב־17 
לפי  חיפה.  ובאזור  דן  בגוש  רב  להרס  שגרמו  טילים,  ישראל  לעבר  לשגר 
הוראת הצבא אטמנו בגיליונות פלסטיק את החלונות בחדר הטלוויזיה, הנחנו 
את  הזמנו  מאולתר.  מוגן  למרחב  אותו  והפכנו  מזון,  וקצת  מים  מכלי  בחדר 
הראשון  בלילה  האזעקה.  בהישמע  אלינו  לעלות  התחתונה  מהקומה  שכנינו 
ישבנו מכונסים חבושי מסכות גז שחורות, כשאנו צופים, כמו כל עם ישראל, 
בשידורי הטלוויזיה המדווחים על פגיעות הטילים באזור החוף. המסכה לחצה 
וגרמה לתחושה קלה של מחנק. למחרת, לאחר שהשכנים הצליחו לאטום חדר 
בדירתם ואנו נותרנו לבד, הנחנו את המסכות בצד. הסבירות, שסדאם חוסיין 

ישלח טילים על ירושלים נראתה לי נמוכה ביותר. 
נזקקו  גז. מרביתם אף לא  לערבים בשטחים הכבושים לא סופקו מסכות 
להן, משום שהם ישבו בהרים, הרחק מאזורי הפגיעות. יותר מחרדת הטילים 
כמה  עם  בטלפון  התקשרתי  עליהם.  שהוטל  הממושך  מהעוצר  סבלו  הם 
מידידי בשטחים. התברר שהחיים ברמאללה נמשכים כסדרם, אך בירושלים 
בבתיהם  ספונים  להישאר  נאלצו  והתושבים  הפיקוח  יד  כבדה  ובסביבותיה 
במשך ימים רבים. החלטנו לבקר את סרי נוסייבה, שהתגורר באותם ימים באבו 
דיס, לא הרחק מאוניברסיטת אל־קודס שבהקמתה החל טורח. הצטרפתי אל 
ידידתנו ג‘נט אביעד, ואל פרופסור גליה גולן, ויצאנו למזרח העיר. השוטרים 
לא מיחו בידינו, שהרי העוצר הוטל רק על ערבים. באותם ימים נפוצה בארץ 
שמועה שערביי השטחים עולים בלילות על הגגות ולמראה הטילים החולפים 
מעל ראשיהם הם שרים ומרקדים. שאלנו על כך את סרי. “אנחנו לא רוקדים,“ 
הוא סיפר לנו, “אבל כאשר הטלוויזיה מודיעה על בוא טילים, אנו יוצאים לגג 
ורואים את להבת הטיל חולפת מעל לראשינו.“ בין השאר סיפר לנו סרי שאחת 
“ראית  הבקרים:  באחד  לו  אמרה  באמונתה,  ואדוקה  זקנה  כפרית  משכנותיו, 
איך הטיל נעצר מעל מסגד אל־אקצא, משתחווה למסגד וממשיך את דרכו אל 
היהוד.“ ניתן להניח שאותה זקנה לא הצטערה על ההרס שהטיל המשתחווה 

גרם לבתים בגוש דן.
למחרת נודע לנו שסרי נוסייבה נעצר. הוא נאשם בכך שקיים קשר טלפוני 
עם שגריר עיראק בתוניס ודיווח לו על פגיעות הטילים, כביכול. הטענה נראתה 
מופרכת על פניה. וכי מה יכול היה סרי לדווח לשגריר ממרומי ביתו, מקום שבו 
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אין רואים אפילו את מערב ירושלים? אכן, לאחר כמה ימים, שחרר השופט את 
סרי, ואף נזף במשטרה על מעצרו על לא עוון בכפו. בין לבין נסענו שנית אל 
רעייתו של סרי לראות האם ניתן לסייע לה במשהו. הפעם היא קיבלה אותנו 

בפנים חמוצות.
הקרן  נשיאת  שטיין,  מרי־אן  ארצה  הגיעה  הטילים  הפצצות  כדי  תוך 
החדשה, שהיתה לידידת נפש לי ולאראלה. ביום האחרון לשהותה יצאנו לגליל 
לזון את עינינו בפריחת הכלניות. בערבו של היום לקחנו אותה לשדה התעופה. 
בהתקרבנו למקום שמנו לב שמכוניות רבות עומדות בצדי הדרך. פתחנו את 
הרדיו והתברר שהיתה אזעקה. נעצרנו מטרים ספורים לפני השער, יצאנו מן 
המכונית, ולפתע נשמע פיצוץ עז. ממש מול פנינו ראינו להבת פיצוץ שהבהיקה 
במרחק כקילומטר מאתנו. הסתבר ש“זכינו“ לראות את הטיל האחרון שנורה 
בשדה  ונפל  מטרתו,  את  מטרים  מאות  בכמה  החטיא  הטיל  מלחמה.  באותה 

הפתוח. זו היתה “טבילת האש“ שלנו במלחמה ההיא.

✦ ✦ ✦

בעקבות לחצים כבדים, מצד הנשיא בוש ומזכיר המדינה ג‘יימס בייקר, נכנע 
הוועידה  במדריד.  שלום  ועידת  של  לכינוסה  והסכים  שמיר  הממשלה  ראש 
התכנסה בסוף אוקטובר 1991. לפי תכנון מוקדם יצאתי באותו זמן לעוד מסע 
למען הקרן החדשה לישראל, באירופה ובארצות הברית. לאחר שמילאתי את כל 
חובותי לקרן הארכנו את שהותנו וערכנו טיול בכמה מהפארקים המפורסמים 
אל  להתחבר  היה  ניתן  המלון  בתי  בכל  לא  הברית.  ארצות  דרום־מערב  של 
התיכון  מהמזרח  החדשות  היו  המקומיים  החדשות  ביומני   .CNNה־ שידורי 
שטחיות ומקוטעות. לאחר ביקור בגראנד קניון, הגענו לערבה מדברית שפזורים 
בה סלעי ענק הדומים לאנדרטאות מפוארות. ה־Monument Valley מיושב 
ובעתיקות  מכפריהם  בכמה  ביקרנו  הנוואהו.  שבט  בני  באינדיאנים  היום  עד 
תרבותם הגאה. את הלילה עשינו במוטל שכוח אל, בלב המדבר, ת“ק על ת“ק 

פרסה מכל יישוב וכמה עשרות אלפי קילומטרים מהבית. 
לעת ערב ישבנו בחדר ההסבה, לראות שמא נוכל לצוד קטעי מידע על 
ועידת מדריד. עלינו על הערוץ הנכון בדיוק ברגע שבו פתח את נאומו חיידר 
המתמשך  הסכסוך  על  דיבר  הוא  בוועידה.  הפלסטינים  נציג  אל־שאפי,  עבד 
שהגיע העת לסיימו; סיפר על סבלות הפלסטנים תחת עול הכיבוש, ועל עוולות 
בתהליכים  לפתוח  הפלסטינים  נכונותם של  על  דיבר  בעיקר  אך  המתנחלים, 
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לעצור  יכולתי  ולא  מאוד,  נרגשים  היינו  המיוחל.  השלום  להשגת  שיובילו 
בדמעותי. ידעתי שהדרך לשלום עוד ארוכה ומלאת מהמורות, אך נאומו של 
חיידר נגע ללבי ברמתו המוסרית ובכנות יוצאת הדופן שנשמעה בו. התפללתי 
בעל  חיידר,  של  האחר  בצדו  גם  נתקלתי  לימים  במלואם.  יתגשמו  שדבריו 

העמדות הנוקשות והקיצוניות, אך על כך בפרק הבא.

שנה בוושינגטון

בקיץ 1992 עמדה לפקוע המלגה שנקצבה לי, לשלוש שנים, במרכז למורשת 
האמריקני  המכון  לעזוב.  הזמן  הגיע  אבל  בוקר,  שדה  את  אהבתי  בן־גוריון. 
שנה  מדי  מציע   )The US Institute of Peace( בוושינגטון  השלום  לחקר 
לחוקרים מארצות שונות מלגות לשנת מחקר, שבסופה החוקרים אמורים להציג 
את מחקריהם בצורת ספר או מונוגרפיה. ידידי פרופסור שמעון שמיר, שהיה 
באותה שנה עמית במכון, יעץ לי להציג את מועמדותי ואף המליץ עלי בפני 

המכון. לשמחתנו התקבלתי, ובראשית ספטמבר 1992 יצאנו לוושינגטון.
זו לנו הפעם השלישית בארצות הברית, למשך תקופה ממושכת. הפעם יצאנו 
לבד. הבנות כבר עמדו ברשות עצמן. עינת וטלי כבר היו נשואות, ומטופלות 
בצאצאים, והילה עמדה לסיים את שירותה הצבאי. המלגה שקיבלתי היתה נדיבה 
ויכולנו לחיות ברווחה. ירשנו ממשפחת שמיר את דירתם, בבניין רב־קומות ליד 
הקתדרלה הפסבדו־גותית הגדולה של וושינגטון. ממרי־אן, שסיימה זה עתה את 
כהונתה כנשיאת הקרן החדשה, קיבלנו לשימושנו ג‘יפ. בעזרת הג‘יפ האדום 
בחורף  גם  הלבנה  עיר  של  הריקים  ברחובותיה  לשוטט  הצלחנו  מרי־אן  של 

הסוער. במשך ימים מספר היתה העיר מכוסה שמיכת שלג עבה. 
ובנותיה,  וושינגטון  ברחבי  לשוטט  כדי  הפנוי  זמנה  את  ניצלה  אראלה 
ואף לקחה קורסים שונים במכון הסמיתסוני. בימי סוף השבוע, שבהם המכון 
סגור, טיילנו בעיר ובסביבותיה ולא החמצנו אף אחד מהמוזיאונים הנפלאים 
הנמצאים בה. אהבתי לבקר בשוק הדגים בשולי נהר הפוטומק. דייגים הביאו 
לכאן מדי שחר דגים טריים מכל הסוגים והצבעים — מראה ססגוני ומרהיב. 
תמורת תוספת של דולר היה אחד הפועלים מנקה את הדג, ואף פורס ממנו 
רצועות נטולות ִאדרה ועצמות. ניתן היה גם לחטוף בעמידה סרדינים קטנים 
שטוגנו לעיניך, או סרטנים שנזרקו חיים אל תוך דוד מלא רותחין. מובן שלא 
שכחתי את האלרגיה שתקפה אותי בניו יורק לפני שלושים שנה, ולא טעמתי 
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מהפיגולים. התאהבנו בוושינגטון. בניגוד למרכז הרשמי והחגיגי, על בנייניו 
יותר  דומות  הצפון־מערבי  האזור  של  המגורים  שכונות  הפסבדו־קלאסיים, 
הצפוני־מזרחי,  בצד  לבקר  מיעטנו  פרחים.  ומרובי  עצים  עוטי  גנים  לפרוורי 

שבו גרים בעיקר שחורים או היספנים.
בכל בוקר הייתי נוסע למכון באוטובוס החולף לאורך שדרת מסצ‘וסטס 
והכנסיות השונות  האלגנטית, על בנייני השגרירויות הזרות, פסלי הגיבורים 
ג‘ובראן,  חליל  של  דמויותיהם  אלי  ניבטו  בוקר  מדי  שוליה.  את  שעטרו 
מהאנדרטה שהוקמה לזכרו בצד השדרה, או של וינסטון צ‘רצ‘יל, שפסלו ניצב 
סעודה  ומלבד  תשע,  בשעה  למשרדי  מגיע  הייתי  הבריטית.  השגרירות  בגן 
הצהריים.  אחר  חמש  עד  הפסקה  ללא  עבודתי  על  שקדתי  בצהריים  חפוזה 
 Nationalה־ במסעדת  שניים  או  עמית  עם  מסב  הייתי  הצהריים  לארוחת 
Geographic Magazin, מעברו השני של הרחוב. אהבתי לזלול המבורגרים 
טובים, או ללגום מרק שעועית עם צ‘ילי חריף, ולקנח ביוגורט פירות. כאשר 
החלה שעתי דוחקת, הייתי מגיע למכון לכמה שעות גם בימי ראשון. המלאכה 

היתה מרובה והזמן קצר. 
התחייבתי לחקור ולחבר ספר על תולדות תנועת השלום הישראלית, על 
כל פלגיה והופעותיה, מקום המדינה. בתחילה לא ידעתי זאת, אך בסופו של 
דבר נגמר הסיפור בהסכמי אוסלו, שהתרחשו בימי שהותנו בוושינגטון. לפני 
צאתי ערכתי עשרות ראיונות עם אישים מרכזיים בתנועה ובארגוניה השונים, 
ואספתי שפע של מסמכים שנמצאו בידי פעילים. עתה עשיתי סדר במסמכים, 
וברישומי העדויות, והתחלתי לכתוב. למרות האנגלית הלא כל כך גרועה שלי, 
לכדי סגנון הדרוש לספר לא הגעתי. המכון הציב לרשות כל אחד מהעמיתים 
עוזר מחקר במשרה חלקית. שעזר לי רבות להמיר את האנגלית הצברית שלי 

לאנגלית אמריקנית למהדרין.

✦ ✦ ✦

הגיעה  עינת  הגיעו.  הבנות  גם  רבים.  חברים  לנו  היו  ובנותיה  בוושינגטון 
מיהרנו  למזלנו  הדובדבנים.  פריחת  ביום  למצוות  שהגיע  אדם,  נכדנו  עם 
לחזות בפריחה, שכן באותו לילה קמה סופה וכל הפרחים נשרו בתוך שעות 
ספורות. גם טל הגיעה, עם דאהר והילדים. באותן הזדמנויות ערכנו טיולים 
שערכנו  לטיול  הצטרפה  רבים,  שבועות  אתנו  שהתה  הילה  יותר.  ארוכים 

ליוקטן, ארץ המאיה. 
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באביב הגיעו מהארץ ידיעות מדאיגות על התערערות בריאותה של סבתא 
בירושלים.  מוגן  בבית  האחרונות  שנותיה  את  אראלה, שעשתה  אם  ציפורה, 
בסופה של אותה שנה היא נפטרה, בשיבה טובה. לפי בקשתה היא נקברה בבית 
הקברות הישן של נס ציונה, לא הרחק מקברו של בעלה, אברהם זייצוב, הבן 
הבכור של המושבה שנפטר לפני שנים רבות. חיבבתי את ציפורה והצטערתי 

צער רב ששוב לא אזכה לראותה.

✦ ✦ ✦

הציעו  הם  בוושינגטון,  תמימה  שנה  שאשהה  החדשה  הקרן  לאנשי  משנודע 
שאכהן כנשיא הקרן. תפקידו של הנשיא היה לנווט את פעילות ההנהלה, אך 
גם לעסוק בגיוס כספים. פעילות זו תבעה סיורים ממושכים ותכופים ברחבי 
עסוק  שאהיה  לחברים  הסברתי  אמריקנים.  רק  בתפקיד  כיהנו  ולכן  המדינה, 
במילוי חובותי כעמית מחקר ב־USIP, אך הם ראו יתרון רב בכך שפעם אחת, 
לפינת  מעבר  הקרן  משרדי  נמצאו  למזלי  כנשיא.  ישראלי  יכהן  שינוי,  לשם 
המכון שלי. הדבר ִאפשר לי לנצל את הפסקות הצהריים, או שעה קלה בתום 
יום העבודה, כדי להיפגש עם אנשי הסגל ועם תורמים שהזדמנו העירה. מדי 

פעם עשיתי גיחות קצרות למסעות התרמה.
בוושינגטון נדרשה לעתים הצגת עמדות הקרן בפני העיתונות. בדרך כלל 
התעוררו  כאשר  זאת,  עם  מדיניים.  בפולמוסים  עמדות  לנקוט  הקרן  נמנעה 
החשובה  האזרח,  לזכויות  האגודה  כאשר  ובעיקר  מוסרי,  פן  בעלות  בעיות 
והגדולה מבין נתמכי הקרן, הותקפה בידי חוגי הממשלה, תמכנו בה והענקנו 
לה גיבוי פומבי. כך קרה כאשר ביקש יצחק רבין לגרש כ־300 אנשי חמאס 
הביצוע  את  עיכבה  האזרח  לזכויות  האגודה  משפטי.  הליך  כל  ללא  ללבנון, 
בעזרת פנייה לבג“צ. נקראתי להגן על עמדת הקרן, והאגודה לזכויות האזרח, 
במסיבת עיתונאים. לא נמנעתי מלהטיח ביקורת על השתלחויותיו הפומביות 
של רבין נגד בג“צ ונגד האגודה לזכויות האזרח. חשיבות רבה היתה לעובדה 

שאזרח יהודי־ישראלי מציג את עמדות הקרן בפני עיתונאים בוושינגטון.

✦ ✦ ✦

לאור  ההוצאה  ומחלקת  הספר,  ממחצית  יותר  לכתוב  סיימתי  הקיץ  בהתקרב 
של המכון החלה להתעניין בכתב היד. אחד העורכים הבכירים קיבל על עצמו 
הכנתם.  שנשלמה  פרקים  בהדרגה  לו  והעברתי  לדפוס,  ספרי  את  להתקין 
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הנהלת המכון התרשמה מהמהירות שבה הזרמתי את הטיוטות. מכל עמיתי, 
שהגישו לכל היותר מאמר או שניים, הייתי היחיד שהפיק ספר באורך מלא. 
כאשר התקרבה השנה לסיומה נמצאו כשני שלישים מהספר בידי העורך. עתה 
מקום  לפנות  כדי  המלאכה.  את  להשלים  לי  יינתן  כיצד  השאלה  התעוררה 
למחזור הבא, המכון הקפיד לא להאריך את שהותם של העמיתים מעבר לשנה. 

בסוף השנה אושרה לי מלגה נוספת, לצורך השלמת הספר בארץ.
הוזמנו  צאתנו  לפני  כשבוע  בספטמבר.  ב־1  וושינגטון  את  לעזוב  עמדנו 
הגענו למקום התברר  וליסה קאופמן. כאשר  אדי  ידידינו  לארוחת ערב אצל 
שבין המוזמנים גם נציג אש“ף בוושיגטון. להפתעתנו הרבה אמר לנו הפלסטיני 
ועידת מדריד. לא  כי בקרוב מאוד תהיה פריצת דרך בשיחות, שנתקעו מאז 
הבנו על מה הוא שח, אך הבנו שהוא יודע משהו שאנו לא יודעים. הידיעות 

על הסכם אוסלו הגיעונו רק כעבור ימים אחדים, בדרכנו הביתה.
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נוסטלגיה רוסית

בהתקרב שנת עבודתי בוושינגטון לסיומה הציעה לנו ידידתנו נורית שלייפמן 
אביב,  תל  באוניברסיטת  בכירה  מרצה  נורית,  במוסקווה.  אצלה  להתארח 
התמחתה בהיסטוריה רוסית ועשתה שנת שבתון במוסקווה. שהינו בחברתה 
וסּוזדאל;  ולדימיר  נורית שלושה שבועות. ביקרנו בערי הקודש הישנות  של 
בלנינגרד, שזה עתה שבה להיקרא בשמה הישן סנקט פטרבורג, ובערי שדה 

קטנות יותר ואף בכפרים, ממערב למוסקווה בואך שדה הקטל של בורודינו. 
זו היתה הזדמנות נפלאה להציץ אל עולם שהיה כה קרוב ללבנו בנעורינו, 
ולחזות מקרוב באחת התהפוכות החשובות של סוף האלף השני. רוסיה עמדה בין 
הזמנים, והבלבול המנטלי והארגוני בלט בתחומים רבים. בחוצות מוסקווה צצו 
ככמהין דוכנים וצריפונים שבהם הקימו בעלי יוזמה חנויות וקיוסקים ממינים 
שונים. נשים זקנות, שבאו מהכפר, עמדו בשדרות היפות בשורה ארוכה ומכרו 
קומץ פרחי שדה, ערימת תפוחי עץ, או סל מלא בצלים. בשוק השחור ניתן היה 
להחליף את הדולרים שבידינו בצרור עבה של רובלים. כך יכולנו לבלות ערב 
נפלא ולהאזין לקונצרט של המקהלה הלאומית של רוסיה, בפחות מדולר אחד. 
נסיעה ברכבת הלילה ממוסקווה לפטרבורג עלתה שמונה דולר. יכולנו להרשות 
לעצמנו לשכור מונית כדי לנסוע עד ולדימיר, מהלך שלוש שעות. נורית שלטה 
ובעזרתם  ולולה,  גרישה  ידידיה  אלינו  נלוו  ממסעותינו  בחלק  ברוסית.  היטב 

שוחחנו עם איכרים בשדות, עם צעירים ברכבות ועם אזרחים בעיר.
הרפובליקה  נציג  הקומוניסטית  בתקופה  שהיה  מי  של  בתו  היא  לולה 
הארמנית בקרמלין. לרשותה עמדה דאצ‘ה קטנה באחת מיערות הלִבנה בסביבות 
מוז‘איסק, העיר שלידה נבלמו צבא נפוליאון בשנת 1812 וגייסותיו של היטלר 
בחורף 1941. בילינו שם שלושה ימים ושוטטנו בסביבה הכפרית. כאן פגשנו 
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את  להפיג  הצליחו  לא  קומוניזם  שנות  שבעים  שאפילו  הישנה,  רוסיה  את 
עצבונה המתוק ואת תמימותה הפיוטית. המים עדיין נשאבים מהבאר בקילונים 
הדלים  הצריפים  חלונות  כפר;  בתי  בין  מדדה  עדיין  אווזים  סיעת  גמלוניים; 
וורודים; בנות עם  מעוטרים בעיטורי לבידים וצבועים בצבעי פסטל כחולים 
בדרכן  סתם  של  לשיחה  מתגודדות  צבעוניים  שביסים  עדויות  זהובות  צמות 
חזרה מהשדות; עצי האגס והתפוח עודם מלבלבים, והערפילים עוד מכסים את 

הנהר ומקנים לנוף כולו אווירת ציפייה וגעגועים חסרי פשר.
בסביבות אלו נתקלנו גם בראשית השינוי שהחל מסתמן. לצדי הכבישים 
מטפחות  עטויות  זקנות  עמדו  להתפרק,  שהחלו  קולחוזים  ליד  הראשיים, 
שחורות, אות לאלמנותן, ומכרו מעט מפרי גינותיהן: שלושה־ארבעה אגסים, 
ערימה קטנה של תפוחי אדמה, או תרנגול מקרקר בכלוב. ניגשנו לאחת מהן 
ושוחחנו עמה. היא עמדה בחזית ביתה, ליד גדר עץ צבועה בכחול שדהה זה 
שקי  שלושה  ניצבו  בכניסה  לביתה.  האיכרה  אותנו  הזמינה  לבקשתנו  מכבר. 
בעלה  עתה, משהלך  בקולחוז.  חברים  היו  המנוח  ובעלה  היא  גדולים.  חיטה 
לעולמו והיא זקנה ואינה יכולה לעבוד בשדות, נטלו לידם החברים את עיבוד 
קמח  תטחן  היא  השנה  כל  במשך  תבואה.  בשקי  אותה  מפצים  והם  השדות, 
מן התבואה, ותאפה לחם לצרכיה. שמנו לב שהזקנה עדיין משתמשת במונח 

“סובייטסקיה סויוז“ )ברית המועצות(. לדידה, רוסיה החדשה טרם קמה.
מקולקל.  קומביין  ליד  שניצבה  איכרים,  בחבורת  נתקלנו  השדות  באחד 
במרחק מה מאחור ניתן היה לראות שכונה חדשה של דאצ‘ות. מתעשרי מוסקווה 
החדשים החלו לבנות לעצמם בתי קיץ מרווחים. האיכרים היו מלאי תרעומת: 
“הקומביין התקלקל,“ אמרו לנו, “אבל איננו מסוגלים להשיג חלקי חילוף. סופו 
של היבול להירקב, גם בקרקעות שלנו נוגסים עשירי מוסקווה כדי להקים עליהם 
את בתי הנופש שלהם. בסוף נסתלק מפה, כולנו.“ מצוקתם של הגברים והנשים 

עמדה בניגוד משווע לרוגע הכפרי, ולשלוות הנופים הנפלאים האלה.
פה ושם נתקלנו גם ב“מתעשרים“ החדשים עצמם. בסוזדאל, עיר הכנסיות 
והמנזרים היפים, התארחנו במנזר עתיק. ארוחת ערב עשירה ומפנקת הוצעה לנו 
בחדר האוכל הישן. ליד אחד השולחנות הסבו שני זוגות רוסיים. הגברות היו 
לבושות בהידור, אך בחוסר טעם משווע. צוואריהן וזרועותיהן היה עטופים פרוות 
מינק, ושפע של זהב ואבנים טובות נטף מזרועותיהן. ריח חריף של “נובו ריש“ 
נדף מהן. נזכרתי בזוסימה, הנזיר הסגפן ברומן “האחים קרמזוב“, שמן הסתם אכל 

פעם בחדר הזה פת קיבר דלה. דרך ארוכה ורבת ייסורים עברה רוסיה מאז.
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ביקרנו  הפרבוסלבית.  הכנסייה  של  השתקמותה  תחילת  את  גם  ראינו 
הצאר,  בימי  הרוסית  האצולה  מראשי  גוליצין,  משפחת  של  הנטוש  בארמון 
כ־50 קילומטרים ממערב למוסקווה. כאן נולד ענק השירה אלכסנדר פושקין. 
נזירות  של  זעירה  למקהלה  והאזנו  הארמון,  לכנסיית  נכנסנו  ערבית  בשעת 
זקנות השרה תפילות בסופרן גבוה. הקהל היה מבוגר ברובו, אך קומץ נערות 
צעירות הסתופפו שם אף הן. ליד שדה הקרב של בורודינו הוקם בשעתו מנזר 
גדול, שהוחזר לא מכבר לידי הכנסייה. מספר נזירות כבר היו טורחות בשיקום 
המקום. ביקרנו בבית הקברות שבצד החומה. ליד הקברים העתיקים ראינו תל 
עפר גדול, שנראה טרי. בראשו היה תקוע צלב עץ גדול. זרי פרחים וסוכריות 
בעטיפות צבעוניות ריפדו את התל. שאלנו את אחת הנזירות, שטרחו בסידור 
הפרחים, לפשר הדבר. “כאן גילינו את הקבר המשותף שבו נקברו בשנות ה־20 

כל האחיות שחיו במנזר ונטבחו,“ השיבה הנזירה, לאחר היסוס קל.
שלהם,  הספרות  את  הרוסים  חיים  כמה  עד  לראות  מקום  בכל  הופתענו 
שבו  הבית  את  שלנו  המארחת  לנו  הראתה  בפטרבורג  יום־יום.  של  כחוויה 
רצח רסקולניקוב את המלווה בריבית הזקנה. בדרך מוולדימיר הראה לנו נהג 
המונית את החורשה שבה נישק אונייגין את טטיאנה. במוסקווה סרנו לבקר 
את חצר ביתם של הרוסטובים, והתעכבנו ליד שלט המציין את הבית שבו גר 
בולגקוב. פסליהם של לרמונטוב, גוגול, מיאקובסקי ואחרים, הניצבים בכיכרות, 

משאירים את הספרות הרוסית כמהות חיה ונוכחת. 

אל לב קהילת החוקרים

ימים ספורים לפני ראש השנה תשנ“ד חזרנו הביתה. לפי כללי המכון לשלום 
בוושינגטון הייתי חייב להעביר דרך מוסד אקדמי את כספי המלגה הנוספת, 
כי  יצחק בן־צבי,  יד  לי להשלמת ספרי. הצעתי לצבי צמרת, מנהל  שהוענקה 
המכון לחקר ארץ־ישראל ויישובה ישמש לי כאכסניה להמשך עבודתי. החלטנו 
המדינה  שנות  בעשרים  שיעסקו  מחקרים  לקדם  אנסה  ספרי  השלמת  שלצד 
הראשונות. הועמדה לשימושי לשכה צנועה, מכתבה וטלפון. בחדר סמוך ישבה 
חנה להב, מזכירת המכון, אישה נבונה וחסודה שהיתה לי ידידת אמת. אנשי 
למחקר  להתמסר  יכולתי  כאן  תומכת.  משפחה  לי  להיות  הפכו  המכון  צוות 
ולכתיבה, ולהפיק פרסומים בהיקף שמעטים מחברי הספיקו להפיק במשך שנות 
חיים. מזה כעשרים שנה אני יושב ליד שולחני יום־יום. כאן ניתנה לי אפשרות 
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לא רק לקדם את מחקרי, ולהוציא לאור את ספרי, אלא גם לקדם את חקר עשרים 
השנים הראשונות של המדינה בקרב הקהילה המחקרית בארץ כולה. 

פעילותי בעמותה על שם גלילי חיזקה אף היא את מעמדי בקרב חוקרי 
התקופה. זמן לא רב לאחר שובי הציעו לי שלמה סלע, המנכ“ל, והאלוף שלמה 
גזית, היושב ראש, להצטרף להנהלת “העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל 
הפעילות  העמותה.  של  האקדמית  ההיגוי  ועדת  ראש  יושב  ולשמש  גלילי“ 
ועריכת  עידוד חוקרים, הוצאה לאור של מחקרים שהושלמו  בעמותה כללה 

כנסים שונים בתולדות כוח המגן של היישוב ושל מדינת ישראל. 
פעילותי במסגרת שני המוסדות האלה הציבה אותי במרכזה של עבודה 
מתחומי  רבים  חוקרים  עם  הדוק  בקשר  אותי  חיברה  היא  ענפה.  אקדמית 
רב  זמן  הקדשתי  דרכם.  בראשית  צעירים  חוקרים  עם  בעיקר  התעניינותי, 
מעטים  לא  במקרים  לפרסום.  שהוצעו  יד  וכתבי  שנערכו  מחקרים  לבדיקת 
צאתם  עם  רב  סיפוק  מצאתי  רבים.  ותיקונים  יסודית  עריכה  עבודת  נדרשה 
לאור של ספרים אלה כמחקרים רהוטים וחשובים, לא מעט בזכותי. מאז שובי 
מארצות הברית, בשנת 1993, ניצבתי בצומת של פעילות אקדמית וספרותית 

ערה ותוססת. זכיתי להימצא ב“מקום טוב באמצע“.

היסטוריונים חדשים

בשנות ה־90 של המאה שעברה פרצו אל במת ההיסטוריוגרפיה הישראלית 
“היסטוריונים חדשים“. תחילה התמקדה תשומת הלב בשלושה: אבי שליים, 
ובני  חיפה;  אוניברסיטת  איש  ּפַּפֶה,  אילן  באוקספורד;  חיל  שעשה  ישראלי 
מוריס, שטרם תפס באותה עת עמדה רשמית באקדמיה הישראלית. עם אבי 
שליים הייתי מיודד מאז נפגשנו בארכיון המדינה בשנות ה־80; עם בני מוריס, 
אשר התמנה בינתיים כפרופסור באוניברסיטת באר שבע, התיידדתי במהלך 
הפולמוס; ואילו אילן פפה, איש נעים הליכות ונאמן אדוק לעקרונות שבהם הוא 
מאמין, הרחיק לכת מכולם ובאופן מודע אימץ לעצמו את העמדה הפלסטינית. 

הוא נעשה אנטי־ציוני מוצהר ותועמלן אנטי־ישראלי חריף. 
שלושת ההיסטוריונים החדשים, וגם כמה מהבאים אחריהם, עסקו באותם 
מדינת  ותולדות  העצמאות  מלחמת  קורות  עבודתי:  במרכז  שעמדו  תחומים 
ישראל בשנותיה הראשונות. מטבע הדברים נכנסתי גם אני בעובי הקורה. לא 
וכי כל  ִאתם מתחיל המחקר הרציני  נראתה לי טענתם של השלושה, כי רק 
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ההיסטוריונים שקדמו להם היו מגויסים למערכות ההסברה הישראלית. אולם 
אישית  שותפות  עקב  החוקר  על  המוטלים  מאילוצים  שהחירות  בכך  הכרתי 
באירועים הנחקרים, והגישה החופשית אל הארכיונים השונים שנפתחו בפני 
להציג  ל“חדשים“  אפשרו  האלה  הדברים  שני   — ה־80  בשנות  רק  החוקרים 

אתגר של ממש ל“ותיקים“.
הישראלי.  הקולקטיבי  הזיכרון  אל  מופנית  היתה  ביקורתם  למעשה, 
מאותם  וכמה  לכמה  מכבר,  זה  מודעים,  היו  רציניים  ותיקים  היסטוריונים 
בענף  עבודתנו  את  ולבחון  לשוב  החלטתי  “החדשים“.  של  “חידושים“ 
קורות  לחקר  לורך  נתנאל  של  תרומתו  את  ובעיקר  ה־50,  בשנות  היסטוריה 
מלחמת העצמאות. התברר כי דב שיאון, שחיבר עבור נתנאל לורך מונוגרפיה 
על הלגיון הערבי, ידע להצביע עוד באמצע שנות ה־50, שלושים שנה לפני 
אבי שליים, על האמביוולנטיות של המלך עבדאללה בכל הנוגע להתערבותו 
במלחמה. שיאון הפריך כמה מהדעות שעוצבו בשעת מעשה, ועברו בירושה 

אל הזיכרון הקולקטיבי של ותיקי תש“ח.
כיוצא בזה גם בנושא יחסי הכוחות בין הצדדים הניצים במהלך המלחמה. 
החימוש,  מפערי  נבעה  היהודי  הכוח  העיקרית של  ידענו שהמצוקה  אז  כבר 
ומיכולתם של הערבים לרכז את כוחותיהם בגזרות שבהם בחרו לתקוף ולא 
מעדיפות בהיקף כוחותיהם. בשנת 1955 ביקשני משה דיין להכין סקר מקיף 
עוזרי  שערך  זו,  סקירה  העצמאות.  במלחמת  הצדדים  בין  הכוחות  יחסי  על 
וכן   1948 באביב  היהודי,  לצד  ניכרת  עדיפות  על  הצביעה  בן־אריה,  יהושע 

בשלבים המאוחרים יותר של המלחמה.
בנושא הפליטים הפלסטינים, עיקר חידושו של בני מוריס היה בפירוט המלא 
והמהימן של התהליך. הִמתאר הכולל כבר היה ידוע לנו, מתוך דוח מפורט שערך 
המודיעין של צה“ל ביוני 1948. כבר אז אובחנו השלבים השונים של התהליך: 
הכפריים  של  ההמונית  הבריחה   ,1948 בחורף  הפלסטיניות  האליטות  נטישת 
בעקבות הטבח בדיר יסין, ובריחה מתוך פחד ובהלה לרגל האופנסיבה המסיבית 
של ה“הגנה“ באביב. ידענו כבר אז שלאחר פלישת צבאות ערב אירעו מקרים לא 
מעטים שבהם דאג צה“ל כי התושבים הפלסטינים יסתלקו מהערים ומהכפרים 
והערבים  הבריחה,  נעצרה  המלחמה  סוף  לקראת  ורמלה.  לוד  כגון  שנכבשו, 

שנשארו מהווים כיום את עיקר האוכלוסייה הפלסטינית של מדינת ישראל. 
לפסילתם  והתנגדתי  ה“חדשים“  מחידושי  וכמה  כמה  הערכתי  זאת,  עם 
הגורפת. התופעה של רוויזיה היסטוריוגרפית, הנערכת מדור לדור, נראתה לי 
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טבעית וחיובית. בהנהלת העמותה על שם גלילי השתתפו כמה קצינים בכירים 
בדימוס, שראו את עצמם כשומרי החותם, כמי שמתפקידם לשמור את הנרטיב 
הציוני למהדרין. כמה מהם הציעו להנהלת העמותה לפתוח באופנסיבה מרוכזת 
נגד “ההיסטוריה החדשה“. לא יכולתי לתת את ידי ל“מסע צלב“ מעין זה, והיה 

לי ברור שלא אמשיך לכהן בעמותה אם ההצעה תאושר. 
כדי למנוע מראש את המשבר, הפניתי לחברי ההנהלה מכתב ובו הסברתי 
מדוע אני מתנגד להצעה: “נראה לי שאימוץ מסע שיחרוט על דגלו מאבק נגד 
‘ההיסטוריונים החדשים‘ יפגע קשות הן ברמה האקדמית של המרכז, הן בדימויו 
הציבורי והן ביושרה המדעית של פעולותיו. העובדה שהיסטוריונים צעירים 
נוקטים עמדה ביקורתית כלפי מחקריהם של היסטוריונים שקדמו להם, וכלפי 
יחסנו להיסטוריונים  דימויים הרווחים בציבור, היא לעצמה תופעה מבורכת. 
היותם  עובדת  לעצם  ולא  ומחקריהם  כתביהם  של  לגופם  להיות  חייב  אלה 
ולרעיונות  שונה  לפרשנות  שונות,  לדעות  במה  לשמש  עלינו   ]...[ ‘חדשים‘.“ 
ובלבד שרמתם האקדמית תהיה ראויה.“ מסופקני אם  ואפילו סותרים  שונים 

הצלחתי לשכנע את כל עמיתי, אך ההצעה הוסרה מעל הפרק. 

פרשת טנטורה

סמוך לאותו זמן התפוצצה בציבור פרשת מחקרו של תדי כ“ץ, אשר חשף טבח 
שנערך, לכאורה, בידי אנשי חטיבת “אלכסנדרוני“ במלחמת העצמאות, בתושבי 
החטיבה.  ותיקי  של  חמתם  את  העלה  כ“ץ  תדי  של  מחקרו  טנטורה.  הכפר 
פגמים  כ“ץ  של  במחקרו  שמצאו  עמיתים  של  דעת  וחוות  מחאתם,  בעקבות 
רבים, מסרה האוניברסיטה את העבודה לשיפוט נוסף. העניין הגיע גם לערכאות 

והאוניברסיטה ביטלה את התואר שהוענק לתדי כ“ץ בגין העבודה שנפסלה.
התפוצצה  שהפרשה  לפני  אחדים  חודשים  לבי  לתשומת  הגיע  הנושא 
בציבור. תדי הגיש את מחקרו לעמותה על שם גלילי, בכוונה שנוציא אותה 
לאור. העבודה הונחה על שולחני כדי שאחווה דעה כיושב ראש ועדת ההיגוי 
האקדמית. לאחר הקריאה הגעתי למסקנה שמחקרו של כ“ץ “גרוע ביותר הן 
ופירוש  החקירה  מצד  והן  לקורא  החומר  והגשת  הממצאים  עריכת  מבחינת 
ממצאיה.“ חשבתי שהעבודה אינה ראויה לפרסום מטעמנו, ומסרתי את חוות 
דעתי במסמך מפורט ומנומק. עיקר ביקורתי נסב על השימוש הקלוקל שעשה 
כ“ץ במקורות. את ממצאיו סמך החוקר על עדויות בני הכפר ששרדו. העדויות 
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נערים  היו  נגבו, חמישים שנה לאחר האירועים, ממרואיינים שבעת המעשה 
וילדים. יתר על כן, רוב הדברים אינם עדות ראייה, אלא עדות שמיעה בלבד. 
כל מי שעסק בשאלות של זיכרון יודע עד כמה נוטה הזיכרון להתגבש לאחר 
המעשה, לא רק מתוקף העובדות אלא גם בהשפעת הדרך שבה סופר המעשה 
והדרך שבה צירף הזוכר גם עדויות של אחרים ששמע לאחר המעשה. סברתי 
כי החומר שאסף כ“ץ יכול היה לשמש חומר גלם נהדר למחקר על גלגוליו של 

זיכרון, אך לא היה בו כדי לאשש את טענת הטבח.
עם זאת, התרשמתי שלטענה היה יסוד כלשהו באירועים. תוך הסתייגות, 
של  כיבושה  שבעת  להתרשם  שלא  “קשה  הוספתי:  “רושם“,  רק  מביע  שאני 
טנטורה ]...[ הרגו חיילי צה“ל בכפר מספר ניכר של לוחמים פלסטינים, בחלקם 
בסערת הקרב, אך בחלקם בשלהי הקרב. מספר ההרוגים המצוטט על ידי כ“ץ 
נראה לי מופרז על פניו, אך מתקבל על הדעת, שלוחמי הגדוד, ]...[ נתקלו בכפר 
בקרב(,  נפלו  מהגדוד  לוחמים   14( מבוטל  לא  מחיר  מהם  שגבתה  בהתנגדות 

השתלחו בגברים שנחשבו בעיניהם כלוחמים והרגו בהם לצורך ושלא לצורך.“
כאשר התעוררו אנשי הגדוד, והגישו נגד תדי כ“ץ תביעה משפטית, מסר 
להם מישהו את חוות דעתי. הם פנו אלי והציעו שחוות דעתי תוצג בפני בית 
המשפט, בתנאי שאמחק מתוכה את הפסקה האחרונה. סירבתי לזייף את חוות 
דעתי, והתניתי את הסכמתי בכך שייעשה בה שימוש אך ורק בשלמותה. הדבר 
ואפילו  שימוש,  כל  שלי  במסמך  עשו  לא  הם  הוותיקים.  הלוחמים  את  הכעיס 
הזמינו אותי לעימות. במהלך הבירור שאלתי את החברים ישירות כמה ערבים 
נהרגו, לדעתם, באותו יום בטנטורה. הם השיבו בכנות: “80 עד 90.“ אכן, לא היה 
שם “טבח“ מעין זה שאירע בדיר יסין, או בכמה מכפרי הגליל במבצע “חירם“ 

שבהם הועמדו הקורבנות אל הקיר, אך האצבע היתה ללא ספק קלה על ההדק.

לאן נעלם הפרוטוקול?

כמו בשנת 1986, גם בשנת 1996 חזרו כלי תקשורת ומוסדות אקדמיים ברחבי 
בכנסים  להרצות  הוזמנתי  שוב   .1956 בשנת  סואץ  במלחמת  לעסוק  העולם 
שונים על אירועי ועידת סוור, שבה נרקמה אותה מלחמה. ה־BBC הכין סרט 
תיעודי על המלחמה. מכל המשתתפים בוועידת סוור נותרו בחיים, נוסף על 
תומא,  אבל  הבריטי,  החוץ  שר  של  מזכירו  לוגן,  דונלד  סר  גם  פרס,  שמעון 
למפגש  שלושתנו  את  זימן   BBCה־ ואנוכי.  הצרפתי,  ההגנה  משרד  מנהל 
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בווילה הקטנה, שעדיין ניצבה שם בצל העצים העבותים בשולי פרוור הגנים 
סוור. גם הפרוטומה של הצעיר, שרצח את האדמירל דרלן בשליחות המחתרת 
ולידה עדיין היו הפרחים  ניצבה מעל לאח בחדר האורחים  הצרפתית, עדיין 

היבשים, שעיטרו אותה גם לפני ארבעים שנה. מאומה לא השתנה.
אבל תומא כבר הזדקן, שכח הרבה פרטים. לוגן, לעומתו, היה צלול, אלגנטי 
ומאופק. שמחתי על ההזדמנות הנוסטלגית לחזור אל “מקום הפשע“. צילום 
הסרט הזה זימן לנו גם סיפור משעשע. שמעון פרס ניאות לראשונה להתיר ל־
BBC לצלם את הפרוטוקול — אותו פרוטוקול שנחתם בסוור ובן־גוריון הצפין 
בכיס מקטורנו בצאתנו מהוועידה. ידענו שזה העותק היחיד שנותר לפליטה, 
התברר  לימים  שלו.  העותק  את  זעמו  בחמת  השמיד  אידן  שאנתוני  משום 
שנעלם גם העותק שנמסר לשר החוץ הצרפתי, ורק דף אחד נותר לפליטה בידי 
אלמנתו. העותק המלא היחידי שנותר נמצא — כך היינו משוכנעים — בארכיונו 
לשדה  החומר  כל  את  העביר  הודיע שהוא  ישראלי  חיים  בן־גוריון.  דוד  של 

בוקר, ומנכ“ל הארכיון טוביה פרילינג הודיענו שהמסמך אכן נמצא שם.
נסענו אפוא לשדה בוקר, עם הצוות שבא במיוחד מלונדון, ונערכנו לצלם 
את הוצאת המסמך מגנזי הארכיון. במסדרונות עמוסי התיקים שררה אווירה 
דרמטית. אך משהוצא התיק התברר שנמצא בו רק צילום פוטוסטטי מצהיב 
נותר  עמית  מאיר  שבידי  יום,  באותו  התברר,  למזלנו  המקור.  של  ומטושטש 
צילום טוב יותר. נעזרנו בו לצורכי הסרט. המסמך המקורי לא נמצא והתעלומה 
נותרה בעינה עד היום. אני מניח שבן גוריון, שביקש לשמור מכל משמר את 

סודיות המפגש, טמן את הפרוטוקול במקום סתר ולא הגיד לאיש.

פגישות בקהיר

את  ה־90  בשנות  גם  זנחתי  לא  האקדמית,  לעבודה  להתמסר  שהחלטתי  אף 
פעילותי בקרן החדשה ובמחנה השלום. מספר אישים מצרים התאגדו והקימו 
קבוצה  זו  היתה   .)The Cairo Peace Society( מצרית  שלום  תנועת  מעין 
קטנה, אך עצם הופעתה הפומבית היתה בעלת חשיבות רבה מול התנגדות רוב 
העילית האינטלקטואלית של מצרים להסכמי השלום עם ישראל. בין המייסדים 
היו כמה אישים בעלי מעמד מוסרי וחברתי בולט. הרוח החיה בקבוצה היה 
הסופר והעיתונאי לוטפי אל־חולי, שנשא בכמה תפקידים ציבוריים. בין השאר 
של  המחקר  בצוות  חבר  האפרו־אסיאניים,  הסופרים  אגודת  ראש  יושב  היה 
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“אל־אהראם“ ויושב ראש האגודה המצרית לקשרי תרבות בינלאומיים. לוטפי 
היה בנעוריו חבר המפלגה הקומוניסטית, התנגד למשטרו של גמאל עבד אל־
נאצר ובילה שנים לא מעטות בבתי כלא ובגלות. תחילה התנגד להסכם השלום 
בין ישראל ומצרים, משום שראה בו בגידה בעניין הפלסטיני, אך לאחר הסכם 

אוסלו הפך לתומך נלהב בתהליך. 
לצדו של לוטפי עמדו סלאח בסיוני, בן למשפחה מצרית ותיקה ומכובדת, 
שכיהן כשגריר מצרים במוסקווה; עלי שלקאני, עורך דין מצליח בעל משרד 
של  תערובת  זורמת  סיפר,  כך  בעורקיו,  התיכון.  במזרח  הגדול  הדין  עורכי 
דם אלבני, מרוקני ואפילו יהודי. אשתו מונה זולפיקר היתה מראשי התנועה 
הפמיניסטית המצרית ופעילה נמרצת למען זכויות אדם. גם עלי שלקאני היה 
קומוניסט בנעוריו, וישב בכלא יחד עם אל־חולי. שלקאני סיפר לנו איך לוטפי 
בפרגול.  למלקות  נידון  שעלי  על  בכלא  נמרצות  מחה  כאשר  חייו  את  סיכן 
הוא לא ישכח לו את זה לעולם. הצעיר בחבורה היה סעיד עבד אל־מונעים, 
מנהל המכון למחקרים של “אל־אהראם“, חניך אונברסיטאות אמריקניות ובעל 

יכולת ניסוח וניתוח מרשימים מאוד.
באביב 1996 נלוויתי לחבורה של פעילי “שלום עכשיו“, שיצאה לקהיר על 
מנת ליצור קשר עם “אגודת השלום הקהירית“. שוכנו במלון “שפהרד“, שידע 
ימים טובים יותר אך עדיין שמר על מקצת מזוהרו הקולוניאלי הישן. מחלון חדרי 
יכולתי לראות היטב את הנילוס, שפלוקות יפהפיות מחליקות על מימיו בשלווה. 
החבורה המצרית היתה רק בראשית דרכה. הם ביקשו בעיקר לעמוד על עמדותינו 
ועל כוחנו הציבורי. שני הצדדים לא היו בשלים לפעולה משותפת, אך האירוח 
היה כיד המלך. סלאח בסיוני הזמין אותנו לארוחת ערב בביתו המפואר. כלי הבית 

ורהיטיו היו תערובת של סגנון אירופי מראשית המאה עם גוון לבנטיני בולט.
גולת הכותרת של הביקור היתה פגישה שזימנו לנו ידידינו החדשים עם 
כך שחבורת  אורגנה העידה על  כזו  הנשיא מובארק. עצם העובדה שפגישה 
השלום הקהירית זוכה לאישור המשטר. הפגישה נערכה בארמון “אל־איתיחאד“, 
סוריה.  שנאצר הורה לבנות בסוף שנות ה־50 לרגל האיחוד קצר הימים עם 
הבניין עוצב בסגנון מעורב ולא כל כך מוגדר. הריהוט היה על טהרת הנוחיות 
יועצו המדיני  המערבית. המתנו שעה ארוכה בחברתו של אוסאמה אל־באז, 
של הנשיא, שדיבר הרבה וסיפר לנו בגילוי לב מ“סודות“ המגעים שהוא קיים 
לאחרונה עם ממשלת ישראל. משנכנסנו לחדר קבלות הפנים, והצגנו את עצמנו 
בפני הנשיא, נטל מובארק לידיו את ניהול השיחה. הוא היה נינוח מאוד ויצר 
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רושם כאילו אין לו שום עיסוק אחר לענות בו ואינו חפץ אלא לשוחח אתנו. עם 
זאת, יותר משרצה לשמוע רצה לספר לנו על יחסיו עם ראשי ממשלת ישראל, 
על נעוריו, על מלחמותיו ושאר סיפורים שאותם סיפר באנגלית בסגנון עממי.

ליוזמה  הקהירית  החבורה  חברה  במצרים  הראשון  ביקורנו  לאחר  כשנה 
חדשה, שהושקה בקופנהאגן במפגש משותף של ישראלים, ירדנים, פלסטינים 
ומצרים. בראש החבורה הישראלית עמד דוד קמחי, איש המוסד שהיה בשנות 
ה־80 מנהל משרד החוץ תחת שרביטו של יצחק שמיר. מצרים יוצגה על ידי 
 International Alliance forחבורת השלום הקהירית, שהקימה עתה את ה־
ישראל את התמיכה  הפוליטית של  Peace. קמחי שאף למצב במרכז המפה 
נמנע  הוא  כך  משום  בקופנהאגן.  השותפים  כל  ידי  על  שהוסכמה  בהצהרה, 
מלהזמין את תנועת “שלום עכשיו“, שנחשבה לאופוזיציונית מדי. אני הוזמנתי 

להצטרף להנהלת היוזמה “אד־פרסונם“, אך הכול ראו בי את נציג התנועה.
מתאימות  עכשיו“  “שלום  שעמדות  חשו  הקהירית  השלום  אגודת  חברי 
יותר מאשר “הצהרת קופנהאגן“ להצגה בפני הקהל המצרי. במקביל לפעילותם 
במסגרת “קופנהאגן“ המשיכו אפוא החברים בקהיר לשמור על קשר עם “שלום 
עכשיו“, שבה ראו המצרים תנועה “אחות“. ביוני 1998 התקיים בקהיר מפגש 
נוסף בין שתי התנועות, הפעם מפגש מתוקשר, שנערך במשרד אגודת הסופרים 
האפרו־אסיאנית. בשיחת הפתיחה הסביר לוטפי אל־חולי את הסיבה לרצונם 
מהשמאל  השלום  תהליך  מתנגדי  עכשיו“.  “שלום  עם  קשריהם  את  לחזק 
טוענים כי “מחנה השלום הישראלי חלש, אינו כנה ומשמש מסווה לשאיפות 
הקולוניאליות של מדינת ישראל.“ פעילי השלום המצרים מבקשים להציג את 

“שלום עכשיו“ בפני הציבור המצרי, כפרטנר ראוי.
ניסחנו הצהרה משותפת, שפורסמה בשלמותה ב“אל־אהראם“ ובעיתונים 
בתהליך  שחל  הקיפאון  “לאור  השאר:  בין  נאמר  בהצהרה  אחרים.  מצריים 
השלום עם עליית ממשלתו של נתניהו, ולאור דעות קדומות וקנאות השוררים 
תנועת  החליטו   ]...[ השלום  בדרך  מכשולים  מהווים  ועדיין  הצדדים  בשני 
השלום המצרית ותנועת ‘שלום עכשיו‘ לפעול ביחד במגמה לעורר מחדש את 
האמון וההכרה כי שלום אינו רק רצוי אלא גם אפשרי.“ בין שאר העקרונות 
האמורים להנחות את פעולתן המשותפת של שתי התנועות מכירה ההצהרה 
בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית ולהקמת מדינה לצד מדינת ישראל. קווי 
שני  זאת,  עם  המדינות.  שתי  בין  הגבולות  לקביעת  בסיס  ישמשו  ביוני  ה־5 

הצדדים חייבים לקחת בחשבון עובדות שנוצרו בשטח.
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גם הפעם דאגו החברים המצרים להפגיש אותנו עם הנשיא מובארק. בדוח 
שכתבתי לאחר אותה פגישה רשמתי כי “רוב המצרים שהשתתפו בפגישה לא 
זכו מעולם למגע ישיר עם נשיאם והיה ברור שהם נרגשים ושמחים כי זכו בכך 
בעזרתנו.“ מובארק כדרכו דיבר בכנות מרשימה, והצהיר בתוקף רב שהוא אינו 
מוכן להסתבך במלחמה עם ישראל רק בגלל הסולידריות הכלל־ערבית. עם 
זאת, הוא חזר והבהיר כי “כל עוד אין פתרון הוגן ויציב לבעיה הפלסטינית, 
אמר  להפתעתנו  המוחלטת.“  השלמתו  לידי  בא  אינו  מצרים  עם  השלום  גם 
הנשיא כי “יהיה קשה מאוד לסלק את כל ההתנחלויות והוא מבין שרבות מהן 
תישארנה במקומן.“ הוא גם לא הסתיר את טינתו לנתניהו, וטען שקשה להאמין 
לו. תוך כדי צחוק מתגלגל הוא העיר: “גם אם יהיה אתו הסכם צריך להוסיף 

עליו הסכם בדבר יישומו של ההסכם.“

עימות עם חיידר עבד אל־שאפי

הציבורית  פעילותי  הלכה  ההיסטוריונית,  ובכתיבה  במחקרי,  שהעמקתי  ככל 
והתרופפה. ג‘נט אביעד המשיכה לעדכן אותי בנעשה בתנועה. גם את הפעילות 
המפלגתית זנחתי. לאחר שהאיחוד בין “רצ“ ומפ“ם הושלם, והוקמה “מרצ“, 
בואה  עם  בה.  להשתתף  הוזמנתי  לא  ושוב  המפלגה  הנהלת  מחדש  הורכבה 
התרופפות  גם  חלה  הפלסטינית,  הרשות  והקמת  מתוניס,  אש“ף  הנהגת  של 
כללית בפעילות מחנה השלום. לפי שעה נראה היה שהפעילות לקידום השלום 
עוברת למישור הממשלתי. “שלום עכשיו“ התמקדה עתה בניטור ההתנחלויות 
בשטחים, שהמשיכו לתקוע מקלות בגלגלי מרכבת השלום. במישור הציבורי 
המשכתי לפעול רק במסגרת “הקרן החדשה לישראל“, אולם עומס הישיבות 
וההתייעצויות החל להכביד עלי. בשנת 1996 פרשתי גם מהנהלת הקרן. ערכו 
ומלאות  מרתקות  היו  בקרן  פעילותי  שנות  עשר  מרגשת.  פרידה  מסיבת  לי 
סיפוק. אהבתי את החברים ואת העובדים. הקשר עם יהדות אמריקה, שנמשך 
למחקר  כולי  עתה  נתון  הייתי  זה,  עם  ללבי.  יקר  היה  שנה,  משלושים  יותר 

ולפעילות האקדמית. הגיע הזמן להפוך דף נוסף.
אף על פי כן, מדי פעם, כאשר נדרשה ל“שלום עכשיו“ אישיות מוכרת 
בציבור, היו החברים שבים ומבקשים שאטול על עצמי שליחות זו או אחרת. 
מטהו  את  הקים  שערפאת  לאחר   .1995 שנת  בראשית  הזדמנה  כזו  משימה 
גם אבו מאזן את מטהו בשולי העיר, לא הרחק  במוקטעה, ברמאללה, הקים 
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ונעים  הדור  איש  ברמקי,  גבי  פרופסור  ברגותי.  ומוסטפא  ריטה  של  מביתם 
סבר, שהיה ממלא מקום נשיא אוניברסיטת ביר זית בימי גלותו של חנא נאצר, 
ארגן ליד לשכתו של אבו מאזן ועדה שנועדה לקיים מגעים עם תנועת השלום 
הישראלית. מגמת הפעולה היתה להטות את דעת הקהל הישראלי והפלסטיני 

לתמיכה בתהליך השלום. תנועת “שלום עכשיו“ הקימה ועדה מקבילה. 
באותם ימים לא היה כל קושי לנסוע לרמאללה, ובחזרה, ואפילו לאכול 
הפלסטיני  הצוות  עם  הראשונה  בפגישתנו  העיר.  בכיכר  במסעדה  צהריים 
ייערך מסע החתמה בשני צדי המתרס  וכי  הסכמנו שננסה לנסח ביחד כרוז, 
לציון הזדהות עם נוסח הכרוז. מלאכת ניסוח הכרוז היתה קשה. הפלסטינים 
של  השיבה  בזכות  הכרה  כגון  לקבלן,  יכולנו  שלא  הצעות  לדיונים  הביאו 
ברור  היה  לקבלם.  התקשו  הפלסטינים  שחברינו  ניסוחים  גם  היו  הפליטים. 
שכדי להגיע לנוסח מוסכם יש לנסח כרוז קצר ככל האפשר. בשני הצדדים ניכר 
רצון להתחיל בהקדם במפעל ההחתמה. חרף כל המהמורות, בסופו של דבר 
הגענו לנוסח מוסכם. אולם בשלב הזה הודיעו לנו החברים הפלסטינים שכדי 
להבטיח תמיכה רחבה בכרוז הם מבקשים לקבל גם את ברכתו של חיידר עבד 
אל־שאפי. הוא ישב בעזה, ללא משרה רשמית, אך יוקרתו היתה רבה. נפגשתי 
ירושלים. בטיוטה שהוסכם  עיניים, במלון במזרח  עמו מספר פעמים בארבע 
עליה לא נכללו דברים בדבר הגבולות העתידיים. התברר עתה שחיידר דורש 

כי ייאמר במפורש שהשלום יתבסס על גבולות 1967.
ברור  היה  הכבושים,  בשטחים  ההתנחלות  נגד  המרים  מאבקינו  למרות 
ששוב אין כל אפשרות לחזור לגבולות 1967. פירושה של נסיגה מכל שטחי 
הגדה המערבית, אפילו ללא שטחי ירושלים רבתי, היה עקירת קרוב ל־200,000 
ישראלים מבתיהם. הסברתי לחיידר שהצהרה בלתי מסויגת, על שיבה לגבולות 
1967, לא תהיה אמינה במחנה שלנו ולא תתקבל כהצהרה כנה. ניתן להזכיר 
יש להשאיר אפשרות  אך  כנקודת מוצא להסדר,  1967 בהצהרה,  גבולות  את 
לגמישות בבוא העת. הראתי לו את נוסח הכרוז שחיברנו עם המצרים, והצעתי 
ללא  התעקש  הוא  אך  מתון,  פנים  וסבר  הליכות,  נועם  הפגין  חיידר  לאמצו. 
פשרה. המשכנו להיפגש עוד מספר פעמים. נועצתי עם החברים, וגם אני לא 
ויתרתי. בינתיים נרצח רבין, בנובמבר 1995. רציחתו של יחיא עיאש, “המהנדס“, 
בינואר 1996, עוררה גל של פיגועי מתאבדים וכל מצב הרוח השתנה מהקצה 
לקצה. השיחות עם עמיתי מרמאללה חדלו. כידוע הסכימו נציגי הפלסטינים 
בשיחות ז‘נווה, בשנת 2002, על חילופי שטחים שיאפשרו להשאיר על מכונן 
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את ההתנחלויות בגושי ההתיישבות הגדולים, כפי שדרשתי מחיידר. לעומת 
זאת השתרשה בשיח הציבורי הנוסחה המכירה בקווי 1967 כקו נסיגתה של 
ישראל “עם תיקוני גבול“. השימוש הבלתי מאובחן בקווים אלה נראה לי גם 
מעשיות.  יותר  נוסחאות  לסגל  הפלסטינים  על  מקשה  והדבר  כמטעה,  היום 
בינתיים הלך לעולמו גם חיידר עבד אל־שאפי, האיש התרבותי והמקסים הזה. 
במדריד,  המרגש  מנאומו  נעימים  זיכרונות  בלבי  נשארו  בינינו  העימות  חרף 

ומפגישותינו פנים־אל־פנים.

פנים־אל־פנים עם הראיס

יאסר ערפאת פעמיים. פעם  הוזמנה לפגוש את  משלחת של “שלום עכשיו“ 
שעבר  לאחר  במוקטעה,  ופעם  מתוניס,  בואו  לאחר  קצר  זמן  בעזה,  במטהו 
לרמאללה. בעזה נוכחה בפגישה חבורה גדולה של עוזרים ואנשי ביטחון. הוטל 
עלי לדבר בשם החבורה הישראלית, ובסיום הרצאתי הקצרה הגשתי לו כשי 
את ספרי על תנועת השלום. הספר היה ארוז בעטיפת צלופן מקורית. ערפאת 
קיבל את הספר לידו, אך מיד הוא “נחטף“ בידי איש ביטחון וסולק מהמקום. 
מצרי,  מודיעין  איש  שנה  שלושים  לפני  הומת  עצמה  עיר  באותה  כי  נזכרתי 
באמצעות ספר שנשלח אליו והתפוצץ בידיו. מן הסתם גם אנשי ערפאת הכירו 

משלחת "שלום עכשיו" עם יאסר ערפאת בלשכתו בעזה
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את הסיפור, אך בהלתם לא נראתה לי מוצדקת. לא היה סביר שאנסה לרצוח 
את ערפאת כמתאבד, ביחד עם כל חברי.

הפגישה השנייה נערכה במשרד הקטן במוקטעה. לצד ערפאת היו רק צמד 
עוזרים. האווירה כבר היתה עכורה למדי. ניכר היה שהסכם אוסלו אינו מתקדם 
כמצופה. גם הפעם ִהרבה ערפאת לדבר ולספר סיפורים, שלפחות חלקם היו 
בדיות מובהקות. התרשמתי שערפאת הוא איש פיקח, אך פשטני ולא תמיד 
אמין. תמהתי על סוד מנהיגותו. כאשר ירדנו במעלית נסעה אתנו נערה צעירה 
ונאה, שהציגה את עצמה כבתו של אבו ג‘יהאד, סגנו של ערפאת שנרצח בתוניס 

על ידי לוחמים ישראלים. פקדה אותי ִרגשה עזה ולא נעימה. 

זכויות מוקנות

בשולי המחלוקת ביני לבין חיידר עבד אל־שאפי צפו במוחי גם כמה הרהורי כפירה 
במישור המוסרי. מאז תחילת מאבקנו במתנחלים הייתי סבור שמפעל ההתנחלות 
הוא מעשה פסול, לא רק מבחינה מדינית אלא גם מכל בחינה מוסרית. הוא מגלם 
הישראלים.  כלפי  עוול  גם  אך  בשטחים,  החיים  הפלסטינים  כלפי  משווע  עוול 
שהרי ההתנחלות היא ניסיון לכפות על אזרחי מדינת ישראל מעשים הנתמכים רק 

בקרב מיעוט, והדבר חוסם פתרונות עתידיים לסכסוך עם הפלסטינים.
עם זאת, נראה לי שהזמן החולף מקנה ליושבי הערים והיישובים הקהילתיים 
מוסרית  זכות  האחרונים,  העשורים  בארבעת  הכבושים,  בשטחים  שנוצרו 
ההולכת וגוברת. זכות כזו עומדת במיוחד לאלה שנמצאים שם משעת לידתם. 
מובן שזכויות מוקנות אלה ניצבות מול זכויות מוצקות של הפלסטינים, לקיום 
הוגן ולמדינה משל עצמם. הפשרה בשאלת הגבולות חייבת להביא בחשבון את 
זכויות שני הצדדים. מוצדק לנסות ולהשאיר ככל הניתן את מרב המתיישבים 
פלסטינית  מדינה  של  להקמתה  שדרוש  מה  הבטחת  לצד  במקומם,  היהודים 
רציפה ובת קיימא. לראשונה התגנב ללבי נימוק מוסרי לפתרונות המעשיים 

שאנו מציעים, לא רק נימוק “מעשי“.
פולמוסים  במסגרת  אלה.  כפירה  הרהורי  בהירות  ביתר  להסביר  אנסה 
לנו  יש  “מדוע  הטענה:  את  בנו  להטיח  הללו  הרבו  המתנחלים  עם  שניהלנו 
זכות לשבת בחיפה או בדגניה ולא בחברון או בעפרה?“ בין שאר התשובות 
לטיעון הזה אמרנו שגם אם נעשה בחיפה ובדגניה עוול, הן היו ברבות השנים 
אפוא,  מקנה,  הזמן  מעבר  עצם  יותר.  רב  עוול  תגרום  שהפיכתה  למציאות, 
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תוקף מוסרי משל עצמו למציאות שמחוללים גורמים היסטוריים. אם טיעון זה 
אכן תופס, הרהרתי ביני לביני, הרי גם המציאות שנוצרה, מזה ארבעים שנה, 
מקנה  הצרפתית,  ובגבעה  בגיל�ה  כל שכן  ולא  עציון,  ובגוש  אדומים  במעלה 
לתושבי המקומות הללו מעין “זכות היסטורית“ ההולכת ומתחזקת עם חלוף 
השנים. מובן שמול זכות מוקנית חדשה זו עדיין עומד העוול שממנו ממשיכים 
הפלסטינים לסבול. בראש ובראשונה עומדת להם הזכות להקים לעצמם מדינה 
ולקבל פיצוי הולם על רכושם שנגזל. גם הפעם, כמו בעבר, ניצבת זכות מול 
זכות. במקרים רבים יהיה משקל עודף לזכויותיהם של הפלסטינים, אך בכל 
מקרה תחייב הגשמת זכויות אלה התחשבות בזכויות היהודים היושבים באותם 
שטחים שנות דור. מובן ששיקולים אלה יתפסו רק אם הצד הישראלי יפסיק 

לחלוטין ליצור בשטחים עוול חדש, על ידי המשך ההתנחלויות.
פעמים אחדות השמעתי הרהורים אלה באוזני חברי בתנועת השלום, אולם 
נראה היה שהם לא מסוגלים להבין את הפלפול הזה, ובקושי רב הקשיבו לדברי. 
הרעיונות הללו עמדו בניגוד חריף מדי למאבק המר שניהלנו זה שלושים שנה 
נגד ההתנחלויות מעיקרן. לא נתתי לדברים אלה פרסום בציבור, משום שלא 
רציתי לתת לרשעים כלי נשק נוסף להמשך רשעותם. היום, בעודי כותב שורות 
אלה, נראה לי ששיקול מוסרי זה עומד בבסיס פשרת ז‘נווה, המקובלת היום על 

השמאל הישראלי ואולי גם על לא מעט פלסטינים.

✦ ✦ ✦

שבמסגרתה  עזה,  מרצועת  ההיתנתקות  לפני  ספורים  שבועות   ,2004 באביב 
עקרה המדינה כ־7,000 מתנחלים מיישובים שבהם חיו עשרות שנים, הזדמן לי 
להצטרף לסיור שערכו “ידידי שלום עכשיו“ מארצות הברית בכמה יישובים 
פרחי  של  בצלים  לגידול  בחממה  ביקרנו  השאר  בין  הריסה.  בפני  שעמדו 
אמרילי. את פנינו קיבל יהודי חובש כיפה בגיל העמידה, שהגיע לפני עשרים 
שנה מדרום אפריקה והתיישב בגוש קטיף. מתחת ליריעות הפלסטיק הצבעוני, 
על משטח של אדמת חול שדושנה באורח מכני ואוטומטי, ישבו כמה עשרות 
יונס, עקרו את הבצלים שהגיעה שעתם, קצצו את  פועלים פלסטינים מח‘אן 

עליהם וארזו אותם בארגזים למשלוח לארצות הברית. 
את  לראות  ישמחו  הם  שכפלסטינים  הערבים  הפועלים  אמרו  לשאלתנו 
היהודים עוזבים את הרצועה, אך כפועלים הם מצרים על כך שמטה לחמם 
יישבר. בעל הבית נעים הסבר דיבר בעצב, לא במרירות. החוויה העצובה הזו 
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לא שינתה את דעתי בעניין הפינוי, אך יכולתי להבין היטב את צערו ואף לחוש 
כלפיו אמפתיה. בעוול או בלעדיו, בתבונה או בלא תבונה, האיש הזה הקים כאן 
מציאות חיים יפה ומועילה, הן לעצמו, כפי שהעידה הווילה היפה המוסתרת 
בצל גן עצים יפהפה, והן לפועליו. כל זה ייהרס בעוד שבועיים, לאחר עשרים 
גם השיקול המוסרי הולך תמיד  רגע את הכאב.  שנה. למצער הבנתי באותו 

ומסתבך בסכסוך הנורא הזה.

חמלניצקי הגיבור

בשנת 1995 הוזמנתי, יחד עם ידידי ד“ר אלחנן אורן, להרצות במשך חודש ימים 
באוניברסיטה פרטית, שיזמים יהודים הקימו בקייב, בירת אוקראינה החדשה. 
יהודים. ההנהלה החליטה,  וכן רבים מהתלמידים היו  רוב המורים, המנהלים 
אפוא, שכל תלמיד ילמד גם מעט מתולדות העם היהודי בדורות האחרונים. 
אני לקחתי על עצמי ללמד את תולדות הציונות. ההזמנה כללה את הרעיות. 
לרשותנו הועמדה במרכז העיר דירה קטנה, שכללה מטבח ושירותים. קיימנו 
משק בית צנוע. כן הועמדו לרשותנו מכונית ונהג, שהסיע אותנו לשיעורים. 
נשואה  נאה, שהיתה  בידי צעירה  לרוסית  ותורגמו  נערכו בעברית,  הרצאותי 
לערבי ישראלי, חייתה בישראל מספר שנים ולמדה באוניברסיטת חיפה. לימים 
התגרשה וחזרה לקייב יחד עם בנה בן ה־12. היא שלטה היטב בעברית ויכולתי 
להרצות בצורה קולחת. אלא שהתלמידים התלוננו שבמקום להסתכל עליהם 

הסתכלתי כל הזמן על המתורגמנית היפה.
בין ההרצאות המרוכזות נותרו לנו גם ימים פנויים. ניצלנו אותם לסיורים 
בכל פינות העיר המקסימה הזו. זה היה בחודש מאי, ולאורך השדרות הראשיות 
פריחת  עם  בסגול  נצבעו  הפארקים  פריחתם.  במלוא  הערמונים  עצי  עמדו 
הלילך. באחת הכיכרות הראשיות, מול השער העתיק, מתנשא פסלו של בוגדן 
חמלניצקי, רכוב על סוסו האביר. אי אפשר היה שלא להרהר בדרך הפתלתלה 
עבורנו,  מנוגדים.  גם  ולעתים  שונים  בנרטיבים  ההיסטוריה,  מתגלמת  שבה 
חמלניצקי הוא אחד הרשעים המיתולוגיים, אבי אבות הטומאה, שגרם לגזרות 
ת“ח ות“ט והשמיד עשרות אלפי יהודים. האוקראינים, לעומת זאת, רואים בו 
את מנהיגם הנערץ ששחרר אותם מעול הפולנים. אם כי, לאחרונה, עם התגברות 
הלאומיות האוקראינית המבקשת להתנתק מעל רוסיה, רבים רואים בחמלניצקי 

מי שמכר את העצמאות האוקריאינית, שאותה השיג, לידי הרוסים.
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ב־9 במאי חגגו גם האוקראינים יובל שנים לניצחון במלחמת העולם השנייה. 
האדום.  הצבא  בדגלי  גם  אך  אוקראינה,  של  הלאום  בדגלי  קושטו  הרחובות 
ברחובות השמיעו הרמקולים שירי מלחמה ושירי עם רוסיים, שנדמו לנו כשירי 
מולדת, שהרי את רובם הכרנו בנעורינו בגרסה עברית. ביום הזיכרון נערך מצעד 
חגיגי בשדרה המרכזית. צעדו שם כמה יחידות צבאיות, אך רוב הצועדים היו 
אזרחים, חברי איגודים שונים ובראשם איגוד ותיקי המלחמה, ענודים בעשרות 
מדליות מרשרשות מימי המלחמה. נשיא ארצות הברית, ביל קלינטון, שהזדמן 
לעיר, עבר לאורך השדרה במכונית שרד, נאם בקמפוס האוניברסיטה הלאומית 
ומשך קהל עצום ורב. אנחנו העדפנו לחזות באופרה “נבוקו“ של ורדי, שהופקה 

בסגנון האוונגרד של מוסקווה מראשית שנות ה־20.
הביקור באודסה היה עמוס “זיכרונות“. עמדנו נרגשים מתחת לחלון של 
חיים נחמן ביאליק, שממנו צפה בציפור אשר “חזרה מארצות החום אל חלונו“. 
ביקרנו בחצר גן ילדים יהודי לשעבר. כיום נותרו במקום משכנות מרופטים. 
בחצר היו תלויות שקיות פלסטיק, שנרחצו לשימוש חוזר ונתלו לרוחב החצר 
ופירות,  ירקות  מוכרים  שבשוק  משום  מאוד  מבוקש  מצרך  זהו  ייבוש.  לשם 
ואפילו בשר ודגים, ללא כל עטיפה. עליך לבוא מצויד בשקיות משלך. עלינו 
כל קברי  יחד עם  גם אל קברו של מנדלי, שהועתק בשנים האחרונות  לרגל 
היהודים אל בית הקברות הכללי. היום ניצבת המצבה ליד קבריהם של חיילים 
האימפריה  התמוטטות  לפני  קצר  זמן  אפגניסטן  בקרבות  שנהרגו  סובייטים, 
אוניית  מלחי  של  והמרד   ,1905 מהפכת  מזיכרונות  התרגשנו  הסובייטית. 
המלחמה “פוטיומקין“. בעומדי מעל לגרם המעלות, שהבמאי סרגיי אייזנשטיין 
השתתפתי  שבו  באופק“,  מלבין  בודד  “מפרש  במחזה  נזכרתי  בסרטו,  הנציח 
כילד. גילמתי בו את הילד גבריק, שיחד עם הסבא שלו הציל את המלח שנמלט 
מהספינה “פוטיומקין“. יותר משהיה זה סיור בעיר אודסה של ימינו, היה זה 

סיור מרגש במחוזות ילדותי.

הילדים של אברהם וסופי

עם בני ברונר, במאי ומפיק סרטים ישראלי שהיגר להולנד, נפגשתי לרגל סרט 
שביים בעקבות ספרו של בני מוריס על בעיית הפליטים הפלסטינים. מוריס 
הציע לו לראיין אותי בכפר זכריה, שאת תושביו הפלסטינים, הובלתי בשנת 
1950 אל גלותם. ברונר חקר אותי על קורות משפחתי. ריתק אותו סיפורו של 
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קצין בכיר בצה“ל, שנולד לגיורת גרמנייה וסופו שחיתן את בתו עם פלסטיני. 
הציע  ברונר  משפחתנו.  על  סרט  להפיק  החליט  הוא   2000 שנת  בראשית 
שנשחזר, בין השאר, יחד עם שני אחי, את המסע שערכנו עם אימא בשנת 1930, 
לשם ביקור אצל הוריה בברסלאו עיר מולדתה. הוא גם הציע שניפגש שם עם 

פטר, בן הדוד היחיד ששרד וחי עתה בעיירה קטנה במערב גרמניה.
אַחי יחזקאל ובנימין לא התלהבו, אך הסיכוי לערוך ביחד טיול שורשים 
קרץ גם להם והם נתנו את הסכמתם. התנינו עם ברונר שגם הרעיות תצורפנה 
לא  ואינטלקטואליים  רגשיים  מאמצים  מכולנו  תבעה  הסרט  הכנת  לטיול. 
כך,  שעות.  כ־70  צולמו  הכנתו  לצורך  אך  דקות,  כ־90  ארך  הסרט  מעטים. 
למשל, צילמנו סיור שערכנו ביחד עם אחי בנימין, אל שדות הקרב של חטיבת 
“גבעתי“ בשפלה; קטע שבו מנגנים יצירות של יחזקאל כשאנו מאזינים להן 
בבית ההורים בראשון לציון; סיור שערכתי עם אדם לאורך הגבול הישן של 
היו  הסופית.  לגרסה  להיכנס  זכו  שלא  מפגשים  וכהנה  כהנה  ועוד  ירושלים, 
גם קטעים שלא צולמו כלל. כך, למשל, תוכנן לבקר בצוותא בבית ההבראה 
שהגענו  עד  אולם,  נעימות.  קיץ  חופשות  בילדותנו  בילינו  שבו  באמאוס, 
לצילומים פרצה האינתיפאדה השנייה ושוב לא יכולנו להגיע למקום. חשבנו 
לקיים בווינה קונצרט עם השלישייה המבצעת את יצירותיו של יחזקאל, אך 

בהגיענו לווינה התברר שהצ‘לן לקה בלבו ואושפז. 
החלק המרתק ביותר היה, כצפוי, המסע לגרמניה. עם תום מלחמת העולם 
השנייה נפלה ברסלאו, עיר הולדתה של אימא, בנחלתה של פולין. שמה הוחלף 
כל  כמו  נראו  החדשות  ושכונותיה  העיר,  נהרסה  המלחמה  במהלך  לוורוצלב. 
הכיכר  שוחזר:  הישן  המרכז  אך  הקומונסטי.  הגוש  של  המשמימים  השיכונים 
הראשית מימי הביניים, הכנסיות הגותיות, גדת נהר האודר החוצה את העיר, ואף 
האוניברסיטה הישנה — כל אלה נראו שוב כפי שהיו בימים שבהם חיו שם הורי. 
השתכנו במלון מול בית האופרה, שידע ימים טובים יותר. שם נפגשו אבא ואימא 
לראשונה. את היום הראשון הקדשנו לחיפוש בית הסבתא, שבו התגוררנו באותו 
ביקור משנת 1930. ידענו את הכתובת, אך בינתיים שונו שמות הרחובות פעמיים: 
רחוב “מטווח הציידים“ הפך לשדרות קרל מרקס, ולאחר הסתלקות הקומוניסטים 
קיבל שם חדש. באחת מחנויות הספרים גילינו מפה ישנה משנות ה־30. בעזרתה 

הגענו לבסוף למקום, אך התברר שהבית הופצץ ולא נשאר ממנו זכר.
פטר שופף הוא בנו של הדוד מילאן, אחיה הצעיר של אימא שנהרג בשנת 
1944 כחייל בוורמאכט, בחזית הרוסית. אמו ניסתה לברוח מערבה עם הילד בן 
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השבע, אך בסוף המלחמה הם מצאו את עצמם תחת הכיבוש הסובייטי. פטר גדל 
תחת המשטר הקומניסטי בעיר אֶרפּורט שבגרמניה המזרחית. מיד לאחר איחודה 
מחדש של גרמניה ביקרנו אצל הדודה, שעדיין היתה בחיים, ופגשנו שם את 
פטר ואת רעייתו. המתנו בתחנת הרכבת של ורוצלב לבואו של פטר, ועלי הוטל 
לזהותו בין מאות הנוסעים שגדשו את מסדרונות היציאה. לאחר רגע של מבוכה 

התחבקו גם יחזקאל ובן, עם הבן דוד שמעולם לא פגשוהו קודם לכן.
בני ברונר צילם, בין השאר, שיחה שניהלנו כשאנו ישובים על ספסל בגן 
עירוני יפה, לא הרחק מהנהר, וברקע מתנשאים צריחי הכנסיות הגותיות. פטר 
ִהרבה לספר על מאורעות המלחמה ועל קורות המשפחה, וליווה את סיפוריו 
בתצלומים ישנים שהביא עמו. בין השאר שלף פטר מאמתחתו צילום שכולנו 
פרנציסקה  סבתא  שלחה   1937 בשנת  מעטה.  לא  במבוכה  מילדותנו  זכרנו 
לאימא, בגאווה תמימה, צילום מיום נישואיו של הדוד מילאן, ובו נראים בני 
הזוג צועדים בין שני טורים של חיילים המצדיעים להם במועל יד היטלראי. 
תמיד הנחנו שכמו כולם, גם דודנו הצעיר הצטרף לשורות המפלגה הנאצית 
ובתמונה הוא צולם עם עמיתיו במפלגה. חשנו הקלה כאשר פטר הסביר שאביו 
נגד־מטוסים.  תותחים  ביחידת  כרב־סמל  ושירת  לצבא,   1937 בשנת  התגייס 
מהוורמאכט  יחידתו  חיילי  נראים  בתמונה  למפלגה.  הצטרף  לא  מעולם  הוא 

המברכים את מפקדם במועל יד. 
עתה התברר גם שסבא פרידריך, גרמני מבטן ומלידה, הזדהה עם רעייתו, 
סבתא פרנציסקה, שהיתה ממוצא פולני, ונרשם במרשם התושבים כבן המיעוט 
ַהנס, בנו של האח הבכור, התבגר תחת  הפולני. מכל המשפחה, רק בן הדוד 
המשטר הנאצי והצטרף ל“היטלר יוגנד“. בחודשים האחרונים למלחמה, בהגיעו 
לגיל 17, הוא גויס לצבא ונהרג בקרב נגד אנשי המחתרת הצרפתית בנפת לוֶרן. 
ביקרנו גם את קברו של הנאצי הצעיר הקבור בבית קברות צבאי ליד העיירה 
את  מדי  מסבך  היה  שהוא  משום  מהסרט,  הושמט  זה  קטע  טול.  הצרפתית 
ַרוֶונה, כחייל  יחזקאל ליד  הסיפור. גם הקטע שצולם בשדה הקרב שבו לחם 
בבריגדה היהודית, הכביד מדי על הנרטיב המסובך גם בלאו הכי ולכן לא נכלל 
בסרט. היה בקטע הזה רגע מרגש במיוחד, כאשר האיכר שבביתו היתה העמדה 

שממנה לחם אחי, נזכר בחיילי הבריגדה שפגש שם כנער צעיר.
לו  הקדיש  והוא  במיוחד,  ברונר  את  עניין  הסיפור  של  הפלסטיני  הקטע 
מקום נרחב. בסרט נכללו שיחות רבות עם דאהר ועם ילדיו, מפגש עם הדוד 
זיאד שצייר מדמיונו את דאהר אל־עומר, נסיך הגליל ובניו הגיבורים. קטע אחד 
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בן המשפחה שלחם  ליד קברו של  נצרת,  צולם בבית הקברות המוסלמי של 
בשורות הפלסטינים ונהרג במרד הערבי בשנת 1936.

הקרנת הבכורה של הסרט נערכה באמסטרדם. הוא גם הוקרן פעמים מספר 
בערוץ 8 של הטלוויזיה הישראלית. עד היום, לאחר שחלפו שנים, עדיין מזהים 
אותי אנשים ומספרים עד כמה התרשמו מהסרט. בידינו נותר מסמך נפלא על 
המשפחה, שאותו נוריש לנכדינו אחרי לכתנו. הסרט לא רק משקף יפה את סבך 
חיינו, אלא גם מדגים כיצד, אחרי הכול, ניתן לחיות בארץ הזו באחווה ותוך 
השלום  לתקוות  הצנועה  תרומתנו  זו  ותהיה  ולוואי  עמוקה.  הדדית  אמפתיה 

שכל כך קשה היום לדבוק בהן.

אינתיפאדת אל־אקצא

את הימים האחרונים של ספטמבר 2000 בילינו בסיני, יחד עם בתנו טל, דאהר 
וילדיהם בבית הארחה של בוואקי לא הרחק מנואיבה. היינו מנותקים לחלוטין 
מהנעשה בארץ ונהנינו מהשלווה. בדרכנו חזרה השתוממנו על קפדנות יתרה 
ציודו של דאהר. רק כאשר  שאנשי משמר הגבול הפגינו, בשעה שבדקו את 
בארץ  פרצו  בסיני  היותנו  התברר שבעת  ערב,  עיתון  ורכשנו  לאילת,  הגענו 
מהומות דמים, הן בשטחים הכבושים והן בכפרים ובערים הפלסטיניות בתוך 

ישראל. השם “אינתיפאדת אל־אקצא“ החל מכה גלים.
עד מהרה התברר שהאלימות בשטחים הכבושים הפכה למעשה של יום־
יום, וגבתה מחיר דמים הולך ומאמיר משני הצדדים. פיגועי מתאבדים בחוצות 
הדרכים  על  מארבים  גילה,  ושכונת  ג‘אלה  בית  בין  ירי  חילופי  ישראל,  ערי 
המובילות להתנחלויות ושגיאות פוליטיות של אהוד ברק — כל אלה הובילו 
אוסלו.  תהליך  של  ולקריסתו  מגן“  “חומת  למבצע  לשלטון,  הליכוד  לעליית 
למרות שלא ניתן היה לשחרר את יאסר ערפאת מהאחריות למצב החדש שנוצר, 
ולו רק מפני שהתיר לאלימות להמריא והאמין שיוכל לנצל אותה כדי להטות 
את  גם  אי אפשר לשחרר מאחריות למשבר  לצדו,  העולמית  הקהל  דעת  את 
אהוד ברק, שניהל את שיחות קמפ דייוויד בגבהות לב ובחוסר גמישות. במקום 
יצא בהכרזה מפוצצת שבקמפ  להשאיר את הדלת פתוחה, להמשך המגעים, 
דייוויד התברר סופית כי “אין פרטנר“ לעשיית שלום. הבעתי את דעתי במאמר 
שפרסמתי בגיליון דצמבר של הירחון הישראלי־פלסטיני, שיצא לאור בשפה 

.New Outlook האנגלית על ידי זיאד אבו זיאד ודן ליאון, מוותיקי
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בלבי הלך והשתרר ייאוש עמוק, לא רק מהמצב אלא גם מיכולתי להתמודד 
אתו. חשתי שאני הולך ומאבד את היכולת לגבש לעצמי עמדה ברורה ומוצקה 
בכל נושאי הסכסוך שאין לו סוף. מדיניותה של ישראל, במיוחד בהנהגתו של 
בנימין נתניהו, נראתה לי שגויה ואף מרושעת, אך אלימות הפלסטינים היתה 
הזוועה של  למעשי  צידוק  כל  למצוא  מסוגל  הייתי  לא  יותר.  הרבה  מרושעת 
הפלסטינים בפיגועי ההתאבדות, שבהם נהרגו כמאה אזרחים ישראלים בשתי 
שנות האינתיפאדה הראשונות. מצד שני, לא יכולתי להתעלם מכך שכל זה מושפע 
מהכיבוש הישראלי, מסירובה של ישראל להתיר הקמת מדינה פלסטינית לצדה, 
ומן ההתנהגות האלימה וחסרת החמלה של חיילי צה“ל במחסומים, בפשיטות 

על מרכזי ערים ובשיתוק חייהם הציבוריים של האזרחים הפלסטינים.
האופטימיות  של  מקומה  את  נעלמו.  המנהרה“  ב“קצה  שריצדו  האורות 
פסימיות  ותופסת  הולכת  מאימא,  ירשתי  כי  האמנתי  שתמיד  שלי,  הטבעית 
חסרת פשר. הזדהיתי בכל לבי עם ההבנות שכמעט הושגו על ידי יוסי ביילין 
שהושגו  הפשרות  ועם  ברק,  ממשלת  של  ימיה  סוף  לקראת  טאבה,  בשיחות 
במסגרת “יוזמת ז‘נווה“ בשנת 2003. אך איבדתי את האמונה שפתרונות אלה 
יצליחו להתגבר על המכשולים המדיניים והמנטליים, המשתקים את הפוליטיקה 
הישראלית מאז מלחמת ששת הימים. ידידים, בעיקר אורחים הבאים לביקור 
על  דעתך  מה  יהיה?  מה  “נו,  תמיד:  כמו  אותי  שואלים  עדיין  לארץ,  חטוף 

המצב?“ ואני מתקשה להציע ניחומים. 
מחקרי.  פירות  מאמרים,  קובץ  לערוך  סיימתי  האינתיפאדה  פרוץ  לפני 
בהשראת נתן אלתרמן קבעתי לספרי את הכותרת “גבולות עשנים“. הקדשתי 
ובתקווה  לתמיד  הגבולות  עשן  בכבות  לראות  שיזכו  “בתפילה  לנכַדי,  אותו 
שאחוותם תהיה לנחלת הכול.“ את הקובץ השני של מאמרי, שיצא לאור בשנת 
2007, ונשא את הכותרת “עת מלחמה ועת שלום“, הקדשתי לזכרה של אימא. 

שוב לא יכולתי לדבר על תקוות ותפילות חסודות.

פוסט־ציונות

רבים מחוגי השמאל, שנואשו מהמצב, נסחפו בשנים האחרונות לעבר ביקורת לא 
רק כלפי הכיבוש ומדיניות ישראל בסכסוך, אלא גם כלפי עצם המפעל הציוני. 
חדשה“,  ב“היסטוריה  ה־90  בשנות  שהתבטאה  ההיסטוריוגרפית,  הביקורת 
פוסט־ תיאוריות  בהשראת  השלישי.  לאלף  הראשונות  בשנים  גבולות  פרצה 
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מודרניסטיות ופוסט־קולוניאליסטיות, שהלכו ורווחו בחוגים אינטלקטואליים 
במערב, הרימו ראש גם בארץ אותם גורמים שמאז ומתמיד התנגדו לציונות. 
מפוקחת  ראייה  של  במשמעות  לאמץ  לדעתי,  ניתן,  פוסט־ציונות  המונח  את 
בדבר סיום תפקידה של הציונות כפונקציה מגייסת, ובצורך להחליפה בערכים 
הומניסטיים עדכניים. דא עקא, שבשנים האחרונות מסתיר המונח הזה שלילה 

עקרונית של כלל המפעל הציוני וראייתו כנגוע בעוולות מלידתו. 
בשנת 2005 פרסמתי מספר מאמרים שבהם הוקעתי את הרוויזיה המבקשת 
את  שאלה  בסימן  ולהעמיד  בכללותו,  הישראלי  האתוס  את  לביקורת  להעמיד 
הזהות הקולקטיבית הישראלית מיסודה. עיקר ביקורתי נגד הפוסט־ציונים נסב על 
עיוות עקרוני בפרשנות העבר. מרבית הספרות הפוסט־ציונית נגועה באנכרוניזם 
ובפרשנות שלוחת רסן, הנשענת על הטענה הרווחת באסכולות פוסט־מודרניות, כי 
אין בכלל “עובדות“ משום שאף פעם אין לבררן לאשורן. כל דיווח על אודות אירועי 
העבר מושפע תמיד מאינטרסים של כוח ומהטיות סובייקטיביות ואידיאולוגיות. 
ואם אין “עובדות“, אזי כל פרשנות, תהא שרירותית ככל שתהא, אפשרית, או 
כלשון המבקרים: “הכול הולך“. בספרות הפוסט־ציונית רווחת השלכת ערכים, 
מושגים ושיפוטים, שלידתם בתקופה מאוחרת, אל עבר מעשי הציונים, שפעלו 

בתוך קונטקסטים שונים לחלוטין. אין טעות היסטוריוגרפית קשה מזו.
בין השאר תקפתי את ספרו של ידידי מוטי גולני, “מלחמות לא קורות מעצמן: 
על זיכרון, כוח ובחירה“. מוטי מנסה בספרו להדגיש )ולהוקיע( את “בחירתה של 
התנועה הציונית, מימיה הראשונים, בכוח כדרך המועדפת להגשמת שאיפותיה.“ 
כ־15  מזה  הדוקה  ידידות  בינינו  נרקמה  מוטי,  ובין  ביני  הגילים  פער  למרות 
שנים. אנו מרבים להיפגש ולהחליף דעות על תחומים היסטוריוגרפיים שונים. 
חרף חילוקי דעות המתגלעים בינינו מדי פעם בפעם, לא פג טעמה של הידידות 
עד היום. הצטערתי של החלטתו של מוטי לפרסם את ספרו הרוויזיוניסטי, לא 
בלבד משום שלא הסכמתי עם דעותיו, אלא משום שסברתי כי הוא פגם במשלח 
ידו. הספר לוקה בגישה היסטוריוגרפית מוטעית, שאינה עומדת בקני מידה אשר 

מוטי עצמו הקפיד עליהם בספריו ובמאמריו האחרים.

מה קרה לאזרחים בתש“ח

בשנים  בי  שאחזה  המשתקת,  הפסימיות  כי  החשד  בלבי  עלה  לפעמים 
בעוד  בפועל,  אולם  המתרבים.  הזִקנה  מאותות  אחד  אלא  אינה  האחרונות, 
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האקדמי  בתחום  פעילותי  והציבורי,  הפוליטי  בתחום  במעורבותי  ממעט  אני 
גוברת. בשנת 2003 העלתה פרופסור אניטה שפירא את הרעיון לטפח מחקרים 
שיתמקדו בחייהם של אזרחים תחת צל המלחמה בתש“ח. העיסוק במלחמת 
וחיי  האזרחי  הפן  ואילו  והצבאי,  המדיני  בצד  בעיקר  כה  עד  נסב  העצמאות 
העורף הוזנחו. אסנת שירן, שהיתה באותה עת עורכת השנתון “עלה זית וחרב“, 
אישה דעתנית, נבונה וחביבה עלי מאוד, העלתה את הרעיון גם בוועדת ההגוי 
של עמותת גלילי. בתוקף מעמדי, הן ביד בן־צבי והן בעמותה על שם גלילי, 
נטלתי לידי את ריכוז הפרויקט היומרני הזה. מטעמה של אניטה ומכון וייצמן 
לחקר הציונות וישראל באוניברסיטת תל אביב, הצטרף אלי לבדיקת החומר 
ולעריכתו ד“ר מאיר חזן, איש מוכשר ונעים הליכות. הפצנו מעין “קול קורא“ 
בכל המוסדות העוסקים בחקר תולדות ארץ־ישראל, הציונות ומדינת ישראל, 

והזמנו מאמרים בנושאים הרלוונטיים במגמה לכנסם בקובץ.
הופתענו מההיענות הרבה לקריאתנו, הן מצד חוקרים ותיקים ומנוסים והן 
מצד חוקרים צעירים, כאלה שכבר קיבלו את התואר השלישי או כאלה שנמצאו 
בשלב המחקר לקראת התואר. קמעא קמעא התקבצו כ־25 מאמרים והחילונו 
בעריכת הקובץ הראשון. השילוב בין קפדנותו של מאיר וניסיונו הרב במלאכת 
העריכה, ובין העמדה שרכשתי במשך השנים, התברר כצירוף מוצלח. בשנת 
2006 יצא לאור הקובץ הראשון, המכיל 15 מחקרים ונושא את הכותרת “עם 
הקובץ  העצמאות“.  במלחמת  האזרחית  החברה  על  מחקרים  קובץ  במלחמה: 
השני, שכלל 19 מחקרים נוספים ונשא את הכותרת “אזרחים במלחמה“, יצא 
לאור בסתיו 2009. העבודה בפרויקט הזה היתה רבה, הן בשלב ייזום המחקרים 
ואיתור החוקרים והן בשלב הטיפול בכתבי היד. לא כל מי שהוא חוקר טוב 
יודע גם לכתוב היטב. לא כל המאמרים שהוגשו אושרו לפרסום, בין אם מתוך 

שיקול הדעת שלנו ובין אם משום ביקורת קשה שמתחו עליהם הלקטורים. 
העיסוק הזה גרם לי סיפוק רב, בעיקר בגלל היכולת לתת לחוקרים צעירים 
בחקר  תת־תחום  מעין  פיתחנו  למעשה  ביכוריהם.  מפירות  לפרסם  הזדמנות 

קורות מלחמת העצמאות.

ארצות רחוקות ומוזרות

במשך למעלה משלושים שנה, מאז הסיור שערכתי בארצות הברית בשנת 1966 
ועד לפרישתי מהנהלת “הקרן החדשה לישראל“ בשנת 1998, ערכתי למעלה 
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משישים מסעות בארצות הברית ובאירופה. חוץ מביקורנו הקצר בשנת 1970 
ביפן, ערכנו סיורים בעיקר בארצות שבהן חיו יהודים. מאז פרשתי מהנהלת 
הקרן החדשה חדלו “מסעות היהודים“ שלי. החלטנו, שמעתה נערוך סיורים 
לארצות שטרם הכרנו. ב־15 השנים האחרונות נהגנו לבלות בכל קיץ שבועיים־

שלושה בטוסקנה. על פי רוב שכרנו בית והבאנו בני המשפחה לבלות עמנו 
באזור זה או אחר. בשנים האחרונות העדפנו לבלות ב־Val Camonica, עמק 
קסום היורד מהאלפים אל עבר אגם איזאו. ידידנו פרופסור עמנואל ענתי הקים 
בעמק הזה מכון לחקר ציורי הסלע המרובים באזור. לראשונה ביקרנו אצלו לפני 
חמישים שנה. לאחרונה גילינו גם את יפי הנופים ואת חן הכפרים העתיקים 
בשולי העמק, שבהם ניתן למצוא כמה שכיות חמדה אמנותיות מתקופת הרנסנס. 
התמקמנו בפונדק נפלא בעיירה העתיקה Cemo, שעם בעליו התיידדנו ואנו 
חוזרים ובאים אל אותה Casa Visnenza ומרגישים שם כמי שחוזר הביתה. כל 

הבנות ורוב הנכדים זכו לבלות עמנו ימים אחדים במקום הקסום הזה.
יותר אקזוטיות. ביקרנו פעמים בטורקיה,  יצאנו לארצות  בעונות אחרות 
בירדן, באוזבקיסטאן  וכן במרוקו, בהרי הטטרה,  ובסין,  היינו פעמיים בהודו 
וברומניה. בהודו ערכנו סיור כולל, אך גם סיור מיוחד ברג‘סטאן. גם את סין 
הכרנו בסיור הרגיל, מן החומה הגדולה עד סצ‘ואן וגווילין, אך חזרנו כעבור 
הרי  במעלה  וקירגיזסטאן,  בקזחסטאן  החל  המשי  בדרך  ונסענו  שנים  מספר 
פמיר הגבוהים ועד מחוזותיה המזרחיים של סין. למרוקו נסענו בלוויית ידידי 
מימי הסוכנות שלמה אלבז, יליד מרקש, איש עשיר ברוחו ובידיעותיו. זו היתה 
חוויה מיוחדת במינה לעמוד עמו בכיכר הגדולה של ַמַרֶקש, לא הרחק מהבית 
יומן מסע. רשמתי בפרטי פרטים  יום נהגתי לכתוב  שבו גדל. בסופו של כל 
את שפע החוויות שחווינו. לצדם של אלבומים האוצרים את מאות הצילומים 

שצילמנו בדרך, הצטברו בספרייתנו כתריסר יומנים כאלה.
במשך השנים נהגנו להזמין את נכדינו שהגיעו לגיל 12 או 13 לטיול, כדי 
לקרבם אל תרבות אירופה שכל כך אהבנו. חזרנו ללונדון, לפריז, לאמסטרדם 
ולרומא, והרעפנו עליהם את אהבתנו לאמנות אירופה ולתרבותה. בקרוב יגיע 
תורה של נכדתנו יסמינה. האם נספיק גם לקחת את מיכל שזה עתה מלאו לה 

חמש, ואת נעמה בת השנה, לאלוהים פתרונים.
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כבר מלאו לי 82 שנה. אני מרגיש היטב את הזִקנה ומודע היטב לכך שלא לעולם 
חוסן. התחבטתי לגבי הכותרת הראויה לפרק האחרון בספרי. לרגע חשבתי על 
“שנים אחרונות“. אכן, עלי לתאר עוד כמה דברים הנוגעים להתרחשויות בשנים 
האחרונות. עם זאת, איני סבור שאלה השנים האחרונות שבהן יהיה לי עוד מה 
לספר על עצמי. לאחרונה נטלנו על עצמנו, מאיר חזן ואנוכי, להוסיף ולערוך 
כרך שלישי במסגרת הפרויקט של החברה האזרחית בתש“ח. עלי להכין לדפוס 
את הביוגרפיה של משה דיין, שעליה עוד יסופר להלן. לפני שנים רבות ניסיתי 
לספר על שנות נעורי ועל אהבותי ברומן בדיוני למחצה. הנחתי את כתב היד 
בצד אך אני עדיין משתעשע ברעיון לשוב ולעבד ספר זה כראוי. גם מאמרים 
נוספים מפרי עטי, שראו אור בשנים האחרונות, התקבצו כדי קובץ שלישי שיש 
להכינו לפרסום, ועוד היד נטויה. הנה כי כן, לפי שעה אני מסרב לראות במה 

שיסופר להלן, סיפורים אחרונים.

נחת גידול נכדים

מעטות  דקות  מהלך  בקרבתנו,  מתגוררות  הבנות  שלוש  עמנו.  היטיב  מזלנו 
לעתים  מחברתם  ונהנינו  הנכדים  של  גידולם  את  מקרוב  ליווינו  מביתנו. 
קרובות. עינת היא אם לשלושה בנים בוגרים. לצערו של אריק האב, איש מהם 
לא המשיך בדרכו וכולם מנהלים חיים חילוניים. רק בבואם לביתו הם מכבדים 
את מנהגי החג והשבת ונוהגים כדת וכדין. שהדי במרומים שמעולם לא ניסיתי 
להשפיע עליהם ללכת בדרכי. מן הסתם שימש ביתנו עבורם דוגמה, כיצד ניתן 
לנהל בית יהודי גם בלי עזרת האלוהים ומצוות ההלכה. כל אחד מהבנים הלך 
השירות  בתחילת  בצבא.  שריון  לקצין  היה  נכדינו,  בכור  אדם,  משלו.  בדרך 
 השתייך לגדוד שמספרו 52, כמספר הגדוד שלי במלחמת העצמאות. בשנות

ה־50 הוסב הגדוד מחטיבת “גבעתי“ לחיל השריון, אך שמר את מספרו. היתה 



508 ✦ בן המאה שעברה



שיבה טובה ✦ 509 

בעמוד הקודם למעלה: אראלה עם שימשיה במרפסת

בעמוד הקודם למטה: עם יסמינה

למעלה: הלה

למטה: טל

משמאל: עינת בביקור בבלגיה 2010
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יסמינה, מאי, אראלה והלה

אראלה עם עינת וטל בטיול באוזבקיסטאן



שיבה טובה ✦ 511 

לנו חוויה רוויית נוסטלגיה כאשר במסדר שנערך ליד מצבת הזיכרון של הגדוד, 
בשדה הקרב של חּולֵייקאת, ייצג אדם את הגדוד במשמר הכבוד. לאחר שחרורו 
מצה“ל השלים אדם את לימודי התואר הראשון באוניברסיטה העברית, במסגרת 
תוכנית “אמירים“ לתלמידים מצטיינים, ותואר שני בפילוסופיה. לאחר פסק זמן 
שנטל, כדי לעשות קצת לביתו בחברה לייעוץ, הוא מבקש להשלים את לימודי 

התואר השלישי באחת ממכללות היוקרה בארצות הברית או באירופה. 
ארכיטרקטורה  עתה  לומד  הוא  לציור.  בכישרון  מנעוריו  ניחן  איתמר 
ב“בצלאל“ ובונה מודלים מרשימים לבניינים שלא ייבנו לעולם. גם אבנר הלך 
בעקבות כישרונו. הוא נגן מוכשר בקונטרה־באס ומנגן בהצלחה רבה ג‘אז עם 
קבוצת חברים. הקושי היחיד הוא שעינת נדרשת מדי פעם להסיע את הקונטרבס 
למקומות ההופעה של אבנר. אריק, אבי נכַדי, התפתח יפה בעבודתו האקדמית 
והפך למומחה בולט בחקר החינוך היהודי בגולה. הוא מלמד באוניבסיטת בר־
אילן. לפני מספר שנים סיימה גם עינת את עבודת הדוקטורט, והיא שקועה 
עתה מעל לראש במחקרים ובשאר פעילויות אקדמיות בתחום האנתרופולוגיה. 

היום איני מסוגל להבין את כל הדברים שהיא מספרת על עבודתה.
יש לציין שהתבדו חששותינו לנוכח הפער התרבותי במשפחת בתנו טל 
המערבית,  התרבות  בין  לשלב  היטב  הצליח  דאהר  דאהר.  הפלסטיני  וחתננו 
שבה גדל מנעוריו, ובין המורשת הערבית והפלסטינית, שלה הוא שומר נאמנות 
ואהבה. במסעדות שהוא ניהל מנגנים באך ובטהובן לצד אום כלתום ופיירוז. 
דאהר סיים לימודי עבודה סוציאלית, אך לא האריך לעבוד במקצועו. הוא הימר 
על נטיית לבו וכישרון הבישול שלו, והקים מתחת לתיאטרון ירושלים את “בית 
התה של יאן“. בשנים האחרונות, מתוך רצון לתרום תרומה תרבותית גם לאחיו 
הפלסטינים, הוא “גאל“ בית ישן בנצרת, שהיה שייך בעבר לאחר מדודיו, גם 
הוא נין ונכד לדאהר אל־עומר נסיך הגליל. הבית, שנבנה בסוף המאה ה־19 
ברבות  בנצרת.  הקתולית  הבשורה  כנסיית  שוכן מאחורי  נאה,  טורקי  בסגנון 
השנים נשמט הבית מידי המשפחה ודאהר חזר ורכש אותו, שיפצו והקים בו 

מסעדה מקסימה ומקורית ביותר.
לגיל  בהגיעם  זהות  של  בעיה  מול  כצפוי  ניצבו  ואמיר,  מאי  הילדים, 
ההתבגרות. דאהר התעקש, בתבונה רבה, לדבר ִאתם ערבית למן ילדותם. שניהם 
מבינים היטב את השפה ומסוגלים לתקשר גם עם בני דודיהם ודודותיהם הרבים 
בנצרת. מאי, נערה יפה ופיקחית, לא נקראה לשירות הצבאי. בלשכת הגיוס, 
הקצינה  אותה.  גייסו  לא  מדוע  שאלה  הפטור,  על  אישור  לקבל  הלכה  לשם 
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אמרה שבדרך כלל אין מגייסים בנות ששם הסבא שלהן “אחמד“. היא כמובן 
היא מעדיפה  היום  הועמדה במבחן.  לא  כך שנאמנותה המורכבת  על  שמחה 
לחיות בברלין, הרחק מהארץ השסועה, המעמידה בוקר וערב את זהותה במבחן 
מכאיב. היא לומדת מדע המדינה וסוציולוגיה באוניברסיטת הומבולדט. לפי 
קמרוני  צעיר  מבולו,  עם  חייה  את  מחלקת  היא  המשפחתית  המסורת  מיטב 

שחור, משכיל וחביב.
סיפר  כאשר  מכך.  להימנע  העדיף  אך  לגיוס,  נקרא  זאת,  לעומת  אמיר, 
בלשכת הגיוס על אביו הפלסטיני, נאמר לו שאם ברצונו להשתחרר, כל שעליו 
לעשות זה להתאסלם. הסברתי לראש אכ“א כי יהיה זה מוזר אם נכדו של קצין 
אמיר,  גם  שירותו.  על  ויתר  צה“ל  להתאסלם.  יאולץ  צה“ל  של  ראשי  חינוך 
כמו אדם, מגלה נטיות אינטלקטואליות מובהקות. הוא לומד תרבות קלאסית 
באוניברסיטה העברית, אך מתעניין גם בעיצוב בגדים ולאחרונה החל ללמוד 

את מלאכת התפירה.
אדם ואמיר חשו שלימודיהם בבית ספר התיכון לא הספיקו, והותירו אצלם 
חסר רב בידע ההיסטוריה ותולדות התרבות. בשמחה רבה נעתרתי לבקשתם 
להשלים את חסרונם. מזה שנים אחדות אנו נפגשים בימי שישי אחר הצהריים, 
לשעה או שעתיים, ולומדים ביחד פרקים מתולדות העת החדשה. בימים שבהם 
נבצר מאדם להגיע, עקב עקירתו לתל אביב, אני מלמד את אמיר תולדות יוון 

ורומא. לאחרונה אני מלמדם לבקשתם גם את תולדות הציונות.
למשפחה המתוסבכת שלנו הוסיפה גם הילה נופך משלה. כמסופר היתה 
הילה בת־זקונים ממש, עם פער גילים ניכר בינה ובין אחיותיה. ביום שבו נולדה 
יצאה עינת לשירות הצבאי, ולטל כבר מלאו 14 שנים. הקשר שלה עם אחיותיה 
היה ועודנו טוב, אך רוב גידולה היה כבת יחידה. כאשר הגיעה לגיל הנעורים 
ובעלות משפחות משל עצמן. לאחר שסיימה את  נשואות  אחיותיה  היו  כבר 
לימודי התיכון באקדמיה למוזיקה בירושלים, עשתה הילה את שירותה הצבאי 
כעוזרת העורכת של ספריית “תרמיל“. השידוך לא עלה יפה, ולצערנו הרב לא 
היווה השירות הצבאי ניסיון חיובי עבורה. בינתיים היא התאהבה ביורם, בחור 
מבריק, שהיה כתב מבטיח בעיתון “העיר“. שמחנו על הזיווג, אך עד מהרה 
התברר שמחלת הסרטן שפגעה בו בנעוריו התעוררה מחדש. בתוך כשנה הוא 

נפטר, כאשר הילה סועדת אותו בחוליו עד לשעותיו האחרונות.
עד היום איני יודע אם בחירתה הבאה הושפעה מן הטראומה של מות יורם, 
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למוזרויות המשפחתיות שלנו.  היא מסוגלת לתרום  להוכיח שגם  או מרצונה 
נובי, פליט  מכל מקום, הילה התחתנה עם סלאח סירי, בחור סודאני ממוצא 
ממולדתו, שהתגלגל דרך מצרים לסיני ומשם לישראל. סלאח הוא בחור נאה 
ובעל קסם רב, אך נטול כל שורשים. הפעם הזהרנו את הילה במפגיע, שהיא 
נוטלת על עצמה משימה בלתי אפשרית. אך תמכנו בה ככל יכולתנו כאשר 
למרות הזהרתנו החליטה להתחתן עם סלאח. אכן, אשר יגורנו בא לה. סלאח 
לא מצא לעצמו עבודה סדירה ומספקת, והזוגיות שלהם אף היא לא עלתה יפה. 
בסופו של דבר נפרדו וסלאח עקר לשווייץ והקים שם משפחה חדשה. בארץ 
הוא השאיר לנו את יסמינה. ילדה יפהפייה ומתוקה, בעלת גוון עור דמוי “קפה 
בחלב“ ותלתלים רכים וגדולים. לצד הילדים האתיופים הנמצאים כאן, יסמינה 

נראית בהירה.
באופן  נסגרים  שונים  “משלנו“. מעגלים  אחר, הפעם  זוג  בן  הילה מצאה 
משונה. אמו של יאיר צדוק היא בת למשפחה תימנית, מוותיקי ראשון לציון. 
היא למדה בבית הספר העממי על שם “חביב“ שבו למדנו גם אנחנו. אביה של 
סבתא יוכבד היה השרת של הגימנסיה הריאלית בראשון לציון בשנים שבהן 
למדתי שם. הוא זכור לי היטב כאיש חביב, שִהרבה לשעשע את התלמידים 
במעשי קונדס ובחקיינות כישרונית של המורים. יאיר הוא מדריך תיירות מיומן. 
לראשונה יש לנו חתן שהתשתית התרבותית שבה צמח אינה זרה לנו. גם מיכל, 
שנולדה להילה וליאיר לפני חמש שנים, גורמת לנו נחת רבה. מתיקותה כובשת 
אותנו בכל אחד מביקוריה התכופים. לנעמה, בתם השלישית, מלאה לא מכבר 

שנה והיא משעשעת מאוד בניסיונתיה לכבוש את העולם.
חרף המגוון המשוגע המרכיב את משפחתנו, שוררות בה אחווה, רעות 
קרובות  לעתים  ונפגשות  זו  אצל  זו  מבקרות  הבנות  רבה.  נפשית  וִקרבה 
בביתנו. דומה שעלי להודות על כך בראש ובראשונה לאראלה, שביושרתה 
הבישול שלה —  ובכישרון  פוסקת  הבלתי  בדאגתה  לבה,  בחום  הקיצונית, 
כינסה את כולם תחת כנפיה ויצרה בביתנו אווירה שהכול אוהבים לחסות 
בצלה. סמלי היה הדבר שכמתנה ליום הולדתה ה־80 הזמנו לבקשתה את 
הבריכה  את  אהבו  הקטנות  באילת.  נאה  במלון  כיף  ימי  לשלושה  כולם 
אנחנו  הים.  חוף  על  בירה  בערבים  שתה  הנוער  מהדולפינים.  והתרשמו 
הסתובבנו עם אלו ואלו כמיטב כוחותינו, ומעל לכול נהנו כולם להסב סביב 

השולחן בארוחות הבוקר והערב.
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בחזרה למחשב

זה לי 18 שנה מאז התיישבתי ליד המכתבה ביד יצחק בן־צבי. חנה להב יצאה 
לגמלאות ואת מקומה תפסה יעל דינוביץ, אישה יפה ונבונה שממשיכה לסייע 
לי בכול. גם אנשי סגל אחרים פרשו, וצבי צמרת הוחלף ביעקב יניב. כשצבי 
נפרד ממני הודיתי לו על הסכמתו לאסוף אותי תחת כנפיו, על שזכיתי בבית 
חם ומקום טוב באמצע, שִאפשר לי להשתלב בחיים האקדמיים של המדינה. 
צבי הגיב ואמר, לא כמצוות אנשים מלומדה, שהתודה מגיעה לי שכן נוכחותי 
יניב  יעקב  של  בואו  עם  בו.  הפעילות  ולעושר  ליוקרתו  רבות  תרמה  במוסד 
הודעתי לו שעד מאה ועשרים עוד יש לי כמה וכמה תוכניות, ושבכל מקרה 
יוציאו אותי מכאן רק על אלונקה. הוא צחק, אך הבין היטב שאני מתכוון לזה 
ברצינות. מאז בואי ליד בן־צבי פרסמתי עשרה ספרים, ערכתי חמישה ספרים 
נוספים וכתבתי עשרות מאמרים, שהתפרסמו בקובצים ובכתבי עת אקדמיים 

בארץ ובעולם. יבול לא רע בפחות מעשרים שנה. 
ורדי,  רפאל  האלוף  ספרים.  שני  האחרונות  בשנתיים  הוספתי  הזה  ליבול 
שהיה המג“ד שלי במלחמת העצמאות, הפציר בי מזה שנים רבות לכתוב את 
קורות הגדוד. כל גדודי חטיבת “גבעתי“ עתירי הקרבות ונאפדי התהילה הוציאו 
לאור זה מכבר ספרי זיכרון, הערוכים כמו אלבומי משפחה: עדויות וזיכרונות 
מקוטעים של מפקדים ולוחמים, מסמכים שונים וכמובן צילומי חברותה והווי. 
גדוד 55 היה קצר ימים. הוא הוקם רק עם הפלישה באמצע חודש מאי 1948 
ופורק בדצמבר אותה שנה. חיילי הגדוד היו ברובם מבוגרים בעשר שנים מיתר 
חיילי החטיבה, ורבים מהם כבר היו מטופלים במשפחות. לכן לא שותף הגדוד 

בקרבות הקשים והופעל בעיקר בתפקידי שמירה והגנה.
הסכמתי לספר את קורות הגדוד, בדרך שונה מהמקובל — כמחקר אקדמי 
 40 נמנעת.  בלתי  אמפתיה  ומתוך  רצוף  נרטיבי  בשטף  גם  אם  אובייקטיבי, 
ארגזים שהכילו מאות תיקי מסמכים הועמדו לרשותי בארכיון צה“ל. אספתי 
אחרים  וממפקדים  ורדי  מרפאל  עדויות  וגביתי  מפקדים  של  רשומות  כמה 
אך  צנוע,  גדוד  של  סיפורו  ידי  מתחת  יצא  דבר  של  בסופו  בחיים.  שנותרו 
אופייני למדי, ומלחמת העצמאות משתקפת בו מזווית אנושית מאוד. טלי שלנו 
הפיקה את הספר ועיצבה אותו בהידור. יצא מתחת ידה ספר נאה במיוחד. רבים 
מאוד מאנשי הגדוד כבר הלכו לעולמם. חילקנו את הספר לאותם ששרדו, או 
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לבני משפחות שאיתרנו. בין אם משום ההידור המוצלח ובין אם משום הרגשת 
הקרבה היתרה שאני חש לכתוב בו, הספר הזה הוא מהחביבים עלי ביותר. 

משה דיין

את שנת 2009 הקדשתי ברובה לכתיבת ספר חדש ששימח אותי במיוחד, משום 
שהוא נתן לי הזדמנות לשוב ולעיין בכמה פרשות מרכזיות בתולדות מדינת 
ישראל. בסוף שנת 2008 הציעה לי פרופסור אניטה שפירא לכתוב עבור בית 
כחלק מסדרת  דיין,  קצרה של משה  ביוגרפיה  ייל  אוניברסיטת  ההוצאה של 
לערוך  נדרשתי  לא  היהודי.  העם  בתולדות  אישים  כמאתיים  של  ביוגרפיות 
מחקר חדש, אלא לספר את עיקרי קורות חייו, להסביר לקורא האמריקני את 
הנסיבות, לנתח את דמותו ולהסביר את מניעיו ומהלכיו. לרשותי עמד שפע של 
דברים שכבר פורסמו על דיין ומעשיו. הוא עצמו פרסם למעלה מאלף עמודים 
אוטוביוגרפיים, בספריו “אבני דרך“ ו“הלנצח תאכל חרב“, ואף בספרו “לחיות 
עם התנ“ך“. כמו כן ראו אור מאמריו ונאומיו מתקופות שונות. נעזרתי בספרים 
והערכות  אודותיו  על  דברים  יעל.  בתו  ובמיוחד  רות  אשתו  הוריו,  שכתבו 
שונות נמצאים גם בספריהם של אנשים רבים, שדרכם הצטלבה בדרכו של דיין 
ופרסמו את זיכרונותיהם. במהלך השנה ראה אור גם ספרה של נאורה בר־נוח 
“מקום טוב בצד“. נאורה ליוותה את דיין בפרקים רבים מחייו, ונעזרתי הרבה 
בתובנותיה. ראיינתי גם את נשותיו, רות ורחל. לא נמנעתי מסיפור הרפתקאותיו 
של דיין עם נשים ועוונותיו הארכיאולוגיים. כן לא נמנעתי משיפוט אישי של 
תפקודו, בחלקים שונים מחייו. עד מלחמת ששת הימים ראיתי את פעילותו 
המדינה.  על  שריחפה  המלחמה  מסכנת  ומוצדק  הגיוני  יוצא  פועל  בחיוב, 
לעומת זאת, מתחתי ביקורת בכל הנוגע לתקופת שירותו כשר הביטחון, לאחר 

מלחמת ששת הימים. 
בית ההוצאה דרש שהספר לא יכיל יותר מ־50,000 מילים באנגלית, והבעיה 
העיקרית היתה מה לא לכלול בספר. אף שלאורך כל הדרך בלמתי את עצמי, 
והשתדלתי לצמצם ככל הניתן, יצא מתחת ידי כתב יד כפול באורכו מן הנדרש. 
בראשית  לייל,  היד  כתב  נשלח  טובה  בשעה  רמה.  ביד  לקצר  אפוא  נאלצתי 
פברואר 2010. את הנוסח העברי אוציא לאור בהיקפו המלא, לאחר עיבוד נוסף 

עבור הקורא העברי. גם זו מטלה לא קטנה המחכה לי בשנה הבאה.
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שגרת יומנו

עד  קבועה.  כמעט  לרוטינה  והפכה  יומנו,  שגרת  התגבשה  האחרונות  בשנים 
בשחייה,  ימינו  את  לפתוח  נהגנו  שנתיים,  לפני  שעברנו  הקשים  לניתוחים 
בבריכת בית הלוחם שנכותי זיכתה אותי בחברות בה. מאז הפכה שגרת בקרינו 
יותר נינוחה. לאחר ארוחת בוקר משותפת מסיעה אותי אראלה למשרד. אני 
משתדל להגיע ללשכתי בשעה עשר ויושב אל שולחני, כותב, עורך או משוחח 
בטלפון, עד שלוש. בחזרה הביתה אני מנצל את הזכות היחידה שנותרה לי 
מימי שירותי בכנסת — נסיעה חינם באוטובוס. במזג אוויר סוער אני מרשה 
הזמן  את  מקדיש  אני  קל,  ונמנום  קלה  ארוחה  לאחר  מונית.  להזמין  לעצמי 
לפגישות בבית, לסיוע בעבודות הבית או לקריאה וכתיבה ליד מכתבתי בבית. 
בעיר.  בשפע  המוצעים  עיון  בערבי  ולהשתתף  מוזיקה,  לשמוע  מרבים  אנו 
אנו  בשבוע  פעם  לפחות  בביתם.  ולהתארח  ידידים  לארח  עדיין  מרבים  אנו 
ידידותנו עם  ונחמה הילמן.  ידידינו הוותיקים פיטר  סועדים ארוחת ערב עם 
נחמה ראשיתה בימי הלימודים באוניברסיטה העברית, בראשית שנות ה־50. 
לימים היא נישאה לפיטר, פרופסור לפיזיקה ופיזיולוגיה שהקים בירושלים את 
המוזיאון למדע. בלצון אנו קוראים לאירוע “המסעדה הקואופרטיבית“. אנו גם 
מרבים להתארח לסעודת שבת “כשרה“ אצל עינת ואריק. אני נהנה “לחטוף“ 

מנה של “יידישקייט“ נוסח מרוקו.
הבנות,  עם  יחד  חגיגית  בוקר  ארוחת  לסעוד  נוהגים  אנו  שישי  בימי 
בפינת האוכל שאראלה תכננה בקדמת המטבח. מכאן ניתן לראות את הנעשה 
בסמטאות שמאחורי הבית, ליהנות מירקּות העצים, שגבהו עד מעל לקומה 
הגרעינים  צלוחיות  סביב  המתקוטטים  הבר  ויוני  בדרורים  ולחזות  שלנו, 
שתלינו עבורם מעבר לחלון. חיינו נעשו יותר רגועים, אך לא פחות עשירים 
כמו  אנו שואבים עתה,  והציבור  ענייני המדינה  על  ופעילים. את התובנות 
כולם, מתוך כלי התקשורת. איני אוהב לשבת מול קופסת הקסמים, אך על פי 
רוב איני מוותר על תוכניתם של לונדון וקירשנבאום, או על יעקב אחימאיר 
הסובב את העולם במוצאי שבת. את דעותינו אנו מבטאים בחוג חברים או 
בשיחות בינינו לבין עצמנו, שוב לא במקומות ציבוריים. מדי פעם פונים אלי 
מהרדיו או מאחת מרשתות הטלוויזיה, אך בדרך כלל אני נעתר רק כשמדובר 
בהיסטוריה. את העבר, דומני, אני מבין. מה שקורה היום מלהיב אותי פחות 

ולא תמיד נהיר לי.
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אותות זקנה

גם  נלאצתי  לכן  הדרך,  כל  לאורך  חוויות,  ועתירי  אינטיסיביים  היו  חיינו 
להחמיץ דברים רבים. בספרייתי ספרים רבים שתמיד רציתי לחזור ולקוראם 
שנית. בשנים האחרונות הוצאתי מהבית מאות ספרים, אך עדיין נותרו מאות 
רבות שבהם אני רוצה לקרוא ולבי אינו נותן לי לסלקם. לאחרונה חזרתי לקרוא 
וירג‘יניה  ג‘ויס,  זולה,  דוסטויבסקי,  טולסטוי,  פושקין,  משל  קלאסית,  ספרות 
וולף ואחרים. מזה שנים קראתי בעיקר ספרים שהיו נחוצים לי בעבודתי, ולא 
ענקי הספרות העולמית. מקריאת שירה  היכרותי עם  לי להשלים את  הזדמן 
לא מנענו עצמנו אף פעם, אך יותר מתמיד אנו מנסים לעקוב אחר החידושים 

בתחום זה.
מדי פעם מכרסמת בלבי דאגה. מה יעשו ילדי עם כל אלפי הניירות שנותרו 
במגירות שאצרתי, בתקווה שיום אחד אחזור אליהם. את מכלול ניירותי מימי 
מחלקת הנוער והחלוץ העברתי מזמן לארכיון הציוני, וכמה תיקים מימי הצבא 
שלחתי לארכיון צה“ל, אך עדיין נותרו ערימות לא מבוטלות שהזמן הדרוש 

למיונן אינו עומד לרשותי.
בכך  מהרהר  אני  פעם  מדי  ומכרים.  ידידים  לעולמם  הולכים  לאט  לאט 
שהחיים נגמרים והדרך כבר אינה כה רבה. עם זאת, גם בעניין זה שפר גורלנו 
ועדיין אנו שומעים הכול, רואים הכול והולכים על רגלינו, לאט יותר ולא כל 
כך זקופים, אך ללא עזרת מקל. גם הזיכרון עדיין טוב, בסך הכול. בשנתיים 
האחרונות עברנו מספר טראומות רפואיות. במאי 2008 נסענו לניו יורק לרגל 
ובעודנו  עזה,  סופה  של  בעיצומה  כמרצה.  השתתפתי  שבו  היסטוריוני,  כנס 
מנסים לתפוס מונית, אראלה נתקלה בׂשבכת הרכבת התחתית, נפלה ושברה 
הועברה  מספר  ימים  וכעבור  חולים,  בבית  אושפזה  היא  הירכיים.  אגן  את 
באמצעות אמבולנסים ואלונקות למטוס שהחזיר אותנו הביתה. בסיעודה של 
מרינה, צעירה רוסייה יפה ששכרנו לעזרה, הכאבים הקשים חלפו וכעבור מספר 
חודשי החלמה חזרה אראלה לתפקד כמעט כרגיל. גם אני נאלצתי לעבור מספר 
רגיל.  לתפקוד  חזרתי  מהרה  ועד  יחסית  מהירה  היתה  החלמתי  אך  ניתוחים, 
משמשים  ואנו  יותר(  או  )פחות  כבריאים  אותנו  ומגדירים  חוזרים  הרופאים 

כ“פיליפינית“ זה לזה.
ליתר ביטחון התקנו לאחרונה בביתנו מעלית נאה, עם פיר מזכוכית שממנו 
ניתן לראות את השכונה. התקנת המעלית היתה כרוכה במאבקים לא מעטים 
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עם העירייה. נאלצנו להעתיק את עץ הדפנה, שצמח מחוטר קטן שהבאנו לפני 
שנים רבות מבית אבא. עתה אנו נהנים כל פעם מחדש, לעלות במעלית ולראות 
אנו  אין  שוב  התא.  באחורי  הקבועה  הגדולה  במראה  המכובדת  שיבתנו  את 

משתמשים במדרגות הישנות.

✦ ✦ ✦

יש בחיינו שניות מוזרה. יותר מבימי בחרותי אני חש בעוצמה רבה את עצם 
שמחת הקיום ואת היכולת לחוש ביפי העולם. אנו מרבים לצאת בימי שבת 
בכלניות  או  הסלעים,  בין  המציצות  הנפלאות  ברקפות  להביט  יהודה,  להרי 
המציפות באוֶדם יופיין שדות מוריקים, ובתּורמּוסים סגולים המכסים את שולי 
ההרים. מראות של ילדים מחייכים ונערות יפות מציפים אותי במין אושר תמיר. 
מצד שני, מדי בוקר, כאשר אני מעיין בעיתון, עוטפת אותי עצבות על השקיעה 
המדינית והמוסרית הפוקדת אותנו. השלום נראה רחוק מתמיד. הבושה מכסה 
אותי למקרא מעשי העוול והאיוולת שעושה המדינה. מעציבה אותי הסלידה 
ומתרחבים בארצות המערב.  חוגים הולכים  ישראל בקרב  שמעורר שמה של 
ידידי אבי שליים כתבות שטנה שהוא מפרסם בעיתוני  מדי פעם שולח אלי 
בריטניה, נגד מדיניותה של ישראל בסכסוך. אני מתרגז, אך לצערי עלי להודות 
שחרף ההפרזה שהוא נוקט, קשה להפריך את רוב טענותיו. יכאב לי מאוד אם 
ישראל תיהפך למצורעת, כשם שהיתה דרום אפריקה, אך חוששני שזה מה 

שמסתמן. ואולי אין שום דרך אחרת לנער את העם ממשוגותיו.

✦ ✦ ✦

שנים רבות חשתי כ“צעיר בחבורה“. נולדתי בסוף השנה האזרחית, ורוב חברי 
לכיתה היו מבוגרים ממני והקדימו להתבגר. בצבא הייתי בין צעירי המפקדים 
של דור תש“ח, ובקרב קציני צה“ל הייתי על פי רוב הצעיר בחבורה. נהגתי גם 
להתייחס אל עצמי כאל צעיר, עד שבהגיעי לגיל 40 העירה לי אראלה ששוב 
איני צעיר כל כך. עתה, בגיל 82, אני נוכח שיש בי מן גאווה משונה על היותי, 
לעתים קרובות, הזקן בחבורה. בקרב הקהילה האקדמית אני נפגש עם חוקרים 
ותיקים בני גילה של בתי, ועם חוקרים צעירים בני גילו של אדם נכדי. מדי פעם 
אני נתקל במישהו ששמע הרצאה מפי בקורס הקצינים, לפני יובל שנים. רבים 
יותר הם צעירים “שלא ידעו את יוסף“. כאשר מישהו פונה אלי בטלפון בשם 
“מרדכי“, ברור לי שהוא מעולם לא שמע עלי. אני אומר לאראלה, ברוח טובה: 
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Sic transit gloria mundi )כך חולפת תהילת עולם(. לא צר לי על כך, להפך, 
אני חש שמחה על כך שהארכתי ימים וחושי עוד עמי.

✦ ✦ ✦

מדי פעם אני חושב על המוות. זמן לא רב לפני מותו אמר לי מרטין בובר: 
כוונתו.  את  מבין  אני  עכשיו  רק  למות.“  מפחד  אני  מהמוות.  מפחד  “אינני 
החשש מייסורי המוות, ואף הפחד להמשיך לחיות לאחר כלות הכוחות, מובנים 
לי היום היטב. אך גם אני חושב על קץ חיי מתוך סיפוק ונכונות. ספר זה מעיד 
עד כמה היו חיינו עשירים, פוריים, מעניינים ומלאי סיפוק. הקץ הבלתי נמנע, 
שאין אחריו מאומה, נראה לי ממרומי גילי כהשלמה ראויה לכל אשר קרה. 
אצטער על כמה דברים שרציתי להשלים, אך יהא עלי להודות שאני יוצא ורוב 

תאוותי בידי. מחשבה זו היתה מונחת ביסוד החלטתי לספר את סיפור חיי.




