
 של בתו נוצריה, גרמניה כבחורה התגלה
המלחמה. בזמן שנולדה מיינץ, עיריית ראש

 העיר־העתיקד, על הסתערו צנחנים *0
ל ממשיכים הלגיון־הערבי חיילי בעוד | }

 כשהפצועים התקדמו׳ הצנחנים אש. המטיר
מאחור. ממתינים

ל והחלה בלונדית, בחורה הופיעה ואז,
 סביבה, נפלו כדורים לפצועים. עזרר, הגיש

 בריצה עברה והיא לידה, התפוצצו פצצות
 פגעה לא והאש לאש, מתחת לפצוע, מפצוע

בה.
ה אחד בהזיה מילמל בלונדי!״ ״מלאך

 הכינוי, נולד וכך אותה. שראה פצועים
 חבשה הפצועים, בין עברה עת אותה שליווה
 ושלחה שלה, לאמבולנס אותם הכניסה אותם,,
ל המשיכה עצמה היא לבית־החולים. אותם

מקום. לכל הלוחמים. עם התקדם
 בבית- הפצועים היא. מי ידע לא איש

מצאו ולא אותה, חיפשו עליה, שאלו החולים

 שזה חשבו בנית
 סיבו נאשו אגדה,

הצנחנים מנעד זאת
 בת־ לה קוראים בתל־אביב. באוניברסיטה

 הטהור הישראלי שמה ולמרות המזרחי, עמי
 ראש של בתו נוצריה, אמיתית, גרמניה היא

מיינץ. העיר עיריית
 ישראלית להיות נוצריה נערה הגיעה איך

 אמיתייתז צברית אלא ישראלית סתם ולא
הת לביקור, ארצה הגיעה היא מאוד: פשוט
 (העולם המזרחי יורם ישראלי, בבחור אהבה

מש איתו. והתחתנה התגיירה ),1371 הזה
 תמימותי שנתיים במשך אותה החרימה פחתה

 אביה, השלים חודשים ארבעה לפני ורק
 של החדשות והאזרחות הדת עם העיר, ראש
בארץ. לבקרה ובא בתו,

 לגרמניה נסעה היא הזה הביקור בעיקבות
 אח אמה, של ההולדת יום את שם לחגוג
 העשרים ההולדת יום ואת המשפחתי, הפיוס
ה התחילו בדיוק ואז עצמה. של וחמש

מאורעות.
 עד בגרמניה תישאר שבתו בטוח היה האב

 שלא בפניה התחננה האם העניינים. שירגעו
 יום אפילו חיכתה לא היא אבל ארצה, תחזור
וחזרה. חפציה את ארזה אחד,

 במבטא מספרת היא הגעתי,״ שבו ״במטוס
 כולנו איש. שלושה־עשר רק ״היו קל גרמני
 הכותרות בכל והתרגשנו. עיתונים קראנו

פח לא שלישית. עולם מלחמת כתוב: היה
שלי. לארץ חוזרת שאני שמחתי דתי.

 היתר, הדרך שלי. לבית לירושלים, ״נסעתי
 רכב שום ראו לא ותותחים. טנקים מלאה
 רציני. באמת שהעניין תפסתי פתאום אחר.

דוד.״ למגן תיכף ונסעתי הביתה, הגעתי
★ ★ ★

ללדת:״ החלו הנשים ״כל
 משום רבה, בשמחה שם אותה יכלנו ף*
\ האמ נהגות משתי אחת היא שבת־עמי /

 אמרו בכלל. ובארץ בירושלים היחידות בולנס
 ״התברר החלה: והיא להתכונן, להתחיל לה

 לעבוד נשארתי מקולקל. שלי שהאמבולנס
בתחנה.
הפצועים, בל מלבד נורא. לילה היה ״זה

 בעת הגיעה ,57־731 שמספרו האמבולנס עם בוז־מוי, 71|1̂|!1!¥]
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פגזים. התפוצצז כשמסביבה לרמת־רחל, הגיעה והיא בארמון־הנציב, היתה היא העתיקה,

 מפקד־ה,צנחנים גור, מוטה אלוף־משנד, אותה.
 שהיה והודה ברדיו, בשידור עליה סיפר
 באה מאיפה שמה, מה היא, מי לדעת רוצה
הלכה. ולאן

¥ ¥ ¥
שלי״ לארץ ״חוזרת

ו צעירה צברית כמו נראתה יא
 הפצועים, אחד עליה סיפר עליזה,״ | ן /׳/

ש חיוך כזד, בעיניים, שובב חיוך לה ״היה
 בוודאי היא הקיבוצים. בנות אצל רק רואים

 אמיצות.״ בחורות להם יש קיבוץ. מאיזה באה
שה ידע לא מהחיילים ואיש ידע, לא הוא
מרצה אלא קיבוץ בת אינה הבלונדי מלאך
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 שהיו נשים ללדת, הנשים כל פתאום התחילו
 פתאום קיבלו תשיעי שמיני שביעי בחודש

אמ בדחיפות לשלוח צריך והיה לידה, צירי
לבתי־ר,חולים. אותן להביא בולנסים
 בקטמון, לדך למשגב כולן את ״הפנו

 ליולדות, מיוחד כבית־חולים התקינו אותו
 פצועים להביא אמבולנסים שלחתי הלילה כל

 קיבלתי עשר, בשעה שבבוקר, עד ויולדות,
 חובש, עם יחד נשלחתי שלי. האמבולנס את

פצועים.״ להוציא לרמת־רחל. אשכנזי, קובי
ב הגדולה ההפגזה באמצע היה ״זה
 בקעה. שכונת דרך נסעתי נורא. פחדתי יותר.

ש מטר חמש־מאות של דרו חתיכת ,והיתד
הם לכדורי־הירדנים, לגמרי חשופה היתר,

חוסיו! מלאו

, ^ לי!״ מיועדת היתה זו ״פצצה
בחז שהיתה למרות לפגוע ניסו מרחוק, בה שהבחינו הירדנים לרמת־רחל. בדרך פתוח, באיזור לח

511


