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 את שייב ■מתאר ראשון מעשר זיכרונותיו
 :ימים באותם שמיר, יצחק של דמותו

 ! חיים של כעניינים המרוכזת ״קפדנותו
 מחו־ אותח מכין שהוא פעולה כל ומוות.

 על סומר הוא אין לפרטי־פרטים. עד •מכת
 שום משאיר הוא אין דכר, כשום האחרים

 לראות הוא חייכ האחראים. להחלטת פרט
המש כל עם כימעט לדכד כעיני־, הכל

 האנשים על אהוכ הוא כפעולה. תתפים
 הוא אם כטוח, אינני אכל משוס־כף.

 כי משום־כד, ההיסטוריה על גם אהוב
כצע צועדת ריתחה, כתקופות כייחוד זו,

 כו־ יוניה וקפדנות ומהירים, רחכים דים
 אנו עושים כאשי זמן, כעכור אותה. למת
 גדלנו לא למה ■שואלים החשמן את

 זאת יסכירו אצ׳׳ל, גדל כאשר בכמות
 י כאותה בראשם, וגרא שלנו, האחראים

מיכאל,..״ של וחומרה איטיות
חב של האיטי המיספרי הגידול למרות

 בפעולות והתעוזה שהגידול הרי לח״י, רי
 אצ״ל. של אלה מאשר מונים עשרת היו

בהשתת פגישה, נערכה 1944 בפברואר
 שהציע בגין, עם וילין־מור, מיכאל פות

 חיסול ואת האירגונים, שני את לאחד
 לרזיאל). יאיר (בין 1940 קיץ של הפילוג
העקרו ההצעה את דחו וילין־מור שמיר

 1 היו לבגין שיתוף־פעוילה. והעדיפו נית
 שהיו והגדרות מונחים על לוותר :תנאים

הזר״ ״השילטון :כמו לח״י, בפי שגורים
 נשאל כאשר הבריטי״. ״האימפריאליזם או

שה מציע הוא כיצד פגישה באותה בגין
 ״שילטזן היתד.: הצעתו יכונו, בריטים

 ״הכרה לח״י .מאנשי תבע כן הדיכוי״.
 שלא דבר הדור,״ מורה בתור בז׳בוטינסקי

ולילין־מור. לשמיר נראה
 לרצוח ניסיון־נפל נערך באוגוסט 8ב־

 מק־ הארולד הבריטי, הנציב־העליון את
בספ 12ב־ מיכאל. של בתיכנוסו מייקל,
 לוחמי על־ידי הומת שנה יאותה של טמבר
ש וילקין הבריטי הבולשת איש הלח״י
 מעצורי־ ושרביים ׳ואידיש, עברית דיבר

 עי־ ואת מעצרם את לו חבים המחתרות
נוייהם.

 יצחק החל לח״י שבפעולות הנועזת יאת
 פקד כאשר ,1942 בסוף עוד מתכנן שמיר

 לח״י של סניף להקים גפנד בנימין על
 סניף נשא 1944 בנובמבר 6ב־ במצרים.

ל !נורה אחר־הצהריים יום אותו פרי. זה
הברי הממשלה חבר מוין. הלורד מוות
 אליהו על־ידי — במצריים שר־תושב טית,
 והוכנו שנבחרו בית־צורי, ואליהו חכים

הע מתוך שמיר, ■יצחק בידי זו לפעולה
סגולותיהם. מיכלול של מילאה רכה

 לאצ״ל לדווח שלא החליט לח״י מרכז
ומוז המציויינות מסיביות זיו, פעולה על

 ילין־מור: של ישראל חרות בלוחמי כרות
 ההם, בימים דכקו, עדיין אצ״ל ״כמפקד

 החי־ לו שהנחיל המדדטבתיות, המיגכלות
 כלכי, ספק היה לא הרוויזיוניסטי. ניד

 ואת הפעולה מהות את לכגין נגלה שאם
 התנגדותו את להכיע יחסם לא מיקומה,

ני כשלל אותנו, לשכנע וינסה המוחלטת
 שנבטל מראש, לנו היו שידועים מוסים

 • הלורד של רציחתו ואכן, הפעולה...״ את
 של מצידו הצפוייה לתגובה הביאה מוין
 של בישיבה הפרוטוקול, לפי שאמר, בגין

או מעמיד הזה ״המיקרה : אצ״ל מיפקדת
 כקשר סופית החלטה של הכרח כפני תנו
 (על ׳החורגים׳ לביו כינינו היחסים עם

 לסלוח נוכל לא ׳הפורשים׳). מישקל
 פגישה, באותה איחר משתתף להם...״

 ב־ להדגיש ״עלינו :יאמר מרידוד, יעקב
 מלח״י, הסתייגותנו את יתרה בהבלטה
 אלינו,- כיחס כלתי־הוגנת כצורה שהתנהגו

 להם להאמין יותר באפשרותנו ושאין
 איתן ׳נוסף, אצ״ל מיפקדת חבר כמישהו...״

 ־י קשות איתס לדבר ״עלינו :אמר לייבני,
וכדורות.״

 בני עברו מוין הלורד רצח אחרי מעט
 ושולמית בבני״ברק, להתגורר שמיר הזוג

 כפרדס. צריף •שם ״שכרנו : מספרת שמיר
׳כע כאחי־כעלי. והתראה זקן גידל יצחק

 ליצחק ששימש הבחורים אחד היה לי׳
 נולד צריף. כאותו איתנו וגר כהסוואה,

 מי כנראה שניחש הפרדס, כעל יאיר. כני
 כין כזה ׳דימיון לומר היה נוהג אנהנו,

!..,״ראיתי לא עוד אהי־אביו לביו הילד

חמעצו
 שמיר יצחק פעל תקופה אותה ^
לו כחטיבה ליח״י של אירגונו למען ^

 עברו, לח״י חברי צבאית. ׳במתכונת חמת
שבו קורס־לחימה, להנחיותיו, בהתאם
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