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.את הדבר בשמחה לידידיו ,שליבם כמעט
נישבר בקיחבם.
מדי יום היד .שדד .עובד ׳בבוקר׳ מכתיב
!לרות ליבני ,הסתבנית ,את הפרקים החא-
שוונים ישל ׳סיפרו השני! .אתרי הצהריים
היו הכאבים מתגברים׳ ושוב לא יכול
לעבוד .אולם אקש לא שמע ואי־פעם אנחה
מפיו ,ומבקרים היו מוצאים אותו כ׳שחיון;
עדין על שפתיו ועיניו שופעות ט׳וב־לב
נבון ,כרגיל.
חודש לפני המוות ,אתרי בדיקה ,קבע
הרופא שחייו יימשכו עוד ׳שבועיים בלבד.
!אולם רוחו של האיש הזימה את הרופא —
!מבלי לדעת ׳כי סופו ׳מתקרב בעקביות
ואכזרית ,׳ומתוך שליטה ומוחלטת בכל ׳פו*
!חות שכלו ,המשיך לחיות .הוא סירב לע
בור לבית-החולים ,גם סירב להפנים לביתו
ואחות קיבועה .ידידיו מצאו פשרה — שרה
יופה ,הובשת פלמ״חית ותיקה ׳ובת מיש־
פחה !פלמ״חית מפורסמת ,הוכנסו לביתו.
היא שהתה לידו עד צאת נ׳שמתו .מלווה
קבועה :אחרת בכיברת הדרך האחרונה

אמר חריש.
ליד ׳מיטתו ,בבית־החולים ,היו שרה
יופה ,הנה סגה ,יעקב סל׳ומוז וישראל
גלילי .הזקן נסם .והנד .במאבקו האחרון,
,נתגלתה רוחו יותר מאשר בסל קרב קודם
בחייו .גם בגסיסתו ,עד רגעו האחרון
!ממש ,לא חלשה רות זו .בז־ת׳מותיד .רגיל
מאבד !במצב זה את השליטה על פעולות
גופו .לא כן יצחק שרה.
ניתנו לו סמי שינה ,אולם הם לא
פעלו .״אני !עייף !״ אמר ,״אני צריך כבר
לישון!״ וב׳פגוחו אל חנה סנה, :״דוקטור
)בהדגישה( הנה סנה — האם אין המדע
הרפואי מסוגל ליישן אותי?״
הוא פנה אל הקיר ,ביקש כי סולם ילכו
לביתם .״׳מה יש ל״ ישאל ,״למה אתם לא
עוזבים?״ חגה סנה אמחה כי יש להם
זמן ,כי יחכו עד שירגקש יותר ,טוב.
״ימי נימצא כאן?" ושאל! ,מבלי להס
תובב אליהם .בינתיים הופיע גם משד.
סנה .ישראל גלילי יצא יסדי לטלפן ליגאל
אלון לאנגליה ,להודיע לו על מצב הזקן
ולבקשו לחזור מיד .אולם יגאל לא הספיק.
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קציני צה״ד נושאים את ארונו של שדה אד הקבר*
הזקן יקום ויגיד  :״לחיים !״
היתד .ד״ר חנה סנה ,אשתו של משה סנה
)שגם היא ,כבעלה״ רופאה(.
לעיתים תהו הידידים אם אמנם מאמין
הזקן לדיבר״חם ,או שהוא מסתיר מעיני
הם כי יודע היא את מצבו .הם ניסו לוודא
את הדבר באופן דיפלומטי ,לשמוע מפיו
הוראות לעתיד ׳מישפחתו .אולם הזקן לא
זז מאופטימיותו .אם כי היו גם לו הת
קפות של יספק .באחד הימים .׳אמר ליעקב
סלומון  :״!איש אחד ׳נמאס עלי — האיש
יצחק שדה...״ סכל זאת הבטיח לשרה
י׳ופד ,לתת לה בהזדמנות סידרת הרצאות
על הציור הקלאסי ,למען תבין את ציורי
ביתו .זה היה  48שעות לפני הסוף.
ביום האחרון הדגיש שדד .כי חל בו
■ שינוי .״׳מה קרר .לי ?״ שאל את סלומון,
״אני !מרגיש את עצמי בל כך הלש! אף
פעם לא הרגשתי עצמי הלש...״
הרופא שהוזעק העיף מבט בגופו .שה
עור היד ,׳תלוי יממנו ושרידיו הגאים נעל־
ימו, .״איני יודע איד הוא הי עד עכשיו,״
התפלא .אחר הודיע :הוא יכול למות כל
רגע.
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ך* שבא האמבולנס להביא אותו
לבית־התולים ,שכב על האלונקה,
העיף מבט אחרון ובגנו היפה .״ראו כמה
יפה השמש המשליכה אור על הפרחים,״
* ראשון מימין משה דיין.
העולם הזה 2086
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אין ׳ספק ששדה סבל באותם רגעים
ייסורים נוראים: .אולם הוא לא נאנח,
לא השמיע קריאת ׳סאב .המילים האחרו
נות היו מוקדשות לפ׳למ״׳חאית המסורה,
׳שבילתה לידו את החודש האחרון .״שרה״.
שדד...,״ מ״למל ,בנראה כדי לבקש משהו.
׳אולם הוא ׳לא סיים ׳את המשפט.
׳ברגע האחרון יממש נכנם להדר משה
דיין ,שהביא במכוניתו מטבעון את איזה,
הבת הבכורה ,ובעלה .אולם שדה שזב
לא הרגיש ׳בחם .ובשעה  21.08נפח את
׳נשמתו׳ ,׳סשלידו ׳שני ראשי המיפקדד ,ה־
׳ארצית ׳של הוזמה ,הניסו מקמי הפלמ״יח
משה דיין ,׳מפקד גדוד פלמ״חי וחובשת
פלמ״חאית.
היתד .זאת חברה סמלית .למוסך במד,
שעות אחרי מותו :שחב ■קטר .לחיים הת־
קופד ,הגדולה ,אשר יצחק שדד ,היה ראש
׳מעצביה: ,תקופת ההתנדבות !והמופת האי-
וסי ,׳ההכרח הפנימי ׳והצו המוסרי ,תקופה
של אידיאלים פשוטים ובלתי מתפשרים,
חסרת קנאות ושנאה.
תקופה ז׳ו מחה לפני יצחק שדה .אולם
כל עוד חי הוא ,בביתו הקטן בשכונת
גכעת־עלייה ,היד ,נדמה שעוד יש !תקווה
להחיותה.
ואולי גם לא מתה .על קברו של טר׳ומ-
פלדור נולד יצחק שדה .אולי יוולד טרומ-
פלדור השלישי ׳על קברו של הזקן.
כמה חברים הגו את הרעיון להדליק
מדורה עיל הקבר ,לשתות כדת .׳אמר אחד
׳סהם :״הזקן יקום :ויגיד לחיים!״
!ואולי יגיד ,כפי שאמר דקות מעטות
לפני ׳מותו  :״מי נמצא סאן !״
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