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 הגיבור דמות היא העשרים המאה של1\
 פנינים על־סיו) שנעשה (ובסרט בספר
 אנדז׳יייבסק׳י, ידי הפולני הסופר :של ואפר

 המחתרת ׳גיבור של מגעו את המתאר
 ׳למהלך- לןשו!ב רעלוו :תם שזמנו הצעיר,

 אינו שג״בור־המחתרת אלא יתקין. היים
 לא כמו נוהג לחם, ׳שלמענם לחיים ׳מסכין

מעולם. דברים היו
 של מינויו׳ עם מתעוררת הומה תחושה

ל הממשלה ראש כיועץ פאגלין עמיחי
 שעבר ובשבוע יאמר הוא בטירור. מלחמה
 להתעניין הפסקתי ״לא :עיתונאי בראיון
 שהולך כמה היטב מתמצא ואני — בטירור
כיום...״ בשטח

 בשנת בתל־אביב נוליד פאגלין עמיחי
 אותם של הבינוני המעמד מן בבית ,1923

 ׳סאותה המקובל .בחינוך זכה הוא הימים.
 קטנה למעבדה רב ומן .והקדיש תקופה,
 תיר־ מייצר יהתל בה ׳אביו, בבית שהקים

 בהיותו יעוד דינאמיט של אישית כובת
התיכון. סבית־הספר החמישית בכיתה

 עמדו ,18 בבן ־בהיותו ,1941 בדצמבר
 אוניית־ הארץ מתופי להרחיק הבריטים
 פליטים 769 ובה סטוומה, בשם מעפילים

שהש ראנלין, עמיחי מאירופה. יהודים
(גידנ״ע) גדודי־הנוער על עת באותה תייר

 נוספים ׳תלמידים עם יחד עסק ההגנה, של
 : היה שתוכנם ההגנה של כרוזים בהדבקת

 ארץ־ישראל מחופי ׳פטרוטה׳ תורחק ״אט
 עוד פעתה.״ העיברית החרב תייטלף —

 וכוונה האונייה, הורחקה הלילה ׳באותו
 הטילה בבוקר למתרת תורכיה. ■לחופי

 לשלוף נערים אותם על ההגנה מיפקדת
 את בסכיניהם ׳ולגרד ׳חעיברית, החרב יאת

סדי־עטל. ׳אמש שהדביקו הכרוזים
 עמיחי הלך הפרוזים יאת לגרד תחת
(ש בית־צורי אליהו חברו אל פאגלין
 אליהו עם ויחד ללח״י הצטרף יותר מאוחר

 ממנו וביקש מוין) הלורד את רצח חכים
ל׳אצ״ל. לגייסו

 לאצ״ל פאגלין התגייס שבה בתקופה
מ הבריטים, ׳נגד מפעולה האירגון ׳נמנע
ברי של המילחמה בחשיבות שהכיר אתר
 זו שעמדה אלא הנאצית. בגרמניה טניה

החד מחבריו ׳ולכמה לפאג׳לין !נראתה לא
 החליט ׳מחבריו ׳שניים עם יחד באצ״ל. שים

 שבאותה מאחר עצמו. דעת על לפעול
 כדי־ שלו הכימית במעסווה פיתח :תקופה

 עצמית, מתוצרת דינאמיט מלאים חלב
פיצוץ את חבריו עם יחד תיסנן הוא
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 הבריטית מטיל האחים חברת של משרידיה
 מכריו כמה הכניסו השלושה בתל־יאביב.

הת ואלה החברה, למ״שרדי פאגלין ישל
 חבריו ושני עמיחי המיועד. בזמן פוצצו
קודם עוד שהכינו, כרוזים להדביק יצאו

משמאל) (לגסה, פאגל־ו

 את להסביר על־מנת ׳הפיצוץ, הדי ששככו
 פטרול על־יידי ׳נתפסו יהם פעולתם. מטרות
 ב־ נאמנות !מסות חבטו ■שחייליו בריטי

הנערים. ׳שלושת
פאגלין עמיחי הפך שנים ישלויש תוך

ל אצי מיפקדס הבר׳ בין

 במחלקת־המיבצעים טעמוידי־יהתווו אחד
 בצדדים הטיפול על והופקד חאצ׳׳ל, של

ההחלקה. של הטכניים
 -פאגלין יאל הגיעה 1945 שנת ובראשית

 לשדה־ הצמוד בריטי צבאי שבמחנה ידיעה
 הב. נשק מצד (עקרון) כעקיר התעופה

 ומשא- התנהל עת באותה שממש ידע החא
 והלח״י האצ״ל ההגנה, בין השאי ׳ומתן

 היה בחור המרי״. ״׳תנועת הקמת בדבר
 לבצע האצ״ל למטה :להציע ■טעם שאין לו

 בנושא פעולה לא ובעיקר ׳כלשהי, פעולה
 שפעולה חששו וחבריו פאגלין נשק. רכישת

ההגנה. לידי הנשק למסירת תביא כזאת
מידי קומץ עם פאגלין ■שערך ׳בפגישה

 ״בגין ::מהם אחיד יאמר ופיקודיו, דיו
 פי,ישמעת״ כענייני חוכמות יודע אינו

 ״שטויות. היתה: פאגלין של ותשובתו
 לאותו אנו זקוקים כמח יודע, כמוהו מי

 נפעל קשורות, ידיו שהיום — אלא נשק.
 וכאשר ׳האירגון׳ כשם לא עצמנו, דעת על

 אותנו יוכיח לא כידינו, תהיה ׳הנדוניה׳
 ידע פיאגלין ואכן, המעשה...״ על המפקד

סח. הוא מה
 הפעולה את ׳בגין מנחם ומתאר בתמרד

ה הצבאי האיר׳ג׳ון :מיפקדת יוזמת כפרי
 עמיחי את :מסנה בגין אין בטיפת לאומי.
שלו המקובל מחתרת בכינוייה פאגלין
 למושא- :במקביל ״,גידעון״. אלא — ״גידי״

 התמסר איירגוני-הטחתרת שלושת בין ׳ומתן
 ׳כליימשחית, כמה להמצאת פאגלין ׳עמיחי

 בחשמל, המופעלת יסבדה ©דגמה : :וביניהם
 -ע,3 יותר מאוחר לה קראו שהבריטים

שהומ ה״׳דווידקה״ את המזכירה מרנטה
 הוא כמו־כן ההגנה. אנשי על־ידי צאה

 שלא מוקשי־נעילה ;של סדרות המציא
 — הרכבתם לאחר לפרקם ואו ניתן:להסירם

רכבות־משא. עבור לרוב שנועדו מוקשים
הברי על-ידי נלכד תקופה באותה וממש

 ליבני אייתן האציל שיל קצין־המיבצעים טים
 ומונה סאגלין ועמיחי חסריהמסת), (כיום

 עם יחד האצ׳׳ל במיפקדת וחבר בגונדר
 גרה־ (יעקב אמציה לנדוז&ו), (חיים אברהם
 יואל סטולינצקי), (בצלאל עמיצור בארד),
 ואלי טהורי) (דויד יצחק עמרמי), (יעקב
 הסשא־ומתן במהלד שושוחרר תבין), (יעקב

 עין- בקיבוץ ׳מכילאו המחתרת אירגוני בין
ה״סזון״. !במהלך הובא לשם :הירוד,
 פאגלין החל המרי״ ״׳תנועת הקמת עם

 יצחק עם סשייתוףיפעולד, מיבצעים מתכנן
 אחדי הלח״י. של וקצין־המיבצעים שידה

סר- נעצרו שבמהלכה השחורה״ ה״ישבת




