
 טוראי אלבז, נתן של הגבורה מעשה שיחזור
 שסוכן• בעת כבד אסון שמנע ״גבעתי׳/ בחטיבת

 כאוהל השתהדרה שניצרתו רימון־יד על כגופו
 החיילים נראים למטה כתמונה חיילים. מלא

 האוהל כסידור עסוקים אלבז, עם כאוהל שהיו
 באוהל היו כתמונה החיילים כל הנשק. ובניקוי
 מימין, רב־טוראי מלכד המעשה, מטעת

 התמונה שנהרג. אלבז של מקומו את הממלא
 האוהל, פנים — הגורל הרה הרגע את מתארת

 של נקישת־המוות שמיעת לפני בודדות שניות
 מימין כתמונה בפירוקו. עסק •טאלבז הרימון,
ההתפו לפני שתיים או שנייה המחזה מתואר
 ההייל מיהר הפצץ, נקישת הישמע עם צצות.

 רימונים כששישה לאוהל, מחוץ אל סכאג זייס
 מחזיק כשהוא אחריו רץ אלבז נתן כידו. חיים
 ראה החוצה כשיצא שהופעל. הרימון את כידו
 את להשליך כמקום כשטח. עובדים הכריו את

 האוהל שליד התעלה אל להגיע ניסה הרימון,
כידו. הרימון התפוצץ ואז משמאל), (כתמונה

קרה זוז כך

שדה־קרב. של מעשה־גבורה זה היה לא
 חייל של הקרבה מעשה גם זה היה לא

 במדינת רגילים אלה מעשים מולדתו. למען
 — אחר ממין מיעשה־יגבורה זה היה ישראל.

 מעישה-ר,גבורה — יותר אנושי יותר, גדול
 את הקריב אלבז נתן כי הקטן. האיש !של

 נוהג .פי על ולא פקודה פי על לא חייו
 הורה מצפונו כי למות, בחר הוא מקובל.

חבריו. למען חייו את להקריב לו
 לפני ארצה, ׳שעלה הראשון היום מן

 נתן של יחסו כי ברור היד■ שנים, שלוש
המ היחס מן ישונה היה החדשה, למולדת

 לא הוא החדשים. העולים שאר בין קובל
 ימי של הראשון ההתלהבות גל עם בא

 אלפי של תלאותיהם סיפורי יסוד־המדינה,
 בכל היטב. לו ידועים היו מרוקאים יורדים

 בעיירה הוריו, ׳מבית בלילה ברח זאת
הנוער. לעליית ופגה קזבלנקה, ליד ישופרו,

 בנגב, בקיבוץ להכשרה נשלח בארץ
 הכיר זה זמן משך לצבא. התגייס משם

 והשליליות החיוביות התופעות כל את
 קראו אנשים בארץ. חדש עולה חיי של
 הסתגל להם. ציחק הוא ;״מרוקאי״ לו

 עברית, לדבר הקפיד הארץ, לתנאי מיתר
 כור־ הצבא, במחנות קרבי. כחייל התגאה
צעי רבבות זורמים אליו הענק, ההיתוך

ביתו. את מצא העולם, פינות מכל רים
 אוסף סתם הפלוגה הייתה לא בשבילו

 לשרת עליו היה איתם אשר אנשים, של
 האוהל היה בשבילו במדים. חודש 30

 מקום את מילאו חבריו־לאוהל לבית־הורים,
אחיו.
 הרימון נקישת את שמע כאשר כן, על

 לפניו: ברורה הברירה היתד, סביבו, והביט
 שניותיו בארבע חבריו. חיי או הוא חייו

 את לחבריו, אהבתו את ושקל האחרונות
ו פלוגתז-מישפחתו. בתוך שמצא החיים
מו :הגדולה ההכרעה נפלה אלה ותבשני

 עשרות ייפגעו מאשר הוא •שימות טב
במתרחש. כלל הרגיישו שלא חברים,

הש של תוצאה היתה לא זאת הכרעה
 את קרא לא אלבז נתן הטפה. או כלה

 היתד, אולם ושירי־ביאליק. ספרי־ניציישה
 מעטים שרק העליונה, אציליות־הנפש לו

בה. זוכים
ל רק לא סמל אלבז נתן ישאר לכן

 האלמוני, החייל של והקרבתו מסירותו
 של לגדולתו בית־אלמוות דוגמה אם כי

 למען חייו את המקריב הפשוט האיש
חבריו. יחיו

״סמיד,
בחורה״ יש

 ששה התכנסו הרס״ג של חדרו ך
 של ביותר הקרובים מכריו חיילים, **־
 יחשוף, שולחן־עץ ליד הסבו הם אלבז. נתן

 את שהקריב חברם, על זכרונות העלו
 הייומיו־ בימעשיו שהכירוהו כפי עצמו,
 בגדוד חייל על ;הגידולים הקטנים מיים,

 העולם כתב לישראל. הגינה צבא של רגלים
 את רשם יחד, השישה את ׳שזימן הזה,

 שנאמרו. כפי הדברים
:היו הששה

 לכיתתו יחבר טוראי, סכאג, זייס ׳:*
 מרוקו, מקזבלנקה, עלה ,20 בן נתן, שיל

 יחד לצבא, מייד התגייס חודש. 19 לפני
במרוקו. כולה נשארה מישפחתו אחיו. עם

,20 בן טוראי, אלימלך, מרדכי 0
 ׳מרבאית, עלה נתן, עם באותו.אוהל גר

 26 כבר משרת וחצי. שנתיים לפני מרוקו,
בצבא. חודש
 ,23 בן טוראי כן־ארויה, אהרן י•
1 וחצי, ישנים ישיש ׳לפני מבולגריה עלה
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 מישפחתו עם גר בצבא, חודש 25 ■שירת
בית־ליד. ליד ציורימשה, במושב

 ,20 בן רב־טוראי, חכר, פחאמי ן©
 שנים, ׳שילוש לפני מעיראק ארצה עלה

 הזמן כל בצבא, וחצי חודש 29 שירת
הגדוד. באותו
 מפקד רב־טוראי, יחזקאל, אלכרט !.*

 מעיראק עלה ,24 בן נתן, של כיתתו
 כל בצבא, שנתיים שנים׳ שלוש לפני
הגדוד. באותו הזמן
 ,32 בן רס״ג ישראלי, שלמה ^
 את הכיר הגדוד, באותו חמישית שנה
קרוביה. איישית היכרות נתן

 נתן על לומר להס שהיה מה וזה
1 אלבז

הרא בפעם אליו לב שמתי : אלימלך
 מבסיס אותנו שליחו אז .1952 במאי שונה

של מחלקיה בתור לקרית־יענבים, הטירונים

 אלבז, נתן השם את שמעתי זה לפני נח״ל.
 ילא אבל בפלוגה, יחד אתי שהיה מפני

 אותנו הכניסו בקרית־ענבים אותו. הכרתי
 נתנו בחורים. שני עוד עם יחד אחד, לחדר

 הוציאו השלישי וביום להסתדרת יומיים לנו
ה הפעם זיו היתד, במטעים. לעבוד אותנו

 היה כן גם נתן שעבדתי. בחיי ראשונה
 ולא במרץ, הזמן כל עבד הוא אתי.

 הוא תלונה. איו קללה אף מפיו שמעתי
ו עגולות היו פניו בריא, בחור היה

 בלי שחור־חום, שיער לו היה בהירות,
לו. צמח לא זקן אפילו שפם.

 אותו הכרתי אני יגם 1 כן־ארוייה
 אחרת, במחלקה היה הוא הטירונים. בבסיס

 לעזור ׳מוכן היה שתמיד לב שמתי אבל
 לחופשה, יוצא היה מישהו אם לחברה.

 משאיל נתן היה נקיה, כביסה לו היתה ולא
עוזר היה בשדה יגם ימשלו. חולצה ילו

מ מים להם נותן דברים, לסחוב לחברה
 למשקים, הגדוד את כשחילקו ישלו. המימייה

 אותו ראייתי ולא לכפר־וייתקין אותי שליחו
חודשים. שימונה במשך

 דווקא הסתדר בקרית־ענבים ז אלימלך
 חופשה, מקבל כשהיה בהתחלה, רע. לא

 שם לו היו חצרים. לקיבוץ נוסע היה
 ארצה. אתו ׳שבאו הנוער, מעליית חברים

 לקרית־ענבים הקבוצה כיל עבריה אחר־יכך
 היינו לפעמים אייתם. מבלה הייה והוא

 הולכים היינו בירושלים. לבקר יחד יוצאים
 הכרנו לא כי מטיילים, סתם או לקולנוע,

 בחורות לנו היו ■ולא בעיר, אחד אף
משלנו.

 לו היתד, שכן חושב אני 1 ישראלי
 בשביל : בצחוק איותו ׳שאלתי פעם בחורה.

 והוא' ? בעיר תעשה ימה חופש, לך ימה
בחורה. יש סמוך, :ענד,

 נותן ׳שהייתי גם קריה אבל 1 אלכרט
 את עוזב היה לא והוא לחופשה פאס פו

 היה בעיר? לעשות לי יש מה המחנה.
שואל.

 האחרונה בחופשה למשל נכון. ז חכר
 נשאר שנהרג׳ לפני שבוע בערך שלנו,

 !ולתקן שלו הבגדים את לכבס כדי במחנה
הציוד. את

 הוא מאד. ליו אופייני זה ז ישראלי
 הקפיד ותמיד להפליא ׳מסודר בחור היה
 יהיה לאימונים, ׳כשיצא אפילו הופעתו. על

 גם הוא ומסודרים. נקיים •בבגדים מופיע
 בינקייון, המיטה, ׳בסידור התבלט תמיד

האוהל. את איוורר
.ערב כל מתרחץ היה :זייס . . .

 בעיה היתד, הזאת בפלוגה :ישראלי
 בקבוצות באו הבחורים ׳חריפה. משמעתית

 משק. שיל לאורח־חיים רגילים והיו קטנות,
 להלכי שהתרגלו עד שבועות כמה עבריו
 חיילים היו לבסוף אבל סדיר, צבא

לדוגמה.
 לו ׳שהיה העסק יאית זיוכר אתה :חכר

י ד,מ״פ עם אז
 בית־גיוברין. ליד היה זה כן. ז ישראלי

 ׳ואמר המ״פ אלי- כשבא בסיידרה אז היינו
 שלו. מהמ״ב פקודה לקבל סירב שאלבז לי

 נתן עם מייוחדים יחסים ליו שהיו ידע הוא
 הבנתי בעצמי. בו שאטפל לי אמר ולכן

 המ״פ ■וגם יהמ״כ גס כי יחמור, שהעניין
 איותה. למלא ׳סירב והוא ׳פקודה ילו ינחנו
 מצאתי יסדתר. •שזה קיוויתי זאת בכל אבל
 ונרגש מעוצבן המישמר, חדר ליד אותו

ל והתחליתי הצידה אותו לקחתי בייויתר.
 כמו לבכות התחיל פתאום מוסר. לו הטיף
 שכל התברר לו. שקרה מיד, .׳וסיפר תינוק

 לא החליט שלו כשהמפקד התחיל העניין
ה כל עם יחד לחופשה לצאת לו לתת

שלו. יחידה
 צריך !שהיה זה בגלל היה זה ז זייס
 גלגלי־ את שאיבד מפני למישפט לעמוד
שליו. המרגמה של היריד,

 שכתת- בחזית
התיקווה

 של עניין פשוט היה זה :שריאלי יל•
 רק היא בוטלה, לא החופשה נוהל.

 חשב הוא הבירור. שייגמר עד עוכבה
 לי, אמר הוא ״המפקד,״ אותו. שמענישים

 פרינציפ, זיר, אבל החופש. לי איכפת ״לא
״אשם לא אני !

 אשם. היה לא באמת הוא 1 אלכרט
ש הודיע פעם שלא מפיני התרגז, הוא

 אותו קישר הוא בשדה. לו נופל הגלגל
עזר. לא זה אבל בכים׳ אותו לקח בחוט,
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