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עסקיס סזז:
 תחת מציג׳ האש עמוד של 15ה־ הפרק
 מצב ),1945—1946( אלף המאה הכותרת

 על הניצחון כי מתברר ובו חדש־ישו,
 לתלאותיהם קץ שם לא הנאצית גרמניה

היהודים. של
 הציונית התנועה של הצבאית הזרוע
 ממיזרח־אי- יהודים של בריחה מארגנת

ש אלא בגרמניה. למחנות־עקורים רוסה
 או בית להעניק מוכנה אינה מדינה שום

 ממשלת־הליי־ העקורים. ליהודים מולדת
 אינה בבריטניה, לשילטון שעלתה בור,

העקו של לעלייתם רשות להעניק מוכנה
 עם הסכם עושה ההגנה לארץ־ישראל. רים

 הם ויחדיו ולח״י, אצ״ל מאתמול, יריביה
העב המרי ״תנועת הכותרת תחת יוצאים,

הבריטי. בשילטון מזויין למאבק רי״,
 שנשלחה האנגלדאמריקאית, הוועדה

 והעקורים ארץ־ישראל בעיות את לחקור
 כבעייה ״לא הארץ את רואה היהודיים,

 קרוסמן), ריצ׳רד (גירסת כפיתרוך אלא
 מאה את לארץ־ישראל להכניס וממליצה

 אלה, המלצות היהודיים. העקורים אלף
האמרי הנשיא בהתלהבות תומך שבהן

 במורת־רוח נדחות טרומן, הרי החדש, קאי
בווין. ארנסט הבריטי, שר־החוץ על־ידי

 עלילת-דס
י חי השואה א
 אירופה על שהתחוללה הנוראה, השואה

 כלשהם. לקחים הביאה לא יהודיה, ועל
 הלוט את הסיר אירופה ששיחרור למרות

 דמם היה עדיין היהודים, של לאסונם מעל
 לכישלון ישיר מודל ארצות. בכמה הפקר

בפו מצוי באירופה יהודים של השיקום
המילחמה. אחרי של לין

המפו היהדות את לשקם הניסיון על
 למילחמה קדמו אשר מהימים ביותר ארת

 המצולם החומר ועל השנייה, העולמית
 הסידרה, עורו מספר על־כך, והמתועד

 שבהם התצלומים, רוב ״את :לוסין יגאל
 שלה, היהודי הרובע עם ורשה, נראית

 מצאנו העולמית, המילחמה אחרי מייד
ב מצויים בהר־הצופים. ראד בארכיון
 המתארים רבים, סרטים קיטעי זה ארכיון

 החיים את לשקם שנעשה הניסיון את
 הם אלה בוורשה. היהודיים התרבותיים

 הבמאי ארצה שהביא סרטים ברובם
 סרטים עשה הוא גרוס. נתן היהודי־פולני

ממקי והיה ארצה עלה ואחר-כך בוורשה,
 משקפים הם כאן. תעשיית־הקולנוע מי
 המיל- לפני התרבותי. השיקום ניסיון את

 של תעשייה בוורשה היתד. העולמית חמה
 הסרטים תעשיית שרק יהודיים, סרטים

ממנה.״ גדולה היתה בניריורק היהודיים
 עטרת את ״להחזיר ניסיון אותו על

 אנשי עמדו ליושנה״ הפולנית היהדות
ב שדגלה הסוציאליסטית התנועה הבונד,

 שהתנגדה אך בגולה, יהודית לאומיות
 בקנה־אחד עלתה לא המציאות לציונות.

הקומו היהודים של האידיאולוגיה עם
 במיש־ פחתה לא והאנטי־שמיות ניסטיים,

בפולין. שהונהג הקומוניסטי טר
 מהבחינה אומר שלנו ״הסיפור לוסין:
הריכוז ממחנות החוזרים כי הציונית

תפחידונו״ ״לא
 במאה ביותר המרגשים הקטעים אחד

 הגבולות גניבת של שיחזור הוא יאלף
 של והדרמתי המפואר הפרק באירופה,

 אנשי העבירו שבו ***, טי־טיע׳י יחידת
 אלף מאה את וההגנה היהודית הבריגדה
לצרכיהם. בהתאם למקום, ממקום העקורים
 בעיק- שהיינו אחד סרט ״יש לוסין:

 ב- נמצא זה לקבל. הצלחנו ולא בותיו,
אנח־ האזזרון. הים גורי, חיים של סירטו

 הם ושם בפולין, להתמקם ניסו וההשמדה
 לעיתים, ,שהיתר. באנטי־שמיות נתקלו

 קדמה אשר מהאנטי־שמיות אף קשה
האנטי־שמי. הכיעור של השיא לשואה.
 להילחם הפולנית הממשלה מאמצי ״כל

 צבאיים, מישפטים על-ידי באנטי־שמיות
 בין הועילו. לא מוות, פסקי־דין ואפילו

 לפי נרצחו, 1945 ואוקטובר 1944 נובמבר
פולין. ברחבי יהודים 351 רשמי סיכום

 היה החדשה האנטי-שמיות משיאי ״אחד
 את מצאו שבו קילצי, בעיירה הפוגרום

 נפצעו. עשרות ועוד יהודים, 41 מותם
 בימי- התרחש כאילו נראה המעשה סיפור

 בן פולני ילד סיפר ביולי 4ב- הביניים.
 הוועד בית אל והובל נחטף כי תשע,

 רוצחים יהודים כיצד ראה ושם היהודי,
המקו המישטרה פולחן. לצורכי ילדים

 את לבדוק כדי הוועד בית אל יצאה מית
 אשר המון׳ התאסף בינתיים בו. המתרחש

 מסמר־השיער הסיפור את ושוב שוב שמע
 ואנשים השתלהבו, הרוחות הילד. מפי

הת ובסכינים במקלות באבנים, מזויינים
והור מכים כשהם הבניין, לתוך פרצו

בתוכו. שנמצא מי כל באכזריות גים
 בפולין שהתחולל מה פיענוח ״לצורך

 יהודי של עדות חיפשנו ימים באותם
 קומוניסט יהודי תקופה, מאותה מתבולל

 יהדותו. על הקומוניזם את העדיף אשר
באו שאמר ברמן*, כמו מישהו חיפשנו

 אתה ,אם כהנא דויד לרב תקופה תה
 טועה. אתה הרי — יהודי שאני סבור
 ואני יהודים, היו שלי והאמא האבא
בוור שלי האידיאה בשביל עכשיו עובד
ומח בפקין׳ לשבת יכול אני מחר שה•

 יכול אני שבוע ובעוד בניו־יורק. רתיים
 הרעיון בשביל הכל בפראג. גם לשבת
 על וישלוט ינצח שפעם והנצחי, הגדול
 כזה, קומוניסט מצאנו לבסוף כולד. העולם

ויגודסקי**.״ יהושוע סטניסלב

 לו- של לצוות במקביל כימעט עבדנו נו
 וזאחרון. הים את שהכין חמי־הגיטאות,

ה על מרכזיים סרטים שני שיש ידענו
 הסופר של סירטו הוא האחד בריחה.

 על סרט זהו כפייה. מחבר לוין, מאיר
 ב- צולם חלקו אשר באירופה, הבריחה

 ושכותרתו תפחידונו, לא ספינת־המעפילים
 וחצי־תי- חצי-דרמתי הוא הבלתי־חוקיים.

 בסרט המופיעים הקטעים רוב תיעודי.
 והבריחה העקודים הפליטים, על שלנו

לוין.״ של סירטו מתוך לקוחים
 עמוד מפיק מוסיף לוין של סירטו על
 הזכויות ״בעניין אייזנמן: יעקוב האש,

 מעניין. סיפור לנו התברר הסרט של
 הוא בארצות־הברית, לוסין היד. כאשר
 של גרינברג רשמן ע״ש בארכיון איתר
 בעלי שהם ההערה את פאראמונט חברת

ערכ ולכן לי, נראה לא הדבר הזכויות.
שהז וגיליתי זה בנושא מחקר-שדה תי

 לקרן־ שייכות לוין של לסירטו כויות
 הסרט על שמנו שנים. עשרות מזה היסוד

 וזאת לאומה, שייר שהוא על־כך חותמת
 בכל מסתובבים שלו שעותקים למרות

זכויות. עליו שתובעים ארכיונים, מיני
ב הבריחה שיחזור בעניין נוסף ״פרט

 של שיירה המציג בקטע מצוי האש עמוד
 זהו אירופיים. בנופים הנוסעים אמבולנסים,

יחידת־ברי־ אותה של אותנטי מצולם קטע

מב לנו שאישרו הפרופסורים, עם דרנו
 אין הבריחה. סירטי אכן אלה כי חינתם

 שלמה, תעשיית־קולנוע לייסד ניתן כי ספק
 ודד הבריחה, סיפור את ושתחזר שתעסוק

נצי באירופה ישבו תקופה באותה כי מה
 היהודי׳ ,הגיניוס שמכנים מה של גים

 ויחידות־צבא, תעודות חותמות, וזייפו
זה.״ בעניין וסייעו

 ב־ מצוי הבריחה על תיאורי מיקבץ
 :נוסחו וזה האש, עמוד של תסריט-היסיוד

 בעגלות הבורחים את העבירו ״לפעמים
במכו אותם הבריחו או לסוסים, רתומות

 אל הגיעה אחת קבוצה דואר. של ניות
ב כמו דגלים, עם בסך צועדת הגבול,

 היו המתאים וברגע תנועת-נוער, של טיול
 מטורפת. בריצה הגבול את חוצים הכל

 וזייפו מומחים ישבו מערי־אירופה בכמה
חיי הבורחים היו פעם וחותמות. תעודות

השבי, מן לארצם החוזרים גרמניים, לים

ח״ב בעבר ברמן, אדולף של אחיו *
האנגדו־אמריקאית הוועדה לפגי מעיד אל־חוסייני ג׳מאל מפקד היה זה ברמן ומק״י. מפ״ם של

המופתי את לשחרר במקום בוורשה. הקומוניסטית החשאית המישטרה
השי את שימש עיטו אשר עיתונאי **

 בפולין, הקומוניסטיים החשאיים רותים
.60ה־ שנות למחצית ועד המילחמה מאז

 מראשי־התיבות שנגזרה מילת־צופן ***
 : באידיש ומילה ערביות מילים שתי של

 של (עסקים געשעפטען״ תיזי ״תילחם
! האותיות בתחת). שק ך י  כראשי־ נראו ס

 והן אופיינית, בריטית יחידה של התיבות
רבות. מזוייפות צבאיות תעודות טל הופיעו

 הבריטי הצבאי הרכב את שניצלה גדה
באי היהודים רבבות את להעביר כדי

למקום.״ ממקום רופה
 :לוסין מספר קטע־שיחזור אותו על

 בארכיון מצאנו האמבולנסים, על ״נוסף
 וקטעי- סרטים מיני כל בהר־הצופים ראד

ה קטע את הבריחה על נוספים יומנים
בי- אחרים מצולמים וקטעים אמבולנסים

 שהגיעה מיקרה היה יווניים. פליטים ופעם
 אמיתיים, יוונים של קבוצה לנקודת־גבול

 שומרי־ של חשדותיהם את עוררה ומייד
מהתעו שונות היו התעודות שכן הגבול,

 ה,רגילות׳ לתעודות (הכוונה הרגילות דות
ניפקה). שההגנה
 קרון־משא לצרף היתד, התחבולות ״אחת

המח־ רכבת אל יהודיים בפליטים עמוס
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