
 גם מה זמן למולדתם. איטלקים זירה
 בתעודות אותם לצייד השיטה הצליחה

 הגבול את ולהעבירם חולי-שחפת, של
 בית־מרפא אל נוטעים הם כי באמתלא

. באיטליה ידוע . .
 היתד, ביותר הנועזת הגבול ״הברחת

 הגבול את חצתה פליטים של שיירה כאשר
 סימני־היכר הנושאות במשאיות האיטלקי

לוב הבריחה כשאנשי הבריטי, הצבא של
 בתעודות ומצויידים בריטיים מדים שים

.מתאימות . ״ .

יורים הם

אידי הכשרה של מחנה למין לגרמניה,
 ובלוג־ יפה היתד, היא נאצית. אולוגית

ש נראה הארי. למיפרט והתאימה דית,
 האס- ,ילדי שכונו מאלה אחת היתה היא
קור בכפר שלה. בבית ישבנו אז אס׳.
 מפניה פוחדות הנשים ,האדומה׳. לה אים

הגברים. עם רק מיודדת והיא
והצ ברחה היא בגרמניה שנתיים ״אחרי

 בצפון הקומוניסטיים לפרטיזנים טרפה
וניש לכפר שבה המילחמה אחרי איטליה.

האינטלקטו היא פשוט. לחוטב־עצים אה
שו כולם שבו הזה, בכפר היחידה אלית

רו שלהם, הנשים את דופקים בירה, תים
הגבול. את ומבריחים צאן עים

בפליטים גם

 ביותר המרתקים התחקירים אחד את
 ערכה כולה, ,ור,סידרה זד״ סרט במיסגרת

 בגבול בצפץ־איטליה, קפלנסקי נעמי
 אחר להתחות בניסיונה איטליה,—אוסטריה

נתיב־ד,הברחה.
 באו־ יהודה ״הפרום׳ :קפלנסקי נעמי

 במיסגרת הגיע, הוא כי לי סיפר אר
 הם תושביו שכל קזרה, לכפר מחקריו,

ותר איטלקית אזרחות בעלי מבריחים,
 המדברים (דרום־אוסטריה), טירולית בות

בי טירולי. בדיאטלקט גרמנית ביניהם
 לבקר באיטליה, כתבנו קורן, מיאיר קשתי
 חזר הוא ראשונית. בדיקה ולבדוק בכפר
 על סיפורי-זוועה עם מיכתב לי ושלח

 מוזר סיפור איזה — הכפר אותו בני
 שהוחזרו, פליטים הברחות, קצינים, על

לקצין. בחורה בין רומן

,גול בכפר לה וקוראים נהדרת, ״היא
 מה לה סיפרתי אז קזרק׳. של מאיר דה

 שזוכרים מאנשים ,סיפורים מחפשת, שאני
הלכ ואז דיברנו, שהוברחו׳. היהודים את
הטב המילחמה בסוף שהיתר, אנה, אל נו

,הקצי על סיפרה וזו המלון, של חית
 אשר הארצישראליים שם כונו כך ׳,נים

 היו הם לילות כמה מדי בבריחה. עסקו
ומע שהגיעו, פליטים של קבוצות לוקחים
למילאנו. אותם בירים

 בכפר שהלך מה כל על סיפרה ״היא
 משהו אמרה לפעם מפעם אבל קזרה.

 שנשלחו כאלה היו ,אבל כמו שנשמע
 במה הבנתי ולא עליהם,׳ ירו ואז בחזרה,
 על סיפר המבריח גם למחרת מדובר.

 לא בהם. ירו ואז בחזרה, שנשלחו כאלה
פירש. ולא סתם והוא אותו. גם הבנתי
בפונ ישבנו כאשר השני, בערב ״רק

 אלינו הצטרפה האיכרים, עם בפינה דק׳
 והמוזר המזוויע הסיפור את וסיפרה אנה
הזה.

 וצוות- קורן עם ביחד לשם ״נסעתי
 בתים, שמונה בן הוא כולו הכפר הצילום.

 כבתי־מלון. משמשים מהם שניים כאשר
 עמוס היה באיטליה הזה המסע בכלל,

 בכפר הייתי לכן קודם זוועתיות. בחוויות
ואי אוסטריה (בין מעבר־ברנר ליד אחר,

 בעבר ששימש בית, שם היה טליה).
 מאחוריו לארץ־ישראל. יהודים להברחת

 אותה, לצלם ורציתי עצים, ערימת היתה
 ממצילי אחד את מראיינת שאני תוך

לאיזה מושכר היה המקום אבל היהודים.

 ה־ סוף של תקופה, שבאותה ״מסתבר
 וגונבי־ יהודיים פליטים גם היו מילחמה,

באמ ברחו שלא בלתי-מאורגנים, גבול
ברי מעין ושביצעו אירגון־ר,בריחה, צעות

מב היו שהרי פרטיזנית. מאולתרת. חה
 קופ- סחורות, מיני כל תמורת אז ריחים

ה שאנשי נראה פניצילין. סות־שימורים,
 הבלתי-מאור- על עליהם, הלשינו בריחה

 לבדר האיטלקיים, לשוטרי־הגבול גנים,
ש רחבי-הטיטורה, הכובעים עם ליארים

היהודיים בפליטים ויורים מגיעים היו

רעב שובתים מאיי) כולדה : (באמצע היישוב מנהיגי
הודח מפקד־המישטרה

לה־ספציה מנמל ספינת־המעפילים
להרוג רצו הפרטיזנים

ב מצוי אלה סיפורים של ורוחם האלה.
הזה.״ היום עצם עד זה כפר

 ושמו איש
שוויץ ג׳ו

 במהלכים עוסק הפרק של נכבד חלק
ה בעיית את לפתור שניסו המדיניים,

ש באירופה, במחנות היהודיים עקורים
 המאבק של הארי חלק המילחמה. לאחר

ב מחילופי־השילטון כתוצאה בא המדיני
 עלתה ממשלת-ד,לייבור כאשר בריטניה,
 מקומו את יירש אטלי וקלמנט לשילטון,

 היהודית מהבחינה צ׳רצ׳יל. וינסטון של
 על שהגיב צ׳רצ׳יל, של הסיפור תופס

 ״בחזית הארסיות: במילים אלה חילופים
 ראש־הממ־ (מעון 10 דאונינג ברחוב הבית
 יצא ומתוכה ריקה, מכונית עצרה שלה)

אטלי.״ מר
הליי של האידיאולוגיה שבין הפער על
 הלייבור של השילטונית למציאות בור

 בסוף הלייבור ״בוועידת :לוסין מספר
 כל- פרו־יהודית הצהרה נשמעה 1944

 אם יודע לא שאני עד קיצונית, כך
קי הוא כיום תנועת־התחייה של המצע

גבו הרחבת על דיבר הוא כמותה. צוני
 עבר־ עם משא־ומתן על ארץ־ישראל, לות

 ש- ,כיוון ההרחבה, למען וסוריה הירדן
 ולס, כגודל קטנה ארץ היא ארץ־ישראל

להו יש הערבים ואת להגדילה, וצריו
 חי- של בדרך הומאנית בצורה ממנה ציא

 המתועד מדהים, מצע — לופי-אוכלוסין׳
תקופה.״ אותה של ובעיתונות במיסמכים

 טרפה לשילטון הלייבור שעליית אלא
 שר־ שהיתווה והמדיניות המצע, קלפי את

מדי הפוכה. היתד, בווין, אנרנסם החוץ׳
העב המרי ״תנועת את הולידה זו ניות
ה בעולם. גדול לקול־צעקה וגרמה רי"

נשי ואת ארצות־הברית את הביאה צעקה
לתמונה. להיכנס טרומן, הארי אה׳

 מות אחרי הופיע, טרומן ״כאשר :לוסין
 כספר היד, הוא רוזוולט, דלאנו פרנקלין

ה ממרחק וכיום, היהודים. בעיני חתום
 הכנים מה השאלה: נשאלת כאשר שנים,

 בשאלת חזקה כה למעורבות טרומן את
שליחות :היא התשובה 1 ארץ־ישראל

 ומעקורים. הפליטים למחנות הריסון ארל
כדי ששימש להריסון, פנה הנשיא כאשר

של באוניברסיטה למישפטים הפקולטה קן

ב דו״ח להכין עליו והטיל פנסילבניה,
 לא באירופה, היהודים העקורים שאלת
 ה־ אלא היהודים, שאלת טרומן את עניינה
הפליטים. של ההומאנטירית בעייה
 של זה בעניין קטן אישי סיפור לי ״יש
 בארצות- כשהייתי הריסון. שליחות דו״ח

 ,רשות־ד,שידור כשליח ,1969ב־ הברית
 המאוחדת, המגבית של בסעודה השתתפתי

 של שמות מיני בכל לקרוא התחילו שבה
 שוורץ״, ״ג׳ו אמרו■ כאשר מכובדים.

 בכל חזר הדבר סוערות. מחיאות־כפיים היו
הז המגבית. בפגישות שהייתי הזדמנות

סוערות. למחיאות־כפיים הביאה שמו כרת
 שוורץ? ג׳ו זה מי שאלתי, אחד ״יום

הדגו היהודים אחד שהוא לי אמרו ואז
 כי וגיליתי בדקתי .20,*ד המאה של לים

 העולמית המילחמה במהלך היה שוורץ
ב חושב אני באירופה, ג׳וינט איש

 את ניהל הוא המילחמד, ואחרי ספרד,
 הוא אירופה. ובמיזרח במערב ג׳וינט עסקי

היהו העקורים את והזינו טיפלו ואנשיו
 הבגדים לאספקת שדאג הוא זה היה דיים.

 כפי בפולין, היהודים לפליטים והמזון
ני אנשיו בסרט. מצולם זה את שרואים

 המח- שאר כל ואת ברגן־בלזן את הלו
המילחמה.״ אחרי נות־ריכוז

הרי ארל את טדומן הארי שלח כאשר
 המלווה היה שוורץ ג׳ו לאירופה, סון

 שוורץ שג׳ו טובים ממקורות ״שמעתי שלו.
הרי דו״ח את שכתב האיש בעצם, הוא,
 על אחד רחוב אפילו אין ובישראל סון,
 במוד הריסון את ליווה שוורץ ג׳ו שמו.

 והראה עדויות, לפניו הציג ,נות־ד,עקורים
 לו, תודות לכן, והכיליון. ההרס את לו

לש שיש היתה הריסון בדו״ח המסקנה
 לארץ- העקורים אלף מאה את לוח

ישראל.״
 הרי הופיע הריסון של הדו״ח סמך על

 דו״ח־ד,ריסון את ״שלחתי :ואמר טרומן
 בריטניה, ראש־ממשלת אטלי, לקלמנט
 בעיית את לפתור במפורש ממנו וביקשתי
 לארץ־ישראל.״ שליחתם על-ידי העקורים

שבמה העימות, של הנקודה היתה וזאת
 שאלת של לעובי־הקורה טרומן נכנם לכה

אדץ־ישראל
 ממיסורי. פשוט איש בעצם היה טרומן

ההת כל את לסבול מוכן היה לא הוא
 ומישרד-החוץ הבריטים של חכמויות
שלהם.״

ערבית חזית
 ומגפיים. שוט כלבי־רועים, עם גרמני

אפ אם בכוונה, באנגלית, אותו שאלתי
 וכאשר ,כמובן׳, אמר והוא לצלם, שר

 לו ואמרתי אני, טלוויזיה מאיזה שאל
 !יופי איזה ,אה, אמר הוא ,הישראלית׳,

 בגין מיסטר !שלכם לצבא כבוד לי יש
 רציתי ואני נהדר׳, אדם הוא שלכם
 הוא הזה. מהגרמני רגע באותו להקיא

המתאים. בגיל בדיוק נראה גם
 צידיו ומשני שביל, היה קזרה ״בכפר

 איזה היה בתי־המלון משני באחד הבתים.
 יהודה טירוליים. שירי-עם של פסטיבל
שקור אחת, אשה לחפש לי אמר באואר

 בבית- עסוקד, היתה היא אנה. לה אים
בי לדבר לי שכדאי לי אמרו המלון.
 בגיל נהדרת, אשה אחרת, אשה עם נתיים

הזה מהכפר 16 בגיל נלקחה היא בינוני.
מיפלגת־הלייכור החלטות על כ״דכר״ הדיווח

. אליה באים שהיהודים ככל הארץ מן לצאת הערבים את ״יעודדו . ״ .

עליוגה
 האנגלו־אמריקאית הוועדה של ביקורה
 לשידוד-מערכות הביא ובמרחב באירופה
הפלסטיני. בציבור
 יומן־קולנוע, מצאתי ״בפאתה :לוטיו

 אחרי אל־חוסייני, ג׳מאל של נאום ובו
הברי ברודזיה. ממעצרו אותו ששיחררו

 ההתארגנות, לצורך אותו שיחררו טים
הע הבריטים זאת. תבעו שהערבים מפני
 קרובו, שיחדור פני על שיחרורו את דיפו

 מקופסות באחת אז, הירושלמי. המופתי
 את מצאתי פאתה, יומני של הסרטים

 את והמנמק המסביר אל־חוסייני, ג׳מאל
הפלסטינית.״ העמדה

□תסריט גכת□ סיגים07הם ^י7מה 7ע
אל־חרי ״ג׳מאי : האש עמוד שי המקורי
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