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והבדיחות. הסיפורים מספרי כאלופת ידועה הזאת החמישיה

 בנוער־ מדריך יה
 האמניס כפר של
חבריו עם כאן

 אז אוחו: שאלנו שדים. שאין אמר והוא
ב פעם אף הולך לא המורה, אתה, למה
 בדרך המורה: ענה הזאת? הקצרה דרך

 מסביב הנוף את טוב יותר רואים הארוכה
המו הסכים נידנודים, אחרי אחד, ״יום

 אלי- ניסים הקצרה. בדרך איתנו ללכת רה
 מהליברלים חבר־כנסת לימים שהיה עד,

והתל המורה לסני רצנו ואני, העצמאיים
הת מת. שחור עורב בדרך ומצאנו מידים
המו וכשעבר החומה מנקיקי באחד חבאנו

 התחיל המת. העורב את עליו זרקנו רה
 עוד כל מהמקום ונמלט מפחד לצעוק

 :ההמום המורה את שאלנו למחרת בו. רוחו
 ענה: ז בחומה שדים שאין אמרת למה

 ישראל כשעם לפעמים, אבל אין בדרד־כלל
יש.״ חוטא,

טעות
באיטלק<ת
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 חיים רבין, יצחק הישוב. גדולי כל עם י—י

 שייקה עמית, מאיר נרקיס, עוזי בר-לב,
הש את ידיעתו בזכות חופי. יצחק גביש,

הע המלחקה למפקד נתמנה הערבית פה
 של הפעולות ברוב השתתף הוא רבית.

 ושיחרוד גדרות פיצה המאבק, תקופת
 השיחרור מילחמת לפני עתלית. מעפילי

ל כדי ליגוסלביה, ההגנה על-ידי נשלח
 פעילותו עיקר את אך מצ׳כיה. נשק הביא
 ב׳. בעליה שאול רואה
:מספר הוא הזאת תקופה ;על

 שהיה אבריאל, אהוד אותי לקח ״פעם
הק מאחורי בחוטים שמשכו האנשים אחד

המיני אחד אצל לפגישה ההגנה, של לעים
האי המלוכה ממישפחת באיטליה, סטרים
 מיש־ עם התגורר הזה המיניסטר טלקית.

 הגדול באולם בסרטים. כמו בארמון פחתו
ב ביותר מהנכבדים אנשים, שישה ישבו

 להעביר כיצד אבריאל עם ודנו איטליה,
עם רכבת ובלתי-חוקיות חוקיות בדרכים

 ישבתי, אני לדרום. מהצפון עולים אלפי
 השפה את ידעתי לא כי פה פציתי ולא

האיטלקית.
 אנגורה חתול לחדר נכנם ״פתאום

 בעל הרגליים. בין לנו והסתובב נהדר
 :ואמר עליו הצביע בחתול, שהתגאה הבית,

 בראשי ניענעתי יפה. שפירושו בלו, בלו,
קצו. בלו קצו בלו ואמרתי

 הנוכחים כל אלי הסתובבו זה ״ברגע
 פנה מהפגישה, כשיצאנו תדהמה. בהבעת

 מה בכלל יודע אתה ואמר: אבריאל אלי
פירושו קצו בלו השבתי: בטח, ז אמרת

ו מהנלמ״ח, ביבו שאול סימוי ו  ו
ימינו ועד במאום״ בית־הזונווו

 כדי לשנייה, מהאחת אנשים הים בלב ברנו
 עוד ולהביא לחזור תוכל אחת שאוניה
עולים.

 קשים בטן ממיחושי סבלה אחת ״אשה
 מה־ לרדת הסכימה לא ואופן פנים ובשום
שאו הסתבר רופא. לה שיביאו עד אוניה

 כמות שלה הטבעת בפי אשה-הסתירה תה
 אותם. שנגלה ופחדה דולרים של גדולה
 ובמכשיר- הדולרים, את לה הוציא הרופא
 יצאו דולרים כמה פעם בכל דיווחו הקשר

כבר.
 מסויים לבנק הלכתי זמן כמה ״לפני

ב מבחין אני הדלפקים מאחורי ולפתע
 וראיתי השלט על הצצתי אישה. אותה

 מטב־ על האחראית היום היא זו שאשה
ש פעם בכל הגדולים. הבנקים באחד זר

 לאשנב ניגש אני בנק אותו אל מזדמן אני
העו עם ומחליף זר, מטבע עליו שכתוב

 אמר מי משמעות. רב חיוך מאחוריו מדת
ז״ ריח אין שלכסף

ומי ממשיך כלל, מתעייף שלא ביבר,

 לי ענה טמבל, ביידיש. כמו יפה חתול
 אלא חתול לא זה באיטלקית קצו אבריאל,

 שלהם החתול את כינית גברי. מין אבר
יפה!״ זין

 היתר בין ביבר שאול שימש ב׳ בעליה
 אחת חודה על אוניות־מעפילים. כמפקד
 מספל: הוא פעולות מאותן
הע־ ואנחנו אוניות־מעפילים, שתי ״היו
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 היתה ב׳ בעליה שלנו הבעיות ״אחת :ספר
 אותן ולהתאים האוניות את לבנות איפה

 יוכלו איש 15ל־ המיועדות שאוניות כך
.100 לקלוט

מרג היו הנמלים שבכל היתד, ״הבעיה
 פלא, באורח אחד, יום והנה בריטיים. לים

 לקורסיקה, בפלמ״ח כנער אותי שולחים
למטוס אותי הביאו דבר. ושום פספורט בלי

 מישטרד, לי חיכתה בקורסיקה זה. וזהו
 התחלנו באסטיה. לנמל אותי שהובילה

 תחת העת וכל שצריך, מה באוניה לבנות
שוטרים. של השגחה

 מדוע לדעת התעניינתי שנים ״כעבור
 שכדי לי, נודע בקורסיקה. עלינו שמת
 צורך היה חופשי, באופן בקורסיקה לעבוד

 צרפתי גנרל שהיה האי, מושל בהסכמת
 היתה גנרל אותו של נפשו משאת בדימום.

שהצר מכיוון הכבוד. לגיון אות את לקבל
 עם פעולה משתף הוא כי בו חשדו פתים

 לו להעניק הצרפתים סירבו וישי, ממשלת
האות. את

 משאת על שידעו באירופה, ההגנה ״אנשי
 שהם עסק איתו גמרו הגנרל, של זו נפשו

 שיתן בתנאי הכבוד אות את לו יסדרו
 בקורסיקה לעבוד חופשית ליהודים'יד

 עינם מפני עליהם וישמור אוניות, בבניית
הבריטים. של

 אות את ההגנה חברי לו סידרו ״כיצד
הממ פחדה ימים באותם ז הכבוד לגיון
 ושמא־ ימניות ממחתרות הצרפתית שלה
מח לו תסדר שההגנה הוחלט ולכן ליות
ל אותה. ויתפוס אותה שיגלה כדי תרת
 שברחו ספרדים ימאים עם קשרים היו הגנה

 היא מהם שלושה ועם פראנקו, ממשלת
 במערה התחבאו הם :מקורי להסכם הגיעה

סי עם פאריס של מפה ובידיהם בהרים,
 בצירוף המימשל מוסתת כל של מונים
לתפוס. כביכול שיש אישים של שמות

 הצרפתי הגנרל בא סודר, שהכל ״אחרי
 תפס שוטרים, כמה בליווי סוס על רכוב

לגיון אות את וקיבל ׳המחתרת׳ את

 הפלמ׳ח מפקדמארס״
,1946ב־ במארסיי

ר יושב כמישרדו. ששימש זונות, של ע
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קרב,' שום על ויתר לא ״מוטה בנגב. ג׳יפיס פלוגת
נחשון. מימצע עבזר נשק אונית עס ביבר שלח שאותו בן־אמוץ, דן מימין שאול. סיפר

הכבוד.'
בנוער־ מדריך שהיה ממבוש, איצ׳ה על
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