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)המשך מעמזד 07
אחד ואילו אני — באחר .אבל המח
תרת היתה משותפת לשני הגטאות .כך
שמרנו על קשר ,אבל שוב ,עם המעבר
למחנות המוות ,נפרדנו.
אחרי המילחמה אני כבר הייתי מפ
קד באצ״ל ,חבר שלי הלך ברחוב ,ומי
באה מולו? רוחל׳ה .מייד הם התחילו
לדבר על ארץ־ישראל ,אצ״ל ,על מה
כבר דיברו אז יהודים?
החבר שלי הבין מייד שהיא פוטנ
ציאל לגיוס מחדש לאצ״ל .היא סיפרה
לו שהבית״רים בברלין אספו כסף,
ושהיא מסתובבת כדי לחפש קשר
ולמסור את הכסף .אז לא היו המחאות,
והיא הסתובבה כשסכומי־כסף עליה.
היא הסבירה :״אני מתהלכת עם המון
כסף"...
אמר לה :״ממש בימים אלה צריך
להגיע הנה מפקד אצ״ל ,ואני אצור
קשר ביניכם".
זה הייתי אני ,אבל הוא כמובן לא
ידע מכלום .הקשר הזה הוא גורל.
רוחל׳ה ואני הגענו למינכן כמעט
באותן השעות .חברי אמר לה :״בשעה
 1700עימדי במקום זה וזה ,והחזיקי
עיתון הפוך .ייגש אליך אדם וישאל
אותך שאלה כזאת וכזאת .תעני לו".
היינו זקוקים אז לכסף כמו אוויר
לנשימה .חברי מיהר לספר לנו על

ולקח אותי ליישם את השיטה החדשה
במעשיה .1הוא קבע שצריך להיות ועד
של אסירים ,שצריכים להיקרא ״דיי
רים״ ,ולא אסירים .הוועד היה צריך
להיבחר בבחירות דמוקרטיות בקלפי.
נבחרתי בבחירות חשאיות פה אחד.
כל הפתקים — כולם! — אמרו אז:
״שילנסקי!"
כן ,זאת היתה הפעם הראשונה שה
לכתי לבחירות בארץ...
קשה לי לשכוח את תקופת הכלא.
גיליתי אז חברים מסורים ונאמנים
רבים ,אבל היו גם כאלה שהתרחקו.
אלה היו ימי־החושך של מפא״י ,שה־
ש״ב השתולל .היו כאלה שפחדו ל
הפגין ידידות ,ואני מבין אותם .אז
הבנתי אותם ...אבל זה כאב.
כשבאתי למישרד־החוץ ,האמנתי
במעשי בלב שלם־ .לא צפיתי בדיוק
מה יקרה ,אבל אדם המאמין במעשיו
צריך להיות מוכן לשלם את המחיר .אם
זה היה מעשה אימפולסיבי ,או מחושב?
לא יכול לענות לך ,קשה.
קשה לי לשכוח את התנהגותו של
אורי אבנרי בתקופה ההיא .אף־על־פי
שחילוקי־הדיעות בינינו הם קוטביים,
אני זוכר ותמיד אזכור איך ,כשנאסרתי
והייתי נרדף ומושמץ ,ואפילו חברים
פחדו לומר לי שלום ,נתנו לי אבנרי
ועיתונו יחס חס ולבבי ,למרות שזה היה
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חן טרמפ לחייל
אי תן ע מי חי

הדברת מדיקיס

'" ע
בעכז

שמחים להדברת תיקנים)ג׳ןקים(,ו
 .תולעי 1/ץ ,חוקי ספרים ובגרים׳
ץ עירפול מיוחד לארועים למניעת
יתושים וחרמים מעופפים.
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ח״כ שילנסקי בכנסת
הבחורה שהגיעה .רק שמעתי זאת
והתנדבתי :״אני הולך בעצמי!"
שאר החבר׳ה קפצו :״אתה? מה פת
אום שהמפקד יילד? נשלח מישהו"...
הם לא ידעו.
הגעתי למקום המיועד וראיתי אותה
עומדת .אני לא צריך לספר לך איזו
שימחה ,אחרי כל התקופה של הנתק!
היא היתה במצב נבוך .היא מחכה לאיש
אצ״ל ועומדת עם עיתון הפוך ,משננת
סיסמה ,והנה — פגשה אותי.
היו חיבוקים ,נשיקות ,התרגשות.
ראיתי שהיא מביטה כל הזמן הצידה
ומנפנפת בעיתון.
אמרתי לה :״רוחל׳ה ,את יכולה כבר
לזרוק את העיתון — זה אני!״

• בכלא., :נבחרתי
רו1עד־האסירים
בה אחד!״
^ שבתי בכלא ב־ . 1952יש אל לי
בקשה :תפרטי תקופה זאת יותר
מדי) .ראה איגרת העירך(.
בכל העיתונים מהתקופה ההיא קר
או לנאום שלי בבית־המישפט :״אני
מאשים" .ניהלתי אז יומן בכלא .ישבתי
ברוב בתי־הסוהר .ברוב הזמן ישבתי
במעשיה!.
אבי השיטה שם היה הדוקטור דויד
רודי .עבדתי כעוזרו בכלא .רודי הובא
במיוחד מאיטליה ,כדי לייעץ לבתי־
הכלא.
לפני־כן היתה נהוגה שיטת התור
כים ,ממוזגת מעט עם שיטת האנגלים.
כשהוא עלה לארץ ,לקבל את התפקיד,
כבר הזהירו אותר באיטליה :״דע לך!
יושב שם זה וזה...״
הוא הוציא אותי מבית־הסוהר ביפו

מאוד לא פופולרי .אדם צריך לזכור מי
היו ידידיו בימים קשים.

 #עליהום,, :היה נדמה
ר׳ שאני לא
נדנד שחור...״
ךץ ירכתי לבקשות רבות לראיו
ן נות .היכן שידעתי שבמילא ישמי
צו ,ולא ינהגו בהגינות — מדוע
שאשתף בכלל פעולה?
יאיר צבן צוטט כמי שהשמיץ אותי
בתיקשורת .אחר־כך ניגש אלי ואמר
לי :״את כל הדברים הטובים שאמרתי
עליך — הגון ,ישר ,מוכשר — השמי
טו .השאירו שם רק את הדברים הרעים.
אבל אני מתחרט גם על אלה ,ואמצא
הזדמנות פומבית לתקן זאת".
מצאתי גם הודעה ממרדכי ויר־
שובסקי ,ששב מניתוח־לב־פתוח :״טל
פן בכל שעה בלילה!" הגעתי ב־1
לפנות״בוקר .וירשובסקי אמר לי :״כדי
להצביע נגדך כאיש פוליטי יצאתי
טרם־עת מהמיטה .אבל אין לכך כל
קשר ליחסי האישי אליך ".גם חיים
רמון ניגש אלי.
אחרי העליהום שעשו לי בתיקשורת
עם מינויי ,התרגשתי.
האם נפגעתי? לי היה נדמה שאני
לא כל־כך שחור כפי שהעיתונות ציי
רה אותי ביום השני ,היום שבו נבחרתי
כיו״ר הכנסת.
אני מחוסן כבר .בכל זאת ,זה
משפיע.
* כחעבם על הסכס-השיהמים עם
1רםרה ,ד׳ניא שיהסק׳ לסישררהחוץ
'0טעך1פץ.
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