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שער) (ראה
 את לפרק רוצה שהוא שמי החשש...
 יודע אני אין שחר. לו אין — הפלמ״ח

כזו, אווילית מחשבת לו שיש אדם שום
 האיש הוא שאני סיפר... שהוא מי ואס
מחומרת־טעם. עלילה סיפר... הוא הרי —

ריון דוד ).1948( בן־גו
 — ״הפלוגה
 השורות
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 נבחר.
 שום של

 זר, צבא
 טוב. בנשק

הבחורים

את סקרו
 וזלמן הפלמ״ח׳ מפקד שדה, יצחק היהודית, נות

 משש אחת — פלמ״ח של א׳ פלוגה מפקד מרט,
 במשקי למחלקותיהן, מפוזרות, שהיו הפלוגות

הארץ. רחבי בכל העובדת ההתישבות
 הלבנה, רעמת־השער בעל הקומה, נמוך האיש
מאבק־ שזכרו הבחורים, השורות. מול התיצב

 מילאו החאקי,
 המע־ והברנים
 שררה קט
 אפילו כולו.
כאילו, הרגישו,

 אפריל של זה
 מאז הראשונה

 עברי למנהיג
 למשמעתו סרה

 שום של
ומזוינת

ר,סוכ יו׳׳ר ,

מו הפלי׳׳ם אנשי המחתרת: ניטק
 כשבועות נהריה, כחוף נשק רידים

העצמאות. מלחמת של הראשונים

 בסוריה הצרפתים נגד המלחמה את שנתיים, של קיום
 מלאו נאצית, פלישה של אפ״רות לקראת וההכנות

המסג את להרחיב שיבטיח לנאום ציפו הם גאווה.
 לצבא לגדודי־המחץ, פלוגות־המחץ את להפוך רת,

 נגד המאבק את לנהל מוכן שיהיה ומגויס מאורגן
 מלחמת- סיום עם בהכרח, שיבוא, הבריטי השלטון
העולם.
אח דברים אמר היהודית הסוכנות מנהיג אולם

 סקר הוא רים.
 אמר דבריו,
 יחידה
 יחידה

אכם
 העבריות
בהיטלר,
כגדי

 תלויות
 משמעותן.

 בין נעלמה
איבה. ספק
 מנהיג כי
מאד

 בצבא שם, רק
להכרה

 בסיום ואז, כדרכו,
 לראותכם, שמח

 עודכם אולם
 ואר־ הימים יארכי

 היחידות במסגרת
 מלחמה לשם כם,
׳היהודי עם ׳ ! 

 היו רגעים כמה
 עוצמת את תפסו

 החגיגית השמחה
תדהמה, ספק של

 יפה :אמר
 אך הנשק,

הבריטי.
 לזכות יוכלו ,

מק מסגרות
פוליטית. משמעות חסרות אך יפות ריות,

 חדשים מאורעות בלבבות. עמוק נחרת לא המאורע
 שאר ושל א׳ פלוגה של לבה תשומת את משכו

 עם לשיאו הגיע גבר, הפלמ״ח של כוחו הפלוגות.
 שכחו לא המפקדים אולם העצמאות. מלחמת פרוץ

 דוד של העקרונית שהתנגדותו ידעו הם המלים. את
ריון ועק־ עמוקה היא הפלמ״ח לרעיון וחבריו בן־גו
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 כ־ פלמ״ח אנשי :מעפילים הורדת
 את נהריה ליד לחוף מעלים כגדי־ים,

המ ״האומות האניה •טל המעפילים
 .1946 כשנת שהעפילה אוחדות״,

 הפלמ״ח את לפרק השאיפה כי גם ידעו הם בית.
עצמו. הפלמ״ח של לידתו עם יחד כמעט נולדה

 לא היסטורית, תנועי, כל כמו במקדה. לידה
 הוא ומוגדרת. ברורה מחשבה של פרי הפלמ״ח היה

 כמעט, נולד,
 הגרמנים

 נפל יוון
המשקיפים

 טית,
 הבריטי,
 שטחים

 עד לסגת
הכושר. בשעת

ר כיום  ברו
יבשתי

 כבר הים־התיכון,
 נצתונותיו גם

לא הוא דעתו.

 אחרי כיוונים.
רוב

 כיבוש יהיה
הברי־

 הצבא בהיטלר.
 הצלת על לא

 ברוחו התכונן
הים־התיכון

 אדם היטלר,
 אגן של

לרוסיה.
 את שינו

המטוסים

^/ן הישוב חיי את אלי שר צי אזי * וז  י
 הם אלה. פרטים ידעו לא הישוב מנהיגי אולם

 הארץ על מאיימת נאצית פלישה כי בטוחים היו
:אחריהם, להשאיר רצו האנגלים הקרוב. בעתיד
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