רץ נ ס ' ג דה
רשמים ממלחמת האזרחים בספרד מאת הקפיטן וינסנט אוז רה
נמי ששךת בבריגדות הבין*לאומיות) ,כפי שסיפר אותפ ללויטננם
ה1ך מ מיזל (מחיל*הרגלים הימי של ארצות*הברית)",

כהפתעה גמורה ועוררה בלב מפרך "הלי1ליספית,
הבשורה על לכידת סירבל באה
י
נ
י
ל
ע
דבר הנצחון.

תרועת שטחה .בכל מקום הודבקו מורעות ענקיות המבשרות את
ביהוד שמחנו אנחנו
הזרים ,באשר סברנוכי פירואל נכבשה ללא עזרת הבריגדה הבין-לאומית שהיתה שרויהעדיין ברזרבה;
סוף-סוף ,השבתי ,הגיע אימון הצבא הספררי ער למירהכזו ,שמסוגל היה לערוך התקפהמצוינתכל-כך,
הן לפי תכניתה והן לפי ביצועה ,מבלי להשתמש בותיקי-הצבא של הבריגדה הבין-לאומית כמו בתרים
לכל פורעטת .מפנה זה של המאורעות הביא בלבי את האמשהכי יום הנצחון איננו רחוק ביותר .רק
מקץ שבועות אחדים התתילו להגיע אלינו הידיעות ,שהבריגדה היתה שותפת לפעולה  ,11וגם נשאה
אבדות- ,אבדות קשות ,לפי מה שסיפרלי מכר אחד.
בלילה אתר ,קר להחריד ,נקראתי עלידי תייל-תורן אל הדר הסיור .הצרעתי ונתבקשתי עליפי
ג'והנסון לשבת.
"1ינסנפ 44פתח" ,אני סומך עליך מאוד .יש בדעתי לשליח אותך כמפקד לחבורה הבאה
העומדת לצאת לחזית .ה כל הולכים".
"הכל ז ,4הזרתי.
"כן .אנום אני לשלוה כל איש אשר יצלח לפעולה .אף אניבעצמירציתי ללכת .אלא שהמפקדה
באלבששה מאנה להמות ח11ן לבקשתי".
זו היתה בשבילי הודעה השובה .ראיתי בזה אות לאמון המלא הניתן בי ולאחריות הכבדה
שמפיליםעלי .לפי שעמדנו לצאת מקץ ימים מועפים ,מהרתי להביא אתעגיגי בסדר .יום אחר אתר
הצהרים הגיעה הפקודה. .שמוגה מאות איש עמדו לצאת ,ונחוץ היה לחלק אותם לשבע פלוגות .תחילה
צעדו האנשים אל בית-הכגיסה ,ושם פנה אליהם ג'והנסון בנאום.
מבית-הכניטה צעדנו בסדר נאה אל מכוניות-המשא .גא מאדהייתי על אנשי ,אשר רבים מהם
י חבר בהורים אלה הוא הצבא.המאומן ביותר מכל אשר ראיתי בספרד111 ,
הכרתי מקרוב .הרגשתי כ
היתה היחידה הגדולה ביותר אשר זכיתי לעמוד בראשה .אדיר חפצי היה ,כי האנשים האלה יורשו
להיות יחד ולהלחם יחד ,תחת לפרך אותם לפי לאומיותם ,כפי שנהגו עד עכשו בכל היחידות שנשלחו
לחזית .אולם תקותי לא באה.
באלבספה צווינו לעלות מיד אל קרונות-משא שחיכו בתחנה .הרכבת הרתיעה וזזה .האנשים
שרו והתלוצצו ברות סובה טאוך .בקרוב הגענו לולנסיה ,וכאן נעשו כל המאמצים להשתמפ מעין
האוירונים של האויב .האגשים הוזהרו שלא לעורר רעש על יר התחנות ולהכניס את זרועותיהם
וראשיהם מניטה ,שלא ירגישו בהם טייסיםאויבים ,או צופים-מרגמם מעל הקרקע .אנשי ולנסיה ספרו
* רבות המסקנות החברתיות והצבאיות העולותמן הדברים שמספר הקפיטן אוזרהלפי תופו,וכדאי הדבר
שחוגי-קוראינויתנו דעתםעליהן .הרשימה תורגמה מן הירחוןהאמריקני ."The l~arine Corps Qazette" -
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לגוכי לפני חצי שעה הופצצה העיר .אחרי כן ,כשהגענו לראום ,שמענו שוב אותו דבר :גם כאן עוד
מעפ ושימשנו ספרה לאוירונים.
מחוץ למורח הגופני הקשה ולקור עברה עלינו הנסיעה ללא מאורעות ,ומקץ שלושה ימים
לצאתנו את אלבסמה הגענו לאלקניז .החורף הטךגוני חדר לעצמותינו .קירם את פגינו הסיור גליאני,
איפלקי מגורל-זקן שמופת אל מפה הבריגדה ה .15-הוא חזר זה עתה ממסע תעמולה על פני ארצות-
הברית,ועדיין היה לבוש תמיר בכל הדרת התפארת הצבאית .קאני שמח לראות פניך ,אולרה" ,אמר
בלשונו האנגלית הצחה" ,וגם אותך ,טר"רא ,הוסיף בפנותו אל הקומיסר הפולימי שלי" .הבריגדה
נמצאת בטלאגה ,ואני נתתי הוראות להביא את האנשים האלה לאלקוריזה; שם נעשו כל ההכנות

הדרושות בשבילם.4
מיד יצאנו לדרך .הבפליק היה צועד ,בטרהקים של מאה ירך בין כיתה לכיתה ,בהשמרו מפני
התקפת-אוירונים .שלוש או ארבע פעמים תוך כדי מסע זה נשמעה אזעקה מפגי אוירוגים ,אולם לא
הותקפנו אף פעם אחת ,אםכי הראות מעל ראשינו היתה מצוינת .האנשים התנהגו להפליא .לקול
הצפצוף הראשון היו חומקים לשני עברי הדרך ישוכבים שם בין שיחי-הזרדים .קשה היה להשגיח בהם
שמקום-סתרם ,אלא אם כן נמצא האוירון מעליהם ממש.
ברדת הלילה הגענו לקסשל~רס .שם מצאנו את אנשי הממבח שלנו ,אשר שלחנולפנינו,שקועים
שויכוח קשה עם איזה קפיטן גרמני .איש משגי הצדדים לא הבין את שפת רעהו .נראה היה ,שהגרמני
ממאן להשאיל לנו את כלי המטבח ,שהוא צבר לו ,ובלעדיהם לא יכולנו לבשל לנו את ארוחת הערב.
לבסוף באנולידי הסכם :הצענו ,בפשטות ,לבשל גם בשבילאנשיו ,וכל האנשיםקיבלומזוןולינת-לילה.
בערב הבא הופיעו הקרונות ,ואנחנו הצפופפגו עליהם מחמת הקור הנוקב .מקץ שעה הגעגו
לאלקוריזה .בהדר-האוכל של הקצינים הסביר גליאגי את פעולותיה האחרונות של הבריגדה.
הבריגדה ה 15-היתה חלק מ"צבא-התמרון המזרחי* .ליד פירואל- ,המביר גליאני -הופלה
הדיויזיה ה ,35-ובכללה גם הבריגדה שלנו ,לתוך פירצה ,כדי לעצור בער התקפה-גנדית עזה של
המורוים ,שטאטאה במפאפא-השמד כל דבר שעמד בפניה .הבריגדה החזיקה מעמד בעקשנוה ,על
אף הרעשת-התותחים האיומה ביותר ,שכמותה לא ידעו צבאותינו עד אז .הארפילריה החרשה של
המוררים פעלה להפליא ,וכל איש מאתנו חשב בודאות שאנשיה הם גרמנים .דיקנותם היתה שמגית.
שימינה של הבריגדה ה ,15-הובקעו שתי בריגדות של צבא-פירונים מפרדי ,והן עזבו את השדה
כשהוא זרוע רובים צ'כיים ומכונות-יריה חדשים לגמרי .היל-פרשים של האויב השתער לתוך הפירצה,
שנתהותה עם נסיגת שתי הבריגדות הללו ,והתקיף את גדור מקנזי-פפינו* ,מאגפו הימני ,וקרוב היה
לקהת בשבי את הממה של הגדוד .לבסוף לא היתה עור כל ברירה אלא לפגת מן העמדות האלה,באין
אפשרות להחזיק בהן ,והבריגדה יצאה למנוחה .אחר-כך באה התקפת-לילה באליאגה ,שהיתה מוצלחת
שאוד בשביל הבריגדה שלנו .ביחוד הצליחו הפפינאים ,שהפתיעו את המורדים בשנתם ולקחו בשבי
רבים מהם.
כאמור היתה שרויה עכשו הבריגדה במנוחה ,במרחק לא רב מאחורי קו-החזית.
לאחר כמה ימים של בטלה יחסית באלקוריזה ,בקר אותט הקולונל קופיק .הוא קיבל עכשו
חופשה ,שהיהראי
י לה בצדק גמור .בשיחה של שעתים מפר לנו בסגנון הדיקני הרגיל ,הטיוחד לנל
הקצינים הרוסים ,על פרפי כל הפעולות שבהן השתתתה הבריגדה .בסוף השיתה קרא אותי גליאני
משאיר כאן !4
הצדה ואמר" :אני שולח עמך את רוב הקצינים ואתכל האנשים ,חוץ משלש-מאות שאני
שוב נדחקנו לתוך מכוניות-משא ,ופנינו מועדות אל הברינדה .אולם משהתקרבנו אל אליאגה,
מצאנו כי הדרך נתונה באש ואין לעבור בה .קצין הטסה של הבריגדה הודיענו כי הבריגדה נמצאת
ךי ולרךה ,מרחק של עשרה קילוממרים ,בערך ,מאליאגה .בכן פנינו מיד לעבר העיר הזאת.

בפלייה

* בטליון קגדי שנקרא על שם שגי אנשי קנדה 89יגוומקנזי - .הס'.
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משהאגו למקום התיצבתי מיד במטה-הבריגדה .הסיור מרימן ,ראש המפה ,הלק את האנשים
קבוצות ,קבוצות ,לפי לאומיותם-אנגלים ,קגרים ,אמריקנים וספרדים-ושלח אותן אל הבפליונים
הלאופיים שלהן ,שהיו מסותרים בערוצי-הנהלים .אני הוצגתי לפני מפקד-הבריגדה הזמני שלנו ,איש
רוסי בשם ניקול:ב ,אשר לא הבין אף הגה אחר בלשון האנגלית .הוא ומרימן שוחחו זמן-מה .אחרי-כן
פגה מריסן אלי.
"בכן ,וינסה" ,הכריז" ,לחליף לדרגת קפיטז! לפי שעה תהיה מצורף לבטליון ,ה*יי*אים-
המקנזיים'" .התיצבתי לפני מפקד הבפליון הקנדי ,והוא מינה אותי ,לפי שעה ,לטפקד הפלוגה החדשה,
המורכבת ברובה מאנשים חדשים שהגיעו זה לא כבר טסךזונה .מפקד הבפליון ,איש בריפי בשם פסיל
ממית ,היה רגיל להכנס בשיחה עמדי .פעמים היה מרבר ךעות על חבר הקצינים בבריגדה ,והיה עומד
במיוחדעל חומרקציניםקנדיים" .למה" ,היה שואל" ,לא דאגתם להכשרת קצינים קנדיים ,ועלי למגות
תמיד קצינים אטריקנים לפקד על פלוגות קנדיותז"
"ניסינו להכשירסע ,עניתי" ,ואולםאין הם רוצים לשאת באחריות .רבים סרבו לבקר בבית-
הטפר לקצינים".
"אך זאת אדעא ,הוסיף" ,שהקנרים -ואף אני בתוכם -מתחילים לרגז על העובדה ,שכאילו
הכל מתנהלעיי יהודים".
לפי שעה נראה היה כי שקפ בחזית .קציני הבריגדה וחייליה ,חוץ מן האגשים אשר באועמדי,
היו מדולדלים .הפנים הזועפים ,מגודלי הזקן ,היו מעידים היטב על המתיחות שהיו שרויים בה במשך
שבועות רצופים .כל אחד דבר בגעגועים על המנותה.
ממקום עמדתנו בקו-הרזרבה יכולבו לשמוע את ההמולה הרחוקה של הארטילריה וקול התפרצויות
מקריות של אש טכוגות-יריה ורובים .פעם-פעמיים הריצו אותנו כוחות-התעופה של האויב לחפש
מחסה*
בחפירות שלנו ,אולם הם לא גרמו אלא מק מועט.
לבסוף צווינו שוב לעלות אל מכוניות-המשא הנצחיות; דומה היה שאיש אינו יודע ,אם לחזית
אנו נשלחים ,או למנוחה .עברנו דרך אלקוריזה .מפציץ גדול ושחור חג מעל ראשינו .מחשש
התקפה שבנו כמה פעמים את המכוניות והשנו לשדות הפתוחים; אולם כל פעם הוסיף האוירון רק
להוג ולהתבונן.
אנשי העיר היו אחוזים אימה; שבוע לפני כן הופצצו קשה .ראיתי כי בדרך בין אלקוריזה
והיג'אר נהפכה מכונית אחת שלנו ,עמוסת-תחמושת ,ושלושה מאנשיה נפצעו קשה .אימת המפציץ
היתה על הנהג ,עצביו היו מזועזעים עד היסוך ,והוא רעד כעלה נידף .לא ידעתי אז מה היתה כונת
האוירון ,אבל עכשו ברורלי כי עסוק היה אז בצילום העמק ,כדי להכשיר את הקרקע בשביל זרם
הכוחות העצומים המשתערים להתקפה איומה ,שעתידה היתה להתחולל כאן בעוד ימים מספר.
היום השני של תקופת "מנוחתנו" הצטיין בתעולה רבה באויר .מדי שעה בשעה ,כמעט ,היו
ן השמים ,וממקום עמדתנו יכולנו לשמוע היפב את
מפציצי המורדים ומפומי-הקרב שלהם מכסים אתעי
קול ההרעשה והטרטור האיומים .במשך שבועיים לא ראינו אף טמוס אחד של הרפובליקנים .האויר היה
נתון ,ללא ערעור,בידי המורדים; והיתה  11עובדה ,שהשפעתה על רוח-הצבא היתה רעה ביותר.
האוירונים התחילו להרגיז את עצבינו כהוגן; וודאי שלא נחה דעתנו ביותר ,בראותנו פתאום,
כי עשרים טחם שטפו-עברו על פני מקום-מחבואנו ,כשהם צוללים כיורדים עלינו ,ומכונות-היריה
שלהם מפרפרות בשמי-ספרד הבהירים .צלצל הפלפון ממפה הבריגדה" .האם ההפצצה והיריות הן
בסביבתכם?"  -שאל מרימן" .רק בחלקןע ,ענה ססיל סמית" .אולם נדמה לי ,כי פעילותם איוטה
ביותר ממולנו ,במקום עמדת הבריגדה ה .95-אין אני יכול לתפוס ,מה מתרחש כאן .אולי יש לכם
ה בנידון זה ay
איזו ידיע
אחרי כן באה שיהה ארוכה ,שלא הגיעה לאזני .אותו זמן היה מהלך ומפרטר זרם מתמיד
שלענניות-משא ריקות ,שנישא במהירות מפורפת בחזרה מן החזית .לא ראינו בזה שום דבר בלתי
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רגיל ,עד שהרגשנו בקבוצות אנשים מדולדליםועיפים שהתחילו להסתנןלבין שורותינו ,מקצתםבלי נשק.
ממית תלה את השפופרת ונגש לדבר אלי .והנה ראה את המשתמפים הללו" .מה לעזאזל מתהוה
כאןז לך ,וינסנמ ,וחקור בדבר !*
עצרתי סרג'נט שבא בררך" .מאיזו בריגדה אתה ?*
"הבריגדה ה ,"95-ענה.
"לשם מה אתם באים הנה ,לעורף ?4
"הפשיסטים הבקיעו את החזית! הקצינים שלגו נעלמו ,ואני אמרתי כלבי :אלך לעורף
ואודיע".
ה
ל
א
ן העחב את ההזית!
הן
ממית ניתר ממקומו" .עצור כל איש הבא בדרך ,וירה בכל קצי
פקודות הבריגדה!" הוא אחז בידי" .וינסנמש ,אמר" ,שלה נא חלק מפלוגתך אל הכביש ,לעצור כל
קרון הבא בדרךזו .חלק אחר מפלוגתך תשלח לאגפנו הימני1 ,צ1על האנשים שם לעצור כל צבא שינסה
לסגת-אחור בדרך השדות .לאחר שתסרר את הדברים האלה ,שוב אלי -ישלי דבר אליך!"
כשחזרתי מצאתי את ססיל סמית ואת כל קציני הבמליון מכונסים בחצי עיגול .אנשי הפלפון
היו עמוקים בגלילת החומים ,כהקדמה לעזובת המקום .סמית אמרלי בלחש" :חתונה כדבעי* .יכולתי
להרגיש את החרדה בקור-רוחו החיצוני" .כל החזית הארורה התפוררה כבנין של קלפים! קציני
הבריגדה ה 143-עזבו את פיקודם ,והבריגדה נסוגה לאחור .חלק מן הבריגדה ה 95-עדיין מחזיק
בחפירותיו ליד"זמרה .עלינו לחזק אותם מיד .אתה תתן מאתים כדורים לכל רובאי וחמשה רמוני-יד
לנפש .פלוגתך תהיה בחלוץ .משתגיע לאזוארה תמצא לך עמדת-התגוגטת טובה ותחכה לשאריתהבפליון.
השתדל להניע שמה במהירות האפשהית .נלך איפוא!"
בין-רגע תפסתי את כל חומר המצב .הכרתי היסב את מטיל-סמית .מעולם לאהפריז .מקץ חמשה-
עשר רגע היו אנשי מעונים במכוניות-משא ,שמרמרו בדרך העולה לאזוארה ,וכל אורותיהן כבויים.
ומשם ,מאזוארה ,נהרו ובאו אכרים -בענלות ,על גבי "ררות וברגל- ,נושאים עמם צרורות
כשלמלים עלובים .היה זה מראה הרגי ומבהיל .אם פגשתי חיילים הייתי עוצר אותם ומכריחם לשוב.
עיפים היו ,נבוכים ומפוחדים ,ולשמע הפקודה היו הופכים פניהם דומם לאחור ,לעבר החזית .דומה,
תשושים היו ביותר ,משישימו לב לאשר נעשה בהם.
ואיתנו ,היושבים במכוגיות-המשא ,תקף איזה רגש של שכרון-למחצה .היתה זו שאיפה ,להכנס
לפעולה ולהוכיח שובכי הבריגדו; הבין-לאומית ה 15-יכולה לעמוד בכל מצב שהוא .בדומית-הבלהה של
הלילה הגענו לקצות אזוארה ,ומיד קבענו לנו עמדות-הגנה .העיר עצמה ,העזובה כולה מתושביה ,נראתה
כהלום11-עה .אף כלב נירת לא נמצא כאן ,שיקדם פנינו בנבחתו.
מקץ רגעים מספר הגיע ססיל-סמית במכונית .אני עליתי אליו ,ויחד נסענו למעון המפקרה .זו
נמצאה במערה גדולה ,בצדו של הר .נגשנו אל הקולונל המפקד על הדיויזיה .הצדעתי ואמרתי:
"אנחנו חלק מן הבריגדה ה ,15-ונשלחנו הנה להזק את צבאותיך; היכן נוכל למצוא אותמד*
הקולונל דרש טפה 111 ,נפרשה לפניו עלידי קצין אהד ,שהיה אץ-לשרתו "הם נמצאים על

הרמות האלה*.
"מהו בדיוק ,המצב בשעה 11ו* בהן אותו סמית.
"בכן ,עומדים שם שני בפליוגים מן הבריגדה ה ,95-ובפליון אהד משל ה 143-נמצא למעלה,
לפניהם; שגי במליונים הוקפו ולוקחו בשבי".
"ומה כאן,מימין ?* -חקרתי.

"אינני יודע".
"ולשמאלנו ?*

-תהיתי.

"בערך במרחק של שלושים קילוממר משם נמצא היל-הקורפוס ה."14-
"ושום צבא בקוךאין ?*  -שאל סמית.

י

לל

"אין4.
"אל אלהים !- 4מלמלנו שנינו.
הצרענו ויצאנו דומם .מיד הפנינו את צבאותינו לעבר הכביש ,ופגינו אל תחזית המעורפלות
והפלוגה שלי בראש .היה קר ,ושקפ בלתי נעים שרר מסביב .הבטליון הספרדי ה 24-הדביקנו והצפרף
אלינו מעורפנו .במרחק של קילומפר ,בערך ,ממול העיר מצאנו את חפירות הבריגדה ה .95-שלית,
רוכב-אופנוע ,תש אליבו ,נושא אנרת לטסיל-ממית,כי ימהר מיד אל מפה הבריגדה .ראיתי את התותחים
האנטי-פנקיים שלגו פונים לאחור.
"לאן אתם הולכים זא -שאלתי את אחד התותחנים.
"קבלנו פקודה לפנות חזרה אל הבריגדה".
"ומה לעזאזל ,ישטש לנו גמקום ארפילריה זע
האיש משך בכתפיו .טסית נסע במכוניתו ,וסגנו ,קפיטןפיני צעיר בשם סאמלה ,הכנים את
הבפליון לתעלה סמוכה .הכל שכבו לנוח ,ועד טהרה היו רוב אנשינו ישנים.
קרוב לשלוש שעות אחרי חצות חזר ממית וכינס את כל הקצינים יחד .הוא אמר" :אנו נשאר
כאן ונעזור להחזיק בעיר .בינתים מתקבצת שארית הבריגדה ביל'4י~ה .אין אתנו כל ארפילריה .ורק
ששה אתים לכל הבמליון .לפנינו שלש שעות לחפירה,יהסיכויים הם,מזהיריםביותר'! עלינו לגשתמיד
אל המלאכה ולעשות ככל אשר בידינו לעשות,כי בשבע יופיעו הצפרים הללוויפילובגו את כל ממענם.
אל נשלה בשוא את נפשנו!"
מיד תפסנו עמדות משמאל לבריגדה ח ,95-כגובה של  800מפר ממולהעיר .על הגבעות האלה
עמד מנזר עזוב ,ששביל נפתל הוליך אליו .אני ערכתי את הפלוגס שלי במרחק של כמה מאות יריים
משמאללמגזר,וקבעתיקו-הגנהמעוגל-למחצה אשרקצוותיו נפו אחורנית .האנשים נגשו לחפור בהתעוררות
בהשתמשם
בכל אשר בידם ,בקובעים ,בסכינים ,בכפות ,ובכל דבר שהוא ,שיש בו כרי להקים מחסה-
עפרנטיך ,להגן עלינו מפגי הפלדה המעופפת ,אשר תשתער עלינו בעוד כמה שעות .עשיתי מאמצים
נואשים לסמא מעדרים ואתים ,וקללתי קללות נמרצות את הסדרים המרושלים ,אשר בעפים נשארנו
בשעה כזו ללא כלים חיוניים אלה.
השחר מצא אותנו עסוקים בחפירה ומחכים להתקפה העלולה לבוא בכל רגע.
ולא ארך הזטן ער שבאה .בתשע בבוקר הופרעה הדממה מקול המולה כברה של תותחים .מעל
ראשינו הופיעה תימרת-עשן שחרחורת :כדור-מבתן לקביעת הטוה .עוד שלש "תתיכות" נפלו לפנינו,
ושלשה פגזים צרחו מעל ראשינו .אש של רוביםוטקלעים התחילה טמולגו .מתוך החפירות שלנו פרפרו
יריות לעבר המורדים ,שאפשר היה לראותם בהתקדמם לקראתנו .אש הארפילריה של האויב.זבדה
ורבתה ,והפגזים התחילו לפגוע ברכס-ההר ,בלוית אותה שריקת-זועה המבשרת את ההתפוצצות.
כיוון האש היה טדויק מאד .אני התכוצתי בחפירתי הנסוכה.
ס-מ-סויש -בום! פגז אחד נפל במרחק עשרים רגל ממאורת-השועל שלי וכיסני בעפר .ומיד
חזר ובא הדבר שלוש פעמים ,בזו אחרזו .יבבת הזעם של הכדורים מעל הראש הלכה ועצמה1 ,ךומה
היה כאילו מאות דבורים שואפות-נקם הומות בדרכן אלעורפנו.
י הללו מנסים לעקוף אותנו משמאלנו !*
והנה בא רץ ,כלעודנשמתו באפו" :הצופים מוריעיםכ
אני צעקתי באתו" :רר לטחה ואמור לכיתה השלישית,כי תתפזר מיד עלפני הנבעות הקפנות
האלה אשר משמאלנו  -מהר!" הוא נעלם במרוצה .אניהייתי נסער ברוחי .אם הם יצליחו לעקוף את
אגפנו ,הרי נהיה טוקפים ומנותקים מן הדרך האחת לנסינה ,זה ראש-הגשר היחיד שעלפני הנהר.
י תמרות
שחופרתאום הופיעה סיעה שלמה של אוירונים .תותחי האויב סימנו את עמדותינו על יר
עשן
שרחפו מעלינו ,והמפומים התחילו בפעולתם הקבלנית .הפצצות התחילו להתפוצץ מסביב לנו,
אני כבשתי את פני בקרקע .עם כל פצצה שהתפוצצה רעדה האדמה ,והאויר היה מלא רסיסי-פלדה
הומים וגושי-עפר .אחרי-כן שינוהאוירונים את המבנה שלהם ,חגו בדמות טבעת רצופה והצליפו באש
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מכונות-יריה על עמדותינו .כל מטוס ומפום היה צונחויורד מפה-מפה ,ומממיר כדורי-פלדהעלינו,
פני
המוטלים ללא כל מגן מפני התקפתם האכזרית .שלוש פעמים חגו כך מעל ראשינו .משהתחילו
המטוסים בצלילתם פתחו כל מכונות היריה שלהם באשעלינו .הם באו בזה אחרזה ,מטוס אחר מפוס.
הכדורים שהומפרו על עמדותינו התיזו למעלה גושי-עפר קטנים.
הצלמה קשה זו נמשכה הצי שעה ,ובשעת מעשההיו הממוסים מנמיכים כל-כך לטוס,עדשיכולנו
 ,ואני פלסתי אנחת-רוחה ,כי האמנתי שעומרים
לראות אתפני הטייסים .אחרי-כן הסתדרו בצורת,ו
הם להסתלק .אולם הם חגו ועברו שוב על פני עמדותינו ,בפזרם עלינו פצצית קמנות ,כל אחת בת
עשר ליטרות ,פצצות למאות .המקום נהפך לגיהנום -דומה היה שהאדמה כולה ניתרת למעלה.
בכוח רב כל-כך ,עד כי השתי כאב בכתפי .פעם בפעם נכבשו פני בקרקע,
קמצתי אגרופי
בלבי ,שקובע הפלדה יעמודלי ,איך-שהוא,לישועתי .ועםזה מוכןהייתי כלרגע להרגיש
ואני התפללתי
את הפלדה המרסקת ,בפלחה את בשרי .לאחר כל התפוצצות התפלאתי לראות שעדיין לא נפגעתי.
מתוך הרהור מעורפל תמה הייתי ,אם ישאר איש מאתנו בחיים לאחר הפצצת-אימיםזו .ואחרי כןעלה
בקרבי ,לאט-לאפ ,הזעם ,על אותה הרשלנות שבקמיה נעזבנו ללא ארטילריה ,או ללא כוח אנטי-ממוסי
אשר יתמכו בנו כדי שנוכל לעמוד בפני המהלומות המכריעות.
בזמן הרעשה זו מן השמים פסקו ,למעשה ,היריות של הרובים ומכונות-היריה משני הרדדים.
אולם משהתהילו האוירונים להוג על מנת להסתלק ,התלקחה האש בזעם מחודש .ראיתי את המורדים
מזנקים בהשתערות מלוכדת לעבר העמדה שלנו .חייל-רץ שמיהר לעברי ,כפוף כולו ,צנח במסלולו כשור
עקוד .אולם גל התקפת המורדים נרעד לבסוף ונשבר.
הצלחנו לעצור אותם ,באיזה אופן שהוא .שוב התחילה הארטילריה את מהול-השפן שלהעלפני
נבעתנו .האויר היה מלא מהמית פגזים בני שלושה אינטשים ורסיסי שרפנלים .הם היו מכוונים בעיקר
אל מגדל-הפעמונים של המנזר ,אשר משם המטירה אחת ממכונות תיריה שלנו אש הזקה אל חפירות
האויב .הפגזים פגעו בממרות ,בהעיפם ענני-אבק למעלה ,אולם מכונת-היריה הוסיפה למרמר בעוז.
ראיתי את אנשי העזרה הראשונה חשים אל הבנין ,להוציא משם גויות מרוסקות,שרידי אנשים-לשעבר.
מסביב למאורתי הנמוכה התנפצו פגזים בלי-הרף ,ונמנעה ממני האפשרות להתבונן .צויתי
להזיז את עמדת-הפיקוד כדי חמשים ירד לאחור .אש כבדה נראתה באגפנו השמאלי ,ואני נאנחתי
אנחת-רוחה ,בראותי את פלוגתנו הראשונה ,שנעלמה מעיני ,חשה עכשו במבנה-קרב לעבר האגף שלנו
השריי בסכנה .אנשי הפלוגה שמפו ועלו ברכס על פני אנשינו .אולם המוררים זעו ונסוגו עוד לפני
התקפה  .11אנשי העזרה הראשונה נהרו אל בית-החולים הארעי שלנו ,נושאים עמם פצועים ומתים.
ואולם עכשו לא היה כמעט כל ספק בלבנו ,שעמוד נעמוד בפני המורדים ,במשך שלוש שעות שלחו
ברד-פצצות אל עמדותינו ,ואוירוניהם הפציצו והצליפו בגו ,וכל כוח אנטי-מטוסי לא הטרידם .ההיל
הרגלי שלהם התקיף אותנו שלוש פעמים ,ובכל זאת לא היה בכוהו לגרש אותנו מעמדותינו .וזה על
אף העובדה ,שכל תמיכה של ארמילריה או של אוירונים לא היתה לגו .גל של גאוה הציפנו .הטירונים
שלנו התנהגו כחיילים ותיקים ,בכל קור-הרוה והדיקגות הנמרצת של צבא מובהק .אכן ,בשעת-משבר

נתגלה אימונם הטוב.
אםכי האבידות שגרמו לנו ההפצצות והיריות היו פעופות להפליא ,עשו ,בכל זאת ,רושם בולפ
על צבאנו העיף ונמול-השינה .מתיחות-עצביהם הגיעה עד קצה-גבולה .בזמן שהאוירונים המחבלים
הנמיכו tbtb'-יכולתי לשמוע את מכונת-היריה אשר במגדל מצליפה אש עליהם -ךמ-פט-טס-פט; אולם
מטרהכזו,מהירת-תנועה,הריחי משתמטתעלנקלה ,והדברעלולהיהלהוציא אותנו מגדרנו .על אף הפצצות
הניתכותעלינו והכדורים מן האוירונים הצוללים ,היו בנו אנשים ,שיצרם הסיתם לעתים להזדקף במלוא
קומתם באמצע ההתקפה ולקמץ אגרופים כלפי האוירונים הנוהמים .אלנא תבקשממגי לבארלך אתהדבר.
בואם של האוירונים עשה תמיד רושם מופלא .הפסקת-אש מדהימה הלה מיד ,הן מצד זה והן
מצר זה ,ורממה השתררה ,שהופרעה רק עלידי מלמול קללות והמית מנועים .דומה היה ,כאילו כל
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הטף סביב עצר את נשימתו .האוירונים היו מתקרבים ,משתערים פתאום ,והאויר היה מתמלא חטת
מנועים זועפים ופירפור מכונות-יריה ,טעורבים בנהמת-שאול של פצצות מתפוצצות .ויש אשר קול צעקה
או אנקה מפי איזה קרבן אוטלל עלה לאזגיגו הדוויות ,בהיותנו דבוקים אל בורותינו העלובים.
לבסוף הגיע הלילה המבורך ,ועמו גם ההפסקה הצפויה-מראשלענויים אלה השלוחיםמןהאויר;
גנ 4הקרב עלפני הקרקע הלך ונחלש בהדרגה .לב אנשי היה פוב עליהם ,בערך ,ורוחם נכונה .רבים
שוההו על אומץ-לבו של הספרדי הממוגה על מכובת-היריה במגדל הפעמונים של המגזר ,שלא פמק כל
היום מזרוע אשיכלה
 ,אף כי האויב השתדל להשתיק אותו ,ככל אשר יכול .כמה פעמים כבר סבורים
היינו כי הושתק ,ופתאום היה מפר כדורים מעלה ענךאבק מסביב לחלון המנזר ,ולעומתו היה עונה,
כמעורב ,השירשור הנועז של מכונת-היריה מן המגרל.
סרתי אל מטה הבפליון ,למסור דין וחשבון לממיל-ממית.
"שטעתי כי נפגעת בעכוזך !א -קדם את פני בברכה.
"אטנם כן" ,אמרתי" .אבל לא היתהזו אלא שרימה ברסיס-סלע" .הרגשתי כאב קלבמקוםמסוים.
"שג ,אפואא ,ביקשמטני" .שמע-נא ,וינסה ,אם נשאר כאן הלילה ,הרי עד הבוקרנהיה מוקפים
לגמרי .קת את השפופרת והסבר את המצב למפה הבריגדהא.
עשיתי כן" .אם לא בקבל כוחות מילואים לפני חצות ,כי אז לפנינו רק ברירה אחת שבהגיון-
לסגת מכאן אל עבר הנהר השני; שאם לא געשה כן ,לא יוכלו גם הפנקים ,גם הצבא להושיענו,
אחרי שהגשר יפול בירי המורדים!"
מפה-הבריגדה התישב בדעתו .אחרי-כן באה התשובה" :לא ידענו כי המצב רע כל-כך .על כן
עשו את אשר תחשבו לנכוןע.
בשתים לאחר חצות עברנו בהצלחה את הנהר ,וערכנו את כל צבאותינו בגבעות החוף אשר
מעבר כחה .משהיצאנו את הדבר אל הפועל ,בקשתי יהד עם שכהוי מקום לישונן ובחרנו במערה סמוכה
ששימשה מקלפ לגזיר זקן ובלה .מקץ רגע נפלהעלינו תרדמה כבדה.
רעם
תותחים העיר אותי .חשתי לפתה ,ומצאתי כי השמש עומרת כבר בטרומי השמים .הוצאתי
ראשי בחפזון ,והנה ניתך ברדכדורים של מכונות-יריה על פתח הסערה .אכן היתה זו קבלת-פנים נאה,
לכל הרוחות! בחפזי למצוא מקום-לינה ,לא בתתי לבי לכיוון הפתה של המערה ,שהיה צופהפני האויב.
איך אוכל לצאת מכאן? החלמנו לזנק ולהתפרץ דרך האש ,ויהי-מה- .וכן עשינו.
טיפסתי ועליתי אל ראשהגבעה ,אשר שם השארתי אמש את אנשי ,ולתמהוני מצאתי כי המקום
נעזב .איש לא נשיא שם .מוזר הדבר ,חשבתי- ,לאן הלכו? פגז שהתבקע מעל ראשי אלצני לחמוק
אל המדרון אשר מאתורי.
פניתי הזרה לטקום שם נמצאמפה-הבפליין ,והייתי משתטח ארצה כל פעם ששרפנלהתבקעמעל
ראשינו .בדרך ,השימסה להחריד ,ראיתי רובים פזורים וילקוטים .על אחר הילקוטים האלה היה רשום
שם איש
מאנשי פלוגתי .מה הרבר הזה? הרי כאן כל האותות לנסיגת-בהלה .ועם זה יכולתי לשמוע
את הקול הברור של מפוגות-היריה שלנו ,העונה מראש הגבעה למורדים.
פתאום גראז שני פרשים .אני נפנפתי בידי אליהם ,והם דהרו .לקראתי .בהיותם במרחק-מה
ממני ,כרי שמיעת קול ,נעצרו פתאום ,ואחד מהם הניף את הקךבין שלו .כדורו שרק סמוך לאזני. .
אני
שלפתי את אקדוחי ,אולם השמש שלי היה זריז טמני .רובהו ירה ,ואחר האנשים צנה ביורה כהגונה
טעל
מושבו .חברו הפךפניו וגמלם .מהרגו אל החייל הנופל,שעדיין התפתל בחבלי-המות ,ואני ראיתי
את סמל המורדים תפור אל כותנתו המזוהמת.
י אנשינו נסוגו ,מבלי להזהירנו על כך!"
"עליבו ללכת מכאן ,לעזאזל -אין זאתכ
פנינו בכיוון הרגיל אל בלצ'יטה ואל מטה הבריגדה .כל אותו היום הארוך לא פסקוהאוירונים
לרחף על ראשינו .יום תסים הלכנו ועל דרכנו חיילים-משתמטים .כך אספתי קרוב למאה איש.
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ה עלה השחר ,ולפניעינינו נגול מחזה של דרכים מלאות יבא צפוף.
בטרם הנענולאלילי
צפיפות  11היתה עלולה להביאלירי טבח גדול ,לו ראו אותנו אוירוני המורדים .פעמיים התפורט
כשהרגשנו באוירונים מלמעלה ,אולםאין זאת שהיו מתכונים רק לסיור,כי לא הטרידו אותנו.
לבסוף הגענו לחורשות-הזיתים אשר מסביב לאלבלטה .שם נעצרנו וסעדנו את לבנו אגבמנוהה.
קרוב לשתי שעות אחר הצהרים ראיתי את מפקד הבריגדה ליאונירוב חש לקראת ססיל-ממית ,שהופיע
י מתורגמנו .סמית התבונן מביבו וראה אותי" .וינסנפ !ע-קרא-
אי-מזה ,ופוגה אליו בהתרגשותעליד
"הוצא את אנשיך מהר לכביש .תפוס את הדרך העוקרת את אלבלפה בואך להיגיאר .עליך ללכת מיד.
המורדים מגטים לחדור לאלבלמה .אם הם יצליחו בדבר ,הרי אנו מנותקים .כלהדיויזיה כולה ,לכל
הרוחות!" .מיד יצאנו לדרך .מאחורי שמעתי קול קצין קורא בקול היספרי" :מהר! מהר! הזדרזו כבל
האפשר!" התפזרנו כדי לתת לשלושה מנקים שלנו לעבור אל העורף .פלוגת פרשים נישאה על פני
הכביש ,כשהיא מכניסה מבוכה בשורותינו .הסוסיםיהלו ורקעו ברגליהם ,אחוזי וכהלה מתגברת .פרש
אהד ,היזר ,צעק:
ל הגבעות !ע
"המאורים באים! הם כבר ע
עיני כל האנשים נישאו בחררה אל הגבעות אשר מעלינו.
מתוך היער צף ועלה הבמליון ה .24-תחת לחכות עד אשר נעבור אנחנו תחילה ,התערב בשררה
שלגו על פגי הכביש הצר.בין-רגע אתר היה הכל לערבוביה גמורה .האנשים התחילו לרוץ ,הרובים
והתחמושת הושלכו הצדה .הדרך נהפכה לגוש מסתחרר של בני-אדם 13עקים בקול.
לשוא נסיתי להקים איזה סדר שהוא .במלוא-ריאותי צרחתי ,בלשון ספריית ואנגלית,כיאין כל
דבר לפתור מפגיו ,ואין כל סבה להיות מוגי-לב ארורים כל-כך! רוב צבא-הפרשים שלנו הבקיע לו
תעבר בתוכנו ,מבלי שים לב לאנשים אשר על דרכו .חיילים נדרסו וצעקו לרחמים בנפלם.
דמעות כעש 11עם-אין-אונים עלו בעיני ,למראה מכונות-היריה ,הרובים ,מכוניות-המשא ותותחי
השדה שגורבו במקומם עלידי האנשים המשורפים מסהר ,הבורחים בבהלה הסרת-פעם.מימי לא ראיהי
כמחזה הזה; איום היה הדבר .הבריגדה ה 15-הגאה רצה עכשו כעדר בקר ,שהפחד תקף אותו .והלא

אף יריה אחת לא נשמעה.
מכונית-משא נופה על צדה שפפה-עברה על פני כמה אגשים שוכבים ,ועיני הנעכרות ראו
ברמסה אותם ,כרמום מקקים .מכונית לעזרה ראשונה עקפה בטרוצה את הכביש ,ואנשים היו נאחזים
בה בכל אשר מצאה ידם להאחז .בקושי הצליחה לעבור מבלי לפגוע בריסה הטבולה-ברם שעלפני הדרך.
"עמדו ,שוטים שכמותכם !ע צעקתי .ראיתי גם קצין אחר ,אקדחו בידו ,והוא מגסה לעצור בער
ה היה ללא-הועיל .רק רגש אחד מילא את לב האנשים ,זה הרגש
המערבולת הממורפת הזאת .אך כל,
הפריטיפיבי של שמירת-עצמו ,והוא אשר סתם את עיניהם ואפם את אזניהם מראות ומשמוע כל דבר
אחר שהוא .רק רצון אהד מכריע פיעם את לבם -להגיע למקום מבמהים.
טכונית-משא חלפה על-פני ,ואני ראיתי את ססיל-סמית ,זעום-שפתים ,נתלה בלוש הקרון .שוב
" :בוא הנה ,וינסנפ-עלה ,עלה !4
עברה מכונית לעזרה ראשונה ,ואני שמעתי קול מיכרלי קורא אלי
רגע אחדהייתי מהסם .אחרי-כן ,בראותי כי איןבירי להועיל מאומה ,קפצתי אל כבשהמכונית שנישאה
במהירות על פני הדרך ,בלוית קול תקיעה נוקבת.
כך נישאנו בסערה על פני אלבלפה ,ובמסילה העולה להיג'אר .לאורך כל הדרך שעברנו בה
ראיתי אגשים נגררים ,מדולדלים עד היסוד .מדי חלפנו על פניהם היו מושיטים זרועות בתחנונים,
ודילרים ,מבקשים שנקה אותם לתוך הקרון המלא כבר עד אפס מקום .דיכאה אותי הארשת הנוגה
הזאת שנרשמה בפניהם ,משעזבנו אותם מאהריט ונישאנו הלאה בדרכנו.
הגענו להיג'אר ומצאנו את הדרך חסומה עלידי אבטומובילים המנסים להבקיע להם טעברבין
המהמורות ועיי-המפולת- ,עקבות ההפצצה שהיתה כאן שעות אחדות לפני כן .הרחובות היו מוכתמים
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בדם וזרועים חללים מישחתי-אברים להחריד ,והפנים מעווים כלפי שמים ,אשר משם בא המות כהתף.
תמה הייתי ,אם עודזמן רב לפנינו עד שתמצא גם אותנויד אוירוני המורדים.
ההמולה הכבדה של התותחים היתה להמיה קוררת ממושכת ,אשר איש לא שם לב אליה.
המכונית הוסיפה לרוץ לדרכה.
במרחקשנימיליןמאחורי היג'אר נעצרה המכונית עלידיקציןספרדי .הואהחזיקאקדחבירויציוה
על כל הנוסעים לרדת מן המכונית .ככל שהעין יכלה למקור את הדרך ,ראיתי בכל מקום מכביות
עומדות ,ואנשים שהוררו מעליהן בבושת פנים נדחפו אל קו-הגנה אשר נקבע בחפזון ,מימין ומשמאל
לדרך .קצין ספרדי זה ,שלא הכרתיו ,היה נהדר בזעמו השואף-בוז ,במשכו את האנשים אל השורה.
 111הלכה ,הלוך וגדול .משרבו המכוניות הבאות שלפתי את אקדחי ועזרתילו להביא בסדר אתהחיילים
המופחדים .מעבר לררך נמצא תותח-שדה שהיה רועם פעם בפעם ושולח אש- ,איני יורעלאן.
פתאום הגיחו.אליגו משמים ששה אוירונים של המורדים .עיף מדיהייתי משאדאגלכך .הספרדי
ואני הוספנו לעמוד בדרך ,כמתגרים באוירונים ,ומנסים לאמץ את לב אנשינו המופחדים ,המרוכרכים.
פקדנו על הצבא לירות באוירונים במומם מעלינו ,והיריות פרצו בקול נפץ ,צרור אחר צרור .כדורים
שרקו סמוך לאזני ,אבל לא נתתי לבילכך .שרויהייתי באיזהשיכרון ,מחמתעיפותלאין-שיעור ובחילה;
תאוה פראית היתה בי לראות את אחד האוירונים האלה מופל; הרגשתי כי לא היה איכפתלי למות,
ובלבד שאראה אחד מהם עולה בלהבות ואוכל לבוז לגויתו המפוחמה של הפייס.
אך הם הרפו ממנו פתאום כלעומת שבאו .הופיעה מכונית של המפקדה; זההיה הגנרלולערס.
מציאותו עוררהבי רגש עידור מוזר והפיחה אומץ בלבי .השקם שברוחו דבק בזולתו ,והבוז,
נהג
י
ב
כלפי האגשים המפורפים מעתד ,מילא את לבי הערצה" .אם אין הם רוצים להלחם ,ילכו להם .אין אנו
רוצים בשוגי-לב!" אמר מהררית בקול נמרץ.
והנה בא רץאלי" .חלק מן הבפליון נמצא עליד היג'אר" ,אמר .הם חופרים שם חפירות.
עליך לקחת את האנשים האלה עמך ולשתף אותם שם בעבודהע.
אמפתי כששים איש ,שנותרוליעדיין מן הבפליונים השונים של הבריגדה ,וכך פנינו לעבר
החזית ,בקול שיר גדול .והיתה בזה רןסה רבה .כאנשים חדשים הרגשנו אתעצמנו .מצאתי אתהשרירים
המפוררים של הבריגדה שלנו במרחק מיל מאחורי היג'אר ,כשהם תופסים שם עמדת-התגוננות מצוינת..
הסיור טרימן ברכני לשלום בחמימות ואמר" :שמח אני לראותך וינסה .פנה לכאן ימינה ופחה רוח
חיים בלב הבחורים ההם,כי יוכלו לעמוד ,איך שהוא ,בפני ההתקפה".
אני מילאתי את הפקודה הזאת ,ואז הגעתי לידי אפיסת-כוחות גמורה ,ואפול וארדם.
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