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תהליך החיול, חיי היום יום של החיילים, מחשבותיהם, 
חששותיהם, חלומותיהם, ותקוותיהם באים לידי ביטוי 

בכתיבה האינטימית שלהם.

4.I.42
יומיים שתקתי. אתמול הייתי ב-Szabbaz. "עיר". רופא השניים לא קיבל חולים, תרופה 

קניתי, לקחתי עתונים. כיצד אנשים חיים בגיבוב מזוויע כזה, בתערובת של עוני, לכלוך, 
בלגאן. בני אדם, כמו רוחות רפאים, מסתובבים בבלויי סחבות, בעיניים טבוע פחד, רעב 
כרוני, ברר.-.- אני אסיר תודה לגורל בעד ההרפתקה האסיאתית הזאת. לא פעם חשבתי 

כמה זה מוזר  איך "סובב סובב גלגל המזל" )הזכויות שמורות ל-Zyga(. הודות לבתי-הכלא 
הכרתי את האדם מצדו הפחות אנושי – הכרתי את האדם הרעב. במחנות, בזמן עבודתי 

המשותפת אתם, ואחר-כך בזמן עבודתי כ-"lek-pom", היתה לי הזדמנות להתבונן 
בטיפוסים שונים ומשונים. כתוצאה מכך תתגבש השקפת העולם הסופית שלי. "תתגבש" – 
כי בינתיים היא מתהווה. אני צריך עדיין לחיות את המלחמה באופן בלתי-אמצעי, להיתקל 

בה "en deux". על כל פנים, כבר עכשיו אני צופה אל העתיד באומץ – ללא האשליות 
בהן הייתי כבול עד עתה-.-  מה שם קורה איתכם עכשיו? Mimuska, עליך להיות חזקה 
ולהתגבר על כל זה. אני מרגיש שאת חיה ומחכה לי. רגשות מעורפלים יש לי אודות אבא, 

Henek ו-Sar. מה  איתם?.-.-.- הגרמנים מתחילים להשבר. הרוסים מצליחים להדוף 
אותם. גם באירופה מתחילות מהומות רציניות. כנראה כבר בקרוב העמים ישליכו מעליהם 

את עול הכיבוש ויתחיל עידן חדש,  עידן האדם המאושר. נו, בינתיים האדמה נשטפת דם, 
והודות ל"צעקה האחרונה" של הטכניקה וה"תרבות", מיליוני יצורים אובדים, מאכלסים 

את העולם הבא בנשמותיהם התמימות. מענין, כמה זמן ימשך "השלום עלי אדמות" בתום 
המלחמה הזו-.-  אצטרך לנסות שוב, בהתאם למסורת, "לצאת מעצמי"!-.- השכל – דבר 

מוזר. המח, המח הקטן, ערבוביה של תאים ממויינים, וכח בלתי נתפס, לא ניתן לכימות, לא 
נמדד, בלתי נראה, אנרגיה –המחשבה. רצון, נפש – מה זה? אצטרך הרבה, הרבה לקרוא. 
יש לי חסר גדול. החשוב ביותר – שפות. צרפתית, אנגלית, גרמנית. להמשיך בלימודים. זה 
החשוב ביותר. לסיים רשמית את האוניברסיטה, לעבוד במעבדות ובקליניקות, ליצור תנאי 
עבודה. לא להיות "רוכל" ההולך מבית אל בית )אזהרה של אבא(. הרבה, הרבה עבודה. 
אנטומיה, פיזיולוגיה, כימיה, מיקרוביולוגיה, קליניקה – 4-3 שנים של עבודה. כירורגיה 

פלסטית, בקטריולוגיה – שחפת – סרטן, אבחון, תרפיה. הרבה הרבה עבודה.-.-.-  מטרת 
החיים בתיאוריה – התכנית. תכנית יפה. למעשה, המצב שונה. לרוב לא לפי התכנית 
התיאורטית. לעתים קרובות – ההפך. לעתים מאד מאד רחוקות המציאות חופפת את 

הדמיון. איך יהיה אצלי?

8.II.42
בא אלינו איזה ברנש, רשם את כל הפולנים. אנו אמורים לקבל דרכונים, ואולי חלקי לבוש, 
נראה שבכל זאת נשאר כאן החורף. ובאביב….. כמה אפשרויות לפנינו! צבא, פרס, שיבה 
הביתה, החזית היפנית ואלהים יודע מה עוד. הייתי רוצה לנדוד בעולם, כשנתיים של נדודים 

לא יזיקו. אחר-כך אפשר יהיה בשקט להתחיל לעבוד ]...[.

Markus Leibel, לימים 
עמוס לביאל, כתב יומן 

שהחל בכתיבתו ערב גיוסו 
לצבא אנדרס, והמשיך 

לכתוב בו במהלך שירותו בו 
עד להגיעו לארץ ישראל.

3.V.42
למרות דמיוני העשיר, לא חלמתי – לא בתור ילד, הצופה בתהלוכה צבאית של 3 במאי 

מאיזו מרפסת ברחוב Krakowska, ולא מאוחר יותר, כשצעדתי עם רובה על הכתף 
בראש יחידה של גדנ"ע – לא חלמתי על מצב שבו אני נמצא עכשיו. כמה אלפי קילומטרים 

מהבית ומהמולדת, מעבר להרים ולימים, כמעט בלב אסיה, באהלים צבאיים. היום לפני 
שנה נעתי במהירות של 15-20 ק"מ לשעה לכיוון הקוטב הצפוני, לפני שנתיים שכבתי 

בבית החולים של הכלא ב-Odessa עם דיזנטריה. בעוד שנה אני מוכרח)!( להיות בבית. 
– מחר אני הולך לגדוד. הבוקר היתה Missa, עכשיו יש טכס דתי )אני שומר על האוהל(. 

את היום חגגנו בארוחת-בוקר כפולה וארוחת-צהרים משולשת – ולא סתם ארוחת-צהרים 
– אורז סמיך עם גולש. ובכן, מחר לגדוד ולתוך מדים. יתחילו חיי טירונות, חיים קשים, 

אבל חיים שיחלתי להם לפחות מאז פרוץ המלחמה. נשק אין עדיין – או שישלחו אלינו או 
שאנחנו נסע לקבלו, מה שמתקבל יותר על הדעת. עוד מעט בטח אנגליה תפתח חזית שניה 
באירופה, בינתיים מכינה את השטח על-ידי הפצצות יותר ויותר אינטנסיביות ואפקטיביות. 
את חילות פולין מרכזים מכל העולם – מאמריקה, אפריקה, קנדה, רוסיה, פרס, פלשתינה, 

סוריה – מתכוננים לקרב המכריע. וקרב זה ודאי  יתחיל בקרוב. אני מרגיש זאת בעצמות.

14.IX.42
רק אתמול היה ראש השנה, ולא לפני שבוע, כפי שמסרו לנו! היינו בתפילה בעיר, ואחרי 
התפילה, כמשך כמעט כל היום, עד לערב, היו קבלות פנים בבתים פרטיים. קודם סידרו 
לנו סעודה בבית הכנסת. עם הפאר והבלגן המזרחי המסורתי – הכל מלא חיים, תנועה, 
צעקות, צרחות, קריאות, פיתות, פירות, קערות אורז, בשר, מרק, ירקות וכל'. אחר כך, 
נתקלנו, עם Pejsakowicz, באיזה ברנש, סטודנט רפואה בבגדאד, שמייד הזמין אותנו 

אליו, כעמיתים למקצוע. שם, שקועים בזכרונות ענוגים ובכורסאות רכות, "מצוננים" על-ידי 
מאוורר חשמלי, לגמנו קפה שחור מעולה, וגם תה מצוין. משם הובילו אותנו אל "חכם" 
שארח אותנו עד לערב. אצלו תה, קפה, מים עם קרח, פירות, פיתות, ואפילו ליקר מזמן 
 Trybillo ,לזמן. בקיצור, יום אתמול היה, כמו שאומרים, חוויה. – פגשתי מכרים רבים

 .Jozef L ,22 בגדוד Szpic .הועבר לגדוד שלנו, הוא קצין אספקת מזון ביחידת מקלענים
)בן-דוד( גם הוא שם, קצין תרבות.

 
בקצה השמאלי עמוס לביאל, מימינו חיילים נוספים בצבא אנדרס. ]מימין לעמוס לביאל עומד מרדכי בן-יוסף 

)Maciek Perlberg(, מימינו אברהם )רומק( וייסטרייך, מימינו אשר דגני )שנפל ביד-מרדכי במלחמת 
]Seinwell העצמאות(, לידו בן-ציון מיכאלי, לידו אשר וייסברג ובקצה הימני

עמוס לביאל, Kotlas )אזור Arkhangelsk(, סוף 1941, אחרי שחרורו 
ממחנה כפיה ב-Vorkuta, לפני גיוסו לצבא אנדרס.


