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מקיפים. וטיולים מלא פנסיון וחזור,

באתונה לבקר אפשרות
 נוחים בתשלומים
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 בעלי היו באסיפות הנוכחים שכל להניח

זכות־בחירה.
 בשבת נערכה ביפו, באסה באיצסדיון

 בלתי־חשובה כדורגל תחרות אחרי־הצהרים
 ל־ תל־אביב מכבי בין ובלתי־מעניינת,

 צופים, 6000 בה נוכחו כפר־סבא. הפועל
 המשתתפים ממספר כמעט שניים־וחצי פי

 מפ״ם מפא״י, של הבחירות אסיפות בכל
יחד. גם ואחדות־העבודה

מדיניות
האפור הקארדינאר

הש היה דה־רישליה ארמאן הקארדינאל
 שנה. 300 לפני צרפת של הכל־יכול ליט

 ממנו: אף חשוב יותר היה אחד איש אולם
 ששלט הפרטי, כיועצו שכיהן קטן כומר
 היועץ זה, כומר צעדיו. את וכיוזן עליו

 נכנס הקארדינאל, מאחורי שעמד האפרורי
 האפור״. ״הקארדינאל בכינוי להיסטוריה

״הקארדי־ רבים בעיני היה שילוח ראובן

 ראש שרתוק, משה של נאמנו היה לא
 כפול, היה תפקידו ביג׳י. של אלא המחלקה,

הער המדיניות ניהול דרכו: לכל אופייני
ההגנה. של הש״י וארגון בית,

 מנג־ איש זה: בדיוק שילוח נשאר מאז
 ובישראל בישוב יחיד אחראי נון־החושך,

 לביג׳י. ישר כפוף הערבית, המדיניות לכל
 משרתי של הקטנה לקבוצה שייך היה הוא

 עסקו והרכש, הש״י בתחום שגדלו ביג׳י
 שרותי־המודי־ עם הדוק מגע תוך בסיזון

 יותר ורציני מבוגר היה אך הבריטיים, עין
 קולק, טדי אבריאל, אהוד — האחרים מן

ושות׳. פרם שמעון
 הראש את לחסל ביג׳י החליט כאשר
 איסר בישראל, מנגנון־החושך של הראשון
 פרשת של באמתלה בארי, הגדול״) (״איפר

 עליו שהוטל שילוח זה היה טוביאנסקי,
 כיהן 1953 עד השחורה. העבודה את לבצע
 נאמני כל את סילק מנגנון־החושך, כראש

 תפקיד למסור החליט שביג׳י עד קודמו,
שי־ יותר. עוד לו הנכנע לאיש זה מסוכן

בנכי־רוגין* האטומי הכור
זהב מכרה — זריזים לאנשי־עסקים

 בן־גוריון. דויד מאחורי שעמד האפור״ נאל
 בחדרי־ לחשו המדינה קום לפני שנים עוד

 ואחר אז, שנקרא (כפי שזסלנסקי חדרים
 הגאון — האמיתי השליט הוא זסלני) כך

 שאז ביג׳י, של צעדיו כל את המכוון הנסתר
הדור• לגאון נחשב מרם

 משבץ־ השבוע שילוח ראובן מת כאשר
 את כיוון מי פתוחה: השאלה נשארה הלב,
 להלך־המח־ משועבד ביג׳י היה האם מיז

 קרוב היה ששילוח או שילוח, של שבות
 בצורה להזדהות שהצליח מפני רק לביג׳י

אדונו? רוח עם מושלמת כה
 אחד דבר נכונות. הגירסות ששתי יתכן
 ראובן היה ארוכות שנים במשך בטוח:
 הישראלית. המדיניות של הרעה הרוח שילוח
 שעשה מה שעשה להגיד אפשר לשבחו
 באידיאליזם בצע, רדיפת ללא גמורה, בכנות

בהיסטוריה. מנגנוני־חושך לראשי המיוחד
ש הירושלמי, הצבר דכגדאד. מורה

באוני והתחנך שנה 49 לפני בירושלים נולד
 את מצא למורים, ובסמינר העברית ברסיטה

לעי נזדמן כאשר ,24 בגיל בחיים יעודו
 הקהילה של בבית־הספר ללמד כדי ראק,

 למד הערבית, בשפה השתלם הוא המקומית.
 לענינים למומחה הפך מאז הארץ. מנהגי את

ערביים.
שלמ אחרים, רבים מערביים מומחים כמו

 דור, לפני שטחי באופן ערב עניני את דו
 הוא קטלנית: בתכונה במהרה שילוח הצטיין

מעו לשכוח. או ללמוד עוד מסוגל היה לא
העוב המהפכניות התמורות את תפס לא לם

 אופיו את המשנות הערבי, העולם על רות
 היה הוא המדינות. מהות ואת העם של

 היום עד משוכנע עברי: באשא גלאב מעין
 למהפכה, מסוגלים אינם הערבים כי האחרון

קט כנופיה בידי ייחתך הערבים ■גורל וכי
ומכובדים. נסיכים של נה

 שהתאימה זו, מסוכנת לאשליה דבקותו
 גרמה בן־גוריון, דויד של לצרכיו בדיוק

 השאר: בין לאומיים. אסונות של לשרשרת
 עם שלום להשיג שאפשר המוחלט השיכנוע

הל לחוגים המוחלט הבוז עבדאללה, המלך
 כל של המוחלטת הדחיה הערביים, אומיים

 שליט מידי באה שלא ערבית הצעת־ברית
 לא הנסיכים רוזקא אולם בשלטון. הנמצא

 אותו עבדאללה, שלום. לעשות מסוגלים היו
 הוביל סודיים, ביקורים פעמים כמה ביקר
כילד. באף אותו

אח שנים שלוש מגגנון־־החושד. ראש
ה את לידיו קיבל בן־גוריון שדויד רי

 הגיע ),1933( המדינה־בדרך בממשלת שלטון
שם הסוכנות. של המדינית למחלקה שילזח

 לירושלים חזר כציר, לניו־יורק יצא לוח
 תפקידו: את לנהל הזמן כל המשיך כיועץ,

עניני־ערב. על האחראי
 היה לא זה בתפקיד סודיים. דו״חים

 היה מלאכתו עיקר גדולים. בדברים מעוניין
 ערבים עם לשוחח קטנים, סוכנים לגדל

שע דו״חים כך על למסור עשירית, מדרגה
 רציניות הצעות־ברית ביג׳י. בחוגי רושם שו

הל המחתרת מן הן שונים, מכיוונים שבאו
 אל־נאצר עבד מחוגי והן בעיראק אומנית

ה הסיבה בזילזול. על־ידו נדחו במצריים,
בקומוניסטים• המציעים החשדת רגילה:

לפ יותר. הגיונית היתד, האמיתית הסיבה
 בגלוי: שילוח אותה אמר אחת פעם חות

 המערך מן בלתי־נפרד חלק היא ישראל
המע חשבון על חיה היא במרחב. המערבי

 במערב. הפוגע מאומה לעשות לה אסור רב,
 ימשיך המערב כי להאמין הוסיף שילוח
 של המוחץ שנצחונה עד — במרחב לשלוט

ובעי במצריים הערבית הלאומית התנועה
חייו. בנין את מוטט ראק

 היה הערבי בשטח שילוח לפעולת הסיכום
 ערבי דיפלומאט על־ידי נאמר הוא טראגי.

 בשיחה הסביר כאשר ועידת־פלורנץ, אחרי
לשי להרשות הערבים התנגדו מדוע פרטית

 שלנו ״בתיקים בועידה: כציר להשתתף לוח
ה של שרותי־המודיעין איש שהוא רשום
 ביותר המושבע הישראלי והאוייב מערב

 אינו אחד ערבי אף הערבית. ללאומיות
אחד.״ שולחן ליד עמו לשבת יכול

פשעים
עקד ר1בכד רצח
 פניו הריצפה, על שכב הקשיש הגבר

בש מוטל וראשו הימנית בידו מוסתרות
 פילח עוזי תת־מקלע של קליע דם. לולית

 ניקב באלכסון, הראש את חלף רקתו, את
 ),44( פלוק זרח לריצפה. וחדר הזרוע את

 ברחוב הגדולה היהלומים מלטשת בעל
מת. היה תל־אביב, בדרום אבולעפיה

 הנוכחים עיני את סינוור המגנזיום ברק
 לפנות ושלושים אחת היתה השעה בחדר.
 החקירה את סיימו המשטרה חוקרי בוקר.

הוע הנרצח של גוויתו והשגרתית. הקצרה
סי לקביעת באבו־כביר הפתלוגי למכון ברה
 החוקרים טובי היו חייבים עתה המוות• בת
המיו־ למבצע שגוייסו ישראל, משטרת של

 בשנה שייראה כפי מוקטנת, בתבנית *
השלמתו. אחרי הבאה,

1128 הזה העולם12


