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 הרב לכבוד שהתקיימה הודייה״ ״אסיפת
 ברוח התגלה הוא בתל־אביב. מנדלסון
 הבוסים לשרירות להיכנע שסירבו הפקידים

 של בדמותו גם התגלה הוא ההסתדרותיים.
 והחוק, הכבוד איש בר־יהודה, ישראל השר

סובלן. לגירוש בממשלה שהתנגד היחיד
 הוא הזה בעם השבוע שאחז גועל־הנפש

 הגטו של ימיו כי מבטיח הוא קדוש. רגש
ספורים.
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 נמל■ מסלול לאורך בבוקר, שבע בשעה
 חסונים גברים שני גררו בלוד, התעופה

 ״באתי כוחו: בכל להם שהתנגד אדם,
 חיי,״ לשארית ושקט מיקלט כאן לבקש
 כאן!״ להישאר לי ״תנו האיש, התחנן

 לשכנעו ניסו לדבריו. שעו לא השניים
 שהמתין אל־על מטוס על מרצונו שיעלה

המסלול. ליד
 ריק היה השדה להתנגד. הוסיף האיש

מוכ מספר רק היו בחדר־ד,ביקורת מאדם.
ש סבל, בדומיה. במראה שהתבוננו סים,

 נעצר הממתין, למטוס מזוודות שתי הוביל
הוא. גם והסתכל

 האיש את לגרור המשיכו הגברים שני
 נראתה לפתח מבעד המטוס. למדרגות עד

 במתרחש. שהסתכלה הדיילת, של דמותה
 לפתע. התייאש המדרגות, אל האיש כשהגיע

ב ידיו בשתי אחז הוא פגה. התנגדותו
כש לאיטו, עלה ושבור רצוץ אדם מעקה.

 אותו מושיבים פנימה, אותו מלווים השניים
הסתלק. מהם אחד במקום.
ומלוזהו, האיש במטוס היו לצוות נוסף

ושלו האיש של כסאו ליד שישב נוסף אדם
הת במרחק־מה, שישבו סתם, נוסעים שה

בנעשה. בהשתוממות בוננו
 והמטוס הופעל המנוע הוגפו. הדלתות

 רוברט דר׳ המסלול. על לאיטו מתקדם החל
מישראל. גורש סובלן

ח ר !0 או לפני ימים חמישה ,!רז. ״.,
 הלילה, לחצות סמוך הטלפון, צילצל כן

 ברחוב סובולוביץ, משפחת של בדירתה
ה את הרימה פריצ׳י בתל־אביב. דיזנגוף

 משפחת את את מכירה ״האם שפופרת:
ב הקול בעל שאל מרמת־הדרז״ רוזנטל

עצמו. את לזהות מבלי הקו, מעבר אנגלית,
 למשמע סובולוביץ פריצ׳י התפלאה ״כן,״
השאלה.
 בבית?״ נמצא סובולוביץ מר ״האם
 מאוחר יחזור ״הוא האשה. השיבה ״לא,"

יותר.״
 הפעם שנית. הטלפון צילצל יותר מאוחר

 עצמו, סובולוביץ מר השפופרת את הרים
 מדבר ״כאן האנגלית: דובר הקול את שמע
 איש־שיחו. הודיע שמואל־אבא,״ של הבן

 סובולוביץ. התפלא בן?״ ״איזה
ראו-בן!״ ״חבקה.

ב בבית־הסוהר נמצא חבקה הרי ״אבל
סובולוביץ. נדהם ריגול!״ בגלל אמריקה,
 נמצא ״אני בטלפון, הקול הצהיר ״לא,״

 בתל־אביב.״ במלון כאן,
קרו בפני סובלן רוברט׳ דר׳ הזדהה כך

 אחרי משעתיים פחות התל־אביביים, ביו
לישראל. שהגיע

 במלון למחרת־היום פגישה שקבע לאחר
 קצר לטיול סובלן יצא התגורר, בו סאבוי
ל חזר שעה חצי כעבור דיזנגוף. ברחוב
לישון. לחדרו ועלה מלונו

 )61(סובלן רוברט ומאםר־ןןולם. שנה
 בארצות־הברית, 1960 נובמבר בחודש נעצר

ומסי ברית־המועצות לטובת ריגול באשמת
 נשק פיתוח על סודית אינפורמציה רת

ה מלחמת־העולם בזמן באמריקה, גרעיני
 ידוע פסיכיאטר אז עד שהיה סובלן, שניה.

 המעצר, בזמן רוח בקור התנהג בניו־יורק,
 שעקבו הבולשת לאנשי לשלום בידו ונופף
 כל ידע קיומם ושעל שנים, שלוש אחריו
 ביקש לבלשי*״ ממני שלום ״מיסרו הזמן:

כהלכה." עמי התנהגו ״הם מעוצריו,
 לארצות־הברית שהגיע ליטא, יליד סובלן,
 טען השניה, מלחמת־העולם בתחילת מרוסיה

 ושאחיו, מבויימת, נגדו הריגול אשמת שכל
 שנים שלוש בריגול שהואשם סובל, ג׳ק

 להינצל כדי עלילות עליו העליל לפניו,
מרגל. לכל הצפוי מעונש־המודת

 מאסר, שנות שבע רק קיבל ג׳ק האח
 על לו הידוע כל את לספר שהסכים מאחר

 סובלן בארצות־הברית. הסובייטי הריגול
 לא האשמה, את הזמן כל להכחיש המשיך
 מא־ תבעו ולכן חוקריו, עם פעולה שיתף
 מאסר־עולם. או עונש־מוות עליו לגזור שימיו

שסובלן המשפט במרוצת שהתברר למרות

 לו נותר ולא בסרטן־הדם, אנוש חולה
 ויתרו לא היותר, לכל שנתיים אלא לחיות

 נידון סובלן החמור. העונש על השופטים
עולם. למאסר

 הנחה לו ניתנה האחרונה. השנה
 מיום בערבות להשתחרר ביקש הוא אחת.

 לתום ועד ,1961 באוגוסט שנגזר פסק־הדין
 בית־המשפט העליון. בבית־המשפט העירעור

 100 של בערבות אותו לשחרר הסכים
 נמצאה רבים מאמצים אחרי דולר. אלף

המוגבל. לחופש יצא וסובלן הערבות,
 שבוע, לפני הרביעי, ביום נדחה. העירעור

 כדי במשטרה, להתייצב צריך סובלן היה
 במאסר- האחרונה חייו שנת את לרצות
האמריקאי. בבית־הסוהר עולם,

 מטוס, על עלה הוא התייצב. לא סובלן
 לו היה לישראל. ואתונה פאריס דרך שטם
 ורשיון־עבודה מאביו, שירש רכוש בארץ

שכיהו קיוזה הוא בארץ. תוקף בעל כרופא

בישראל. מיקלט ימצא פוליטי, וכפליט די,
 סובלן ירד שבוע לפני השלישי ביום

בלוד. בנמל־התעופה
 שעות ושש שלושים בעתון. כותרת

 סובלן. רוברט של האחרונה חופשתו ארכה
מש לקרובי כל קודם אותו הובילו צעדיו
 הרבים הליטאית עיירתו ולאנשי פחתו

 כאן להישאר שיצליח קיווה הוא בישראל.
 בוודאות שידע עד שם, בעילום זמן־מה

 להישאר להמשיך יוכל כיצד ויברר מצבו את
 בין הסגרה הסכם שאין ידע הוא בארץ.
 ידע לא הוא אך וארצות־הברית. ישראל
ישראל. מדינת על מספיק

 סובולו־ פריצ׳י סובלן, של קרובו אשת
רוזנ שלום של משפחתו קרובת היא ביץ,
מעריב. מעורכי פלד,

ל סובלן שהגיע אחרי שעות שלושים
 בבית״ כותרות־ענק מוכנות היו כבר ישראל,
 נמצא סובלן ״רוברט מעריב: של הדפוס

בישראל.״
 מעריב, ועורך רוזנפלד נמצאו שעה אותה

 הכללי המפקח של בחדרו דיסנצ׳יק, אריה
 לו סיפרו הם נחמיאם. יוסף המשטרה, של
 לאחר בעתונם. להתפרסם העתיד החומר על

לרחוב. החומר יצא מכן
 המשטרה נמצאה כבר משעה פחות כעבור

סובלן. ישב בו סאבוי, במלון
קי שעה אותה ומנוחה. חופש מעט

 ידי־ של כתב־המשטרה פורטנוי, שבתי בל
 ה־ צלם מהמשטרה. הודעה עות־אזזרונות

 להנציח כדי מועד, בעוד למלון הגיע עיתון
 מוריד כשהוא ירקוני, שלום סגן־ניצב את
 למכונית אותו ומכניס מחדרו סובלן את

 סובלן, של ובן־עירו עורך־דינו המשטרה.
ה יושב־ראש שהוא אנקוריון, ארי דר׳

 ואזרח ארצות־הברית־ישראל לידידות אגודה
 ברגע למכונית הגיע בוסטון, של כבוד

 שולחו דברי את לשמוע הספיק האחרון,
 לא על שהורשעתי ״זכור במכונית: העצור

 לבקש, כמוני זקן איש יכול מה בכפי. עוול
חיי?״ לשארית ומנוחה חופש למעט פרט

 חופש אין ״אם תקדים. עם פגי/*,־.
 את סובלן הסביר לחיים!״ טעם אין —

אריה בתי־הסוהר, לנציב בריחתו מניעי

לבקרו. שבא ניר,
 קודם ביקש חולה,״ אדם אני לי, .הניחו

 למצוא ״באתי שעצרוהו. מהקצינים לכן
לשומ הסביר בחופש,״ ולמות מיקלט כאן
 היה לא אלה אנושיים לנימוקים אך ריו.

משקל.
 לאנשי הוברר קצרה חקירה כדי תוך

 בשמו לישראל נכנס לא שסובלן המשטרה
 שוקל שהוא להודיע מיהר שר־הפנים שלו.

 שגריר צפוי. הבלתי בעציר לעשות מה
 הוזמן הרמן, אברהם בוושינגטון, ישראל

 סגן- עם דחוסה ולשיחה לארוחת־צהריים
 המרחב, לענייני האמריקאי החוץ מיניסטר
טאלבוט. פיליפס

כיוו בשני האוקיינוס את חצו מיברקים
 שגריר התקבל השישי ביום וכבר נים,

 אצל ברבור, דדלוורת בישראל, ארצות־הברית
בן־גוריוך. דויד ממשלת־ישראל ראש

קצף. מלא בן־גוריון היה הפגישה בתום

 משה המפד״לי, שר־הפנים על התנפל הוא
 על דיחוי ללא לחתום ממנו דרש שפירא,

 שרת־ גם ביו* בו עוד להפעילו צו־גירוש,
 בבית־החולים העושה מאיר, גולדה החוץ,

 דרישה לשלוח שכחה לא כלליות, בבדיקות
החולה. סובלן את שהות ללא לגרש תקיפה

 אחדות־העבודה, איש התחבורה, שר רק
בממ ממצה דיון דרש בר־יהודה, ישראל

 נמצא הוא אך גירוש. צו ביצוע לפני שלה
 יוסף, דוב שר־המשפטים, מוחלט. במיעוט

 את לנצל לסובלן לאפשר שיש תחילה שטען
נכ בישראל, המקובלים המשפטיים ההליכים

ביג׳י. של קיצפו נוכח מהרה, עד נע
נפ ההחלטה ומצוות. שכת שומרי

 לא אפשריים הליכי־משפט לעקוף כדי לה.
 שרי דבר. סובלן של לעורך־דינו נמסר

 לידי מיד סובלן את להגניב רצו ישראל
 ה־ הפנים שר אך הזועמת. ארצות־הברית

 המצפון את שכח לא שפירא, משה מפד״לי,
 שסובלן לו איכפת היה לא שלו. הדתי

 למרות השבת. צאת לפני לא אך — יגורש
להסכים. בן־גוריון נאלץ הרב, קצפו

להש כדי שנותר הזמן את לנצל הוחלט
 להכין האפשר, ככל סובלן של שמו את חיר
 נמסרה הששי ביום כבר דעת־הקהל. את

 סובלן את להזכיר לא לקול־ישראל הודעה
 יומךהחדשות, כתבי החדשות. במהדורות

 חשבונם על נסעו להתרחש, בעומד שחשדו
 לאחר עד שם התחבאו בלוד, לשדה־התעופה

 לוודא כדי ערב־השבת, האחרון המטוס צאת
 נתקבלה ערב באותו גורש. לא שסובלן
מש יומן־החדשות. במערכת נוספת הוראה

 סובלן את להשחיר דרש ראש־הממשלה רד
 שבת כל המשודרת השבוע, יומן בתוכנית
בבוקר.
ה עם השלימו לא יומךהחדשות אנשי

 היסטורית פגישה ׳המזכירה פגישה *
 בשעה לדורות. לבנייה שגרמה קודמת,
 לאל־עריש 1948 בסוף הגיעו צה׳׳ל שחיילי
 ברצועת־עזה, המצרי הצבא כל את וכיתרו

 בן־גוריון, אל האמריקאי השגריר מיהר
 לו. הגיש המוסמך, שר־החוץ לראש מעל

 בבהלה ניתנה ממנו שכתוצאה אולטימטום,
פקודת־נסיגיה.

 הראשון ביום אותה. ביצעו לא הוראה,
התנה לבירור ועדת־חקירה הוקמה בבוקר

 לעריכת אחראים שהיו היומן, כתבי גות
בינ הוזמנו הם האחרון. יומן־השבוע

 ראש משרד מנהל אצל לבירור תיים
ב עליהם שאיים קולק, טדי הממשלה
פיטורין.

 עובדי של זה מצפוני מחווה גם אך
לסובלן. הועיל לא הממשלתי המנגנון

 הגירוש הודעת במלואה. נשמרה השבת
ש כך השבת, צאת עם רק לאיש נמסרה

להצ לפעול היה יכול בו שלם יום איבד
 בבוקר, בשבע הראשון, ביום כבר לתו•
 ישב במטוס הגזירה. מטוס אל בכוח נגרר
 מארצות־הברית, הפדרלית הבולשת איש

הת הוא מאמריקה. כן לפני יום שהגיע
 עין, ממנו גרע לא במטוס, סובלן ליד יישב
 ישראל, משטרת רופא עם יחד עליו שמר

לטיסה. הוא גם שהצטרף

ב שררה דממה הארץ. י מפנ מיץ
 לחלון מבעד הציץ סובלן כמעט. הריק מטוס

ה הגדול. הים ועל המתרחקת, הארץ על
 המטוס. פנים את סקר המשטרתי רופא
משמרתו. על שקד הפדרלי הבלש

 מהנוסעים: אחד כל אל ניגשה הדיילת
סובלן. את גם שאלה בבקשה?" ״מיץ,

 המגרשת מהארץ לשתות רוצה ״אינני
 ידעתי ״אילו השבור, האיש לה ענה אותי,״

הנה.״ בא הייתי לא הסוף, יהיה שזה
מורכן. בראש הסתלקה הדיילת

 בעיניו תקודד, ניצנצה לאתונה, כשהגיעו
 שחנה נוסף, אל־על מטוס אך סובלן. של
 זה. אחרון שריד גם כיבה המסלול, על

למש היוונית המשטרה על־ידי הובל סובלן
 על־ידי נלקח ומשם המקומי, אל־על רד

 שהיה הנוסף, אל־על מטוס אל והרופא הבלש
 דרך לארצות־הברית, מיוחדת לנסיעה חכור

 קטן, תא כבר מוכן היה במטוס לונדון.
 ושום־ סובלן הוכנסו אליו שמיכות, חצוץ
גורלו. עם שהשלים כמי נראה הוא דיו.

הת המסע סוף בדם. מוכתמת סבץ
 נראה סובלן למדי. שלווה בצורה חיל

 ארוחת־ערב, ביקש דעתו, את שינה כאילו
 בכסאו, נינוח אחר־כך בתיאבון. אותה אכל

לישון. שמבקש כמי שמיכה ביקש
 נראה העציר מסובלן. עין גרע לא הבלש
 כממשיך ואחר השמיכה, מתחת כמתגרד
לשמור. המשיך הבלש לישון.

 ללונדון המטוס הגיע לפני שעה כחצי
מה חיוור היה הוא כמתעורר. סובלן נראה
 דפקו את לבדוק החליט הדואג הרופא רגיל.

 את מסובלן כשהסיר השליוז. האסיר של
חת תדהמה. קריאת מפיו פרצה השמיכה,

 חור בבטנו ידיו. בשתי נראו עמוקים כים
בדם. מוכתמת סכין היתה ברכיו על גדול.

 בנמל־ מיד. נשלחו מהמטוס מברקים
 אמבולנס, חיכו כבר הלונדוני התעופה

 שטרחו ושוטרים, פקידים ועשרות רופא
וצלמים. עתונאים מפני הדרך את לחסום

 את לייבש הדיילת טרחה המטוס בתוך
הצ היא השטיח. על הגדולה שלוליית־הדם

 שעתיים כעבור השרידים את למחוק ליחה
 המדינה כבוד על שנשאר הכתם אך —
נמחק. לא
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