
 אנקיריון, הראשון. ביום הממשלה, ישיבת לפני ייעשה
 חוקיות, דרכים וכמר, כמה לרשותו עומדים עוד כי שידע
 שר־ את ש לפג ניסה תחילה הרגיל. בקצב בפעולתו החל

 שלה הפרקליט עשוק. שהוא בטענה התחמק הלה אך הפנים,
 בפירוש ביקש סובלן, טענות את פירט בו ארוך, מיברק לו

השבות. חוק לפי אשרת־עולה גם אלא מדיני, מיקלט רק לא
 משרד־הפנים. מנהל עם אנקוריון ניפגש היום בצהרי

 כל את עורך־הדין פירט ובה וחצי, שעה נמשכה השיחה
:העיקריות טענותיו ובקשותיו. טענותיו

השבות. חוק פי על לתעודת־עולה, זכאי שסובלן ס
הארץ. מן סובלן את לגרש חוקית סיבה שאין 9
 אפשרות לו לתת יש לגרשו, זאת בכל יוחלט שאם 9

לו. הנראית למדינה לצאת ושהות
 סובלן א,ת להסגיר אסור הישראלי החוק שלפי 9

 הסגרה חוזה כלל לישראל אין ש(א) מאחר לארצות־הברית,
היה לא כזה, חוזה קיים היה אפילו ו(ב) זו, מדינה עם
מדינית. עברה שהוא ריגול, על הל

 לידיעת הטענות את להביא הבטיח משרד־הפנים מנהל
 הבין כי בשבועה, מכן לאחר הצהיר אנקוריון שר־הפנים.

 לא וכי בטיפול, עדיין נמצא שהעניין המנהל של מדבריו
הממשלה. ישיבת לפני דבר ייעשה

 אנקוריון התקשר כאשר לפעול. הוסיף ההונאה מנגנון
 הלה ביקש סובלן, עם פגישה לסדר וביקש ירקוני עם

אחרי כנראה שעה, רבע כעבור דקות. כמה של שהות
יכולה הפגישה כי השיב עליו, הממונים עם התייעצות
רמלה. בכלא הראשון, ביום להתקיים

 מזמן. נפלה ההכרעה כי לדעת היה יכול לא אנקוריון
 ששי יום אותו של בבוקר עוד אליו הזמין בן־גוריון דויד
סובלן את להסגיר דרש שפירא, משה שר־הפנים, את

 היטיב שידע שפירא, ,גירוש״. של בהסוואה לאמריקאים,
 בן־גוריון של במשרדו להתנגד. ניסה בלתי־חוקי, הדבר כי

למרחקים. בקעו הזקן וצעקות היסטרית, סצינה נערכה
 אחד: דבר תבע רק הוא תמיד. כמו ניכנע, שפירא
בשבת. יבוצע לא שהגירוש
 משרד־המיש־ יבצע איך מלשאול נזהר שפירא כי ניראה

 הצו. על יחתום שהיא אחרי הגירוש, את המפא״יי טרה
 מסתבר זה דבר לקרות. עומד מה הבין כי ספק אין אך

 על להודיע כדי מאומה עשה שלא העובדה מן בעליל
הרחב. לציבור או לאנקוריון, ההחלטה

אייכמין וזטיפוז כטו

ש ה —  לבצע ולהחלטתו בן־גוריון של להיסטריה גר
/* י יבזוי מחפיר בלתי־חוקי, מעשה [
 לחץ עצום. לחץ שעה אותה הופעל ראש־:־,ממשלה על

 התערבה. שלא האמריקאית, השגרירות מצד בא לא זה
 הפרשה בכל שפעל הישראלי, מנגנון־החושך מצד בא הוא

האמריקאי. מנגנון־החושך של ובסניף כשליח
 את האף־בי־איי הפעיל הקבועים, הסודיים קשריו באמצעות

 זו השפעה הישראליים. שרותי־הבטחון על השפעתו כל
 המנגנון לאנשי רבים. שטחים פני על משתרעת מאד, רבה

 בעיני ומוות חיים של עניין זהו כי הובהר הישראלי
 דרישתו את לספק יש וכי — האמריקאי המנגנון אנשי
יהיו. כאשר התוצאות יהיו התנאים, ובכל מחיר בכל

ך לדויד במישרין כסופים ה־שראליים שרותי־הבטחון  ב
 הששי ביום אך — לבן־גוריון סיפרו מה ברור לא גוריון.

 בהלה של במצב ושר־הבטחון ראש־הממשלה היה כבר
נרגשת.
 יהודיים מנהיגים של מכתבים לארץ הגיעו שעה אותה

 אחרת כי רמזו מייד, סובלן הסגרת את שתבעו מאמריקה,
 היהודית המגבית ועל אמריקה יהודי על שואה הדבר יביא

 אלה וגם האלה, המכתבים כל כי הוא המוזר המאוחדת.
 הציונית ההסתדרות באמצעות הגיעו לא מכן, לאחר שבאו

 — קולק טדי באמצעות אלא הישראלית, השגרירות או
 וממקורבי מנערי־החצר אחד ראש־הממשלה, משרד מנהל

מגמון־החישך.
 כאופך הביצוע דמה במיקרה לא ההחלטה. נתקבלה כך

 המחליטים גם כי — אייכמן אדולף של לחטיפתו מפתיע
 השיטות לאותן הרגילים האנשים, אותם היו המבצעים וגם

 בחוק התחשבות מכל הרחוקות חסרות־המעצורים, הזריזות,
 בדבר הנוגעים כל של הרע המצפון והב־נלא־מי. הלאומי
פרט. בכל ביצבץ

 בכוח סובלן הועלה הראשון, ביום בבוקר, שבע בשעה
 מחמת אם — בראשו ונפצע כוחו בכל התנגד הוא למטוס.
 במטוס בכותל. ראשו את להטיח בנסיון אם שספג, המכות

 בכל שתפקידו גוטליב, דר׳ רופא־המישטרה, לו חיכה
 כמה עוד לו חיכו מזה חוץ ביותר. עגום היה הפרשה
המס הדמות וביניהם — בהסגרה קשורים שהיו אנשים,
בן״). ״רק עם (מתחרז מק־שין ששמה תורית

 למדי. נמוכה בדרגה האף־בי־איי, איש הוא זה מק־שין
 המקומי, מנגנון־החושך עם תיאום תוך לארץ הגיע הוא

 סובלן את שיביא המיוחד המטוס ייצא מתי לו שה־דיע
 לניו־יורק. אל־על של סדיר מסוס על יועלה שם לאתונה,
 מבלי בנמל־התעופה יעבור מק־שין כי דאג גם המנגנון

 ,וקיים. וה. הרגילים הסידורים את לעבור ומבלי ויזה לקבל
 למטוס מועד בעוד להעלותו דאג בארץ, אותי אירח הוא

כרטיס. בידו שהיה מבלי — ההסגרה
 בלתי״ בקנונייה מעורב היה משרד־החוץ אם ברור לא

 ופרימיטיבי, מוגבל אדם מק־שין, כי ברור אך זו. חוקית
 שעות, כמה כעבור לרשותו. בלוד נמסר סובלן כי האמין

 ״סובלן כי הבריטיים הקצינים בפני מק־שין טען בלונדון,
 הבריטי בבית־המשפס שהוגדר דבר — שלי״ האסיר ה־א

הלונדוני!״ בנמל־התעופה ישראלי במטוס ראוי־לציון כ״מצב
 זכה — פרשה־בתוך־פרשה מעין שהיה — מק־שין עניין

 סובלן, להסגרת האחראים שאר יתירה. להבלטה מכן לאחר
 להתחמק כדי זה בעניין להשתמש ניסו הרע, המצפון אכולי

מק־שין. של בואו על ידעו לא כי בטענה שלהם, מאחריותם
לגמרי. מייותרת מק־שין של הופעתו היתר, למעשה אך

1 אותו ריש האם אנקוריו!: ארי
 היה לניו־יורק הטס למטוס בכוה סובלן של העלאתו עצם

 מק־שין אמריקאי. בלש של ליודי בלי גם הסגרה, בגדר
 העניין. את סיבך רק אי־הכשרון, סמל האומלל,

בוצעה. ההסגרה
 סובלן עשה לולא — מסתיימת פרשת־סובלן היתד, בכך

הנועז. מעשהו את
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* ן ך ל כ א ו ה ל ס  כי בידעו באתונה, להעברתו להתנגד גי
 משום- שראל. מ פחות לא אמריקאית גרורה היא יוזן ^
 טעותו היתה זאת כזאת. אינה עדיין אנגליה כי האמין מה

השניה. הגדולה
 את סובלן חתך באתונה, המטוס המראת אחרי קצר זמן
 המטוס הגיע לפני שעות, כמה כעביר בבטנו. ודקר ורידיו

 ממנו ביקש הפצעים, את לו הראה לגוטליב, קרא ללונדון,
 להמשיך כנראה ורצה סירב, גוטליב אמבולנס. להזמין
 איבד שכבר הנוסע, של המסוכן מצבו אף על בטיסה

רב. דם
 התערבות למנוע אייאפשר כי ידע המטוס קברניט אילם
 המטוס, כשנחת באלחוט. רופא הזמין הוא בלונדון. בריטית

 לבית־ להעבירו מיד ציודה סובלן, את הבריטי הרופא בדק
 טען, סובלן להתנגד. העזו לא ומק־שין גוטליב החולים.

 — חייו את יסכנו שלא כך מעשיו את חישב כי מכן, לאחר
בספק. מוטל הדבר אך

 של העצום הלחץ מלוא השניה. המערכה נפתחה כך
לעז הזקוקים הבריטים, בבריטניה. עתה הופעל דאף־בי־איי

 לסודות והשיתפים האירופי, לשוק להיכנס בדי אמריקה רת
 רצו לא גם דם אך להתנגד. רצו לא האמריקאיים, האטומיים

 אח לקחת אל־עיל על לצוות החליטו לכן ידיהם. את ללכלך
הבזוייה. המלאכה את להשלים לאמריקה, סובלן
 את שמע אנקוריון בישראל. משהו קרה שבינתיים אלא
 לטפל כדי לירושלים בדרכו במכוניתו, ההסגרה על הידיעה
 סובלן עם להיפגש התכוון חזרה בדרך סובלן. בעניין

 המפא״יי הפרקליט של דמו את הרתיחה הידיעה ברמלה.
רגע. באותו רתח שדמו היחיד היה לא היא הנאמן.
 הציבור את זיעזעה לא מיבצע־סיני מאז ידיעה שום

 הוא מהם אשר היחידים אלפי מאות ואת — הישראלי
 הראשון, שהעתוגאי לפני עוד זו. ידיעה כמו — מורכב

 להביע היה יכול הראשון הפרקליט אי הראשון הפולימיהא•־
 אלפי במאות עלתה כבר המעשה, על דעתו את בפומבי
נבלה!״ מעשה ״זהו הספונטאנית: ההכרה ליבות

מזהירה. בהצטיינות הישראלי הציבור עמד זד, במיבחן
 מסוגל אינו — דיקטטורי או דמוקראטי — מישטר שום
 דעת־הקהל, של כזאת ספונטאנית התקוממות בפני לעמוד
 היד, שמצפונו הישראלי, המישטד טהור. כשמצפונו אפילו
פחות. עור לכך מסוגל היה משחור, שחור

 הזעזוע עומק את בהרגישם אך ההילה, גימגמו העתונים
 עמדה בקבעו בראש, הלד הזה שהעולם (יאחרי הציבורי
 לעלות מיהר מעריב אפילו חמם. וצעקו התעירדו קיצונית)

הנכון. הסום על
הליב הררי יזהר למערכה. להצטרף מיהרו הפוליטיקאים

 מפחד מהצבעה, נמנעה וחרות אי־אמון הצעת הגיש רלי
וכע החריף, המאבק אך — נדחתה ההצבעה האמריקאים).

 משלה. אי־אמון הצעת חרות גס הגישה קצר זמן בור
 שתי־וערב, חקירות הממשלה לשרי נערכו הכנסת בוועדות

להשיב. סירבו ברירה ובלית
 השפלה, בפרשה בוז של איבייקט שהפך עצמו, בז־גיריוו

 לסובלן קרא הוא ההשמצה. הרגילה: בדרכו להתגונן ניסה
 לא ישראל מדינת כי מסועפת תיאוריה פיתח ״נוכל״, בשם
 ישראל אזרחי אך יהודיים״. ל״נוכלים מיקלט לתת כדי קמה

 המגרש, או המגורש, הקרבן — זו בפרשה הנוכל מי תמהו
 פירסמה באמריקה ואילו בשקרים? מיפלט למצוא המנסה
 גילוי־דעת, יהודים, רובם ליברליים, אנשי־רוח של קבוצה

 יהודיים״ ״נוכלים על שדבריו בכך, בן־גוריון את שהאשים
 היהודים את גירשו כאשר הנאצים, טענות את מזכירים

לאושחויץ*.
 הסתבכו להתחמק, ניסו בן־גוריון של ממשלתו שרי גם

 שהוליכוהו שרומה, טען אחד כל אינסופיות. _ בסתירות
רעהו את האשים איש לקרות. עומד מה ידע שלא שולל,

 ההדדיות וההשמצות השקרים רשת ובהונאה, ברמאות
 ועדת* למנות צורך שהיה כך, כדי עד הסתבכה בממשלה

 השרים כל אשר גירסת־טישטוש, תעבד שזו כדי שרים,
קולקטיבי. אליבי מעין לה. להסכים יוכלו
 רבים לבטים אחרי אחת: חשובה תוצאה חייב זד, כל

 את לקבל לסרב לאל־על לצוות ישראל ממשלת החליטה
 יוחזר נקבע, בכוח, אל־פל למטוס יועלה אס בחזרה. ס,׳בלן
לישראל. סובלן

 לגמרי ברור היד, סחיטה: לצורך היתה השניה ר,פיסקה
 לאל• סובלן את למסור הבריטים יעזו לא אלה בתנאים כי

 ההודעה פירוש האמריקאים. את מרגיז היה הדבר כי על,
 העבודה את עשינו נפשכם. כאוות ״עשו בפשטות: היה,

 השחורה העבודה את נעשה לא אנחנו שלנו. המלוכלכת
שלכם!״

 עקרון אך חלקי. נצחון הישראלית דעת־הקהל ניצחה כך
 זו בהודעה שהודתה הממשלה, כי ניצח. לא מדינת־החוק

 לתקן סירבה בלתי־חוקית, היתד, סובלן הסגרת כי בעקיפין
לישראל. סובלן החזרת את ולתבוע העוול את
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 נעים, היה לא מצבם הבריטים. בידי נישאר כדור ̂יי•

 מעשה כל לעשות איך אותם לימדה ארוכה מסורת אך ן ן
הגונה. בדרך — ביותר ניבזי מעשה ואפילו —

המשפטיים. ההליכים כל את למצות לסובלן ניתן תחילה
 מוזר חור יש הבריטי בחוק כי — סיכויים כל לו היו לא

 בריטניה לממשלת היה אסור חוק־ד,הסגרה לפי זה. בעניין
 פי על הניתנת, הסמכות אך בריגול. הנאשם אדם להסגיר

 שוהה שאינו אדם לגרש הבריטי לשר־הפנים אחר, חוק
 ניתן כך הגירוש. צורת את מגבילה אינה כחוק, באנגליה
 במסודר, האף־בי־איי, כדרישת לאמריקאים, סובלן את להסגיר

שיגרתי. גירוש של
 ועת־ אנגלי. היה לא סובלן חוק־שבות. אין באנגליה

 כמו העניין, מכל התרגשה לא הכללית הבריטית הקהל
 כמה לשחק לסובלן שניתן אחרי הישראלית. דעת־הקהל

 להסגירו לצוות שר־הפנים היה יכול בבית־המשפט, חירשים
מדי. גדולה סערה מפני לחשוש מבלי לאמריקאים,

 שוב מדינת־החוק בעיית כי הוכיחה כולה ההשתלשלות
 נצחון ביותר. חמורה היא שכאן אף לישראל, מוגבלת אינה

 בשתי גם כי הוכיח, ובבריטניה בארצות־הברית האף־בי־איי
 נוצרו ושלטון־החוק, הדמוקראטיה אמהות אלה, מדינות
חמורות. פרצות

 נגד סערה קמה שבישראל בעוד אחרת: תשובה עובדה
 של רבים קולות הושמעו שבבריטניה ובעוד מעשר,־ר,נבלה,

 לקי להתנגד אחד אמריקאי עתון אף העז לא אנשי־מצפון,
 הפרשה ימי בכל כלשהי. ביקורת עליו ולמתוח האף־בי־איי

 שהציע אחד מאמר אף ארצות־הברית רחבי בכל פורסם לא
 — הגדול לצייד קץ ולשים החולה־אנוש לסובלן לו להניח
 הוכחד. היתר. זאת גם בלבד. הומאניטאריים מטעמים גם ולוא
 — האף־בי־איי מפני החיפשית באמריקה השורר הכללי לפחד
מק־קארתי. נ׳ו של מותו אחרי רבות שנים
 לסיומה. הדראמה של האחרונה המערכה התקרבה כך

 סובלן קלאסית. יוונית טראגדיד, של האכזרית כעיקביות
האמרי הבלשים לו המתינו כבר שם לנמל־ד,תעופה, הובל

 רעל. של מנד. בלע הוא ד,מיסכן). מק־שין לא (אך קאיים
 התפתחות נוכח הקשר״ הגופני במצבו כי ידע הסתם מן

 אחרי למותו. הדבר יביא הממושכת, והמתיחות סרטן־הדם
 שראה ומבלי הכרתו, אליו חזרה לא בהם מאבק, ימי כמה

נשמתו. את החזיר מיטתו, אל שטסה אשתו את
 אקס זה היה האם ? למות סובלן רוברט רצה מדוע

 כה באכזריות שרדפוהו הממשלות בפני מחאה של עליון
והברי הישראלים האמריקאים, את לבייש רצה האם ז רבה
 האם ? אמריקה לאדמת חי לחזור שלא החלים האם ז טים
? זה בעולם בחיים סתם קץ

 לגמרי: ברור אחד דבר רק לעולם. זאת ידע לא איש
הרוצחים. זהות
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ת ^ ד ר ס ״ פ י ס א ל ק לד,ו העלילה, בגמר נהוג, היה ה
*  לנפשות מכן לאחר קרה מה לפרס כדי פרק, סיף *

העלילה.
 אחיו, של מותו יום למחרת לשכרו. זכה סובל ג׳אק

״התנה על כפרס מבית־הסוהר, שוחרר לתליין, מסר אותו
 בסך עונשו. ריצוי גמר לפני וחצי שנתיים — טובה״ גות
 נידון שבגללו פשע אותו עבור — שנים ארבע ישב הכל
למאסר־עולם. אהיו

 תשכ״ב בסוף התכונן לשגשג, שהוסיף מעריב, הצהרון
רוזנ שלום יהיה הרשמי עורכו משלו. עתון־בוקר לייסד
פלד.

 בעת סובלן מות על הידיעה את שמע בן־גוריון דויד
 עצמי את חגג בו סקנדינביה, ברחבי ומרענן נחמד טיול

אד עלי ושלסון־החוק הדמוקראטיה החופש, מסמלי כאחד
העליז. מצב־רוחו את העכירה לא הידיעה מות•

 באותו הגיע שפירא, משה צו־הגירוש, על שחתם האיש
 בפועל, בראש־ממשלה כיהן חלומותיו, הגשמת לשיא רגע

 תפקידו בתוקף צה״ל, במיתקני — דרישתו לפי — וסייר
בפועל. כשר־ד,בטחון

 גופתו בניתוח הבריטיים הרופאים עסקו בלונדון ואילו
מת. הוא בעצם, ממד״ לברר כדי סובלן, רוברט של

 שניראה נפי אבסורדית, בה השוואה זאת היתה לא •
 של מיכתב הארץ פירסם הימים באותם ני הראשון. ברגע
 ״שמא החשש הרעלה בו הגוני, יהושע בחתימת קורא,
 מפני הבורחים מקקים למיני לתחנת־מעבר ישראל תהיה

 אדולף של סיגנונו נימרץ, בדיוק זה, היה חומר־הריסום.״
■ איינמן.


