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״אתגר׳* מערכת
מרצים לשלוח מוכנה

גי ו לוזו ו י ב
 לצורך הקוראים. ביוזמת שייערכו

— חברי־המערכת להזמנות ייענו זה
 ילין־מור נתן אבנרי אורי

 ירדור יעקב ר״ר
עמרי בנימין עברון בועז

 קוראים, 25 לפחות של קבוצה כל
 אחד בבית חוג־בית לערוך המבקשת

 למע־ כך על להודיע מתבקשת מהם,
 לפחות תל־אביב, ״5006 ת״ד כת,

 את לציין מראש, שבועות שלושה
 הנושא ואת לה הרצוי המרצה שם

 בסך המחאה לצרף וכן ׳המבוקש,
״אתגר״. לקרן ל״י 75
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במדינה
העם

ל ר מן קו ב ע ה
 וייצמן חיים ב׳, כיתה תלמידי לגבי

 אוסישקין, כמו — רחוב של שם הוא
ודיזנגוף. אלנבי

 תמונה הוא וייצמן השביעיסטים, לגבי
המדינה״. של הראשון ״הנשיא הקיר, על

 הוא וייצמן המבוגרים, אחיהם לגבי
נו נעוריהם, מימי נשכחת־למחצה דמות

תהומית. לשינאה או לזילזול להערצה, שא
 של סמל א ה! וייצמן אבותיהם, לגבי
ה מנהיגי כאשר ההם״, הטובים ״הימים

 שופעי הומאניים, תרבותיים, היו אומה
ואמרות־שפר. הומור

ניס פטירתו, אתרי שנים עשר השבוע,
בת וייצמן חיים את לשבץ המדינה תה

הנמל הנאומים אך ההיסטורית. מונתה
 הכנים הנסיונות מן מרובים היו צים

היסטורית. אמת לבסס
ד מי ם ת ן. ע טו ל ש  וייצמן חיים ה

הר תיאודור בין המחברת החוליה היה
בהש והן בזמן הן בן־גוריון, ודויד צל

 מהם עקרונות־יסוד, שני סימל הוא קפה.
חייו: כל זז לא

ברי על המוחלטת האוריינטציה •
וש ימינה לסטות מבלי הגדולה, טניה

מאלה,
 יקבעו מוגמרות עובדות כי האמונה •

דו ועוד עז ״עוד וכי הארץ, עתיד את
בעולם. ההצהרות כל כנגד שקולים נם״

 של ישיר הפשר היה הראשון העקרון
 אחריו, וייצמן כמו הרצל, הרצל. תורת

 שהציונים האפשרות על כלל חלם לא
 תנועות־שיחרור בראש עצמם את יעמידו

 חלומו הזר. השלטון נגד עמי־המרחב של
 השלטון עם דווקא ברית לכרות היה
המקום. בני נגד — הצורך ובמקרה הזר,

ה השולטאן באוזני הרצל השתדל לכן
 לכן הגרמני. הקיסר ידידו, ובאוזני תורכי

 במקום בריטניה. לעבר ימיו, בסוף פנה,
מע שנים כעבור וייצמן הצליח שנכשל,

 את סימל אחר, אדם מכל יותר טות.
והאימ הציונות בין ההיסטורית הברית

״הצה השם את שנשאה הבריטי, פריאליזם
בלפור״. רת

קצר תקופה במשך אמנם, ניסה וייצמן
 אולם הערבים. עם גם ברית לכרות צרה,

 וייצמן־פייצאל״) (״שיחות זה אינטרמצו
בריטי סוכן של יוזמתו פרי כולו היה
האגדתי לורנס אי. טי. אלוף־משנה —
 הצרפתים לגירוש מכשיר בכך שראה —

 נשכח הבמה, מן לורנם כשירד מסוריה.
וייצמן. מלב העניין כל

 כאשר בא וייצמן בחיי הגדול המשבר
ה עם העברית שאיפת־העצמאות התנגשה
 ההתנגשות הבריטי. הקולוניאלי אינטרס
 בא במקומו הבמה. מן אותו טיאטאה

 במערך להשתלב אפשר כי שהבין איש
 אין ושוב העולה, בוושינגטון המערבי

 בן־גוריון דויד השוקעת. בלונדון צורך
 בילם־ בשם אמריקאי בבית־מלון הכריז

יהודית מדינה להקמת השאיפה על מור
פוליטי. כוח להיות חדל וייצמן וחיים —

ע ט ד. נ התעניין לא הרצל תאודור ז
 חי הוא בארץ. הבניין במפעל במיוחד
 בינלאומיות אמנות של דמיוני בעולם

 העמים״. של גלוי ו״משפט (״צ׳רטרים״)
ז׳בוטינסקי. זאב היה זה בעולם יורשו

ה חשיבותו את שהבין וייצמן, ואילו
 הראשון בשלב מפעל־הבניין של עצומה

 עברית לכלכלה כבסים הארץ, כיבוש של
 מן הצטרף עצמאי, עברי ולצבא עצמאית

 — המנצח המחנה אל הראשון הרגע
 תנועת־הפוע־ ,העובדת ההתיישבות מחנה

וארגון־ההגנה. לים
 למחנה השתייך לא עצמו וייצמן אולם

דר שנשא הבינלאומי, המדען בגופו. זה
 שקרא המדינה, הקמת ליום עד בריטי כון

מעו השתקע ושלא צ׳ארלס בשם לעצמו
 זר נטע נישאר בארץ, מאודו בכל לם

 לא הוא לטפח. עזר עצמו שהוא במחנה
בא שהתנחל באדם להתחרות היה יכול

 עברי שם לעצמו שאימץ ,18 בגיל רץ
ב ושהשתתף גרץ), במקום (״בן־גוריוך

מראשיתו. המחנה עיצוב
כש היד״ לבן־גוריון מוייצמן המעבר

אוטומאטי. כמעט היום, הגיע
ש ר. אי כ ע מ שלב־מע־ סימל וייצמן ה

בא המרחפים הקונגרסים עולם בין בר
בקר המעורה המדינה עולם לבין וויר,
 לאנא־ אותו הפך המדינה הקמת עצם קע.

 אליה, להגיע זכה במיקרה רק כרוניזם.
ב הרמה בכהונתה ולשאת מופלג, בגיל

יותר.
בכך הרגיש עצמו וייצמן כי נידמה

 צעדה המדינה כאשר נפטר הוא היטב. .
 צעדים — הראשונים צעדיה את עדיין
במ עליהם השפיע לא שוב וייצמן אשר

אומה.

ת מ פל מ
ד ר ם מ טי בו רו ה
 מפא״י ת״כ גוברין, לעקיבא קראו פעם

 משום הקרח״, ״הנשר בשם גבה־הקומד״
 גוברין כי נסתבר השבוע ראשו. צורת

ומכאן. מכאן קרח נישאר
 את גוברין הפתיע פרשת־לבון בימי
 )60( גילו מבחינת היותר־נאיביים. חבריו

 יליד־אוק- העסקן של מקומו היה ועברו,
 עד בלבון שתמכו הקשישים, בין ראינה
הס שתי על שפסחו או המכריע, הרגע

נושבת מניין ידע גוברין אך עיפים.
בנערי־החצר. תמך והוא — הרוח

 אמרו האחרון,״ הלמן עד יילחם .הוא
במרירות. חבריו

הת גוברין בעזרת הבוכות. בית
בן־גוריון של הדיקטטורה סוסית גבשה

ל זקוקה היתר, זו דיקטטורה במפלגתו.
והפיכתה הכנסת שיתוק נוסף: שרות

לאסיפת״בובות•
ה וכראש מפא״י סיעת כראש ואכן,

 להשיג כוחו בכל גוברין עזר קואליציה,
 בהעברת פעיל חלק לקח הוא זו. מטרה

 על האוסר הקואליציונית, המשמעת חוק
מצ לפי להצביע הקואליציוניים הח־כים

פקודות את למלא אותו מכריח פונם,
בממשלה. הרוב

להש גוברין היה יכול המלאכה, בתום
לענ הפכו ההצבעות בסיפוק. סביבו קיף
רובו כמו פעלו הח״כים אוטומאטי, יין

הממשל כשהאצבע ידיים המרימים טים,
הכפתור. על לוחצת תית

 שכח אחד דבר רק קצוצות. כנפיים
חשי אין רובוטים, של בכנסת גוברין:

מפא״י. של לח״כים גם בות
 התרוקן תפקידו כי גוברין מצא לפתע

 הקואליציה, הנהלת ראש בתור תוכן. מכל
 וחסר־חשי־ קטן בורג אלא היד״ לא שוב
 מפא״י. שרי על־ידי שהופעלה במכונה, בות

פר בשיחות נתקבלו החשובות ההחלטות
 עוד נותר לא לגוברין השרים, בין טיות

 צאן־המצביעיס את להביא אלא תפקיד,
ההצבעה. אל

 כראש תפקידו היד. ריק יותר עוד
נת שלא המעטות ההחלטות מפא״י. סיעת
 בישיבות הושגו השרים, בשיחות קבלו

 המפא״יים הח״כים כי המפלגה. מזכירות
 של המזכירות הוראות את למלא חייבים

 לקבל צורך כל אין ושוב — מפלגתם
ה״סיעה״*. של ההסכמה את כך על

 את לפרוש הקרח הנשר החליט השבוע
 יחול לא אם מתפקידו. התפטר כנפיו,
 קצוצות היו הכנפיים אולם במצב. שינוי

להשחיז. עזר עצמו שגוברין במספריים —
 הנד למראה בכתפיהם משכו רק חבריו

 לא דבר שום כי ידעו הם ראת־הנפל.
 החלטה תתקבל היותר לכל ישתנה.
חסודה.

שיסטן חו
א ב צ הפרט■ ה

ב האינטנסיבית הפעילות התרכזה היכן
 נמל פועלי של ההאטה שביתת בימי ייתי׳
 לחשוב אפשר יונס? הזה (העולם חיפה

 ההסתדרות, של הפועל שבוועד בתמימות
 במשרדו אפילו או חיפה, פועלי במועצת

 במיפקדת הנכונה: התשובה חושי. אבא של
חיפה. נמל שטח בתוך הנמל, מישמר

ד,תח מן ויצאו נכנסו ושליחים עסקנים
 בחירות. יום של מטה זה היה כאילו ני״

 אלא משרדי־התחנה, רק לא עמדו לרשותם
רכב־המישמר. גם

הכפו הגופים מכל כי פלא. כל בכך אין
 לו הכפוף גוף אין בחיפה, חושי לאבא פים

 אנשיו 150ש־ מישמר־הנמל, מאשר יותר
 זהו, המדינה. מן משכורתם את מקבלים
חושי. של הפרטי צבאו למעשה,

 תפקידו המלה. מובן במלוא צבא והו
המחסנים. ועל שערי־הנמל על לשמור אמנם

)6 בענווד (המשך

 בו למשל, הבריסי, לפרלמנט בניגוד *
 ברוב־דעות, עמדתה על סיעה בל מחליטה
 ממזכירות הוראות לקבל בפירוש מסרבת

מיי היבחרו, עם הנימוק: שלה. המפלגה
 מוסדות את ולא בוחריו, את הנבחר צג

מפלגתו.

ה העולם ו3 חז ג ו


