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המיצעד. מסלול לאורן רמקולים, דרך הושמעו הלכת מנגינות הצוערים. אל תזמורות של
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מטוסי

 מצדיעים כשמפקריהס בחיפה, הנשיאות בימת על־פני חולפים
 כמו שהוצג, בנשק החידושים למרות המיצעד. מפקדי לעבר

אטרקציה. הגדולים הטאנקים עדיין היוו החדשים, האנטי־טאנקיים והטילים המיראז׳

 במאסר קבעו וחברו שבן־צבי ״והתכנית
אירגנו הצעיר וחברו בן־צבי נתקיימה:

 וקנדה, אמריקה רחבי בכל חלוץ תנועת
 הקימו — למלחמה נכנסה שאמריקה ולאחר

 יהודיים, גדודים ז״ל רוטנברג פנחס עם יחד
ת שחשבו כפי האמריקאי, בצבא לא אבל

 בתורכיה, נלחמה לא אמריקה כי חילה,
 שמשרד־מלחמה לאחר הבריטי, בצבא אלא

 במשך ממושך דיון אחר קיבל, הבריטי
 בך לו שהציגו התנאים שני חדשים, ששה
 — יהודי כולו יהיה שהגדוד וחברו: צבי

הארצישראלית. בחזית ורק אך וילחם
 בארצות־הברית, בן־צבי שהה שנים ״שלש

 החלוץ בארגון ברוכה צבורית פעולה ומלבד
 הקדיש — היהודי, והלגיון היהודי והקונגרס

בע א״י על יסודי ספר לכתיבת זמנו רוב
 היה הספר הצעיר. חברו עם יחד ובהווה בר

 לאחר אבל כרכים, עשרה בן להיות צריך
המ שני התנדבו — הראשון הכרך הופעת
לאי לקנדה ונשלחו היהודי, ללגיון׳ חברים
ולב לאנגליה, ואחר־כך ראשונים, מונים

 נפגשו תל־אל־כביר ובמדבר למצריים, סוף
״הארצישראלים המתנדבים עם . . .

 בן־גוריון מתאר כאשר הגדוד. גניכת
 בנאום־ עצמו, של כצל הדגול המנוח את

 בלבד. רע טעם של עניין זה הרי הספד,
 חובה אך להתווכח. אין וריח טעם ועל
היסטורי. זיוף על להתווכח היא

 מתאים, תיאורו מפרטי פרט שכל יתכן
 כולו התיאור אך לאמת. יותר, או פחות

החוצ גבולות את העובר מוחלט, שקר הוא
 העיקר, את בו החסיר בן־גוריון כי פה.

גמור. לסילוף הפרטים כל הופכים שבלעדיו
 והעולים הצעירים האזרחים אלפי מאות
 מן קיבלו האמת, את יודעים שאינם החדשים

 היהודיים הגדודים כי הרושם את הנאום
 יצירתו פרי הם הראשונה העולם במלחמת

 בן־צבי. יצחק עם בשיתוף בן־גוריון, של
 היה זר, במיפעל אלה שניים של חלקם אך

חשיבות. כל וחסר צדדי,
 טרומי יוסף של בראשיהם נולד הגדוד

 אף שבן־גוריון ז׳בוטיינסקי, וזאב פלדור
 הסכים שטרומפלדור אחרי הזכירם. לא

 מובילי־הפרדות, גדוד את ולהנהיג להקים
 ז׳בו־ המשיך גאליפולי, במערכת שהשתתף

לב השיג בבריטניה, במאבק לבדו טינסקי
 משרד־ הסכמת את ידיו, במו כמעט סוף,

 שבן־ בעוד גדודים. להקמת הבריטי הבטחון
הש בקרבות, מעולם השתתף לא גוריון

 הארץ, בכיבוש בפועל ז׳בוטינסקי תתף
סגן. בדרגת קרבי, כחייל
הפ שבן־גוריון אחרי בר״כוכבא. גם

 מלחמת־תש״ח, ואת צה״ל את לעצמו קיע
 האנטי־בריטי, והמאבק וההגנה הפלמ״ח את

 במלחמת־ הגדודים את גם עתה הפקיע הוא
 גם יגיע כך, ימשיך אם הראשונה. העולם

בר־כוכבא. למלחמת
 בישראל השבוע נשמעה לא מחאה שום

 שהיא תנועת־החרות, אף זה. סילוף על
 פצחה לא לעבר, מאד רגישה כלל בךרך

 ממלכתיות בגלל אולי פיה, את השבוע
 ז׳בו־ של הודעתו את הפרה היא המעמד.
 גנב כאשר דום אעמוד ״לא עצמו: טינסקי

כיסי.״ את בינתיים ומרוקן התקווה את שר
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כמ הקטן״, ״האיש של יורשו יהיה מי
 מרתקת זו שאלה שרותי־הבטחון? על מונה

 פחות לא המדינה של הפוליטית הצמרת את
 יותר: אקטואלית לפתע שנעשתה השאלה מן
),14־16 עמודים (ראה הבא? הנשיא 'היה מי

הקוא קולות ברוב הכנסת, הסירה כאשר
 החירום במושב שהועלתה ההצעה את ליציה,

 הממונה, בהתפטרות דיון לערוך המיוחד,
ייע היום למחרת כבר כי בטוחים הכל היו
 זה בטחון המתאים. בפורום מלא דיון רך

 לקיים בן־גוריון, דויד הבטחת על הסתמך
בטחון. לענייני השרים בוועדת ממצה דיון

 לא והודעה שבועות, ארבעה עברו מאז
 מתגבר היה אחר, במצב לישיבה. זומנה

 החשש, בן־גוריון דויד של שותפיו בלב
 עובדה לקבוע מדיון, להתחמק מנסה שהוא
 ביחס אך לשנותה. יהיה שאי־אפשר קיימת
 כי השותפים בטוחים הממונה, למינוי

 שהרי עליהם. להערים יוכל לא בן־גוריון
ב קובע הקואליציוני ההסכם מסעיפי אחד

 שרותי־הבטחון על הממונה את כי פירוש,
בהסכ ורק אך למנות ראש־הממשלה יכול
לממשלה. שותפיו מתי

הס על שהצטערו אחדות־העבודה, שרי
 סעיף לפרש ניסו אף הקטן״, ״האיש תלקות

לפ ראש־הממשלה סמכות את כמגביל זה
 בן־ אך הממונה. את עצמו דעת על טר

 יכול אינו אומנם שלו: על עמד גוריון
 את לפטר אך לבדו, חדש איש למנות

הבילעדית. זכותו זו — הישן הממונה
 לא הקטן״ ״האיש של שמו השינויים.

מכי ם מעט לא חוגים אולם לפירסום. ניתן
 עתו־ בכמה פורסמה אף וזהותו אותו, רים
 מועמדים־ של שמות הועלו כאשר זרים. נים

 שלא היה טבעי מקומו, את לרשת בכוח
 שמו את שידע מי אך פרסומת. בשום יזכו
 שמותיהם את גם ידע הקטן״ ״האיש של
החדשים. המועמדים של

 כי רבה. משמעות הייתה אלה לשמות
קרב נטוש זו חיונית עמדת־כוח סביב

ופ בן־גוריון לבין מפא״י זקני בין חריף
 את החשיבו אשכול ולוי מאיר גולדה רס.

 היססו שלא כך, כדי עד הקרב תוצאות
 לכרות בבקשה אחדות־העבודה, אל לפנות

 בחזית פרס שמעון נגד גלויה ברית עמה
זו.

 חשיבות היתר, המועמדים של לאישיותם
 מהם אחד כל כי המקצועי. בתחום נוספת,
 שרותי־ מיבנה של מסוימת לתפיסה התאים

 מחמש עתה מורכבים אלה שירותים הבטחון.
 במיוחד. לא־הדוק בתיאום הפועלות זרועות,

 על משלו דעות עמו יביא חדש ממונה
 שטחי־ חלוקת ועל הזרועות, חמש שילוב

ביניהן. הפעולה
למח לתפקיד שנכנס הממונה, ממלא־מקום

 עצמו על נטל הקטן״, ״האיש הסתלקות רת
 שינויים הכנים לא הוא אך התפקיד, את

 יקבל אם אולם השרותים, במיבנה יסודיים
שי יכניס כי משערים סופית, המינוי את

מסויימים. נויים
חצי- מבין כיתתית? זיקה בלי
 הפנימיים, בחוגים שהועלו השמות תריסר

 כל להיפך: אחת. רשמית הצעה אף היתד, לא
 סיבות על הממצה הבירור נערך לא עוד

אפש גם אין הקטן״, ״האיש של סילוקו
ליורשו. ביחס רשמיות הצעות להעלות רות

 דעתם את לחוות שנתבקשו שרים, כמה
 לא בלתי־רשמי, באופן שהועלו השמות על

 יכלו הם לעניין. תשובה כל להשיב יכלו
 מאחר לגמרי, אישיות השערות להביע רק

 דיון כל נערך לא מפלגותיהם בתוך וגם
 פרשתי את לקבור צריכים ״קודם זה. בעניין

 כך אחר ״רק מהם, אחד סיכם ההתפטרות,״
היורש.״ על לדבר נוכל

 ממלא־ שדוזקא הדעה התחזקה בינתיים,
יזכה אשר הוא זמנית, הפועל הממונה, מקום

המנוח, הנשיא של זכרו את לציין נועד במת־הכבוד עלהשחור הנסא
לוז, קדיש הגשיא־בפועל, ניצב לכסא מימין בן־צבי. יצחק

צנחנים. בפלוגת צופים הם יפה. אברהם הצפון, פיקוד ואלוף ראש־חפנזשלה ומשמאלו

הקבוע. במינוי
 הוא לתפקיד, כניסתו עם כי סברות ישנן

שיב ,שרותי־ד,בטחון למערך שינויים יכניס
 פולי־ זיקה חסרי יהיו השרותים כי טיחו

 למלא יוכל לא שהממונה כך טי־ת־כיתתית,
הפנים־מפלגתי. במאבק תפקד שום

עתתות
בניו־יודק מעולה

 שיתפה לולא אפשרית, היתה לא השואה
ה עם פעולה באירופה היהודית המנהיגות

 סידרת- של המסקנה היתה זו — נאצים
 מדענית ארנם, חנה של מבריקה מאמרים

 ),1337 הזה (העולם יהודיתיגרמנית־אמריקאית
בארצות־הברית. גלים שהיכתה
 באותה ביותר המפליא הדבר כי 'תכן
ה בשבועון פירסומה: מקום היה סידרה

 הומוריסטי־ שבועון זהו יורקר. ו ני אמריקאי
 רציניות בבעיות לעיתים המטפל למחצה,

 לסיפור השלם גליונו את הקדיש פעם מאוד.
 על הירושימה, הרסי, ג׳ון של ספרו אחד:

הראשונה. הגרעינית הפצצה תוצאות
 האינטלקטואלית לעילית פונה כזה עתון

 יהודית. היא בעיקרה, זו, עילית באמריקה.
 סידרת־ לפרסם העתון העז איך כן, אם

והציו היהודית במנהיגות הפוגעת מאמרים
 שלטון כיום השולטת מנהיגות אותה — נית

אמריקה? ביהודי מוחלט
 לא העתון כי יתכן הפוכה. שואה

 חיש אך עושה. הוא אשר את תחילה הבין
טעותו. על הועמד הוא מהר

 כן יותר, התבלט הסידרה שאופי ככל
 על שהופעל הרישמי היהודי הלחץ גבר
 — מאחורי־ד,קלעים נעשה הדבר יורקו. ניו
 החלו יורקו ניו עורכי רבה. ביעילות אך

 כאנטי־שמים, בפומבי יואשמו שמא חוששים
השואה. קורבנות וכמשמיצי כשונאי־יהודים

ה המוסדות של האולטימטיבית התביעה
 סידרת־מאמרים לפרסם העתון על יהודיים:

 נקודת־ההש־ את שתשקף השואה, על שניה
ארנט. של לזו המנוגדת קפה

נימ פשרה של בדרך ניכנע. יורקו ניר
 העתונאי הסידרה: את שיכתוב האיש גם צא

 רומאנים כמה של מחברם ויזל, אלי היהודי
 מחנות- את בעצמו שעבר השואה, רקע על

 אחרונות ידיעות ככתב עתה והמכהן המוות
באמריקה.

 והמר־ השחרחר ויזל אלי הגיע לאחרונה
 מטרת את לאיש סיפר לא הוא ארצה. צין

 הוא עמוקה. בשתיקה עצמו את עטף בואו,
 — פשוטה מלאכה זו אין סידרתו. את הכין

וב המבריק בסיגנונה להתחרות קל לא כי
ארנט. חנה של המעמיקה תפיסתה
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