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האת&ר מול
 מבתיהם, האזרחים את הבריח השרב

 פרחו הנערות שפת־הים. לעבר אותם דחף
 של הכבד הריח צבעוניות. בשמלות־קייץ

 ראשית זנת בישר באוויר, ריחף סוף־האביב
הקיץ.

 אילו הישראלי לאזרח לסלוח היה אפשר
 הלאומי, קיומו מדאגות כזה בשבוע נפטר
 לנוף התמסר עתונים, קריאת על ויתר אילו

ימיו. ולמימי ארצו
 את חטף הוא זאת. עשה לא הוא אולם
 הרדיו. לחדשות בדריכות הקשיב העתון,

 השבוע, הרגיש, הישראלים אחרון גם כ
מאו סביבו, מתחוללים גדולים מאורעות כי

 ואת עתידו את לשנות העשויים רעות
מדינתו. עתיד
כות בכל שהזדקר בשם קשורם היו הם

בורגיבה. מהדורת״חדשות: בכל ראשית, רת
 אלה, מאורעות אפורים. עסקנים

 בצורה השלום סיכויי על לראשונה שהצביעו
 תגובה לעורר יכלו אדם, לכל המובנת

 על אולם קורת־רוח. של בלתי־מהולה
והו גוברת מועקה ירדה הישראלי האזרח

לכת.
 מאיר גולדה הגברת כי לו סיפר הרדיו

והוא — הממשלה בישיבת דו״ח מסרה

ונור מאד קטנים עסקנים רק מצאה היא
השואה. בתולדות רשום השאר מאד. מליים

 העומד האתגר ישראלי. כיפמארק
 דמות עתה לו נתן ושבורגיבה ישראל, בפני

 האתגר מן שונה סופית) לא (אך ברורה
 יובטח לא ישראל של עתידה השואה. של

המלחמה. במניעת אלא במלחמה,
מדי לעמי־העולם היהודים נתנו פעם לא
 ד׳ישראלי. בנימין היה כזה גדולים. נאים
המדי היו כאלה טרוצקי. ליאון היה כזה

בספרד. תור־הזהב של נאים
 ייבש העצמאית ישראל במדינת כי נידמה

 העלה לא הקיים המישטר זה. מקור דווקא
יש ביסמארק שום חדש, ד׳ישראלי שום

 המסוגלים עסקנים רק העלה הוא ראלי.
 המצב על ״דו״ח אחרים לעסקנים למסור

 על ואחת האלף בפעם ולחזור המדיני״,
 17 במשך נשתנו שלא שדופות סיסמאות

שנה.

היסטוריה
המדידות אנש■

 לשכוח וצריכים ידידים, אנחנו ״עכשיו
 ,73 ביליקי, מחמד אמר המלחמות,״ את

בגאליפולי. רוסקה שרגלו
 ואדום־ התמיר הגבר את חיבק הוא
אוסטרלי, זה היה מולו, שעמד הפנים

)1915( הפלישה בחון? מתנפשים גאליפולי היילי
מחר בני־ברית היוס, אויבים

 הוא המעמד. את לעצמו לתאר היה יכול
 ואבא אשכול לוי של רמזי־דברים שמע
 מגומגמים ראשיים מאמרים קרא הוא אבן.

בעתונים. ומלאי־סתירות
 בבעיות במיוחד מתעניין שאינו מי גם

 הרגיש ישראל, של ובמדיניות־החוץ המרחב
בסדר. איננו יסוד משהו ליבו: בנבכי

המונית, נהג מפי זאת לשמוע היה אפשר
בחדר־ פועל מפי בבית־קפה, מלצר מפי

 חש ברחוב האיש מיפעלו. של האוכל
 אין כי גם חש והוא קורה. גדול שמשהו

 בדברים לטפל המסוגל אדם ישראל בצמרת **
גדולים.
 הכילה היא אך פשטנית, תגובה זאת היתר,

מנו המדינה ענייני האמת: מן גדול חלק
 דמיון חסרי אפורים, עסקנים בידי הלים

 למדינאי זקוקה שהשעה בעוד — ומעוף
 גדרות ופורץ השיגרה לוחות שובר גדול,

המוסכם.
 בדור אחת פעם באה. שלא הפקודה

 ביישוב כזה מצב נתהווה כבר האחרון
השניה. במלחמת־העולם זה היה העיברי.
 שלא סכנה בפני עמדו אירופה יהוד

 הגיעו לירושלים בהיסטוריה. תקדים לה היה
הקור מליוני הנעשה. על מדוייקות ידיעות
 וחסרי־יכולת הנהגה נטולי שהיו בנות,

 לפקודה המתינו בשלמותו, המצב את לראות
הא הם החופשית־יחסית. מירושלים שתבוא

 ולהחליט לדון שיכלו שם, שהמנהיגים מינו
 לדרכי הנחייות יקבעו שקטים, במשרדים
ותגובה. התנהגות
 יהודית קהילה כל מעולם. באה לא הפקודה

 ולרוב — דרכה את בעצמה למצוא נאלצה
 ואילו למחנה־ההשמדה. הדרך זאת היתר•

בן־גוריון, וייצמן, — הציוניים העסקנים
וירושלים, לונדון בין התרוצצו — שרת

דבר. החליטו לא ללא־סוף, דיברו
אך — וחסרת־תקדים גדולה היתד. השעה

 בגא־ נקטעה היא חסרה. הימנית שזרועו
ליפולי.

 בחצי־ השבוע שנערכה הנרגשת, הסצנה
הזק הלוחמים מבין מאות הפגישה האי,
 לרצוח דורות שני לפני ניסו אשר נים,
 הגדולים הקרבות באחד רעהו, את איש
ההיסטוריה. של

 נחת בו ליום שנה 50 במלאת נערכה היא
 בחצי־האי, בעלהת־הברית של חיל־המשלוח

לכ בנסיון הדארדנלים, מיצר על החולש
 האגף את ולשבור איסטאנבול את בוש

 —אוסטרית—הגרמנית החזית של הדרומי
תורכית.

 באותו ליהודה. ראשוניים חיילים
 של הצבאית ההיסטוריה גם החלה יום

 נוסה בגאליפולי כי החדשה. העברית האומה
החדש. העברי החייל הראשונה בפעם

 כדי לתורכיה, נשלח לא ישראלי שום
 גדוד־נהגי־ ותיקי הגדול. בטכס להשתתף
 אצל נתקבלו בירושלים, התכנסו הפרידות

 בטכס ירושלים, עירית ראש ואצל הנשיא
 עבר״ ללא מדינה היא ישראל כי למדי. עלוב
 של הפרק האמיתיים. לשרשיה כבוד וללא

ונשכח. כמעט נהגי־הפרידות
 כי בעובדה נעוצה לכך הסיבות אחת

 כמשפיל. כיום נראה ״נהגי־הפרידוח״ השם
מאו תקופה של הקרביים החיילים לעומת

 כאיש־שרותים נהג־הפרידה נראה יותר, חרת
עלוב.
 הנורא הקרב אמת. של שמץ בכך אין אך

צר ברצועת־חוף כולו התנהל גאליפולי של
 שלא אחד מקום אף בה היה שלא צרה,
 ועקשני. אמיץ אוייב של לפגזיו חשוף היה

ותח מזון מים, שהובילו נהגי־הפרידות,
 יותר הסתכנו הקידמיים, לקווים מושת

 בחפירותיהם. שרבצו עצמם, הקווים מיושבי
 הבדל היה לא עצמם, גאליפולי חיילי בעיני

ומוביל־תחמושת. נושא־כידון בין
טרומפלדור יוסף של אנשיו ראויים לכן

 לתשו־ ראויים היו והשבוע — הכבוד לכל
 שנפרקו החוק טילי מאשר יותר רבה מת־לב
חיפה. בנמל ראש־הממשלה לעיני

ל נועד מיבצע־גאליפולי כלפור. לפני
 קיוו זה זמן תוך ימים. שלושה, הימשך

 את להכריח לאיסטנבול, להגיע הפולשים
 היתד, בכך, הצליחו אילו להיכנע. תורכיה

 וספק ,1915 בשנת משתחררת ארץ־ישראל
 את אי־פעם מכריזה היתד, בריטניה אם

בלפור. הכרזת
 אלף 200מ־ ולמעלה ימים 259 כעבור

 נסתם הגולל הנסיגה. פקודת ניתנה אבידות
 ו־ אוססראלים רובם ההרוגים, קברות על

 ויג־ של הקאריירה על (זמנית) וגם זילנדים,
 המיב־ את יזם צ׳רצ׳יל כי צ׳רצ׳יל. סטון

 אלוף־ היה המערכה גיבור ביש־המזל. צע
שה גאוני, צבאי כושר בעל תורכי מישנה

 מוצ־ החדשה: תורכיה מייסד מכן לאחר פך
 (״אבי אתא־תורך המכונה כמאל, טפה

התורכים״).
 צ׳ר־ וגם אתא־תורך גם החגיגה. לקח

 עמיהם שני את בחייהם לראות זכו צ״ל
 והתורכים, האוסטרלים ביחסי־ידידות. באים

לר זכו בחופי־הנחיתה, השבוע שהתחבקו
 מדינית בברית משולבות ארצותיהם את אות

נאס״ו־סיט״ו. מערכת — וצבאית
 גם יום־הזכרון של הלקחים אחד זהו
 אתמול של האויבים הישראלי: האזרח לגבי

 של האויבים היום. של בעלי־הברית הם
 גלגל כי מחר. של בעלי־הברית יהיו היום

חד צרכים הרף. ללא מסתובב ההיסטוריה
חדשים. מערכים יוצרים שים

חוץ יחסי
לבטלה ביקוד

 החוץ במשרד ארצות־הברית מחלקת ראש
חופשת־זהחג את להפסיק טרח לא אפילו

 האורח פני את לקבל כדי בטבריה, שלו
 שביקורו ידע, הרצוג יעקב כי החשוב.

יוקרה. של מישחק הוא טאלבוט פיליפס של
 סגן של ביקורו על הראשונה ההודעה

 העמידה המרחב לענייני האמריקאי החוץ שר
 דובר בירושלים. החוץ משרד את רגליו על
הער בבירות סגן־השר של מקיף סיבוב על

 לשליחותו המשך שיהווה ובישראל, ביות,
 החוץ במשרד הארימן. איוורל של החשובה

בוושינגטון הקיימת הרגישות על ידעו
 כי היתה, ההערכה הירדן. מי הטיית לגבי

 ישראל על הלחץ את להגביר יבוא טאלבוט
 ודתה: השאלה צבאית. מתגובה להימנע

לדרי ישראלי לאו אחריו לגרור עלול מה
סאלבוט? של שותיו
 של הסיפים אמות הזדעזעו שבוע לפני
 הממשלה ראש לישכת ושל החוץ משרד

 הודעה מסר סאלבוט פיליפס בירושלים.
 בתוכנית־המס־ פתאומי שינוי על בקאהיר

דחופות להתייעצויות ״נקראתי שלו. עות
מ ״אטום השר. סגן הודיע בוושינגטון,״

לוושינגטון.״ ישר ומשם לסעודיה כאן
 הביקור ביטול אסון.״ הוא ״חרמן

שהש מזו גדולה מבוכה הטיל בישראל
עריכת על בתחילה נמסר כאשר תררה

 התוכנית בשינוי ראתה גולדה הביקור.
 ידוע שטאלבוט מכיוון לעבד־אל־נאצר. נצחון

 הערבית, האוריינטציה כאיש בוושינגטון
 בקאהיר שנרקמה תוכנית כי גולדה חששה
שתה מבלי בוושינגטון, ישיר לטיפול תזכה

שלה. את לומר אפשרות לישראל יה
 מהסטייט לדרוש מייד הוחלט כן על

 המקורית, התוכנית את לקיים דיפרטמנט
הופ בישראל. גם לבקר לטאלבוט ולהורות

 שהבהירו ישראל, נציגי של הלחץ כל על
 יגרום ירושלים על טאלבוט יפסח אם כי

 הסטייט המדינות. שחי בין למתיחות הדבר
 הזהיר כי אם רוחב־לב, גילה דיפרטמנט

 שי בוושינגטון הישראייית השגרירות את
 לטאלבוט אין שכן לבטלה, ביקור־ זה יהיה

בקאהיר. הביקור לאחר להודיע מה
 זאת להסביר ניסה הרמן אברהם השגריר

 עודד רק הדבר אך לירושלים. ארוך בשדר
 הוא ״הרמן כי ולהתלונן לחזור גולדה את

אסון״.
החג ערב הקדחתנית. הפעילות

 לפגישה נלקח והוא בלוד, טאלבוט נחת
 הממשלה. וראש החוץ שרת עם חטופה
 נשאו ״השיחות הרשמית: ההודעה מסרה
כללי.״ אופי

 של שולחנו על טאלבוט סעד בצהרים
בה יצא מכן לאחר החוץ. משרד מנכ״ל

 לבאר־שבע חזר משם למצדה. ליקופטר
 נלקח למחרת ראש־העיר. על־ידי ונתקבל
בירושלים. הספר בהיכל לביקור
 היה הקדחתנית, המדינית הפעילות אחרי
 בטרם באתונה ליום־מנוחה זקוק טאלבוט

לוושינגטון. ימשיך
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