
 בקיר מזגן־האוויר אולם לוהט. קייץ יום — חוץ ך•
 קיצי אוויר זורם הפתוח לחלון ■מבעד מופעל. אינו ■4

בחום. מרגיש אינו שולחן־הכתיבה ליד האיש החדר. לתוך
בפשטות. ■מרוהט בארץ, ממרכזי־הכות אחד — החדר

 את להפגין .אדם רוצה שבה המזוייפת, בצניעות לא
 — לאיש הנוחים הפשוטים ברהיטים אלא עממיותו.

 שלו ותצלומים ■ספרים כמה ובה כוננית פשוטה, ■מכתבה
ב מקיר־אל־קיר. כתום שטיח ואחרים, גולדה בחברת

טבנקין. יצחק של לזכרו מאולתר ■מיזבח מעין — פינה
 שפם עירנית, הבעת־פנים צעירות, עיניים — האיש

 וגם יהודיות, פנים לא אדמדם. צבע־עור ■מאפיר, קצוץ
(ב וחודשיים שנה 65 לפני נולד כאשד סלאביות. לא

 שייכת זו ארץ היתד. שבבוקובינה, בוויזנצה סרטן) מזל
 לשחק האיש היה יכול היום וגם האוסטרית, לקיסרות

אותם — היסטורי בסרט אוסטרי קצין של תפקיד בנקל

הו את בצייתנות יקבל העובדים שציבור לכד
הממשלה. ראות

בהס וגם בממשלה גם שהרי טבעית, שאיפה זוהי
 משרתים המסורת, לפי המפלגה. אותה שולטת תדרות
 ועסקני בממשלה, המפלגה של הראשונה הליגה עסקני
 ברור ממילא היהודית. ובסוכנות בהסתדרות השניה הליגה

 הוראות אחרי למלא ההסתדרות אנשי על כי למפלגה
הממשלה. אנשי

 השנה איש לבון, פינחס ההסתדרות מבניין ■סולק מאז
 בתפקיד ישב ״הפרשה״, של הגדולה בשערוריה תשכ״א

 שלא ותיק, מקצועי הסתדרותי עסקן בקר, אהרון זה
 ה״פראיות״, השביתות רבו כאשר אישיותו. בכוח בלט

 חולשתו בכך אשמה כי ספיר ופינחס ■מאיר גולדה סברו
המזכיר. של

 אדם יותר. אמין יותר. חזר, כאיש רצו הם
 מרות. להטיל שיובל אדם חוכמות. יבין שלא

 הגיונית: שאלה עצמם את לשאול שבחו הם
כציי־ ויצטיין מרות יקבל זה מסוג אדם האם

פו מחשכתו הסוכה. כדרר פועל בן־אהרון
 הגדרות פעם מדי מולידה והיא הרה. כלי עלת

 שאינן מפני לא הרכים. את נגדו המקוממות
 וכל־ — נכונות שהן מפני דווקא אלא נבונות.

תי־נעימות.
 פשרות, של אמן יושב־ראש, הוא המצוי הפוליטיקאי

 הגואלת, הנוסחה את המחפש ■וזוויות, חודים המקהה אדם
ה ליכוד על שומר הוא כך מתוכן. ריקה לרוב שהיא
השילטון. להחזקת לו הדרוש מחנה,

 :בגאווה בימעט עצמו, על ■מעיד בן־אהרון
ב אעסוק לא אני מקצועי. דיפלומט לא ״אני

 היא המחלוקת וחודים. זוויות בהקהיית פשרות,
הדימוקרטיה.״ של סם־החיים

 לאתר ■משתדל ■חשבונו, את עורך המצוי הפוליטיקאי
איתם. ולהסתדר האמיתי, הכוח ■בעלי את

 כעלי־הבית, על מלחמה הכריז בן־אהרון
עוצמתם. לגבי כלשהי אשלייה לו שתהיה מכלי

המה־ הכסילים, כלפי סבלני הוא המצוי הפוליטיקאי [ף₪ דון (10 מ1קפאד#ז
במיוחד. עליו החביבים הסרטים

 הכללית ההסתדרות של השביעי המזכיר
 פא־ של איש הוא * כארץ־ישראל העובדים של

היטב. זאת יודע עצמו הוא ראדובסים.

הבאואדוכס■□ איש
ההם־ ■מזכיר בתפקיד בן־אהרון יצחק של הונתו ך•

 ממש — רבים פאראדוכסים בחובה נושאת ■תדדות
אישיותו. כמו

ב הוא בן־אהרון אך — מובהק ביצועי תפקיד זהו
 ואיגטלק־ חושב אדם אנאליטי, מוח בעל וראשונה ראש

המדינה. בצמרת מסוגו היחידי כיסעיט טואל,
 הביורוקרטיה ראש הוא ההסתדרות מזכ״ל
 שונא כן־אהרץ אך — כמדינה ביותר המבוצרת

 אינדיוידואליסט עצמו והוא הביורוקרטיה, את
מובהק.

 במפלגת 1 ■מס׳ כאופוזיציונר בתשל״א התגבש הוא
ב אחד אדם מכל יותר עצמו, הוא אולם — העבודה
באח ■ורואה זו, ■מאוחדת ■מפלגה להקמת פעל מדינה,

עליון. צו דותה
 שותפו שהוא אדם — ספיר פינחס היה העיקרי יריבו

ושלום. ■מלחמה של החשובות הבעיות בכל לדיעה
 יחד המצטרפים שינויים לבצע זומם הוא

 אותה לחולל ורוצה — המימסד נגד למהפכה
עצמו. המימסד כעזרת
 באמצעות אלא להתגשם תוכל שלא בהלכה דוגל הוא
 זאב והוא — חסידים של היטב ■ומאורגנת ■מסורה קבוצה

חסידים. סביבו ■סובל שאינו מטיבעו, בודד
 הוא יובן־אהרון — פיל של סבלנות ■מחייב תפקידו

 המחליט בראש, הקופץ תמיד, הנחפז חסר־סבלנות, אדם
בו. המתנקם בחיפזון פעם ולא במהירות,
 כעל נדיר, כושר-כיטוי בעל אדם עצמו הוא
 עיקרו את ולהגדיר מסובך עניין ליטול היכולת

 שהוא המוסד אך — בוטים פסוקים ככמה
 אמצעי־־תקשורת, כל נטול הוא בראשו עומד

ככלל. תקשורת כל נטול וכימעט
 הדור של טיפוסי כנציג מצטייר הוא הציבור בעיני

 ׳בושר־ בעל הוא אך — טוותיקי־הוותיקים אחד הישן,
 בעל עול־ימים, אדם של יצרים מלא נער, של התלהבות

■ומעמד. כבוד של סייגים על המצפצפת ■רומנטית גישה
 יכול ואינו המייסדים, דור של בסייגנון מדבר הוא

ב אדם אין אך — ,20ה־ שנות של ■ממינזח להשתחרר
תו בכל המתעניין כמוהו, לקרוא המרבה המדינה צמרת

ב העוקב ובעולם, בארץ 70ה־ שנות של חדשה פעה
והביטניקים. ההיפים כמו תופעות אחרי סקרנות
 — אישית בשיחה אהדה בנקל המעורר אדם הוא

בעיתונות. חסר־תקדים למסע־הסתה מטרה שימש והוא
מהנש 4* טענו תשל״א ממישאלי באחד

ביו עליהם השנוא האדם הוא שכן־אהרץ אלים
 מאיר את זה בתואר שזיכו 12* לעומת — תר

״* וילנר

החנמוויות שלוש
 דוח־שטות איזו ז הזה לתפקיד כזה איש הגיע יך

£  שמינו הממשלתית, הביורוקרטיה בקברניטי אחזה \
ב אותו וקיללו תש״ל, בראשית לתפקיד ■בדאהרון את

י תשל״א ■שנת כל משך
 ראשי כעיני למדי. ברורה היתה הכוונה

 של מנגנון בל קודם היא ■ההסתדרות המדינה,
לדאוג שמתפקידו ביצועי, מכשיר — שיטור

 שפויד יוסף רמז, דויד בן־גוריון, דויד קודמיו: ■ששת *
בקר. אהרון לבון, פינחס נמיר, מרדכי צק,

 שינאה, של 47ב־־ אבנרי אורי גם זכה זה במישאל ״*
בן־אהרון. של לזה מקביל אחוז

 זו כתפקידו שהושיבוהו לאלה עיוורת תנות
 שלא העיתונאים, אחד בפני התוודה עצמו בן־אהרון

 קום ״יצחק, לעצמו: אמר לא שבו אחד יום אף עבר
 גם ■לדבריו, לו, קרה זה לפעמים זהו״ את עזוב ■ולך!

ביום. פעמיים
 שבו אחד יום אף עבר שלא להניח גם אפשר אבל

 והיה ״הלוואי השנה: וספיר גולדה לעצמם אמרו לא
אותנו!״ עוזב והיה הלוואי והולך! קם

 כיותר השמורים הסודות אחד זהו ואמנם,
 עמד תשל״א בשנת פעמים שלוש :כמדינה

כרא פעם — התפטרות סף על בן־אהרון יצחק
סופה. לקראת פעם באמצעה, פעם השנה, שית

 פעם ובכל התפטרות. בתהליכי כבר נקט פעם בכל
אדם לוחם, אדם של הטבעי האינסטינקט בו התגבר

 של ■בפסוק דווקא ליבו, בסתר הדוגל, אדם ללחום, האוהב
רפש...״ הוא שקט ״כי ז׳בוטינסקי: זאב

 אין שם בו, מצוי כן־אהרון שיצחק וכמקום
רב. זמן מצוי השקט

קדוקזדיל שאינו האום
 הפוליטי העסקן ■מן הגמור ההיפך הוא ן־אהרון ך*
ב האנטי־עסקן הוא :לומר אפשר כימעט המצוי. יי>1

התגלמותו.
 ■מתפקידו זה אין הוגה. אדם אינו המצוי הפוליטיקאי

 כוח סביבו לרכז הוא תפקידו חדשות. מחשבות להמציא
להפ העלול דבר כל על לוותר עליו כך ולשם פוליטי,

 להסתפק המצוי הפוליטיקאי ■נוטה ■ממילא ולפלג. ריד
 ככל רבים חוגים ליכוד המאפשרות נדושות, בסיסמות

סביבו. האפשר

 של לדבריהם מקשיב פוליטי, מוסד בכל רציני אחוז ווים
לבוחריו. ■מחניף רדודים, ■מוחות בעלי

 מה לו שאין לאיש מקשיב אינו כן־אהרון
 מתחנף הוא אין כסילים. סוכל ואינו לומר,
סביבו. חנפנים סוכל הוא ואין לאיש,

 מפסיק לדוברים, מפריע הוא ■מנהל, שהוא בישיבות
אי את ומעורר עצמם, על חוזרים כשהם דבריהם את

בקולותיהם. תלוי שהוא רבים של בתם
באנ פגיעתו על בן־אהרון מתנצל קרובות לעיתים

 ■מחברי אחד אף מכיר אני ,,אין הוויכוח. בלהט שים
 קרפדות כאלה, חיות ישנן דריתחא. עידנא לו שאין

אנשים.״ לא אבל וקרוקודילים,
 לפתח רוצה שהיה למרות קרוקודיל, אינו בן־אהרון

ה הארסיות ההתקפות כלפי קרוקודיל של עור לעצמו
 קשות, ■פעם לא נפגע שהוא היא, האמת עליו. תכופות

 עוד לי ״אין מודה: הוא אולם זאת. להסתיר ■מנסה אך
פיל.״ של

הגסטאפו בידי עציר
היא שלו הרשמית הביוגראפיה ז כזה אדם צמח יך ^

 פרטים אך — תקופתו בן רגיל ציוני מנהיג של זו
■בו. המיוחד על מלמדים קטנים

 כאשר 8 בן היה אהרון, של בנו גוסבאום, יצחק
 במלחמת־העולם ■מולדתו, לחבל הרוסי הצאר צבא פלש

 בצ׳ר־ סיים והתיכון העממי בית־הספר את הראשונה.
■רו בין כדורזמישחק ■בהיסטוריה ששימשה עיר גוביץ,
 תורכיה, לממלכות חליפות שהשתייכה ואוקראינים, מנים

הגר לתרבות ■חזקה. השפעה יש ושבה ■ואוסטריה, רוסיה
ה החליפה עצמו, בן־אהרון של חייו שנות 65ב־ מנית.

פעמים. שש בעליה את עיר
 שנולד הצעיר, בהשומר ומדריך חבר היה 14 מגיל

 הראשית. ההנהגה חבר היה ■כבר 18 ומגיל ההם, בימים
 לצ׳ר־ חזר בברלין, וכלכלה המדיגה מדעי שלמד אחרי

והמ הציונית לעיתונות (בגרמנית) ■מאמרים כתב נוביץ,
בתנועתו. לפעול שיך

 הבלתי-חוקית בדרך לארץ עלה 1928-3
לקי והצטרף הלבנוני, לגבול מבעד המקובלת,

 השומר של הקיבוצים מארבעת אחד — ג׳ בוץ
כארץ. אז הצעיר
 ה־ וליד במיפרץ ביצות ייבש הצעיר, השומר כאיש

כבישים. סלל והנמל, העיר בבניית עבד קישון,
 הפועל־ — פלגים שני (מאיחוד ■מפא״י קמה כאשר

 בחוץ. הצעיר השומר ■נשאר ■ואחדות־העבודה) הצעיר
 רעיונית כתנועה לפעול שיש טען לכך. התנגד בן־אהרון

גדולה. ■מפלגת־מעמד בתוך
 חברים 27 — כשווה שווה התפלג ג׳ קיבוץ

 בן־אהרון עם הלכו 27 יערי, מאיר עם נשארו
לבאות. אות זה היה למפא״י.
 הקים קיבוצו .1932ב־ בא ■בחייו הבא הגורלי הצעד

 מאז. בן־אהרון של ביתו — חפר בעמק גיבעת־חיים ■את
 הנשארים רבים, אנשי־צמרת של ביתם כימו בית זה אין
 אינו שוב בקיבוץ ושביתם אנשי-קיבוצים, פורמלית דק

 של ה״דאצ׳ה״ כמו ליסופי־שבוע, מעון־נופש ■מעין אלא
הסובייטיים, המנהיגים

 אינו יום־עבודה, כל בגמר לקיבוץ ממהר בן־אהרון
 התא את במשק רואה בעיר, בערבים פגישות קובע

 נשא אותה מרים, אשתו נמצאת שם חייו. של היסודי
 יריב, — בניו שני נולדו שם לקרקע. עלייתו בשנת

 אף והעולה לוחמים שיח את שערך קצין־שריון ,37ה־ בן
ל שהוא, ,16ה־ בן וישעיהו לשלום, בשאיפה אביו על

 הוא שצה״ל המאמין נער גמור״ ״שוביניסט אביו, דברי
כל-יכול.

 על־ידי נשלח כחז״ל, שליחויות כמה אחרי
לגרמניה כשליח 1936־3 הציונית ההסתדרות


