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94 אלנבי רה׳ תל־אביב,

דר באמצע ד,הם בימים עמד ״בן־גוריון
ב ראש־וראשון של מקום לו לכבוש כו

 מעמד ברכישת וביישוב. הציונית תנועה
 מעי־ מנעוריו.1 לאומית שלוחות ראה זה

 ב־ אביו אל ומכתביו יומניו כך על דים
 היה הוא באחרונה. שנתפרסמו פלונסק,

 התורן, היריב לאיתור ׳מפותח חוש בעל
ו המטרה, לקראת התקדמותו את שסיכן

 אחד- יריביו את להביס !כדי הכל עשה
 מושחזים. היו המצב להערכת חושיו אחד.
 שעמד האחד נגד מאבקו את ריכז תמיד
 להניח בלי בדרכו, למיכשול רגע אותו
 בן- נלחם כך בגדו. יתלכדו ידוביו שכל

 שהאפיל ז׳בוטינסקי, נגד תחילה גוריון
 היפנה כך ואחר השלושים, בשנות עליו
 היה שעטור וייצמן, נגד הסמוי מאבקו את

 ו־ מוכשר דיפלומט של אגדה או תהילה
דגול. איש־מדע
 היה נכון החזק, ביריב המאבק ״לצורך
חל גורמים עם בברית לבוא בדגוריוו

ב שיפלו להנאות שותפים ולעשותם שים
היריב. תבוסת לאחר מחנהו של חלקו

 המחתרת אירגוני נידאו 44 שנת ״בסוף
 את המסכן עיקרי יריב בן־גוריון בעיני

 את למלא יממנו יימנע ויאולי בעתיד, מעמדו
 של שמץ ללא בייעודה שהאמין השלוחות,

הפולי היצרים בעלי ככל עצמית. ביקורת
 המציאות את בן־גוריון ראה העזים, טיים

 שנא — שנא אשר את בלבד. בלבן־ושחור
ריגשותיו. בכל

שיג־ ה׳פורשים׳ את בן־גוריון שנא ״אז
 לעשות -עמו היה גמור תהומית. עזה, אה

ל כדי לשון, ובעקיפי במליצות לא הכל,

גולומב אליהו
אישי יושר

 להם תהיה שלא כדי להכניעם, בעדם,
תקומה.״

גורומנ אליחו ^
 נמוך- היה גולומב) (אליהו ״הוא

רו היה בכבדות. התנהל ומוצק־גוף. קומה
 ואף רב־שורשים. אילן לפניך שעומד שם
 תקועים הם כי ניראים, רשים ר,ש אין כי

 לקומתו אותם מוסיף אתה באדמה, עמוק
 גבוה. יותר הרבה נראה הוא אז העץ! של

 חרושים פניו. היו בדמותו המעניין החלק
ש עמוקים חריצים וקמוטים, קמטים היו

 מישטחים של לפסיפס פניו את חילקו
 לא־סיימטר־ הנדסיות צורות בעלי זעירים,

 אום־ קמטים היה חרוש הגבוה פיצחו יות.
 קרני- יצאו עיניו מזוויות גם עמוקים. קיים

בפסו היה ׳מסורק שהכסיף שערו קמטים.
 כי העידו הרחבות ושפתיו אפו צדדית. קת

 של הראשון בחלק טוב־מזג. הוא מטיבעו
 סבר והעלה זאת להעלים ביקש שיחתנו
חומרה.

 וקו- שהוקם. הקשר מן מרוצה ״הייתי
 אחר- נתאשרה יאשר העובדה, מן דם־כל

 נופח הוא בי גולומב, של חבריו בדברי כך
 חסרי- בחורים של חבורה אנו שאין לדעת

 התפרצויות על־ידי המודרכים אחריות,
 לח״י שבראש לחבריו דיווח הוא ר״געיות.
 את השוקלים מיושבים, אנשים עומדים
 לדברים להניח מעוניינים הם ואין דרכם,

מילחמת־אחים.״ עד שיתגלגלו
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