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נבון הנשיא
)25 מעמוד (המשך
 הודה אולם בן־גוריו־ן, אצל לרגל נשלח

 כדי שם יהיה שהוא מעוניין היה שרת כי
 ששררו המתחים את ולהרגיע להשקיט

בן־גוריון. לבין בינו
 ראש־הממשלה של בלחצם עמד לא נבון

 תפקיד את עליו קיבל 1952וב־ ושר־החוץ,
 דרך עבורו החלה כך ״הזקן״. של מזכירו
הסו לפרישתו עד שנים, 11 בת ארוכה

 האומרים יש .1963ב־ בן־גוריון של פית
 הוא כנשיא, נבחר נבון היה לא אם כי

 לאפיזודות כולו המוקדש ספר כותב היה
סו שנים 11מ־ פיקאנטיים ולסיפורים

 לספר, נבון שנוהג הדברים בין אלה. ערות
 הנשיאות, במוסד הקשורים כאלה ודווקא

 בן־ של רצונו על המפורסם הסיפור מצוי
יש מדינת נשיא בתפקיד לראות גוריון
 את וייצמן, חיים של פטירתו אחרי ראל׳

 בן־גוריון איינשטיין. אלברט הדגול המדען
 אבן לאבא מיברק שישלח מנבון ביקש

הג ״ליהודי להציע הוראה ובו בניו־יורק,
 מדינת נשיאות את בדורנו ביותר דול

 המיברק את נבון ששלח אחרי ישראל.״
 ראשו את אוחז כשהוא בן־גוריון, לו אמר

 יקבל איינשטיין אם נעשה ״מה בידיו:
ההצעה?!״ את

 שלח בן־צבי יצחק הנשיא שנפטר אחרי
 זלמן את אליו להביא נבון את בן־גוריון

 בשיחה לשז״ר, אז אמר בן־גוריון שז״ר.
 היו התנועה ״בתוך :נבון גם נכח שבה
 אתה מתנגדים: להם שאין אנשים שני

 נשיא.״ להיות לך מציע אני לכן, ובן־צבי.
ל שהות מבן־גוריון ביקש הנרגש שז״ר

ש שרת, משה עם ולהתייעצות מחשבה
במכונית, בארגנטינה. עת באותה שהה

 אמר לביתו, שז״ר את נבון החזיר כאשר
 ״עוד :לנשיאות המועמד אז שהיה למי

 אלא זלמן, יותר לך לקרוא אוכל לא מעט
בהת אליו פנה שז״ר הנשיא.״ אדוני רק

 ואמר בעיניו, כשדמעות עמוקה רגשות
זלמן.״ לי לקרוא תוכל תמיד ״אתה לו:

 הנשיאות״ במוסד פגש שבה נוספת פעם
 כאשר היתד, בן־גוריון, דויד של בהקשר
 שנים, חמש לפני מאיר, גולדה טירפדה

 נבון המדינה. כנשיא נבון של בחירתו את
ב אז ששהה מבן־גוריון, מיכתב קיבל

 24ב־ בן־גוריון, לו כתב השאר בין טבריה.
:3 במארס מעט לא מצטער ״הריני ד

 לקח קצ׳לסקי) אז קציר, (אפרים שהוא
 מצטער אני יותר ועוד זה, תפקיד לעצמו

ה ובחושו נבחרת.״ לא שאתה כך על
 מאמין ״אני וכתב: הזקן המשיך נבואי
 זכותך על תעמוד העברית האומה שעוד

 האומה.״ נשיא לראותך נזכה ועוד זו,
בכתב שנכתב בן־גוריון, של זה מיכתבו

 והסתיים היקר״ ״יצחק במילים נפתח יה
ומ במיסגרת מוסגר עמוקה,״ ב״בהוקרה

נבון. של הפרטי בארכיון כיום צוי
ארז, באופירה נבון יצחק פגש 1962ב־

כ ידועה שהיתה ומי נערת־זוהר אז
הרא הפגישה בארץ. היפות הנשים אחת
 ששכן ורד בקפה התקיימה ביניהם שונה
 בן־גוריון ושדרות דיזנגוף רחוב בקרן

 נבון, בתל־אביב. קרן־קיימת) שדרות (אז
חב של קבוצה פגש ידיד, בחברת שהיה

ה בין אופירה. אף היתה וביניהם רים
 ,1963ב־ שנה, וכעבור רומן התלקח שניים

 פרשה לידידיו התגלתה אז רק נישאו. הם
 נבון כי הסתבר שלו. בביוגראפיה נסתרת

 של תקופה במשך בצעירותו, נשוי, היה
 הנישואין אך אמריקאית, ליהודיה שנה,

התגרשו. והם יפה עלו לא

 לאשר, אופירה את נשא נבון אגב,
מרא בן־גוריון התפטר שבו שבוע באותו

 :לנבון אז אמר נצר שרגא הממשלה. שות
 היה לא בן־גוריון מתחתן, היית לא ״אם

 :הדעת בבדיחות לו השיב ונבון מתפטר,״
 לא אני מתפטר, היה לא בן־גוריון ״אם

מתחתן.״ הייתי
מש .היתד, בן־גוריון של להתפטרותו

שהו נבון, של בקאריירה נוספת מעות
 נבון לנשיאות. דבר של בסופו אותו בילה
 בקורס להשתתף להארווארד לנסוע עמד

 קיסינג׳ר. הנרי הפרופסור של המפורסם
 מיכתבו כלשהו במקום עדיין קיים בוודאי

 מי לו מודיע שבו לנבון, קיסינג׳ר של
 האמריקאי המדינה מזכיר אחר־כך שהיה

 ולקבלו לבקשתו להיענות שמח הוא כי
 בן־גוריון של התפטרותו בעיקבות לקורס.

 והתנצל הארץ, את לעזוב נבון רצה לא
בכתב. קיסינג׳ר לפני כך על

 נבון חזר בן־גוריון של התפטרותו אחרי
 הראשון בחלום־ד,נעורים הקשור תחום אל

 כמנהל התמנה הוא ההוראה. תחום שלו,
 במישרד־החינוו־והתר־ מחלקת־התרבות

 הבערות ביעור מיפעל את אז והקים בות,
 המיפעלים אחד זה היה עם'צה״ל. בשיתוף

 יוזמתו פרי במדינה, שקמו ביותר היפים
שלו. הפרטי והשיגעון נבון יצחק של

 נשיא, להיות שהומלץ האיש הוכיח אז
 אצל כי לטקסים, יחסו בגלל השאר בין

 לפירטי־ האירגון תורת את למד בן־גוריון
 נתקל וכשהוא דלים, בתקציבים פרטיה.
 עליו, הממונים מצד חוסר-אמון של בחומה
ש מפואר חיל־מורים להקים נבון הצליח

היום. עד בצה״ל קיים
,1965 משנת החל נבון של ההיסטוריה

 רפ״י את בן־גוריון דויד כשהקים ידועה.
אי נאמנות מתוך בעיקר אליה, הצטרף

 התפלגה כאשר יותר, מאוחר לזקן. שית
 אחר וחלק מפא״י לחיק חזר חלקה רפ״י,
הממלכ הרשימה את יותר מאוחר הקים
 — נבון בחר בליכוד, היום הנמצאת תית,

 — היוניות ובדיעותיו במתינותו הידוע
 מחיב־ כאחד התבלט הוא בכנסת במפא״י.

בעי ביותר, והיעילים הרציניים רי־הכנסת
 ועדת־ כיושב־ראש תפקידו בתוקף קר

החוץ־והביטחון.
 מפיק לארץ הגיעו כחודשיים לפני
ב לצלם המבקשים ספרדים, ובמאי

 ספרדית־ישראלית. קו־פרודוקציה ישראל
 הווי סביב שייסוב לסרט־עלילה כוונתם
 השניים בישראל. ספרד יהודי של חייהם

הוס ממושכת ישיבה ואחרי נבון, אל פנו
 ואף התסריט את יכתוב נבון כי ' כם

 התוכנית הבחינה מן הסרטתו, על יפקח
 על החזרות נערכו כאשר אגב, הסרט. של

 להשתתף נבון הקפיד שלו, ספרדי בוסתן
 לולא ההצגה, במאי דיברי ולפי בכולן,

 וההערות בחזרות נבון של השתתפותו
כל-כך. מוצלחת ההפקה היתד, לא שנתן,

 ההצעה על לוותר נבון יצטרך עתה
 לכתוב יכול נשיא ״גם לתסריטאי. להיות

ה של לנציג השבוע הודיע תסריטים,״
 יהיה לא ״אבל בארץ, הספרדים מפיקים

 בימת על נוכח להיות כנשיא, זמן, לי
סרט.״ לעשות אי־אפשר וככה הצילומים

נבון, יוותר לא דברים שלושה על אולם
 כל בטוחים בכך כנשיא. ייבחר כאשר גם

 שישי יום מדי לקנות ימשיך הוא ידידיו:
 לבקר ימשיך גרעינים, של גדולה שקית

 הבמה, על המועלית הצגת־תיאטרון בכל
 אנגליה תוצרת בסרטים לצפות וימשיך

בטלוויזיה. המוקרנים
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