
 לעזאזל, יכולים, אינכם אבל מחורבנות,
!״ מחורבנים צעדים חמישים לעשות

 אימוני את סיימתי אלח כל למרות
 חיה ראוי .1940 במאי סגן־מישנח בדרגת

ללונ שנסעתי לי זכור היום. את לחוג
 במורד וצעדתי חדשים, במדים הדור דון,

 בכובד- משיב שאני תוך ריג׳נט־סטריט,
 צנד דרגות בעלי של הצרעות על ראש
משלי. יותר עוד עות

 זכיתי הרגימנט של כקצין־המודיעין
 ראשית אופנוע. של הגאה בעליו להיות
בוק של ליחסיהם היתה דומה עימו יחסי
 הנזרקים הוליוודיים, בסרטים צעירים רים
 מתיישבים שהם אימת כל הסוס גב מעל

 למדתי דבר של בסופו אולם האוכף. על
 הבעלות בניידותי. ועלצתי עליו להשתלט

 ורב- ירוק סרט־שרוול ועל אופנוע על
ית איזה לי העניקה מודיעין, של רושם

 של היפה המין בנות בעיני יוקרה של רון
 לנצלו שלא טעם כל היה שלא יארמות,
במלואו.

שימות  דיג־כי
ו ל ל ש ו

ה מדריכו כצנלסון, כרל היה האיש
 הוא הציונים. החלוצים דור של רוחני

 סמכותו חומרית. שאיפה מכל רחוק היה
 בפעולה לא אישית, בהשפעה התבטאה
רעיו היו היחידים כלי־נישקו ׳מאורגנת.

 לא אף מופשטים, היו לא שמעולם נות,
הי הדוקה שזיקה אלא במיוחד, מקוריים

 בוטאו ותמיד היהודית למציאות להם תד,
 ד,סיפ־ והחן החריפות בין איזון מתוך
 של מרומם־נפש לחזון היו וקשורים רותי

 היה מסוגל שאותו וכבודו, האדם שיוויון
מנופח. רושם לעשות בלי להביע
 המדובלל בשערו הפרוע, בשפמו ברל,

 יוצא־דו־ נראה שלראשו, ובקסקט־הפועל
 לקמברידג׳, פעם בא כאשר מאד עד פן

ה מן אחדים לשבות גלויה כוונה מתוך
לשי במקום הבולטים היהודים סטודנטים

שרת הוא הציונות. רות  ״לדוג יצאו ו
 פרשו והם שלהם, כדיבריהם ״כישרונות״,

 בחרמם שהעלו הדגה מאד. רחבות רשתות
אותי. כללה היא אך מרובה, היתד, לא

רמז
לנהג־המונית

 הסוכנות מן שילוח, ראובן בא
 בטלפון. אלי וצילצל לקאהיר, היהודית,

 למיש־ בן היד, הוא זסלני. היה אז שמו
יו ונעשה בירושלים, חרדית רבנים פחת

בקי בזכות הציוניים. למנהיגים נאמן עץ
דיפ נעשה הערבית ובתרבות בלשון אותו
 קצין־מודי- גם היה הוא רב־ערך. לומט

 ונקי אובייקטיווי, ממולח, — מלידה עין
 עם הירהורי-ליבו את לערב נטייה מכל

 נאלץ, ב״הגנה״ כמנהיג הזועפת. המציאות
 פעולה של שיטותיה את ללמוד כמובן,

 של מינהגים לו פיתח אף הוא במחתרת.
 שצילצל אימת כל מהם. זז שלא חשאיות

 אך לשמי, מייד שואלני היה בטלפון אלי
 כאשר שלו. שמו את גילה לאט־לאט רק

ב או בקאהיר בירושלים, למונית נכנם
ארו שעה להמתין צריך הנהג היה לונדון,

 רמז איזה לתת ראובן יחליט בטרם כה
 במיסעדה לאכול כשרצה מחוז־חפצו. על

 חשדנות של בסבר בתפריט מעיין היה
 צופן בו שטמון היה משוכנע כאילו עזה,

מוקשה.

 נעזוב ״בוא
י״ השטויות את

 טרומן הרי עם עזה הדדית הבנה
 כתב־האמנה את הגשתי שבו ביום החלה
ומלו אדיב ראש־טכס של בהדרכתו שלי.
אירו לתקדימים נתונה וכשדעתי טש,

 ד,ומ- במגבעת כדת, לבוש הגעתי פיים,
 אפור־פלדה. בעניבת לראשי, שחורה בורג

 הנשיא של וכתב-ז־,האמנה ובחליפת־בוקר,
לצו בידי. ענקית במעטפה נתון וייצמן

כתוב. נאום בקפידה הכנתי הטכס רך
 הראשונה, בפעם הלבן לבית נכנסתי

 הרעשני חוסר־הרישמיות הפליאני ומייד
ה ללישכד, הכניסוני בפרוזדורים. שגעש

 שם לו ישב ארצות־הברית נשיא סגלגלה.
 טיק- בלי שלו, שולחן־ד,כתיבה מאחרי

 מנקרות־עיניים. אדומות ובכתפיות טורן
 נועל שהוא ראיתי השולחן מאחרי כשיצא
אפשר אי ולבן. חום דדצבעיות, נעליים

 הוד- האומר דבר שום בדימיון להעלות היה
 להסתגל אספיק בטרם מזה. פחות מלוכה

 הנשיא חטף הפיתאומי, לזזוסר־הרישמיות
 שלי, כתב-האמנד, ואת הנאום את מידי
 וכשהוא שלו, מתשובתו העתק לי נתן

 הנדהם, בראש־הטכס שמדני מבט נותן
מגל השטויות, כל את נעזוב ״בוא אמר:

הגונה.״ שיחה גל

נעליים
יחפות

 עם שלי האחרון המגע זה היה לא
 שבועות כעבור איינשטיין. אלכרט

ה בסעודה אתי יחד לנאום בא אחדים
 באולם־ למדע, וייצמן מכון של שנתית

ואלדורף־אסטוריה. מלון של הנשפים
 למדי, מרבב נקיה חליפת־ערב היה לבוש

 גרביים. של והבולט הגמור להיעדרם פרט
 לדמות עצמו מתאים שהוא הנחתי בטעות

ה שהיה הואיל פרופסור. של המקובלת
 היה זכאי לבטח הפרופסורים, שבכל דגול

הס בשיחה פיזור־הדעת. של שיא לקבוע
 ידע היטב-היטב כך. הדבר שאין לי ביר
 בראציו־ דבק פשוט הוא עושה. הוא מה

ש דברים לעשות אוהב הוא אין נאליות.
 כל אין הגיוני. או אמפירי הסבר להם אין

 מועיל או הוא נחוץ כי להוכיח מדעית דרך
 אחד נעליים. לנעול וגם גרביים לגרוב גם

 לו למצוא אפשר האלה המעשים משני
 שני לרגליים. כסות לתת בצורך הצדקה
 אוכל אם למותר. שהם דומה כאלה מעשים
 מיג־ שינוי את ישקול שאמר, מה להפריך

הרגיל. הגו

מי המשודר  הלאו
המפוטם

 הגדול ביאליק חיים הגיע אחד יום
 באיסט-אנד באסיפת־עם דברו לשאת עצמו

 אל התגנבתי יהודים. המאוכלס הלונדוני,
ול נלהב, כעובד־גיבורים האולם ירכתי
 מן אכזבה... של בתחושה' יצאתי בסוף

מצו סגפן האיש יהיה כי שיערתי, הסתם
 בחיי אך ושופעות־יגון. גדולות שעיניו מק,

 קרח, איש ביאליק שהיד, התברר הממש
 סוחר כשל וסיברו ומפוטם, מגולח־למישעי

 העלה הוא בו. היו לא ודווי כאב מצליח.
 ונימוסי, הגיוני חביב, מנהל־בנק דעתי על

מ הלוואה לתת יעדיף דבר של שבכללו
ליה ללקוח יאפשר ותמיד למונעה, אשר
שהוא. ספק מכל נות

 הגדול ביאליק, כי נחרדתי מכל יותר
ב כמדומה מתקשה העברית, חכמי בכל

 פיתאו- מיטלטל היה הוא העברי. דיבורו
 אחת מדרך־מיבטא מעבר, שום ובלי ימית,

 כלו כאילו היה נדמה וכאשר לחברתה,
 אי- בניב מחסה אחר תר היה הקיצים כל

ועסיסי. עממי דישאי
 מדיכדוך רחוק שהיה די לא ביאליק

 מעצמו, למדי מרוצה ניראה אף אלא הנפש,
 ונוח שמסביבו, העולם עם בשלום שרוי
ומלבב. חביב בצחוק קולו לתת

 רחוב
עיי בכל

 המחלקה ראש נעשה ארלהורוב חיים
 בן בהיותו היהודית הסוכנות של ״המדינית
 ששמעתי היחידי בנאום ומשהו. שלושים

 תקיף, עוז־הכרה טעונים דבריו היו מפיו
 היומיומית עבודתו שמטבע היה דומה אך

 להם אשר שבפרטים, בעניינים שקוע הוא
 ערכם. מכפי רב מרץ להקדיש עליו היה

 רחוב בה שאין עיר בישראל אין כיום
 בי היתד, תמיד אני אך שמו, על הקרוי

 כבוד בכך חולקים שהישראלים הרגשה
 דווקא ולא בדמי-ימיו, שאבד לפוטנציאל

בישולו. לגמר שהגיע למשהו

מוגים  אי
שוצף במבט

 באיסט- שמעתי בוטינסקיזז זאב :את
 היה אז כבר .1933ב־ לערך הלונדוני ד1א

 ידע כאילו משל מפח־נפש, אומר סיברו
 המקום את לתפוס נועד לא כי ועד, אהת

 נטול שחרחר, קטן־קומה, היה הוא המרכזי.
 ו- מושך זאת ועם פוטוגגית, סגולה בל

 סי- שפיעתו. בעת במיוחד סעורר־הערצה,
 ביטחון- שופע שוצף, מקטרג, היה גנונו

שהמבט לי היה נדמה ואף־על־פי־כן עצמי,

בשר־החוץ
אבן־פינה

 על מעידים השלוחה, והיד והרושף הזועם
וקפדנית. מוקדמת חזרה

מוצ עובדות על דיבר שווייצמן שעה
 את ההיא בעת דבוטינסקי שם בשטח, קות

 — הפגנתיים במעשים רבה במידה הדגש
ו מצלצלים, מינשרים המוניות, עצומות
 הציונות מנהיגי יהיו אך שאם אמונה

 הרי דלתות, וטורקים שולחנות על דופקים
 להיכנע. אדירות־כוח ממשלות יאלצו בכך

 ניחן המכסימאליסטיות סיסמותיו אף על
 שבאינטואיציה, ובסיבלנות בליבראליות

 חמת עם אחד בקנה כלל עלו שלא
 מחסידיו אחדים השתבחו שבה הגידופים

הימים. ברבות

 ביותר הגדול הקוץ נעשה שלימים פלמ״ח,
הבריטים. של בבשרם
הפקי של כלשונם ״טיפוס״, היה דויד

 עוטה היה בחורף הבריטיים. והקצינים דים
 כפות עד הצוואר מן ארוך, מעיל־פרווה

ל מישנה־חשיבות הוסיף והדבר רגליו,
 שיחתו היתד, ברגיל הסוערות. שיחותיו

 התמרמרות גדושה וצורמת, ניחרת צריחה
 היה נראה מודגשת. והתלהבות משתאה

ב חשוב כקטון, כגדול דבר, כל כאילו
 לקלל כישרונו ועצומה. שווה במידה עיניו

 בערבית, מילות־גידוף של עשיר ואוצר
הציו מעמיתיו הבדילוהו ואנגלית, עברית

יותר. הפוריטאניים נים

ת ^ מו הי ר הנ צ ו א _ ^ ^
ב _ של _ _ ^ ^2 ת ^ י2 הקללו

 דויד של בביתו היתד, הבאה תחנתי
 שולחן־עץ מאחרי ישב הוא כן־מריון.

 שהיה מכפי יותר עוד למראה גוץ פשוט,
 מרדנית צצות הלבן שיערו קווצות באמת,

מקו היתד, שיחתו הגדול. מראשו ופזורות
 ונהימות, נאקות רצופה היתד, היא טעת.

 ש־ בשנים אליהן להתרגל הייתי שעתיד
 הוא כאילו היה נראה רגע לאחר־כך.

אחרי מייד במוצא־פי. ורובו ראשו שקוע
 בפינקם, בשקידה לרשום מתחיל היה כן

 לימים כלל. בחדר נמצא אינני כאילו משל
 כלשונן שיחות .לרשום היה שנוהג התברר

מהלכן. כדי תוך

 מקום־׳מגורינו את העתקנו ואני סוזי
 וייפגל, מאיר של לדירתו שלנו המלון מן

ו תומכו היה וייסגל אווניו. בווסט-אנד
 חיזק הוא וייצמן. של ביותר הנאמן יועצו

 המדיניות, מערכותיו בכל המנהיג ידי את
 בדמות וייצמן של מורשתו את ביצר ולימים

 פגישה כל ברחובות. למדע וייצנון מכון
 ומאמצת. נמרצת חוויה תמיד היתד, איתו
 בצ־ אף שיער־שיבד״ של בלורית לך הרי

 ואוצר- צרחני קול אדומים, פנים לוני,
 להביאן שאין בקללות כך כל עשיר מילים

צמר אחוזי נשארים ששומעיו עד בדפוס,
תדהמה. של מורת

גידופים
שפות בשלוש

 אישיות עם המגע העשיר ניסיוני את
 סולל־ של הכללי המנהל אז שהיתר, ציורית

 שלנו מיפעל של הגיזבר נעשה הוא בונה.
ד זה היה במישמר־העמק.  הוא הכהן, דוי

 סיוע במתן פעל שכבר האיש — אחר ולא
ל החופשית צרפת קציני של לפלישתם

 הכרמל הר שעל הכבושה.'בחווילתו סוריה
 שלנו במיפעל חשאית. תחנת-שידור החזיק

ל כגיזבר, דויד של התמוה תפקידו היה
 האפשר ככל גדולים סכומים העברת הבטיח

ה־ לקופת בריטניה ׳ממשלת של מכספיה

 להיחשב לא איך
שיטחי אדם

 במלון וייצט* עם עניינינו על שוחחתי
ב שם חיה ברלין ישעיה גם ריצ׳מונד.

 עם יחד ושלושתנו, מאוכספורד חופשה
 נפגשים שם למקום לטייל הלכנו סהי,
 לישעיה נתן וייצמן והחן. הריין מימי

 ביחס כובד־ראש של עצות כמה ברלין
 לכתוב ישעיה שעל היתה עצתו לעתידו.

 הערות־שוליים ובו כרכים בארבעה ספר
כזה ובסיגנץ הכתוב, מגוף יותר הארוכות
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