
 שהבריטים האשד■ הלח״י, של האמיצה נית
 עליה, ירו אישית, כמעט מילחמה בה לחמו
 הצליחה והיא אותה, עצרו אותה, פצעו

הצ גאולה להם. ויכלה מידיהם להתחמק
 הבא לקרע עד החרות, לתנועת טרפה

בגין. מנחם עם
 וייצמן עזר כאשר ,1973 שנת בראשית

 הצטרפה בגין, נגד המרד נס את הניף
 יחסים קיימים מאז וייצמן. אל כהן גאולה
הכנ במיזנון וגם וייצמן לבין בינה טובים

 כהן גאולה עם שדיבר מי כל כאשר סת,
 מיאוס, מחמת מוקצה בגין בעיני היה

 הטיפוסית בדרכו וייצמן עימה התחכם
הש לא וייצמן ״גאולהל׳ה.״ לד. קרא ואף
 ההיסטוריות חרות לזרועות לחזור אז כיל
 קרח על ישב שנים כמה ובמשך בגין, של

הטאק הטעות את שהבינה גאולה, פוליטי.
 עוד בתשובה לחזור מיהרה שעשתה, טית

 עם החשבונות שאר כל שחוסלו .לפני
 לגמרי. לא אולם לה. סלח ובגין המורדים,

 מקום האצ״ל ללוחמת שהובטח למרות
ש בבחירות לכנסת חרות ברשימת נכבד

 35ה־ במקום׳ כהן גאולה הוצבה אז, נערכו
 נחשב שלא מקום לכנסת, הליכוד ברשימת

ריאלי. אז
 ומאז לכנסת, נכנסה כהן גאולה אולם

 לא בגין מתהדקים. בגין עם יחסיה החלו
 בו שהיה דבר בנוכחותו לומר הירשה
 גאולה. על רעה מילה של רמז אפילו

 גוש- של להתנחלויות איתה רץ היה הוא
 סוערות בישיבות אותה משתף אמונים,
שב בביתו ההתנחלויות בעניין שנערכו

 זכורה לרבים בתל-אביב. רוזנבאום רחוב
 גאולה עם בגין של המשותפת הופעתו

 של הראשונה מהתנחלות בסבסטיה, כהן
 קדום, אחר־כך גולדה שממנה גוש־אמונים

 בסיגנונו אחד כל כהן, וגאולה בגין כאשר
 להסית ייטיב מי בזה: זה מתחרים שלו,

 שמעון ונגד הצבא נגד הגוש חברי את
 לסבס־ ושבא הביטחון שר אז שהיד. פרם,
 התפנו־ על המתנחלים עם לדון כדי טיה
תם.

 כבר היתד. האחרונות הבחירות לקראת
 את וקיבלה בגין של מבאי־ביתו גאולה
(המ לכנסת חרות ברשימת השישי המקום

 ידידים לפני הרבה בליכוד), 15ד.- קום
בגין. של ותיקים

 בין השלישי הקרע היה קמפ-דייוויד
 גם הוא כי ונראה בגין, לבין כהן גאולה
להר הצליחה גאולה ביניהם. הסופי הקרע

 חדל שהוא כך כדי עד המנהיג, את גיז
 בבגין בן־גוריון שנהג (כפי בשמד. לכנותה
 שמה את להזכיר מקורביו על ואסר עצמו),

 לדובריו הורה שבגין למרות בנוכחותו.
 — הקל בהתקף לקה הוא זאת, להכחיש

סו הוא שממנה קרום־הלב מדלקת שנבע
 צפה כאשר האחרון, השישי ביום — בל

 המעריצים ובכנס כהן בגאולה בטלוויזיה
 שבבית הגרדום עולי באולם שנערך שלה

סקי טינ בו בתל־אביב. זי
 שלא יכלו לא כהן גאולה של יריביה

 אותך.״ ״הזהרנו לו: ולומר בגין אל לבוא
 שפעמים דיין, משה דווקא היה אלד. בין

ומ היסטרית ״אשד. כהן את כינה רבות
תוסכלת.״

ה ביניהם כהן, גאולה של ידידיה אך
בת היא שגאולה ליבנת*, שולמית זמרת

 שהיתה מי ליבנת, לימור של אמה ♦
 כאשר ארידור יורם של האישית העוזרת

שרים. חמישה כממלא־מקום כיהן

 גאולה את גם לדיבריהם, הבינו אצלה בית
 גאולה את וגם ההיסטרית במהדורתה כהן
 מדברת שקטה, בינתיים: החדשה כהן

 ובאמונתה בכנותה שובת־לב עצור, בכאב
העיקשת.
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 המאה בתחילת שעלה לאב \*בתל־אביב,
דו שיבער. ירושלים, ילידת ולאם מתימן

מ הגיעו שאבות־אבותיה בירושלים, רות
 של אמו של אבות־אבותיה כמו מרוקו,

 כבר כי נראה נבון. יצחק המד״נה, נשיא
 הלאומניות. בחותמת הוחתמד. לידתה עם

 בטבת, בי׳ לאומנית, למישפתה נולדה היא
 אביה ירושלים. נפילת לזכר הצום יום

הו יום שם על גאולה, לה קרא החייט
 נקראו גאולה של אחוד. שמונה לדתה.

 על נקראה אחותה ואילו כוהנים, בשמות
המלכה. אסתר שם

 למיק- כהן גאולה כיום נשאלת כאשר
אולם עיתונאית. משיבה: היא צועה,

 שקדה היא שחקנית. להיות חלמה בילדותה
 בית- בהצגות תפקידיה של הטכסטים על

 שעורי- על מאשר יותר העממי הספר
ול מלצאת נמנעה רבות ופעמים הבית,
 ושוב שוב לשנן כדי חבריה עם שחק

 ב־ שהועלתה בהצגה מתפקידה רפליקות
 לוחמת, של סיפורה את בספרה בית־הספר.

 רבות ״פעמים כהן: גאולה זאת תיארה
 הזעם משירי בביודהספר מדקלמת הייתי

ומו תלמידים קהל כשמולי ביאליק, של
 אני הבמה, אל בדרכי אני ובעוד רים.

 ובעוד בדיקלום, לפרוץ לא בעצמי עוצרת
 לחזור מבקשת הייתי — ממנה יורדת אני
 אהבה כהן גאולה שוב.״ ולעלות עקבי על
 במה. גם אלא ומישחק, דיקלום רק לא

 הכנסת עיתונאי בקרב ידועה היא כיום
 נאומיה את לשמוע אותם שמכריחה כמי

 הכנסת, במיזנון אחר־כך, אותה, ולשמוע
לציטוט. הנאום את להם מכתיבה
למ שבו למורות בסמינר תקרית אחרי

 דווקא שהשתייכה התלמידות אחת עם דה,
וחב מכות מלווה ״שהיתר. תקרית להגנה,

 בעיק־ ,מהסמינר כהן גאולה סולקה טות,
מ לסלק היישוב ראשי של הוראתם בות

 שנתפסו הצעירים כל את החינוך מוסדות
 גאולה ללח״י. או לאצ״ל משוייכים כשהם

 שבו מיכתב, הסמינר, ממנהל קיבלה כהן
 של העליונה בכיתה למדה היא כי נאמר

 היו שלא מ״סיבות ממנו וסולקה המוסד
 פוליטיות מסיבות אלא בלימודיה, תלויות
החינוך.״ מחלקת הוראות על־פי

 מביט- אחד אשנב, לאור יצא עת באותה
 ליבנ- אליעזר של בעריכתו ההגנה אוני

השל תשומת־לב את להפנות כדי שטיין.
הצעי הלח״י לוחמת אל הבריטיים טונות

 סילוקה פרשת כל את אשנב גולל רה,
 את לעזוב נאלצה וגאולה מבית־הספר,

 לראשונה למחתרת ולרדת הוריה בית
 אותה■ יחפשו שהבריטים ברור היה בחייה.
 הוא הגורל צחוק באשנב. הפירסום אחרי

 כהן גאולה הפסה אחר-כך רבות ששנים
 שינה אשר אשנב, עורך של בודבריחו

 והיה, ליבנה, לאליעזר שמו את בינתיים
 ארץ- תנועת מראשי אחד גאולה, עם יחד

השלמה. ישראל
 את להרכיב הלח״י הצליח עת באותה

 גאולה שלו. הניידת תחנת־ד,שידור משדר
 ל- שנקראו הלח״י חברי בין היתד. כהן

 מפקדי משלושת אחד אצל מיבחן־קול
 גאולה ילין־מור. (פרידמן) נתן הלח״י,

 ה- בעת כדרכה, ונרגשת, היסטרית היתד.
 פוליטי יריב כיום שילין־מור, עד מיבחן,
 להרגיעה. להתאמץ נאלץ כהן, של מובהק
 אותה שהביאה זו, התרגשות דווקא אולם
 היא מיקרופון־הדמה, בפני בלהט לדבר

הפ את תיאר התפקיד. את לה שהעניקה
 לוחמי בסיפרו ילין־מור, נתן ביניהם גישה
:ישראל חרות

 מפניה אך שברירית. היתה, ״דקודגו
 השחור, שערה יוקדות. עיניים שתי הציצו
 שיג- בצורה סורק לא ההם בימים שכבר
 השחומים לפניה נאותה עטרת היה רתית,

 צבע לה שיוו וביחד בהן ביצבץ שסומק
 וקולה הלח״י של תחנת־השידור רענן.״

 הפכו אכן מדי, הרגשי הצווחני, הפאתטי
הר אך היישוב, בתודעת הלח״י של סמל
שפעו ההגנה, מאנשי וטובים רבים חיקו
הפו ועמדותיו האקטיוויסטיות הלח״י לות

 הנאומים אולם להם, קסמו אומנם ליטיות
ההיסטריה גבול שעל והקול המנופחים

החרות. ללוחמי מלהצטרף בעדם מנעו
 גיבורה כהן גאולה הפכה 1946 בשנת

 וה״כל־ הבריטים הבולשת לאומית..אנשי
 הקיפו האדומות הכומתות חובשי ניות״

 ב- הכרמל שוק ליד ,3 השומר ברחוב בית
 פעו־ אחרי וחשפו, לתוכו פרצו תל־אביב,
 השידור תחנת את ממושכת, לת־עיקוב

 יותר עליהם שנואה שהיתר. הלח״י של
 התחנה סמל שהיתר. הקריינית ואת מכל,

 שבידם הבולשת, אנשי כהן. גאולה —
 תמונה ואף כהן גאולה של תיאורה היה

 הצעירה תחת לפגוש נדהמו ,12 מגיל שלה
 ציפו, שלה השחום העור בעלת התימניד.

 חימצנה הסוואה לצורך בלונדית. נערה
 טרחה ואפילו שערה, את כהן גאולה אז

המקובל. בסיגנון להסתרק
 בתל־אביב הבריטית הבולשת בבניין

 הועברה ואחר־כך והוכתר., גאולה עונתה
 כעבור שבבית־לחם. לנשים לבית־הכלא

מה להימלט הצליחה היא קצרה תקופה
ב נעזרים בריטיים, שוטרים אולם כלא

 במורדות אחריה דלקו ערביים שוטרים
 באש, עליה פתחו ירושלים, לכיוון ההרים
 בירכה, למדי שיטחי פצע אותה פצעו
אותה. ולכדו

 גאולה הועברה לבית־הכלא חזרה בדרך
 נחבשה ביודלחם, ברחובות משפיל במסע

 פצועה. שהיתר. למרות לצינוק, והובלה
 מיש- תחת הועברה הגליד שפיצעה אחרי

לא בירושלים. בית-המישפט אל כבד מר
 כל של הנאומים מסוג פוליטי, נאום חר

 על- לדין והועמדו שנתפסו הלח״י לוחמי
 על- הופסק שנאומה ואחרי הבריטים, ידי
 שנות לתשע נידונה היא בית־המישפט, ידי

 המשדר אחזקת בגין שנתיים מאסר:
נשק. אחזקת ביגלל שנים ושבע

 סמל את לחלץ החליטו הלח״י אנשי
 ניסיונות על אמונים מבית־הכלא. הלח״י
 הבריטים כי הלח״י אנשי ידעו .מילוט,
ה דווקא ערביות. נשים מלבדוק נמנעים
 כהן גאולה עתה נלחמת שנגדם ערבים,

 מבית־דד אותה שהצילו הם בשצף־קצף,
 לחצים להפעיל הצליחו הלח״י אנשי כלא.
ב בית־הסוהר למירפאת העברתה למען

 ברגלה הטיפול את להמשיך כדי ירושלים,
 מקרב מאבו־גוש, ערבים כמה הפצועה.

ער בגדי לגאולה הבריחו הלח״י, חברי
 לה שאיפשרד. גדולה מהומה הקימו ביה,

 ולהימלט פניה על רעלה לשים להתלבש,
מבית־הכלא.

 בית אל גאולה פנתה ממיגרש־הרוסים
 חימצנה שוב בירושלים. ידידיסןלוחמים

וב להשחיר, בינתיים שהספיק שערה, את
 תינוק בירכיה כשעל ערביה, בגדי אותם
 כער־ מחופשות נשים עוד וסביבה מיילל
לרעננה. הוסעה ביות,
 ש- הלוחמת, של דרך־הנדודים החלה כך

 שהיה' הבריטי, הצבא כל ״על-ידי נרדפה
 כעבור בריחתי.״ ביגלל אמוק שיגעון אחוז

 שם לבני־ברק, מרעננה הועברה זמן־מה
 לשכונת ומבני-ברק דתיה, כאשד. חופשה
 לשם בתל־אביב. הים שפת שעל מחלול

עימנו זה היה בעל. לה ״הודבק״ הסוואה
 חניך לשעבר לח״י, לוחם שטרסברג, אל

 היה המחתרתי שכינויו בפולין, בית״ר
 כבעל חיים של תקופת־מה אחרי ״אדם״.

 להינשא בני־הזוג החליטו מאונס, ואשה
 הצנוע, טכם־הנישואין במהלך ברצינות.
 ועימנואל מיכל השם את נושאת כשגאולד,

הזקי אחד לחדר נכנם מיכאל, השם את
 זד, היד. כי אם החתונה, את והפסיק פים
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 של ליחס מצידו וזוכה עליו מקובל הוא
ב הפוליטיים לחיים הגיע ארנם כבוד.
 בארצות־ בית״ר נציב שהיה לאחר חרות,
 שם. בסיוריו בגין של והמארח הברית
 ולאחר־ בחיפה, בטכניון מרצד. היה ארנס
ש בעת האווירית, התעשייה סמנכ״ל מכן

 היד, בעקיפין שר־ד,ביטחון. היה דיין משה
 הפך כך אחר משם. אותו שהרחיק דיין זה

 סיבר־ בשם פרטית של.חברה למנהל ארנס
נטיקס.-
 היתר, בבחירות הליכוד ניצחון לאחר
 ראה הוא לארנס. ברורה הממשלה תמונת

 כשר־ עצמו ואת כשר־החוץ דולצ׳ין את
 אחד הוא כי משוכנע ארנס הביטחון.
 ביטחון, לענייני בארץ הגדולים המומחים

והעובדה לאוויריה, שנוגע מד, בכל בעיקר

 לביטחון, פרס-ישראל את קיבל גם שהוא
זו. מודעות אצלו הגבירה

 וייצמן ובעזר דיין במשה בחר בגין אך
 לארנם ושר־הביטחון. שר־החוץ לכהונות

 החוץ ועדת יושב-ראש תפקיד את נתנו
 לכן קודם מילא אותו הכנסת, של והביטחון

 בעוד אולם לנשיאות. שניבחר נבון, יצחק
 משמעותית הוועדה היתד, נבון שבתקופת

ה השרים שני בה מזלזלים במידת־מה,
 ארנם ווייצמן. דיין היום, בה קשורים

 שווייצמן פעם בכל במיתקפות-נגד. השיב
 אותם תקף הוועדה, בפני הופיעו דיין או

 תקף הוא היתר בין רבה. בחריפות ארנס
 המילה־ ניהול על שר־הביטחון את בשעתו

 בזיל־ מגיב כדרכו, דיין, בדרום־לבנון. מה
פעמים וכמה ארנס, של התקפותיו על זול

 הוועדה. חשיבות את בפומבי ביטל אף
ש מיקרים והיו בוועדה, מזלזל וייצמן גם

 ״מכבד״ הוא אולם בפניה, להופיע סירב
 לאחר שלו. המחוספסת בלשון ארנם את

להת וייצמן היה יכול לא בכנסת ההצבעה
שה ברורה בידיעה ארנס, על ואמר אפק

 זה ד זה פרופסור ״זה אליו: יגיעו דברים
דוקטור.״ לא אפילו

 נגד והצביע רבה בחריפות הגיב .ארנס
 שלו באופוזיציה מנחים ארנס את ההסכם.

 וייצמן — ההסכם לקברניטי שינאתו לבגין
תת הקרוב בפברואר כי והידיעה — ודיין
 תל־ מחוז איש לארנס, חרות. ועידת קיים
 ל־ אופוזיציה כי נדמה המיפלגה, של אביב
ותפקי מינויים לקבלת ערובה היא בגין
יו־ כסגן ארנם משמש כיום בוועידה. דים

 בגין של סגנו המיפלגה, הנהלת שב־ראש
בחרות.

 דקל־דייקסל מיכאל ח״כ של הימנעותו
 הצב- מכל ביותר המובנת היתה בהצבעה

 אשר דייקסל, חרות. חברי של עות־הנגד
ל שמו את לאחרונה שינה השמועה לפי
הס הרחובותי, הקבלן שאחיו משום דקל
 נורדיה מושב חבר הוא בפלילים, תבך
 על־ 1948ב־ שהוקם המושב, נתניה. ליד
 בצבא ששירתו ואצ״ל בית״ר אנשי ידי

 נורדאו, מכם של שמו על ונקרא הבריטי,
 כוחו חרות. של החזקים המושבים אחד הוא
 המושבים. כוח הוא במיפלגה דייקסל של

מתנג המושבים, שאר כמו חרות, מושבי
 קמם־דייוויד, להסכמי רבה בחריפות דים
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