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 ושיבח חושי אבא אצל חולים

 זאת עם ההגנה. של פעולותיה את
 כאשר דאגותינו על דאגה הוסיף

 בשכונות שהחלה הביזה על מחה
 יהודים כי התברר, ואכן הערביות.

 נטושים ערביים בתים על פשטו
 יוזמה בעלי ליד. הבא מכל ונטלו

 החנויות דלתות את פרצו זריזים
 על תכולתן את והעמיסו הנטושות
להפ צעדים מיד נקטנו כלי־רכב.

שומ הוצבו ההשתוללות. את סיק
 יכולתם ככל שעשו מזויינים, רים

הביזה... מעשי את למנוע
חי שיחדור אחרי אחדים ימים

 בעיר, לביקור בן־גוריון הגיע פה
 שרף. זאב על־ידי מלווה כשהוא

 עם קצרה לשיחה שנועד אחרי
 במכוניתו עמו יצאתי חושי, אבא

 ביקרנו הערביות. בשכונות לסיור
ו בוואדי־סאליב בוואדי־ניסנאם,

הער של מבוצרות עמדות בכמה
השתומ מלא היה בן־גוריון בים.
ו חזר נלחמו?״ לא ״מדוע מות.
 שרף: באוזני העיר כן אחרי שאל.

 הקדוש־ברוך- עמנו עשד. ״צדקה
 בערב ערבים.״ הם שיריבינו הוא

 אנשי את לשיחה בן־גוריון קיבל
 לאחר וועדת־המצב. ההגנה מטה

 מהלו על מפורט תיאור ששמע
הדחו המשימה ועל העיר כיבוש

 החרבים המיבנים הריסת של פה
 בייחוד בקרבות, שנפגעו למחצה

 תחנת־הרכבת, שמול הערבי בשוק
ל תקיפה הוראה בן־גוריון נתן

 לפגוע ולא לפוצץ שלא מפקדים
 בוצעה ההוראה ואכן, במיסגדים.
 עד תילם על עומדים והמיסגדים

היום.
 שבאו החשובים האורחים בין
 גם היתד, שיחרורד, לרגל לעיר

 ההגנה מיפקדת ראש מאיר. גולדה
לקח הציע לובליני, יעקב בחיפה,

 שנפגעה התחתית, בעיר לסיור תה
 כי השיבה גולדה בקרבות. קשה
 החורבן את לראות רוצה אינה

במ לבקר מבקשת היא וההרס:
 ערבים. נותרו עדיין שבהם קומות

 לוואדי-ניסנאס. אותה לקח לובליני
ו מובלים לרחוב נכנסה החבורה

 לקומה לובליני עם עלתה גולדה
 הרוס־למחצה. בית של השלישית

 זקנה, ערבייה לקראתם יצאה פתע
 כשראתה עוני. של צרורות עמוסה

 גולדה בבכי. פרצה גולדה, את
זול החלו עיניה ואף מולה ניצבה

הנ שתי עמדו וכך דמעות, גות
 — בבכי ומיררו זו מול זו שים
 באורחת הפציר שלובליני עד

 לספר צורך אין בסיור. להמשיך
 כש־ זה, במעמד רגשותי היו מה

 הבוכה. היא המנצח הצד נציגת
בה. התגאיתי

עובר לין אמנון #
למפא״י ממפ״ם

ב והמתרחבת התוססת חיפה,
 לזירת־מאבק הפכה קדחתני, קצב

ב היריבים המחנות בין מרכזית
 ודין מפא״י הן ך,פועלים.תנועת
ב מיפלגתיים תאים הקימו מפ״ם

 ובמקומות- המקצועיים איגודים
 להגברת וגרמו החשובים, העבודה

 המיקצועי. במאבק הפוליטיזאציד,
 מקובל אמצעי הפך כרטים־החבר

ב לרבות בטובות־הנאה, לזכייה
 החדשים, והעולים ובעבודה, שיכון

 הגל על עלו מהר, זאת שלמדו
 על הבדיחה אז נפוצה וניצלוהו.

 ללישכת־ הפונה החדש העולה
 סדרךהעבודה וכאשר העבודה,

 שייך, הוא מיפלגה לאיזו שואלו
 ״ווע- בשאלה: העולה לו משיב
 מיפל- (איזו איר?״ דארפט לאכע

 מכיסו ושולף — צריך?) אתה גה
 מיפ־ שלוש־ארבע של פינקסי־חבר

לנות...
ש למפ״ם, מפא״י בין המאבק

 המאוחד, בקיבוץ לפילוג הביא
האי במישור גם אותותיו את נתן
 מיקרה בעיר. הפועלים חיי של שי

 נגיעה בו לי שהיתה כזה, אחד
 של בתו היטב. לי זכור אישית,

 להינשא עמדה רותי, חושי, אבא
 בן ממישמר־העמק, לין לאמנון

השו מייסדי של ותיקה למישפחה

ה לפני מפ״ם. וראשי הצעיר מר
 במישמר־העמק, שנערכה חופה,
 ומצאתי חושי של לביתו עליתי

בבכי. ממררת חנה, רעייתו, את
מרו אינו חושי שאבא התברר

להש בכוונתו ואין השידוך מן צה
ששי כיוון הנישואין. בטקס תתף

היחי הסתייגותו סיבת כי ערתי,
אמ של המיפלגתי זיקתו היא דה
 חושי של לבו על דיברתי לין, נון

 ליתר לחתונה. לנסוע ושיכנעתיו
 בדרך אליו. הצטרפתי אף שיכנוע,
 כי לו, ואמרתי חושי את הרגעתי

 היא רותי, את מכיר שאני כמה עד
אמ את להעביר בהחלט מסוגלת

למפא״י. לין נון
כי כי, אם — היה אומנם וכך

המדי תחנתו זו היתד, לא דוע,
לין• אמנון של האחרונה נית

 הימאיס״ ״מדד #
וחסיד

הזה״ ״העולם
 במאי מכן, לאחר חודשים כמד,

האגו לוועד בחירות נערכו ,1950
 הרוח וחרף הימאים), (אגודת דה

 בכינוס- שנשבה העזר, הביקורתית
ה הוועד היה הראשון, הימאים

 לוועד בהרכבו כמעט זהה חדש
ה מראשי שניים אמנם, הקודם.
 וולטר אשל נימרוד — מורדים

 אך לוועד, נבחרו — מיכאליס
 בדרך כי ספק, ללא להם, הוברר

ב יעלה לא רגילה דימוקראטית
 לכך אי האגודה. את לכבוש ידם

האגו את לפורר הנסיונות נמשכו
מבפנים. בחתירה דה

שעתי בדראמה מרכזית דמות
 כך בעיקבות להתחולל היתה דה

ודי נאה בחור אשל. נימרוד היד,
בו כישרון־דיבור בעל זה, נאמי

 גדוד־ ממייסדי אחד של בנו לט,
 היו פחות לא מוכשרים העבודה...

 ארקין, יחזקאל ביניהם חבריו,
 השלישי ארקין... קדוש של אחיו

 הוא אף היה צוקר, חיים בחבורה,
בענ מעורה מאוד, אחראי צעיר
 הזה. העולם של וחסיד — יינים

 היה המורדים בחבורת האחרון
 אחרו- (״אייק״) יצחק רב-ד׳חובל

 צעיר ההעפלה, מגיבורי נוביץ,
שמא ילדותיות, פנים בעל צנום,

 אחראית אישיות ד׳סתתרד, חוריהן
 הצי את כי סבר, אייק ורצינית.

 יסודות על להשתית יש העברי
קואופרטיביים...

 שנת גם שהיתה ,1951 ...שנת
 במתח הצטיינה לכנסת, בחירות
 בין חריף פוליטי ובמאבק סוציאלי

 מאמץ כל שעשתה למפ״ם, מפא״י
 בארץ, ״מהפכנית״ אווירה ליצור

 לאוריינטציה מודגשת פזילה תוך
 יסוד לי היה פרו-קומוניסטית...

 למיבחן־ מתקרבים אנו כי להניח,
המא מן רבה במידה החורג כוח,

הימאים. באגודת השילטון על בק
 שעימם נאמנים, מפא״י חברי
הק יוזמת את לקדם כדי נפגשתי

 הביאו באיגוד, תא־מפא״י של מתו
ה ממנהיגי אחדים כי לידיעתי,
 אשל, נימרוד ובראשם מורדים,

האיגו עם הדוקים בקשרים עמדו
ב הקומוניסטיים המיקצועיים דים

אירופה...
 שביתה פרצה 1951 יוני בסוף
 ב־ עגינתה בעת נגבה, באונייה
 להגדלת הדרישה רקע על מארסיי,
חז כאשר במטבע־חוץ... ההקצבה

 של זמנם הגיע ארצה, נגבה רה
ל להתגייס הצוות מאנשי שניים
 על־ מייד נוצלה זו עובדה צבא.

 בזעקה שפתח הזמני, הוועד ידי
 הצבא אתי כביכול, מפעילים, כי

 עתה הימאים... את להעניש כדי
 שב צווי־גיום, לשניים משנמסרו

בשביתה... ופתח נגבה צוות
 זז- מן הורדו שהשובתים לאחר

 הופסקה המישטרה, על-ידי אוניה
ש נוספות, אוניות בשש העבודה

ש זו, שביתה חיפה. בנמל עגנו
 ״השביתה בכינוי כן אחרי זכתה

* כל חזרה בבחינת היתד, הקטנה״,

לח רזצה הליכוד, איש כיוס *
למערך. זור
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