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 עמדות־המפתח את ולכבוש גי.״

ובמיפלגה. בהסתדרות במדינה,

הדלנוית 9
חוגרת״ שלבקת/׳ו

 לא הפנים־מיפלגתייט במאבקים
 באמצעים. הביצים המחנות דיקדקו

 החלו שבו ביותר, הקטלני הנשק
ההדלפות. נשק היה להשתמש,

 לנגע, זו מכה הפכה מהרה עד
 חמורים שיבושים רק לא שגרם

 נזקים אף אלא האישיים, ביחסים
הממלכתי. במישור כבדים
 זיעזעה להדלפות ההזדקקות עצם

 ארן, זיאמה מפא״י. ותיקי את
 של נוכחותם להתיר סירב למשל,

 הופיע, שבהן באסיפות עיתונאים
 לכך, שהסכים המעטים ובמיקרים

 עצמו שהוא מפורש תנאי היתנה
 ראה בהדלפות הכתבה. את יערוך

 ד,מיש- ליציבות ממשית סכנה ארן
במדינה. הדימוקרטי סר

שו עד היא אף נפגעה גולדה
 ההדלפות, מפרשת נישמתד. רש
 על התייסרה רב זמן בכדי. ולא
 בל- נאמנות מתוך — שנאותה כך

 לשמש — לבן־גוריון תי־מסוייגת
 שרת משה של לסילוקו מכשיר

 וממישרד־החוץ, הממשלה מראשות
 משפיל ביחס בתמורה זכתה והנה
 שבראשות מישרד־הביטחון, מצד

 שימעון שלו, והטנכ״ל בן־גוריון
(״של מחלתה על ההדלפות פרס.
 הבלתי- והכתבות חוגרת״) בקת

 בג׳ו־ שנתפרסמו עליה מחמיאות
 אשר בריטי שבועון אובזרבר, איש

 מישרד־הבי- על־ידי חלקית מומן
 וכאשר חייה.* את מיררו טחון,

 ניוזוויק האמריקני בשבועון גם
ותח מחלתה, על ידיעה הופיעה

 אבא על־ידי תוחלף שהיא זית
 בהשפעת לדעתה, וזאת, אבן,

 הסותרת ופרס דיין של קבוצתם
הסאה. הוגדשה — תחתיה

תפ את לעזוב נשבעה גולדה
 לבן־גוריון, על־כך והודיעה קידה

 חושבני לשחררה. סירב הלה אך
 כי לבן־גוריון האמינה שגולדה

 הזאת, הבחישה בכל יד לו אין
 לו לסלוח יכלה לא זאת עם אך
 המבקשים את סילק שלא על

להשפילה.
 זעמה מצידה, הוותיקה, הצמרת

״מקו של המכוונות ההדלפות על
 חי- ניבאו אשר בן־גוריון״, רבי

 בהנהגת קרובים לופי־מישמרות
 הקרוב סילוקם דהיינו המדינה,

מעמדותיהם. הוותיקים של

על לבון פינחס #
דיין משה

פרס ושימעון
ההס מזכיר לבון, עם השיחה

 שכן יותר, ארוכה היתה תדרות,
 לוועד־הפועל הבחירות מערכת

בשער. עמדה כבר
 למדי, טובים היו לבון עם יחסי
 באתא הארוכה השביתה ואפילו

 המידה. על יתר אותם העכירה לא
חלבו של בביתם סעדתי פעם לא

הטעי הארוחות מן ונהניתי נים,
לוסיה. לנו שהגישה מות

 היה שפינחס לומר, צורך אין
ניסו עת. בכל מעניין איש־שיחה

מרת וסיפוריו מבריקים, היו חיו
ב וגלוי־לב, היה חכם איש קים.

 בקרב המקובלת לרמה השוואה
 את בעניין ליוויתי אישי-ציבור.

 מן עוד שלו הציבורית הפעילות
ואח שר־החקלאות שהיה הימים

המזון. לקיצוב ראי
 מתוך אך התווכחנו, פעם לא
היו בתקופת הדדי. כבוד של יחס
 כמיטב לו עזרתי שר־הביטחון תו

 ופעם נצרת־עילית, בהקמת יכולתי
 אליו נתלוויתי — זכורני — אחת

 על לכבודו שנערכה ־פנים,1לקבלו
שנהנה זכורני חיל-הים. ספינת

 קינזחי, ג׳ון השבועון, עורך *
 ושימעון דיין משה של סוכן היה

פרס.

 המלחים מהצרעת מרובה הנאה
 המסורתית, המשרוקית ומשריקת
 רמי־ אורחים של פניהם המקבלת

ספינת־מילחמה. על מעלה
ב עמו להיוועץ כשבאתי עתה,

 אדם לפני מצאתי הבחירות, עניין
 מתוח היה לבון בתכלית. שונה
וב הצעירים, על וכשדיבר מאוד,
 זעם נאחז ופרס, דיין על ייחוד

בשי וגופרית. אש עליהם והמטיר
 את למקם לבון ממני דרש חתנו
להס המפלגה של הבחירות מטה

 שכן הוועד־הפועל, בבניין תדרות
ד,״צעי יסובבוני המיפלגה בבניין

 הדבר כי לו עניתי בכחש. רים״
 עלי שיסמוך ומנטב אפשרי, אינו
הירושל לוי-יצחק של עזרתו ועל
 מן כראוי ינוהלו הבחירות כי מי,

 זו למטרה המיפלגה ששכרה הבית
בן־יהודה. ברחוב

 בגין אלמוגי/ #
 אלפים ועשדת
לירות

 התחלנו )1959( יוני בחודש
 המבחן לקראת שרוולים להפשיל
המרכ הפעילים לרשימת הגדול.

 חשובים, כוחות נוספו שלנו זיים
 משה דיין, משה אבן, אבא ביניהם

אלו ושולמית פרס שימעון שרת,
 ערב בציבור שרווחה ההרגשה ני...

 עומדת שהפעם היתד״ הבחירות
 ממש של נגיסה לנגוס ״חירות״.

 לא השאלה מפא״י. של בכוחה
 אלא תפסיד, מפא״י אם היתד,
. תפסיד. בכמה

 רווי־מתח ימים מאותם באחד
 יו־ שמשון ד״ר עם בכנסת ישבתי
 ועם שוסטק אליעזר עם ניצ׳מן,

 צערם באוזני שהביעו בגין, מנחם
 :כלפי מתאכזרת מפא״י כי על

 בחרו — טענו — מיפלגתי אנשי
 על־מנת מטה,־ד־,בחירות כראש בי

לכי שעיר־לעזאזל להם שאשמש
 סוף־סוף יוכלו ואז הוודאי, שלון

ממני... להיפטר
 הידידות רחשי על להם הודיתי
 מפא״י אם יקרר, מד, ושאלתים

 כי השיב, יוניצ׳מן ד״ר תנצח.
 בקבוק ממנו אקבל כזה במיקרד,
היחי ההתערבות זו היתד, קוניאק.

במערכת־ד,בחירות. שלי דה
 של מוקדם בשלב הפעילה חרות

 ! שלה, הכבד״ ד,״תותח את המערכה
 בסידרת פתח אשר בגין, מנחם

 בכל ומשלהבים תוקפניים נאומים
 הראשון נאומו את הארץ. רחבי
 אז שהיתר, במיגדל-העמק, נשא

 ד,קלטנו ואלימה. בעייתית עיירה
 מעמד, באותו בגין של נאומו את

 נוכל כי התברר לו, האזנו וכאשר
מרובה. תועלת ממנו להפיק

 אחד אל בגין פנה הנאום במהלך
קיבלת ״האם :ושאלו השומעים

 לירות?״ אלפים עשרת מהממשלה
 ההם, בימים עצום סכום זד, היד,

 השיב, והנבוך המסכן והנשאל
 בגין קיבלתי״. לא ״לא, כמובן:
 מיד ניצלה זו, לתשובה שציפה

 הרי- מכודהמחץ את להושיט כדי
 אך קיבלת! שלא ״ודאי טורית:

ו אלפים עבורך קיבלת הסוכנות
 ן אותן מבזבזת והיא לירות, רבבות
המגיע חלקך את לך נותנת ואינה

!״לד
 משולחות־ מילים כי מיד חשנו

 לקומם כדי בהן יש אלד, כגון רסן
 את וללכד רחב ציבור אומרן נגד

 איפוא, הוריתי, במחננו. השורות
 הנאום של העתקים עשרות להכין

וב במושבים בקיבוצים, ולהפיצו
 זמן תוך ואכן, אחרים. מקומות

מבו בגין של נאומו נעשה קצר
 ועזר במחנה־העבודה, מאוד קש
 פעילים עשרות למערכה לגייס לנו
 בהתקרב הקיבוצית. התנועה מן

 על-ידי נתבקשתי יום־ד,בחירות
 עותק להם למכור חרות אנשי
 כעבור האותנטי. הנאום של אחד
התקליט... לידיהם הגיע אחת שעה

 תעמולת של השחצני ...הסגנון
 של תמיכתם את לנו הביא חרות

 והאמנות, התרבות מעולם צעירים
 למערכה ייחלצו כי פיללנו שלא

זוהר, אורי טופול, חיים לטובתנו.
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