
הוואט;דגדג ליד נאום
את מניפה ז׳בוטיגסקי, זאב של וחצי השנתיים

 נהג שהוא הפי המנהיג, של לתמונתו מתחת ידה
 ז׳בו־ של היחידה התמונה זוהי נאומיו. בעת לעשות

למושיאון. נמסר האחר החומר כל בבית. טינסקי

 במהלר הם. הושלך כיתה ף
ה אחד קם בציונות השיעור ״

 ספר מתוך בלהט וקרא תלמידים
 לו. להפריע העז לא איש מאובק.

 הם שקרא הדברים כי ידעו כולם
 לימוד. חומר מסתם יותר עבורו

של נכדו ז׳בוטינסקי, זאב היה זה

להו שניסה הרוויזיוניסטי, המנהיג
 את ממאמריו אחד סמך על כיח

סבו. של הנבואי כושרו
תוכ עם להשלים יכולתי ״לא

התי בבית־הספר הלימודים נית
 בן ז׳בוטינסקי זאב נזכר כון,״

אגב, כבדרך בה הוזכר ״סבי .27ה־

 בהיסטוריה !זקשורים השמות כאחד
להצ ברורה מגמה מתוך הציונית,

הרגש האמיתית. תרומתו את ניע
 כך על לעבור יכול לא שאני תי

 שלו, מאמר הקראתי לכן בשתיקה.
 מיל- לפני רבות שנים כי שמוכיח

הצליח הוא השנייה חמת־העולם

 ז׳בוטינסקי מישפחתמלא בהרכב
 נהגו בעבר השלמת.

הארץ, ברחבי רגליים לטיולים לצאת וזאב ענת
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 סביבה. חייהם מתנהלים הדר הולדת מאז אולם,
לחתו במתנה קיבלו יולי, שלהם, הבוקסר בלב את

הצבאי. שירותם במהלך הכירו בני־הזוג נתם♦

 השו־ את במדוייק כימעט לחזות
 כינונו ואת המדינה הקמת את יאה,
 הרואים כאלה יש עברי. צבא של

 זה למעשה אך נבואי, כושר בכך
ה של מדהים ניתוח כושר היה

 וההתפתחויות.״ נסיבות
 ז׳בו־ זאב ישתתף לא השבוע

 במלאת החגיגות, בפתיחת טינסקי
 כאשר סבו. להולדת שנים 100

 ראש של לזיכרו הנאומים ינשאו
בשירות נכדו יהיה בית״ר, תנועת

 וזה פוליטי. לאירוע הופך היה זה
 רצינו.״ שלא מה בדיוק
 צנוע בבית מתגוררים וזאב ענת

 בתם, עם יחד בחיפה, הכרמל על
ה וכלב וחצי, השנתיים בת הדר,

 אותו ״קיבלנו יולי. שלהם, בוקסר
 את נושא והוא לחתונה, במתנה

 מספרת נישאנו,״ שבו החודש שם
ב עתה הנמצאת ,24ד,־ בת ענת

 הדר, של שמה ״את השני. הריונה
נסיעה כדי תוך בחרנו זאת, לעומת

 על ספר בקריאת עסוק ז׳בו, המכונה ז׳בוטינסקי, זאב
 אוסף הוא המנהיג. ז׳בוטינסקי של מעריץ הוא ז׳בו סבו.

מחדש. כתביו את ולהוציא לערוך בעתיד ומתכוון עליו, שנכתב דבר כל

 הטכס מארגני בצה״ל. מילואים
ה על מראש להודיע דאגו לא

הס לא ולכן המתוכננים, אירועים
 שכבר המילואים את לדחות פיק

 והצליח דבר של בסופו לו. נקבעו
לטכס. ולהגיע להתפנות זאב

הדר
טיגסקאי ז׳בו

 השתחרר שנים שלוש פני
 משירות הצעיר ז׳בוטינסקי *

 כשעל בחיל־האוויר, קרבי קבע
 מהצבא חבריו סרן. דרגות כתפיו

ב ״ז׳בו״. היום עד לו קוראים
וה ענת׳ את הכיר השירות מהלך

ש צנוע, בטכס נישאו שנתיים
 מצומצם מיספר בנוכחות התקיים

 ״באותה וחברים. בני־מישפהה של
 לשילטון,״ הליכוד עלה תקופה
 הוציאו אנשים ״הרבה זאב. מספר

 הדהויות החברות תעודות את אז
ש המוכיחות המגירות, מן שלהם

מזמי היינו אילו אצ״ל. אנשי היו
סבא, של תנועתו אנשי את נים

 פני על עברנו לתל־אביב. מחיפה
 לנו שימש ההדרים וריח פרדסים,

השראה.״
 אחר למקור מתכחש אינו זאב

ש ההדר, רעיון — בתו שם של
 ז׳בו־ בתורת מרכזי תפקיד מילא

 מפרשים איך תלוי ״זה טינסקי.
 ״מי אומר. הוא הדר,״ המונח את

 על- ולהתנשאות לגאווה שמתכוון
הת כך לא טועה. — אחרים פני
 שמביע מה לא גם וזה סבא כוון

 במפורש דיבר סבא בתי. של שמה
 הדדי וכבוד שיוויון של יחס על
בד לגביו היה ההדר אנשים. בין
 חייו כל מהתנשאות. ההיפך יוק
 אפילו כולם, עם בכבוד נהג הוא
 תמיד לא שהם דבר אוייביו, עם

 מצב היה שלו האידיאל עימו. עשו
 ינהג הסמכויות ובעל החזק שבו
וכמו שווה, אל כשווה החלש עם
 עצמו את ישפיל לא החלש שגם בן

החזק.״ בפני
 שלישית שנה ז׳בו לומד כיום
 הסב בין בטכניון. חשמל הנדסת
לא דימיון, קווי כימעט אין והנכד
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