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ביוגרפיה

בךגוריון
או בביוגרפיה ועב־הכרס השגי הכרך

 בן־ דויד על טבת שבתי מחבר תה
 שבו. המידע בכמות מהמם הוא גוריץ

 ראש של שנות־העמידה את חושף הוא
ישראלי. של הראשון הממשלה
 ההסתדרות שנות — מרות איש הכרך

בביו נידבך עוד הוא דויד קינאת מתוך
ול לקיבוצה שנים מקדיש שטבת גרפיה

 התקופה עם מתמודד זה כרך הבנתה.
 ההסתדרות, בראש בן־גוריון ניצב בה

 השקפותיו לקידום משעבדה שהוא תוך
 טבת שבדרך. המדינה את האישית וראייתו

אידיאו של כתערובת בן־גוריון את מציג
 ודיקט־ מארגן־שביתות-מקצועי עם לוג
 מזהה בן־גוריון הפועל. הוועד של טור

 בראשו, ניצב שהוא המוסד עם עצמו
 ניצב כאשר יותר, מאוחר לו שאירע כפי

 בראש כך ואחר היהודית הסוכנות בראש
ישראל. ממשלת
 מחיי רבות באנקדוטות עמום זה כרך

 על האחרונים מהסיפורים אחד בן־גוריון.
 כיצד הסיפור הוא האלמוני, בן־גוריון

 4ב־ שנפתחה הציונית הוועידה אל הגיע
 הקטן״, ״הקונגרס — בלונדון 1920 ביולי
 גם היונה בעקיפין :בסיפרו טבת כותב

עמו הביא הוא במהומה. יד לבן־גוריון

חיי / דויד קינאת — טבת שבתי *
 הוצאת עמודים; 740 ב/ כרו בן־גוריון;

קשה). (כריכה שוקן

מלתעות

 בת ובתו אשתו את הוועידה לישיבות
 ביציע, ישבו השתיים כמעט. השנתיים

 הנואמים, לדוכן כן־גוריון עלה וכאשר
 פתחה לדבר שהחל וברגע הילדה, נרעשה

״אבא !,אבא :בצעקות  בת■ השופט !
 ,מי העשתונות. לאובדן קרוב היה דיים

 וציווה ביאושו, קרא הזאת?״ הילדה
מהאולם...״ להרחיקה
 סיפור הוא אחר אישי־מישפחתי סיפור

 ״למחרת :כן־גוריץ עמום של לידתו
 לבית- מהמלון בן־גוריון עבר הלידה

 ליד ,75 מס׳ קרפנט בוורינגטון אורחים
 רעייתו את הביא לכאן פדינגטון. תחנת
 התפעל בן־גוריון מבית־היולדות. ובנו

מהי יודע ,שאיני בנו, של התכלת מעיני
ביל נזכר וכמו ראשו, ומגודל לו׳, כן

 הגדול שראשו לו ניבאו באיטר שלו, דותו
גדולות״.״ עתידות מבשר
 בהקמת בן־גוריון של מעורבותו על

 משימות ״שלוש טבת כותב ההסתדרות
 לאחר מייד להסתדרות, בן־גוריון הועיד
 שתבנה האחת, :ייסודה על לו שנודע

 ארץ־ את שיבנה כמכשיר עצמה את
 ישוב בארצנו ,היצמח העובדת. ישראל

 יגיע־ על החיים ומשגיחים פקידים של
 שאל חכרת־עובדים? תקום או נכרים,

שה שאלות עוד והוסיף מלונדון...״ עוד
 של במהלכה ניתן עליהן האכזרי מענה

הישראלית. ההיסטוריה
 ביקורו את המתאר זה הוא מרתק פרק

הש כולל בברית״המועצות, בן־גוריון של
 הבלתי־ הצעיר השומר בוועידת תתפותו

פע ״שלוש במוסקבה. שנערכה ליגאלית
 ושתים בתיאטרון, בן־גוריון ביקר מים
 בערב ב,הבימה׳, ,הדיבוק׳ בהצגת מהן

 עברי דיבור שלאחריו. ובערב הבכורה
 דבר — מוסקבה בלב תיאטרון במת על

 עוד ריגשו — ,הבימה׳ •ששמו הפלא
מצא לא שירד, ולאחר המסך, עלה בטרם

 :עליו שעבר הזעזוע את לתאר מילים
 נפשי...״ יודע לא נרעש, הלום, ,ואני
 מאוחרת שעה עד כילה ההצגה אחרי

השחקנים...״ בחברת
 טבת מביא במוסקבה ביקור מאותו

 בן־ גילה האחרונות ״בשנותיו :הערה
 כסטא־ חשד רבות שנים מזה ,כי גוריון

 מחוכמת הרעלה לנין את שהרעיל לין
 ששיטה כך כדי עד מחוכמת ;ואיטית
 וסע־ החולה על ששמרו הרופאים בטובי
 זאת הזה, החשד כליבו נולד מתי דוחו.

סיפר...״ לא
 משהו בן־גוריון שאב המועצות ׳מברית

לה ״ההצעה :העובדים לחברת הקשור
 בקנה־מידה הסתדרותית תעשייה קים

 כפי לחרושת, קואופרטיבים עוד לא רחב.
 לסייע קפא״י החלה מאז נוהג •שהיה

 לעסור ההסתדרות של המשקית לפעולה
 של ,בתי־חרושת אלא לחרושת, מחקלאות

 עלינו הסתדרותי, קפיטליזמוס ההסתדרות,
ליצור׳...״

 בקומוניסטים בן־גוריון לוחם מהרה עד
ההס מתוך מסלקם והוא בארץ, היהודים

 ״הרחקת־ למדי. אלימים באמצעים תדרות
 היתה ממועצות־הפועלים צירי־הפרקציה

 לקראת והכנה מפע־העונשין של תחילתו
 עם המאבק המשך ההסתדרות...״ מועצת
 נגד בן־גוריון למילחמות מתפתח השמאל

 סיגנון על השמאלי. ואגפו גדוד־העבודה
 לופבן, ״יצחק :טבת מספר זה פעילותו

 בז־ של ויריבו הצעיר׳ ,הפועל עורך
 בעיתונו ליגלג רק לא משכבר, גוריון

 וסוערת׳ סנסציונית פירסום ,צורת על
 ביקש שעליהם בן־גוריון, מהלכי ועל

ול קדושה׳ תמימות ־של ,טלית להעטות
 ורבי אלמנות ,כדייני תומכיו עם הופיע

 בשם האלה הדיבורים כל יתומים. ריב
בש התלמים בין שנשבבו הילדים תשעת

וכל ניסגוב אלמנת ובשם תל־חי דות

הזז אביבה של
ה ב רג־ (מקודם; הזז אבי צכו  ־ גינ

ומ חריגה תופעה היא פלי־קושניר)
 של העברית בספרות הסתייגות עוררת
 בפרס הזז זכתה החודש האחרון. העשור
 לא שהיא יצירה על לתיאטרון מסקין

חיברה.
 הקשיש הסופר של אלמנתו הזז, אביבה

 משמונה יותר לפני (שנפטר הזז היים
המ הסופר כתבי על חזקה נטלה שנים)

 מפרסמת והחלה שלו, כתבי־היד ועל נוח
 כתבי הוצאת לעידוד האגודה בעזרת אותם
 בישראל שרבי־השילטןו (אגודה הזז זזייס

למ חשב, לא מהם שאיש בעוד הקימו,
 הוצאת לעידוד ״אגודה הקמת על של,

 של הספרותי יריבו עגנוך ש״י כתבי
 של פינקם־חבר מעודו נשא שלא הזז,

מפא״י).
 הזז קיבלה לתיאטרון מסקין פרס את
מש בעל סיפור הדרשה; הסיפור עבור

ש מי על־ידי שהוזמן חברתיות מעויות
עקי בדרך להתמודד שנועד בסיפור הוזמן,

 במהלך הכנעני הרעיון התפתחות עם פה
 נגד אחרות; במילים הארבעים. שנות
 יודקה, הוא הדרשה גיבור רטוש. יונתן

 היהודי את או הצבר, את להציג שנועד
 דביל של כתערובת בארץ־ישראל, החדש

כל תרבותית מורשת לו שאין אדם עם
שהי.

 בפיר, מיכאל חיפה, תיאטרון שחקן
 מונולוגי מחזה לעצמו לאמץ החליט
 הדרשה את לשאת והחל יחיד, לשחקן

 ביקורת וסמינרים. בתי־ספר בפני הזז של
הדרשה. את קטלה המקצועית התיאטרון

 בתיאטרון המרתקת התנסותה קודם
מסוג תרבותית חוויה הזז הגברת עברה

 בחייו התאריכים לוח את כשחיברה אחר,
מאמ מיבחר הפירסום עבור הזז חיים של
התא במבחר הזז*. חיים של יצירתו על רים

 תל־אביב רן זק עובד עם בהוצאת *
.1978 ולאמנות, לספרות

חזז אביבה
והמוות החיים גבולות

למ הזז של נישואיו את העלימה ריכים
 בת־מרים, יוכבד הנהדרת שוררת

 מתקשרות: הבלתי העובדות ציון תוך
כת יוכבד המשוררת עם היכרות )1920(

 מריסה בתה עם בת־מרים יוכבד מרים...
 לפאריס... ומגיעות רופיה את יוצאות

 )1928 בדצמבר, 9( תרפ״ט בכסלו, בג׳
 בת־מרים ליוכבד בן (זוזיק), נחום נולד

 מריסה עם בת־מרים יוכבד הזז... ולחיים
 לעלות פאריס את יצאו (זוזיק) ונחוס

באוק 17ב־ ארצה הגיעו ;לארץ־ישראל
 בניסן בכ״ד בתל־אכיב... והשתקעו טובר

 נחום יחידו בנו נפל )1948 במאי 3(
 לכיבוש נועזת פעולה בביצוע (זוזיק)

רא פגישות )1948( ויקטוריה... אוגוסטה
 פלג־ (לבית קושניר אביבה עם שונות

 טוביה הטבע חוקר אלמנת גינזבורג)
לבי יצא )1949( דשנה בסוף קושניר...

 בא בינואר 1ב־ באיטליה. קצר קור
 בבית־הכג־ אביבה עם בברית־הנישואים

 )1964( ברומא... הטיבר שליד הגדול סת
 הנשיא בשליחות אביבה רעייתו עם יצא

 עם הזז חיים הוזמן )1965( שזר... זלמן
אביבה...״ רעייתו
בזק נשא לא עגנון שש״י חבל כמה

 נושא היה אם שהרי צעירה. אשד, נותו
 את למסור יכולה היתד, שזו הרי אחת,

 אחר, סיפור כל או עולם, עד סיפורו
במת יביאו שזה כדי אחר, או זה לשחקן

 מזכה שהיתה מתכונת מונולוג, של כונת
 טוב כמה בפרס. המאושרת האלמנה את

 גבולות את מכירים אמיתיים שסופרים
 דרשות מותירים ואינם והמוות, החיים
מותם. אחרי

 לא ניסיון זהו העמוקות(...) האנחות
 לנקודות הלב שימת את להפנות מוצלח

 אל קשר שום בעצם להן שאיו רגשניות,
 ותומכיו בן־גוריון את הנדון׳... העניין
חשי ומעשה מיסתוריז כ,מוקפים תיאר
מעושה׳״.״ בות

 של בסיפרו המרתקים הפרקים אחד
 ■ אותו המתיש המאבק סיפור הוא טבת
 (״ה־ המושבות אנשי עם בן־גוריון ניהל

 משה ־,פרדסן7ו הסופר ועם בועזים״)
 חווג׳ה בשם יותר המוכר סמימסקי,

 ״סמי- :אותו השמיץ בן־גוריון מופה.
 באסיפת־ מרצה להיות יוכל לא לנסקי

הש־ דבר יתברר שלא זמן כל הנבחרים

מריץ כן־ דויד
יהודי בדם פתו יטבול

קבי המושל...״ בכית במלשינות תתפותו
 סמילג־ ואת בן־גוריון את הביאה זו עה

 בן־גור־ אמר מישפטית. להתדיינות סקי
 סמילנסקי והסופר והאמן ״העסקן :יון

 לאסול יוכל לא בן־גוריון כי לו, מתאר
 ולא בורגני בדם פתו יטבול אם אלא
 כן לפני יקיים ?מ אלא שנתו, את יישן

 בו, שבחרתי, והרי בורגני ניבול מצוות
 להעליל הבורגנים כאחד בסמילנסקי,

 הפרוביג״ דמיונו ולנבלו... עלילות עליו
 לפניו מציגים הציבורית ובערותו ציאלי

 — בולשביסטי, צ״יקה בדמות הפועל אח
ב נראים המאורגנים הפועלים כל והרי
ל שוחרות וכחיות דמים כשואפי עיניו
 שהי איש אומר האלה הדברים את טרף.

ועס סופר להיות ומתיימר שנה 40 באו״ן
ציבורי...״ קן

 ,1928 במאי 25 ו׳, ״ביום :ובהמשך
 ובדל מישפחתו ובני בן־גוריון נפצעו

הבח של לכנס בדרכם בתאונה, כצנלסון
המכו נהג בבן־שמן. הסוציאליסטית רות
 מכונית של בנהג התחרה שהסיעם נית

 וכל בשולי-הדרך, בעץ התנגש אחרת,
 מכונית לשדה. הושלכו המכונית נוסעי
 לכית־החוליס הפצועים את הובילה אחרת

 ערביים רופאים שני כרמלה. הממשלתי
החת תפרו הדם, ,ניגבו :בהם טיפלו

 כתב דם״, הרעלת נגד זריקות עשו כים,
מכן...״ לאחר ביומנו בן־גוריון

 בן־ של הפוליטית העשייה משיאי אחד
 היה כאשר ,1929 במחצית היה גוריון
 של איחוד בוועידת מפא״י ביצירת שותף

 *י קירות על והפועל־הצעיר. אחדות־ר,עבודה
 קארל של תמונות תלויות היו האולם

 י.ח. טרומפלדור, יוסןל מארכס,
ואחרים. גורדון א״ד כורובוב, ברנד,

 את לתאר מצליח טבת שבתי של סיפרו
ללא היסטורית, ברבת־מימדיות בן־גוריון
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