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 טסנו הזאת הארוכה התקופה אחרי
 כמו תחנות עברנו באווירוני־ים. ארצה

 לא באוניות, לנו ועוד. חרטום, ניירובי,
בבתי־מלון.

 ארצה. הגעתי 1940 בדצמבר 5ב־
ה את עוד זוכר אני בכינרת. נחתנו
הראשו לחנות נכנסתי הראשון. רושם

 לירות. חמש -לפרוט כדי בטבריה, נה
 יש ״למי ואמר: בעל־חנות עליי הסתכל
רק לפרוט?" לירות חמש בטבריה

 בכיתי פעמים הרבה ששם רק בכסף.
לעזור. יכול לא שאני על בליבי

 הוא זאת, לעומת מישרד־הפנים,
 במישור עיסוק גס זה הארץ. בכל

 יש אבל כסף, צריך פה גם הפוליטי.
 לראש־ כסף שאין אומר אתה אם הבדל
 במישרר־ כוח יותר לנצרך. או עיריה

 יכול לא אני יודע. לא אני הפנים?
 או טוב, שר־פנים הייתי אם לשפוט

לי היה במישרד־הפנים טוב. שר בכלל

 היתה שר■ ביותו הגוויה ..הטעות
 הזאת הממשלה כ■ בזמנו שחשבת■
מעמד!״ יחזיקו אל הזאת והכנסת

 חיים טוב: מנכ״ל לי היה — מזל
קוברסקי.

ושהש־ שר־על, שהייתי נכון לא זה
 אומרים זה את למנכ״לים. הכל ארתי

 אומרים הם — אותי אוהבים שלא מי
 המזכיר הוא השר אם ואבוי אוי ככה.
מדיניות! לקבוע צריך שר המנכ״ל. של
 נכון אז הזה, העניין את העלית כבר אם
 שר איזה משנה לא — שתמיד גם

עם־ישר־ בענייני התעסקתי — הייתי
 את לייצג גם בונדס, גם בעולם: אל

— שפות דובר שאני העובדה המדינה.
אנג יידיש, לטינית, גרמנית, צרפתית,

ועב פורטוגלית ספרדית, יוונית, לית,
רב־תכליתי. אותי עושה — רית

 אני חשבונות מסובך: קצת גם זה
פילו־ ביטויים גם בגרמנית, עושה

 כסף די מצאו האוטובוסים בתחנת
לי. לפרוט

 כפר־ ליד לכפר־הנוער נסעתי משם
ונע לתל־אביב עברתי ומשם הסירים,

לפוליטיקה. שעברתי עד מורה, שיתי

ם ^  פיתאו
ר מדיגה! קמה \

*  שר־ הייתי בממשלה: אני 1951־ *
 שר־ אחר־כך ),19*2 *■/הבריאות(עד

 שר־הסעד אחר־כך ),1958 (עד הדואר
 שר״ ),1977 שר־הפנים(עד ),1970 (עד

 ושר־ ),1984 (עד והמישטרה הפנים
היום. עד הדתות

 להיאבק, צדן־ ה״ת■ .,במישוו־הוואו
 חיוג מסניק לא לבקידים: אמות■

ישיר!״ חיוו אם צריו - ישיר
 אהבתי תפקיד איזה לומר לי קשה
 מישרד־ה־ — לחשוב לי תני ביותר.
פנים!

להי צריך הייתי במישרד־הדואר
 הישיר החיוג את הכנסתי אני אבק.

 ש.,לא לפקידים להסביר צריך והייתי
 חיוך גם צריך — ישיר חיוג מספיק
* ישיר!״
 — כסף די לך יש שאם מישרד זה
לא. אז — אין ואם לעשות, יכול אתה

מאד תלוי זה במישרד־הסעד גם

ע הרי די  על להתפטר. כוונתו על הו
א אין החותך, הגיונו פי  מה מבין הו

 בשינאה הכל ומתרץ ממנו, רוונים
עה תופעה כלפיו, דו טב הי  בקרב הי

ת. העטקונה טי  הד- שונאיו הפולי
מוי רק לא לו ביקו ג ם של די ד  א

ק ם כי לכיסאו, הדב ם של גם א ד  א
ם האוהב  הורג שאינו נוחים, חיי

ת ת ומנהל עבודה מרוב עצמו א  א
ם ממ באווירה מלמעלה, הענייני

ת. לכתי
 טענה כל למישמע קופץ בורג
מחה ״אני בנפרד. א ליינות,״ מו  הו

 סוחר היה אבי ״כי בזהירות, מעיד
 שותה, לא אבל ביין, מבין אני ביין. ■י

בשתיה." ממעט לפחות או
עמו שעתיים, בת שיחה אחרי

ריב־ אלינו מצטרפת בפרטים, סה
ת ההערכה רעייתו. קה, די ד ה בי ה

ד. ניכרת ניהם מיי
מפ לא ״הפרישה מסכם: בורג

תי. חידה  עושה שאני מפני אולי או
א הדרגתי." באופן זה את ט הו  מבי

ת בריבקה, קורן ק חז מ ת ה דבריו: א
ה שהוא שמחה ״אני הי ת. י  בבי

ת כשהוא ד - בבי מי  כל-כך ת
שמח!"

 נוכחנו כך שמח, עושה אכן בורג
 אך במחיצתו, ממושכת בשהיה

ע ם שעזבנו לכתוב לי קשה מדו ד  א
שמחן

 ביידיש. — עממיים ביטויים סופיים.
באנגלית. — פוליטיים ביטויים

הת גס תמיד — שסיפרתי כמו אז
 לא שלי השונאים זה את זה. עם עסקתי

מפיצים.
 במים־ שינאה כלפי שיש יודע אני

 זה בפוליטיקה, מאורגנת. היא לגה.
 לא, אני? שינאה. לארגן מהעניין, חלק
 אומרים שינאה. לארגן יודע לא אני

 מאהבת־או־ שינאת־שונא ש״גדולה .
הב...״

 שני בגלל לפוליטיקה נכנסתי אני
 החלוצית־ציבו־ הנטיה בגלל גורמים:

 תנועות־הנוער, דרך שלי רית־פוליטית
בגר אז הפוליטית ההתפתחות ובגלל
־ מניה.

נכנס. אני למה אז ידעתי שלא ודאי
 את לשאול לעצמך להרשות יכולה את
 פוליטיקאי בי, מסתכלת את כי זה,

 אבל הראשונה, מהכנסת היושב ותיק
 בפעילות הנמצא אדם להיפך: קרה זה

 מדינה קמה ופיתאום ציונית־חלוצית,
בוח ופיתאום מוכר כבר הוא ופיתאום

בו! רים
 זוהי איך? שרדתי! זאת שבכל עובדה

 ועזרה הבנה כישרונות, של מזיגה
 כדי דרושים כישרונות אילו מהשם.

 למ־ לדעת צריך בפוליטיהה? להישרד
 צריך כן! כן, אנשים! צוא־חן־בעיני

לט ואסור לבני־אדם, מסר איזה לומר
פעמים. מדי יותר עות

 הגדולה הטעות את טעיתי. אני
 שצריך להיות יכול בהתחלה. פירטתי

 אבל מניפולציות, לעשות גם לדעת
 כי מועילות, לא גסות מניפולציות

עובד. לא וזה הדלפות, יש בעיתונות
 גדבק
לכיסא!

 לזרוק שאפשר חושב לא ני
*  המפד״ל של המצב את כנגדי \

 מיפלגה שלקחתי נכון לא גם זה כיום.
 בת מיפלגה מוריש ואני מנדטים 12 בת

 חיים משה בלבד! מנדטים ארבעה
נעשיתי ואני ,1970ב־ נפטר שפירא

5 .גורבקה של המישפחה
ה מונה בתמונה ביתו. בסלון כבוד של במקום התלוי

מין) מי ם( עי חי מופי שתו א שפחת נציגים וסבה, א  למי
ם התצ בתרפייט. נרצחו ממנה שחלק מחברון, סלוני

שפחתי, לום קה במסגרת המי תי א הע .1912מ- הו

 זה הוא אני 1977ב־ ראש־הרשימה.
 לכן, מנדטים! 12 וקיבלתי שעבדתי

לזכותי? זאת לזקוף לא מדוע
 שלא דברים כמה כאן היו עכשיו,

 מכת בעיקר אותם, למנוע בידי היה
 להתגבר יכולתי לא הפילוגים. מגיפת
 אבו־ אהרון של הפילוג היה עליהם.
 והיה עדתי, רקע על תמ״י, עם חצירא
לאומית. קיצוניות רקע על הפילוג
 הביא זה— זה על כועס נורא אני
 וולדמן (אליעזר) הרב את אפילו

 כמו דתית, לא למיפלגה מקרית־ארבע
התחיה. — רפול שמו? מה — של זאת

 התפטרותי. על אודיע הבא בשבוע
 כשר עצמי על מדבר עדיין שאני נכון

 הווה שהוא דבר כל בסדר, הווה. בלשון
לעבר. שלב שהוא באיזה הופך

 60 האדם. אותו שאשאר מניח אני
 שום־דבר בזה תפילין. מניח אני שנים

 מאוד דבר זה דתי לאדם ישתנה! לא
 נפלא: פיתגם כך על יש וחשוב. יציב

 אין העבר ותעיין, תדאג מה •;,אנוש
 אם־כן, כהרף־עין, וההווה עדיין והעתיד

מניין?" דאג
 רוצה הייתי ביותר הגדול ההישג את

 שהציל כמי אותי שיזכרו לי? שיזכרו
 דתיים, מוסדות־חינוך ובנה בני־אדם

כיהנתי. בהם התפקידים בכל

 מאז כמעט שונות, ממשלות עברתי
 אין הנוכחית? בממשלה קום־המדינה.

 משה קצב, משה עם להסתדר קושי לי
 צריך הרי פוליטיקאי ואחרים. שחל

 אנשים. עם להסתדר לדעת
בממ אחרת. היה זה שבעבר נכון

 שאני מזה נהניתי הראשונות שלות
 נהנה אני עכשיו זקנים. בין ויושב צעיר

 לי שומעים גם יותר. צעירים בין להיות
 הראשונה בממשלה פעמים. הרבה

 אוהו, יקים. ארבעה היינו שכיהנתי,
 לא אני תרבותית? יותר אווירה! היתה
להעליב! רוצה

קשה לי שיהיה סבור לא אני

 נכון לא זה בממשלה. ממקומי להיפרד
 חברותי את שניצלתי — שאומרים מה

 בכלל ושאני טובים, לחיים בממשלה
 לו שאין גם שקר זהו טובים. חיים אוהב

רגליים!
 שאני עליי לכתוב אוהבים חדי־העט

קילו כמה לי יש כי עונג", ״מדושן
 נונ־ עובר אני אבל עודפים, גרמים
 את המזכירה, אסתר את תשאלי סטופ.

רוצה! שאת מי
 עושה בבוקר, 6ב״ יום כל קם אני

 עיתוני־הבוקר, את קורא טלפונים,
 ,9ל־ רבע או וחצי 8ב־ למישרד מגיע
 אם .3־4ב־ — היום בסוף ממנו ויוצא

 זה אחרי לשם. הולך אני — כנסת יש
 מבלי לישון הולך ולא קורא, אני

 לצערי, מהמישניות. בפרק שאסתכל
 מדבר אני אחרים. לתחביבים זמן לי אין

 בשבוע פעם פרשת־השבוע, על ביידיש
ברדיו.

 חוץ־וביטחון בועדת אכהן עכשיו
 בכנסת, אהיה המר. במקום הכנסת של

 — שלי החדש לתפקיד זמן אקדיש
 אגודת־המיזרחי, של העולמי הנשיא

בבית. זמן יותר אהיה אולי
 של דימוי לי שייווצר מעוניין איני

 זה נוצר? כבר לכיסא. שנדבק אדם
זה. את יודע אני כן, אבל טיפשי. ממש

51 ♦ ♦


