
 לפני ממליצה תאצ׳ר מרגרט היתה בריטי, אבן אבא היה אילו
הר אוף איבן לורד לימי־חייו. בלורד אותו למנות מלכותה הוד

למשל. צליה,
 מראש- בן־רגע כמוהו אדם נופל בישראל אנגליה. אינה ישראל

 עתה, זה אותו שהדיחה מיפלגתו, אפס־תפקיד. של תהום אל הצוק
 כותב מקום, לו שיריין שלא פרס, שימעון משהד. עבורו ״מחפשת

וזהו. נוטף־מחמאות. מיכתב לו
 הראשונות מפעולותי אחת היתה לכנסת, 1965ב־ כשנבחרתי ,

 . ״בית בכינוי מיד שזכה מוסד, להקמת פרטית הצעת־חוק להגיש
 אוטומטית יעברו שאליה עליונה, מועצה הצעתי הלורדים״.

 מבית־ שפרשו חברי־כנסת וידע, מעמד בעלי ותיקים בכירים
 אחרים בכירים נושאי־תפקידים קדנציות, כמה אחרי המחוקקגם

 ראשי רבנים, מזכירי־ההסתדרות, שרים, — מתפקידיהם שפרשו
מוס על-ידי שייבחרו אנשים עם יחד ואחרים, אקדמיים מוסדות

חשובים. מיקצועיים דות
 מקבלים האלה האנשים כל בכסף. לעלות אמור היה לא הדבר

 הכנסת, במישכן להתכנס יכולים הם ניכרות. גימלאות ממילא
 כזה שגוף מאוד רצוי מתכנסת. המליאה אין שבהם בימי־השבוע

 המתקבלים חוקים לעצור כדי לחוקים, נוספת קריאה לערוך יוכל
 ציבורית. היסטריה של ברגעים או דמגוגיים, מטעמים בפזיזות,

 של אילוצים בלי גורליים, נושאים על דיונים שייערכו מאוד רצוי
יומיומית. פוליטיקה
 של לנחיצותו קלאסית דוגמה הוא אבן אבא של שמיקרהו נדמה

 ממלכתית במיסגרת קולו את לשמוע רוצה הייתי כזה. מוסד
 אומר הוא מה לשמוע אותי מעגיץ היה רבים. נושאים על מתאימה

 ואינו פעיל, פוליטיקאי עוד כשאינו למשל, האינתיפאדה, על
לאף־אחי. חשבון לעשות צריך

 אבן, אבא של גיסו הרצוג, חיים עם השבוע כך על דיברתי
 דומה הצעה בשעתו העלה הוא גם במסיבה. במיקרה כשפגשתיו

שלי. שנדחתה כמו נדחתה, היא שלי. לזו מאוד
 להיות היה צריך הוא אבל קשה. נפגע מסתבר, כך עצמו, אבן

קינאה. מעורר כמוהו אדם כזו. לאפשרות ער
 הייתי 1947״ב״ הבא: הסיפור את שוודי שגריר לי סיפר פעם

 מינו פלסטינה, לחלוקת ההצעה כשעלתה באדם. שוודיה נציג
ירושלים. לענייני לוועדת־מישנה צירפו אותי ועדות־מישנה. כמה

 בשם חדש צעיר בחור שלנו לוועדה שלחה היהודית ״הסוכנות
 אנגלית דיבר הוא לדבר. והתחיל לישיבה בא הוא איבן. אבא

 האמריקאי. והנציג הבריטי הנציג של מזו טובה יותר הרבה נהדרת,
שלא בחדר אחד אדם היה לא דקות עשר ואחרי מרותקים. היינו

 של הבעייה זוהי
ב אבן. אבא

פולי של עולם
ודיפ טיקאים
 הוא לומטים,

אינ מדי, מבריק
מדי, טליגנטי

 הוא מדי. שנון
 מדי יפה דובר

 רבות בשפות
 כזה איש מדי.
 מה אהוב. אינו

 סובל שאינו גם
מצניעות־יתר.

 תמיד הערצתי
האינ הברק את

 של טלקטואלי
 10ב־ האיש.
בכנסת, שנותי
 על גזרתי שבהן
 להקשיב עצמי

נאו אלף 20ל*
 או (פחות מים

נאו היו יותר),
כ־ אבן של מיו

ב נאות־מידבר
צחיח. ישימון

לא־ נדהמתי
 את מכין שאינו בטוח להיות כדי שלו. מכושר־האילתור פעם

 מאולתרות. שאלות לו הצגתי האחרונה, המילה עד מראש נאומיו
 מהן אחת שכל מילים, של ארוכות במחרוזות עליהן השיב הוא

 שקיקרו יתכן שהן. כמו להדפיסן היה וניתן במקומה, בדיוק ודתה
אהבו. לא קיקרו את גם כזה. היה

בהכ צמודים אינם וכושר־הדיבור שכושר־המחשבה היא הצרה
ולכושר־לחימה. לדבקוודבעיקרון רח

 הושם במועדון־הוויכוח קמברידג׳. של החינוך פרי שזהו יתכן
 ושובה־ משכנעת בצורה לטעון והיכולת הסיגנון טוהר על הדגש

 של לדיעותיו קשר בלי דבר, כל ונגד דבר כל לטובת לטעון לב.
עצמו. הטוען

 באו״ם מבריק נאום אחרי פעם, אבן. את גם איפיין שזה חוששני
 אבן טילפן דיין, ומשה בן־גוריון דויד של צבאית פעולה להצדקת

 מטופשת, כה פעולה לבצע החליט מדוע ושאל לבן־גוריון בזעם
 הקשבת ״אילו האגדה: לפי לו, השיב בן־גוריון גרוע. כה בעיתוי
משתכנע!״ היית שלך, לנאום

 כשרי אבן את למנות כדאי אם בן־גוריון נשאל אחרת פעם
 רק צריכים מצויץ. מסביר ״אבן (באמת): השיב הזקן ההסברה.

להסביר.״ מה לו להגיד
 הרם בתפקיד זכה אילו עושה אבן היה מה לדעת אי־אפשר

נדע. לא לעולם בעצמו. להחליט היה ויכול ביותר,

 שר הצעתו בעיקבות ומהארץ' זאב שצייר קאריקטורה םתוך *
.בית־הררים: רהקים אבנר׳

 בכנסת, שלי הצעה על בתשובה אבן של מבריק נאום זוכר אני
 הפלסטינים. עם במשא־ומתן לפתוח הצעתי מאיר. גולדה בימי
 בשום שאסור פלסטיני, גורם שאין מבריקים במישפטים הוכיח אבן

חוסיין. היא היחידה שהכתובת הפלסטינים, עם לדבר ואופן פנים
 של הפוליטית הקאריירה לסוף מעציב מימד מוסיף זה לדעתי

 שהוא דברים למען ובעקשנות באומץ שלחם מפני הובס אילו אבן.
בארץ, מחנה־השלום מנהיג שהוא מפני הודח אילו בהם, מאמין

*בנד■ חיוורי

 האיש אולם לניצחון. בדיעבד ההופכת תבוסה־בכבוד, זאת היתה
 מבעלי־ לאחד מקום דרוש שהיה מפני סתם, הודח הזה המבריק

הצעירים. המרפקים

העצים בץ מיזבח
במרחב. עמדה דקה דממה

 מכביש ירדנו מצומת־פלוגות מטרים מאות כמה של במרחק
 מוטב אולי קסום. במקום עצמנו את מצאנו קריית־גת־אשקלון.

מכושף. מקום לאמה
אקליפטוסים. אשלים. עצים. מסביב

האופ ריחם את שהפיצו כבשים, של עורות פזורים האדמה על
 בין מוטל כבש של ומיובש כרות ראש זבחים. כאן ערך מישהו ייני.

רגליים. — משם הרחק ולא האבנים,
ההיס בסיפרי מופיע וששמו שנעלם, כפר של במרכז נמצאנו

פאלוג׳ה. טוריה:
 מעולם הזה. למקום להגיע כדי 1948ב־ לחמנו חודשים במשך

 ולחמו כאן, כותרו מצרית חטיבה של שרידיה לכבשו. הצלחנו לא
 מכאן יצאו אז שביתת־הנשק. הסכם לחתימת עד בחירוף־נפש

 בכבוד־ והתקבל השחור״ ״הנמר בתואר זכה הכושי המפקד בכבוד.
 צעיר רב־סרן היה לידו בקאהיר. פארוק המלך על־ידי גיבורים

 המכותרת. החטיבה של קציךהמודיעין עבד־אל־נאצר, גמאל בשם
המצריים. החיילים עם יחד גורשו התושבים

 לא האדמה. פני מעל נמחק הכפר מושג. הפך פאלוג׳ה' ״כיס
פלוגות״. ״צומת השם אלא ממנו נותר

 היה זה העצים. בין מוסתרת בודדה, העומדת קטנה, חורבה וגם
 למחוק היסס בן־גוריון דויד שגם נראה מיסגד. של צריח פעם

 של פינה אלא נותרה ולא מזמן, התמוטט הצריח אבל בית״תפילה.
 כמה בניין־ציבור. שהיה עליו מעידות המסותתות שאבניו בניין,
כאן. שעמד המיגדל של העגול המיבנה על רומזות קעורות אבנים

למיזבח. החורבה דומה עכשיו
 מיזבח למיזבח. אמנם הפך שזה מצאנו בדממה. אליו התקרבנו

עלום. פולחן של
 ערימה גומחה, בתוך מונחת, היתה ההריסות מאבני אחת על
 כמה על עליהן. זחלו הנמלים בנייר. עטופות סוכריות של קטנה

 נרות־זיכרון. של ופחיות נרות־שעווה של שרידים נראו אבנים
לטאה. שהשילה עור ראיתי האבנים בין בסדק

 דגלים. היו כאילו בד, פיסות כמה התנופפו לחורבה מעל
 למוט מחוברת ממשי, עשוייה אשה, של אדומה מיטפחת־ראש

 על לבנה מיטפחת־ראש לידה: מהמיבנה. ששרד חלוד ברזל של
 בצבעי ופלסטיק בד של פיסות ירוקה. שקית־פלסטיק שני. מוט

לאומי. דגל כאן אילתר מישהו הפלסטיני. הדגל
הסו השעווה, שרידי־הכבשים, כאן. קרה מה לתפוס התחלתי

 חזרו ונכדיהם, בניהם או הם פאלוג׳ה, תושבי כי נראה — כריות
 יום־זיכרון? כלשהו. טכס בו ערכו כפרם, עמד שבו למקום איכשהו

 מיזבח הפכה בכפרם שנותרה האחת החורבה מישפחתי? טכס
לתפילתם.
 בקירבת־מקום, כאן עברתי פעם בפאלוג׳ה. הייתי לא מעולם

 המצריים, המוצבים בין ארוכה שיירה חשוך בלילה העברנו כאשר
 הטלוויזיה של צוות השבוע. עד הגעתי, לא עצמו לכפר הנגב. אל

כאן. שהתחולל הקרב על כתבה של במיסגרת למקום, אותי לקח
 עצים. של רחש מסביב החורבה. על טיפסתי מוזרה. הרגשה

 רבים, עצים של עבות חורש השני ומעברו עמוק, ואדי ממערב
 הכפר, במרכז פעם שעמד עץ על מקום, בקירבת שונים. מסוגים
מאז? ערסל. של שרידים תלויים
רוחות־רפאים? כמו בחשאי, הנה שחזרו הפליטים, נמצאים היכן

הזה? המקום מסמל ומה עזה. במחנות הסתם מן
 בירת־ גדול, כפר פאלוג׳ה, את היסוד עד להשמיד שציווה מי

 שזיכרו קיווה בוודאי דרכי־עפר, של צומת על שחלשה האיזור
 ויישכחו. ישכחו וייעלמו, עבר לכל יפוצו שתושביו לעד. ייעלם

 הקו בתחום כפרים 380(כ־ ותושביהם. אחרים כפרים מאות כמו
תיעלם. שהבעייה הירוק.)

 שוכחים. אינם והם הפליטים, יושבים מקום באיזשהו אולם
 באדמה. לחיות. ממשיך קיים, שאינו הכפר הזה, הכפר ואיכשהו
כמוסים. סודיים, חיים נסתרת. בחורבה בעצים.

 רוחות של קרב זהו עכשיו אבל הסתיים. לא פאלוג׳ה על הקרב
רפאים.

התל נהר ארבעה
 המתנשא קטן לתל מיזרחה, קילומטרים כמה נסענו מפאלוג׳ה

 קריית־גת. לידו החדשה ולעיר תל־גת, לו קראו פעם הנוף. מן
 בשבילי תל־עירני. לו וקוראים טעות, היתה שזאת גילו אחר-כך

עיראק־אל־מנשיה. של התל עדיין זהו ושכמותי
 הזה, התל לרגלי כי בחיי. מאוד חשוב תפקיד מילא הזה התל
 ,1948 בדצמבר 8ב־ גשום ביום־חורף אחרי־הצהריים, 2 בשעה

נפצעתי.
 הפעם הזה. למקום לחזור מיוחדת תשוקה לי היתה לא מעולם
 לצים־ מתחת התל. על לעלות הטלוויזיה צוות על־ירי התבקשתי
 זה המצריים. הביצורים של הישנים הבורות את מצאתי חיית־הבר

״כיס־פאלוג׳ה״. של המיזרחי הגבול היה
 כאן השני. הצד מן — שאירע מה את בעיניי לשחזר ניסיתי

 שכבו או עמדו בשוחה, כאן, המצרי. הכבד המיקלע עמדת ודתה
 (נד ברדקארייר ראו פתאום הנוף. על השקיפו מצריים, חיילים

 נעלם הרכב התל. שלרגלי לעמרה מתקרב בריטי) שא־גייסות
 שוחות בין. והסתובב ציוני חייל הופיע פתאום נמוך. מוצב מאחורי
להחליפו. בא בוודאי במוצב. שרבצה הכיתה מפקד עם המוצב

בול. פגיעה ההדק. על לחיצה מטווח. המרחק
 החייל את הרימו הם חיילים. ארבעה באו'בקפיצה פתאום

אמיצים. בחורים אש. תחת אותו. והוציאו הפגוע הציוני
היום. את וזכרתי הגיבעולים בין ישבתי מכאן. נראה זה כך

 כיתתי, אנשי היו חיי את והצילו שקפצו הצעירים ארבעת
 לא גם זאת. לעשות עליהם פקד לא איש ממארוקו. חדשים עולים

 היה שלנו המוצב המאיים. התל ניצב ממול המוצב. שעל המם־כף
עליו. ״רכב' התל לגמרי. חשוף
 של חייו את להציל כדי נפשו, את שיחרף לכך אדם מביא מה
 יצילו העת שבבוא התיקווה אישית? גאווה הגינות? אחר? מישהו

 גם בכך שהיה לחשוב אוהב אני מוכת לאדם ידידות אותו? גם
 בשבועות וביני בינם שנרקמו היחסים של תוצאה אישי, משהו

השתדלתי. באמת עליהם. פיקדתי שבהם המעטים
 — וכהן לד סימני, יעקוב טמסטט, יהושע — הארבעה כל
 לי כתב סימני אותם. דחה למארוקאים היחס הארץ. מן ירדו

דבר. יודע איני האחרים על בלוס־אנג׳לס. ספר שהוא שנים כעבור
 פרא, הצומחים הגיבעולים מבץ הסתכלתי התל, על ישבתי

 עשן היתמר בקריית־גת, למטה, עמוסות-הפרי. משוכות־הצבר מול
האינתיפאדה. משתפות אולי שתפת־שדה. של שחור

הארבעה. על חשבתי
 של בר־מיצווה לחגיגת הוזמנתי היום שלמחרת המיקרה רצה

 במקום. היחידי האשכנזי כמעט הייתי אברחצירא. אהרון מישפחת
 הקר הצלילים, ההווי, המאתקאית. העילית של חגיגה היתה זאת
 רצופת־ מאוד, קשה דרך־הסתגלות בארץ שעברה ״עדה״, של לות

 לחופשת־ לבוא סירבו שלי כשהאנשים ההם, הימים מאז משברים,
 אי־ לצאת רצו לא הישראליות שהבחורות מפני בתל־אביב, ערב
תם.

פוליטיקאי, כשאינני עכשיו, ליוצאי־מארוקו. מיוחד יחם לי יש
 לרגלי שקרה מה בהתחנפות. להיחשד מבלי זאת להגיד יכול אני

 כמה קרה זה ואולי לכך. תרומה תרם יום־חורף, באותו התל,
 שאני לי ואמרו המם־כפים קורס את כשסיימתי כן, לפני שבועות

יוצאי־מארוקו. של וכיתה יוצאי־פולין של כיתה בין לבחור יכול
 היתה שהבחירה מוכיח זה כיום, חי אני אם שבחרתי. כפי בחרתי

טובה.
 הראשון הממלכתי בביקור בגין למנחם נלוויתי שנים כעבור

 מפואר, היכל מול היסטורית, חגיגית, בסעודת־ערב במצריים. שלו
 בצבא גנרל בן־גילי, גבר היכרתי השלום, של הקסומה באווירה
 על פיקד הוא התל. על יום באותו היה שהוא הסתבר המצרי.

המרגמות.
 היה לא שיכורי־השלום(אלכוהול היינו רגע באותו התיידדנו.

 שדות אל החוזרים ותיקים של כדרכם זיכרונות, החלפנו שם).
 כיס־ לוחמי של כנס ביחד ניזום העת שבבוא החלטנו נעוריהם.
הצדדים. משני פאלוג׳ה
 התל לרגלי שהיתמר העשן בגלל אולי באה. לא עוד העת

שם. כשביקרתי
 אולי התל. על להתקיים יוכל הוא כזה, כנס אי־פעם יתכנס אם
במ ונקשיב אשקלון, של הים לעבר בשקיעת־השמש ביחד נצפה

לרוח. קלה שעה שך
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