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 על גם מרותו את להטיל השתדל הוא

 גרמו בתוהו׳ עלו מאמציו אך זה. מיבצר
וחיכו סכסוכים של בלתי־פוסקת לשורה רק

 חיפה מחוז בפיקוד שלטו עוד כל כים.
 דורי יעקוב כמו וגאים, חזקים אנשים

 להקריב ם מ־כג היו שלא שאלתיאל, ודויד
 של האישיות לאמביציות ההגנה צרכי את

 כשהיה רק אטום. בקיר הלה נתקל חושי,
 חושי הצליח יותר, חלש איש המחוז מפקד

ה בתוך כל־שהיא זה אח לעצמו לקנות
ארגון.

בעוצר בוצע הפיצוץ
חושי. לטובת המאזן השתנה 1946 בשנת

פש אדם עתה עמד המחוזי הפיקוד בראש
 שלום לקנות ביקש היא מקודמיו. יותר רני
המקומי. לדיקטטור וויתורים על־ידי בית
 האורחית המיפקדה חבר היה חושי אבא

 כאדם פנים מעמיד החל והוא המקומית,
בענינים. המצוי

הת בהדרגה ררה ע מפקדם של חולשתו
המפק פק־דיו׳ בין והולכת גוברת מרמרות

חיפה. מחוז של והבינונים הגבוהים דים
מו־ בחלל, מרחפות החלו מוזרות שמועות

מק החלו ם המפקד למדורה. שמן היפית
 לא ההגנה ארגון של סודות ששום פידים
חושי. של לאוזניו יגיעו

במת ר שימס חישי באבא חשד לא איש
 שהכירו המפקדים׳ אולם לאויב. סודות כוון

 את שציין יצר־הפירסום־העצמי את היטב
 (בפי חושי כי חששו ומעולם, מאז חושי
שויץ ״איש :ילידי־ח־כה המפקדים אחד

שם!׳׳)  כדי בהיסח־הדעת, סוד,ת יגלה ורו
ידי על ד וביח הבריות, על רושם לעשות

האנגלים. דיו

 עוד חיפה של חשיבותה גברה בינתיים
 באחד מלחמת־ההעפלה. החרפת עם יותר,

 אנה לפוצץ עצמה על ההגנה קיבלה הימים
 למקום החבלנים בהגיע בנמל. מסוימת

 עיצר טל ה. — נתגלה סודם כי להם נפברר
 הופקדו הבריטים של מוגברות ומשמרות

יתכן זאת. בכל בוצעה הפעולה הנמל. על
 התנגדותם אילם — במקרה נתגלה שהסוד

 הגיעה חושי לאבא המקומיים המפקדים של
ם אותו מאז  העליון הפיקוד גם לשיאה, י

 להמשיך אפשרות אין שוב כי עתה הבין
 למנות חיוני צורך יש וכי הקיים במצב

 שלא בלתי־תלו׳, אדם המחוז מפקד לתפקיד
לחושי. עוד ייכנע

 הארצי הפיקוד בחר מעמיק קול ש אחרי
 שכנו נען, ממשק מוצק גבר כרמל, במשה

 ואליל הארצית המפקדה ראש של בקיבוץ
 למינוי התנגד חושי גלילי. ישראל ההגנה,

 כרמל של בואו שעם ידע הוא כוחו. בכל
 נכנע לא הפעם מידיו. ההגנה תישמט
ללחצו. הארצי הפיקוד

הלוחמים בגב כיןס
פקודיו, את החדש המפקד איכזב תחילה

מיד■ ייפסק חושי אבא עם המגע כי שקיוו
 יוכל לא כי כרמל משה גם חשש אולי

 כל על חושי. אבא בלי העגלה את להזיז
 אבא עם התיעץ מפקדרן, רוח למורת פנים,
 המיפקדה חברי שאר עם מאשר יותר חושי

המקומית.
שכרמל ״ידענו :המפקדים אחד מספר

 מרה גלולה יהיה ושהמינוי חזק אדם הוא
לפשרות. מוכן היה כרמל אולם לחושי.

הציבור, לעזרת זקוקים שאנו לנו אמר הוא
 ששום ידענו אנחנו חושי. בלי ילך לא ושזה

״חושי את תספק לא פשרה !
משר, של מאמציו אף על צדקו. המפקדים

 למצב להסכים מוכן חושי היה לא כרמל.
 ובלי בלעדיו ההגנה החלטות יתקבלו בו

 הימים באחד קיצוני. צעד נקט הוא אישורו.
לישי להופיע בכלל חדל 1947 באוקטובר

 שיחרור ועד ומאז המחוזית, המיפקדה בות
 פיקוד בין מגע כל לחלוטין נותק חיפה

 דריסת לו היתר, לא חושי. אבא לבין ההגנה
 על מושג שום לו היה לא בהגנה, רגל

 עמה שיתף לא והוא ומיבצעיה, תכניותיה
פעולה.
 המחפירה משמעותו כל את להבין כדי

הגור הימים לאותם לחזור יש זה, צעד של
 מעפיליה .את להוריד ההגנה נסיונות ליים.

נכשלו, כבר הארץ חופי לאורך בחשאי

₪ינאי הנוער במלחמת
 המאבק מלכותו. הוד צי של המצור נוכח
את מביאים היו האנגלים :לחיפה עבר

מכ היתר׳ ההגנה לנמל, המעפילים אניות
 המוני את מגייסת אזרחי, מרי על ריזה
המוני. לקרב הנמל אל אותם ומורידה העיר

 הכל־יכול שליט של הפעולה אי־שיתוף
 ההגנה מיפקדת עם חיפה פועלי מועצת של

 ביותר. קשות לתוצאות מיד גרם זה במאבק
 במאבק ומוחשית ברורה חבלה זאת היתד,

 והמע־ הלוחמים בגב סכין תקיעת ההגנה,
לים. פ

,חוש של הפרטי הצבא
 יתיש זו חבלה שעל־ידי חושי קיווה אם

 מ,-ה. טעות טעה המקומי, הפיקוד עצבי את
 כל התלכדו מאחוריו אשר המחוז, מפקד

 הוא מעמד. החזיק המקומיים, המפקדים
באמ נקט העליון, לפיקוד המצב על הודיע
 בחיפה ההגנה את לקיים כדי הדרושים צעים
הארצית. המרות לפקודת עצמאי, ככוח

ידי המחוז פיקוד לאזני הגיעו בינתיים
 מסוימות התרחשויות על מאד ברורות עות

 אז, שעמד חיפאי ארגון הפוסל, בפלוגות
 והמוחלטת האישית לפקודתו היום, כמו
מח אורגנו הפועל פלוג!ת חושי. אבא של
 ידיעות קיבלה ההגנה חוזקו. הן דש•
 בעיקר נשק, של כמויות רכשו ,פלוגותשד

 שמואל עמד בראשן ואקדחים. רימוני־יד
להתעמלות. מורה ביאליק, (״דה־סוטו״)

 החל חושי אבא : ספק כל עוד נשאר לא
כוונ שכל מחתרת חדשה, מחתרת באירגון

ול ההגנה יסודות תחת לחתור היתר, תה
 מ־־נר, אשר המוסמך, המפקד נגד העמיד
 הסר מזוין גוף הארצי, הפיקוד על-ידי

בלבד. חושי אבא של למרותו
 לאזני הגיעו לא ידיעות שום : (ובסוגריים

 זו חושיסטית מחתרת פירוק על הציבור
 על מעולם נמסר לא המדינה. הקמת אחרי

המ שלטונות לידי הנשק כמויות מסירת
 שארגון החמור לחשד מקום איפוא, יש, דינה•

 להתקיים, ממשיך עודו זה חצי־מחתרתי
 דה־ שביאליק העובדה ונשקו. ציודו על

 בחושיסטאן, השני לאדם בינתיים הפך סוטו
עו ימינו יד רו  חושי אבא של המבצעת וז

כן אם זה. לחשש היא גם מסייעת עצמו,

 על גם אור להטיל זה חשש עשוי הדבר,
 הארץ את שהסעירו מעשי־הטרור פרשת

הזה.) ם ל חסו ב הגילויים התחלת מאז

פאדקוז זורע ,חוש
דצמ בראשית העצמאות, מלחמת כשפרצה

של יחסיו :כך המצב היה ,1947 בר
 לא הוא תקים, מג היו ההגנה עם חושי
 שלו העצמאית המחתרת פעולה, עמה שיתף

והלכה. התבסכד,
 לחלוטין חושי אבא טעה הפעם אולם

בחשבון.

 הקצה מן המצב את שינתה המלחמה
 נדחקו המפלגתיים העסקנים הקצה. אל

 של ההמונית ההתלהבות זרם על־ידי הצדה
 האדיר חושי אפילו נפשו. על שלחם עם

האופק. מן נעלם

 לעזרתי, זקוק היה לא שוב ההגנה פיקוד
 להפריע מסוגל עוד היה לא גם עצמו והוא

 הסמכויות כל את לידיה נטלה ההגנה לה.
 לא והציבור לה, דרושות שהיו האזרחיות

 צורך היה אם מכשול. שים בדרכה שם
 קול־קורא המחוזי הפיקוד הוציא במכוניות,

 המכריע ברובו והציבור החיפאי, לציבור
מע סרבנים היו אם לקריאה. ברצון נענה
 בכוח. עליהם מרותה את ההגנה הטילה טים׳

 כסף, :ביקשה אשר כל את קיבלה ההגנה
רכב. אולמות,

 של הציבורית קרנו הגיעה לא■ מעולם
 לב שם לא שוב הציבור כזה. לשפל חושי

 עם במישרין קשורים היו שלא לאנשים
 במלחמה, תפקיד ללא חושי, המלחמה. מאמץ

 ה־ על ידיעה ללא ההגנה, עם קשר ללא
 עובר היד, ההיסטוריה, את שעשו מיבצעים

בטל.
 בפעם קיומו הורגש חדשים ארבעה כעבור
 היה הגדול הקרב ההגנה. בשורות הראשונה

 על זו . מערכה משמר־העמק. על נטוש
 על כנראה, השפיעה, השומר־הצעיר משק

 אמנון שחתנו חושי, אבא של מצב־רוחו
 איש סיפר השומר־הצעיר. איש היה לין

נד הקרב ״באמצע : חיפה פועלי מועצת
 וזורע בעיר מסתובב חושי כי לשמוע המנו

לשמוע שרצה מי לכל אמר הוא פאניקה.
י




