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אחדים מן האסונות הגדוליס כהיס
טוריה האנושית נגרמו ?ןל־ידי אנ
שים מסוג זה.

סיגנונו התפעלות בקרב החטיבות הלו
חמות ,אשר .מעשיהן היומיומיים האפילו
במהירות על זכר עלילות אצ״ל.

דיו־יאסין 111־111׳ מים

פרשת דיר-יאסין עוררה כנו
כחידה ,ודא ידענו כאיזו מידה
מעורב כה כגין אישית.

^י ל ח מ ת המחתרת העיברית היתד,
אחת מימילחמות־ד,שיחדור הנדירות
בהיסטוריה שלא היתה מלווה במילחמת-
אחים .את העובדה הזאת יש לזקוף לזכו
תו של בגין .אך גם אלה מאיתנו שהערי-
כחזו על בך ,התקשו למצוא בקירבם אהדה
לסיגנונו .איכשהו ,גם מרחוק ,הרגשנו ש
הוא ״לא משלנו״ ,שהוא הביא עימו סיג־
נון שהיה זר לנו לגמרי.

פגשתי את בגין אישית רק כעבור
שנתיים־שלוש ,כאשר ביקרתי בכנסת,
וכאשר ריאיינתי אותו בביתו.
ראיתי לפני אדם שהיה שונה מאד מן ה
מפקדים שהכרתי באצ״ל ,ולאחר־מכן ב
הגנה ובצה״ל .נימוסיו היו אירופיים מוב
הקים .הוא נשק את ידי הנשים .הוא דיבר
אלי בגוף שלישי ,גם כשעניתי לו בגוף
שני ,והמשיך במינהג זה במשך שנים רבות.
)נזכרתי בכך לפני כמה ימים ,כאשר האזנ
תי לעימות הטלוויזיוני בנוסח ״מנחם ,אתה
טוען כי...״ ו״שימעון ,אתה אומר ש...״.
זה נשמע מלאכותי ,מפני שהיה ברור כי
בגין אונס את עצמו לדבר בסיגנון
לא-לו(.
במשך השנים ראיתי את בגין פעמים
רבות .בגין שקרא להסתערות על הכנסת,
בעת הוויכוח על הסכם־השילומים עם גר
מניה .בגין המשופם ,שהאופנועים דהרו
לפניו במסע־ר,בחירות של  .1955בגין בשע
תו הפאתטית ביותר ,בעת הקומדיה הגדו
לה של ״ברווזי־מים״ ,כאשר תרגיל של
גיוס גרם לבהלת־מילחמה ביגלל טעות של
האלופים מאיר זורע ויהושפט הרכבי .בגין,
שקיבל את הידיעה על הגיוס בשעת נאו
מו בכנסת ,מיהר לברך את צד,״ל היוצא
להגן על המולדת מול פני האוייב —
מבלי שיידע מי האוייב ,ועל מה המילחמה.
)חיפשתי באחרונה את הנאום הזה בדיב־
רי־הכנסת ,ונוכחתי לדעת כי עבר שיפוץ
בדיעבד (.בגין שבור ורצוץ ,אחרי ששמו

הסיגנון הבומכוסטי המנופח •טל
שידורי אצ״ל ועיתוני-המחתרת
שלו ,שהיה רווי רגשנות משתפכת.
נבדל מאד מן הסיגנון הצברי ,ה
ענייני והיכש של ׳טידורי ההגנה,
שהיה קרוב לליכנו הרכה יותר.
מעשי־ד,גבורה של אנשי אצ״ל היו אמי
תיים ,וגם מי שלא הסכים עימם מוכרח,
היה להעריצם .אפשר היה גם להעריץ את
בגין האיש ,שהיה בלי ספק נורה בו־
במקום ,כמו שטרן ,אילו נלכד .אך איך
אפשר היד ,לסבול את הלאומנות החשוכה
ואת המיסטיקה הדתית של תעמולת אצ״לי
סיגנונו האישי של בגין הדהים אותנו
לא פעם .במהלך מילחמת־העצמאות ,שבה
שירתתי בשורות גדודי-ההגנה )שהפכו
לאחר־מכן לצד,״ל( נתקלנו בסיגנון זה,
שניראה לנו זר ומוזר .זכורני כי בימי
פרשת אלטלנה ,שבה מילאה הפלוגה שלי
תפקיד צדדי ,נדהמנו לשמוע מפי חברים.
ששמעו את בגין ,שהוא בכה בפומבי .כאשר
עלה בגין סוף־סוף מן המחתרת ,לא עורר

הנואם

משכיל ופרימיטיבי ,מקסים וברוטאל
אל תמיר נעץ את הסכין בגבו וניסה לפלג
את המיפלגה.
כלפי שבועון זה היה בגין תמיד קו
רקטי ,על אף הניגוד התהומי בדיעותינו.
אף פעם לא סירב להתראיין אצלנו ,וכאשר
נכתבו עליו דברים חיוביים — לא שכח
להודות על כך ,תכונה שהיא נדירה להפ
ליא במדינה זו.

!

״...שבור ורצוץ...״

ך* איטר :בחרתי לראשונה לכנסת,
^ לפני  12שנים ,נאמר לי כי קיים בה
כלל :אין קוראים קריאות־ביניים למנחם
בגין .נאומיו הם יצירות־אמנות .כאשר שח
קן דגול עומד על הבמה ומכריז ״להיות
או לא להיות ,זוהי השאלה!״ לא יקרא
איש תרבותי מן האולם ״ומה התשובה ז״
החלטתי להתנגד לסטאטוס מייוחד זה
שהוענק למנהיג חרות .בעת אחד מנאו
מיו הראשונים באותו מושב .כאשר הכ
נים לדבריו הפסקה דרמאתית ,זרקתי לעב
רו קריאת־ביניים אדיבה.
התוצאה היתד ,מפליאה .הבעות של תד
המה הצטיירו על פני חברי המערך ,הבעות
של חלחלה על פני חברי גח״ל.
הבית כולו כלא את נשימתו .מה יקרה?
האם יירד ברק מן השמיים ויכה את בן־
הבליעל ,המחלל את כבוד יופיטר? האם
תפער ריצפת הכנסת את פיה ותבלע את
הפושע המחוצף?

לרגע עמדה הדממה כאולם .ואז
פנה בגין לעברי ,והשיב לקריאת-
הביניים באותה אדיבות שבה
הצגתי אותה.

עם אשתו עדיזה
״...ישר מאין־כמוהו ,בלתי־מוסרי ביחסי עמים..,״

רגע חולף זה קבע את היחסים בינינו,
במשך שמונה השנים שבהן שירתנו יחד
בכנסת .הניגודים בינינו היו תהומיים ,והם
נתגלו מחדש בכל ויכוח מדיני .אבל היח
סים היו קורקטיים ,אדיבים ,ואף למע
לה מזה .לא פעם ישבו חסידיו במיזנון
הכנסת ועקבו במורת־רוח בולטת אחר מנ
היגם ,ששוחח בידידות עם הבוגד עוכר־
ישראל ,סוכנו של עראפאת .הם לא הבי
נו את יחסו אלי ,וגם אני עצמי לא ידעתי
אם לראות בו גמול על חטאי־נעורי באצ״ל

או מחמאה לפעולתי הפרלמנטרית .על כל
פנים ,גם ברגעים נרגשים ביותר ,כאשר
התנגשו על דוכן הכנסת באופן קיצוני,
שמר על יחם ג׳נטלמני.
ערב מילחמת ששת־הימים ,אחרי שנכ
נס לממשלת הליכוד הלאומי ,קרא לי לאחת
מפינות בניין הכנסת והציג לפני מיש־
אלה  :מאחר שהוא מעריך את העולם הזה
כביטאון שיש לו השפעה רבה על הנוער,
הרי עלי לעשות את הכל כדי להעלות את
המוראל בימי־החרדה .השבתי לו כי אני
רואה במילחמה ,המתרגשת ובאה ,מיל-
חמת־מגן צודקת ,ובוודאי אעשה את הכל
כדי לשמור על האחדות הלאומית במיב־
זן זה.
כעבור כמה ימים הגיע תורי שלי להציג
לו מישאלה .המילחמה תמה .הגיעו אלי
ידיעות מוסמכות שמשה דיין ציווה להרוס
ארבעה כפרים באיזור לטרון ,וכי התחיל
להרוס באופן שיטתי את העיר .קלקיליה,
פניתי אל הרמטכ״ל ,יצחק רבץ ,אל שרי
מפ״ם וגם אל השר מנחם בגין ,בתביעה
נמרצת להפסיק את ההרס .אמרתי לבגין
שהדברים סותרים לחלוטין את כל הצ
הרותיו על טיב השילטון הישראלי ,ושעם
כל התנגדותי לדרכו ,אני מכיר אותו כ־
איש־אמת .בגין הבטיח לבדוק את העניין.
הריסת קלקיליה הופסקה .איני יודע אם
היתה לבגין יד בהחלטה זו .כיום עומדת
קלקיליה על תילה ,שלמה ומשוקמת .אר
בעת הכפרים נמחקו מעל פני האדמה.
זמן מה לאחר־מכן הגיעו לידיעתי סיפד
רים על מעשי־זוועה .פניתי לרבין ובגין
והדברים י נפסקו .אינני יודע אם היה זה
תודות לרבץ או לבגין או לשניהם.

ומסות ב9ורנוע
■פאכי מכפה ל ה פ ץ אח מאיש ,אני
חושב על תמונות מסויימות שנחרתו
בזיכרוני.
יפעם הלכתי עם אשתי לראות סרט צ׳כי
על גורלה של■ אשד ,יהודיה בימי השואה.
ישבנו ביציע ,וראינו מאחור את בגין
)המשך בעמוד (28
27

