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 .בלתי-נלאית, בשקידה בשקט,1 שוממים. היו הרחובות
 את הליכוד מכוניות הובילו כשיגרתי, שניראה במיבצע

 נראו ולא כימעט אחרות ממנחות הקלפיות. אל הבוחרים
 ברחובות ששלטה המערך, של הכבירה המכונה בשטח.

מלכת. עמדה כאילו קודמים, בימי־בחירות
 כרעש לא אליהו, הנביא של כסיפורו כמו

 ששינה המאורע המהפכה. התחוללה כאש ולא
 העולם, כיוון את אף ואולי המדינה, גורל את

על־טכעי. כימעט מפחיד, מוזר, כשקט אירע
 אותם גם הכל. את הדהימו הן התוצאות, נודעו כאשר

 שהצליחו. להם כשנסתבר הופתעו המהפכה, את שחוללו
 עצרו לליכוד, קולותיהם את שנתנו הבוחרים, הטוני

 בליבם חשו מהם מעטים לא בתדהמה. נשימתם את
 את משקפצו עתה, ופחד. ספק של תחושה רגע באותו

שגו. לא אם בטוחים היו לא הגדולה, הקפיצה
בחייו, הראשונה בפעם אולי נתפס, עצמו המנצח

 פיק־ תחילה מכולם. יותר שהופתע יתכן מוכן. נאום בלי
 לאחר בטלוויזיה. ששודרה המדעית התחזית במהימנות פק

 את להכין כדי שלו, הכרזת־הניצחון מועד את דחה מכן
 לידו יעמדו למען בנותיו, ׳ושתי אשתו את ולהזמין נאומו

המאולתרת. המצולמת בחגיגה
 הראשונה, בפעם המדינה אותו ושמעה ראתה כך

 בני־מישפחתו, מוקף :בראש־השילטון החדש בגילגולו
 את נס על מעלה פסוקי״תנ״ך, מצטט כשהוא כיפה חובש

דבוטינסקי. זאב
 לתודעת חרר רגעים כאותם רק כי ייתכן
 כמה עד שחל, השינוי גדול כמה עד הציכור

 כאופי רק לא כתפקיד, מקודמיו האיש שונה
הרוחני. עולמו ככל אלא זכמוצא
 המושג נולד אחר, ?טלוויזיוני בשידור לילה, באותו
אירע. אשר את מיצה לא הוא ״המהפך״.
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וההר מוחמר •
 כסערה מהפכה מצטיירת הרומנטיקאים, עיני

 על צעירים לוחמים עולים שבה כבירה, היסטורית /
 הזקנים השליטים את מתוכו מסלקים השילטון, מיבצר

חדש. דגל ומניפים
 יותר .דחוקה להיות יכולה אינה תמונה שום

הישראלית. כמהפכה שאירע ממה
והח ,64ה־ ליום־הולדתו התקרב לשילטון שהגיע האיש

שאו השליטים, כימעט-קטלני. מהתקף־ילב עתה זה לים
 שנים בעשר ממנו צעירים היו השילטון, ממיבצר סילק תם

 שנים 50 לפני נרקם המיבצר, על שהונף הדגל, לפחות.
ויותר.

 השיל■ על הסתער לא כגין מנחם — וכעיקר
אליו. כא השילטון טון.

 :הפסוק על רבות פעמים בגין חזר המהפכה אחרי
 אותו השמיע הוא שנים...״ 29 במשך בסבלנות ״המתנתי

 חגיגית בארוחת-ערב קארטר, ג׳ימי הנשיא באוזני גם
 אורך ואת סבלנותו את להדגיש התכוון הוא הלבן. בבית
באופוזיציה. שבילה הזמן

 עצי כגין שסבר מכפי אף יותר ־־ץ
 שאירע למה המושלם הדימוי את
כא. השילטון המתין, כגץ :

מסויים. במקום בגין מנחם עמד המדינה,
או ימינה הזה המקום מן זז לא השנים

מחו במקום, תקוע היה הוא אחורה. או קדימה שמאלה,
 במקומו, ישתול שעץ כשם המוחלטת, באמונתו ׳אליו בר

לשורשיו. מחובר
 מנחם וכין ישראל עם כין הגדול המיפגש

 ישראל, עם לקראת זז שכגין מפני בא לא כגין
כגין. לקראת זז ישראל שעם מפני אלא

מוחמד. אל שבא הוא ההר ההר. אל בא מוחמד לא
 האשימו לשעבר אנשי־אצ״ל מבין בגין של יריביו

 שנים במשך זיו. מדומה פאסיביות ביגלל פעם לא אותו
 לשילטון,״ להגיע ירוצה אינו ״כלל שבגין האגדה הופצה
 כל אין כי יודע ש״הוא האחריות״, מפני פוחד ש״הוא

נמ הוא טענו, כך לכן, מדיניותו.״ את להגשים אפשרות
 את להביא היה שיכול מכריע, מעשה מכל במודע נע

האופו כראש בטוב חש הוא ׳בעצם לשילטון. תנועתו

 באחריות נושא אינו אך ומטיף, נואם כשהוא זיציה,
 בממשלת־הליכוד־הלאומי חבר כשהיה ולראייה: כלשהי.

 מבלי ממנה, לפרוש כדי הראשונה ההזדמנות את ניצל
לכך. סבירה עילה שהיתר,

 שהמלאכה כך על מצביעים גם מותחי־הביקורת אותם
 הוא שרת אריק אם כי בגין, לא אחרים. בידי נעשתה
 היה לא שבילעד״ו הליכוד את שנים, ארבע לפני שהקים,
 את ניהל וייצמן עזר אם כי בגין, לא אפשרי. הניצחון

 רעיוני תוכן כל הועלם שבה המוצלחת, מערכת־הבחירות
 השיל* את ״להחליף הסיסמה על הבילעדי הדגש והושם
 על־ידי פעולה מכלל המכריע ׳ברגע שהוצא בגין, טון״.

אותה. ניהל ולא לתעמולה, נושא שימש שלו, התקף־הלב
המטרה. את מחטיאות האלה הטענות כל

 לא הוא האיש. של מניצחונו גורעות הן אין
 מעשה כיגלל כלשהי, תחבולה כעזרת ניצה
י ניצח הוא מרשים. פעלול או גאוני נ פ מ  

ה י ה , ש ם שהיה. כמקום ש
 עם־ישראל הגיע באשר במקומו. המתין ישנה 29 במשך

 בדיעבד מיקרה. היה לא זה המיפגש. נוצר — מקום לאותו
 מנחם אחרת. לקרות היה יכול לא זה כאילו נראה זה

 אף פיקפק לא העליונה, בהשגחה המאמין עצמו, בגין
יקרה. שזה השנים, 29 כל במשך לרגע,

ראשון נסנק אלוהים

דוגי של קאריקטורה
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בעצמו. ובוטח עצמו עם שלם ומגודר,
קיצונית. לאומנות של עולם זהו

— הכל חזות את ׳בלאומיות הרואה התורה — לאומנות
 בחשיבותה להכיר אדם יכול קיצונית. להיות צריכה אינה

 אותה, לחייב ואף היסטורי, כגורם הלאומיות של המכרעת
 כל על שליו האומה של מוחלטת ׳בהתנשאות לדגול מבלי

העולם. אומות
 היא יותר. הרבה קיצונית היא נוסח־בגין הלאומנות

 עליון, כערך רק לא עם־ישראל של הלאומיות את מעלה
 מזכותה במודע. מתעלמת, היא בילעדי. כערך גם אלא
 את כלשהי בצורה סותרת זו אם אחרת, אומה כל של

 היהודי בעם רואה היא אין היהודי. העם של האינטרסים
 גאוניותו, — הסגולי ערכו מבחינת במינו מייוחד עם רק

 התרבותית. כושר־יצירתו גבורתו, ׳מוסדו, מוחו, אצילותו,
לו. להשתוות היכול בעולם עם שאין בטוחה היא

אחד. כלאום רק המכירה לאומנות זוהי
 ״אנחנו״ בין ׳אוטומטית הכל ׳מתחלק זיו, תפיסה לסי
 כל את העולם, כיל את כוללים ,״הם״ ׳כאשד — יו״הם״

אנטי אלא לכאורה, ׳אינם, אלה כל יהודי. שאינו מי
 וקרוב- בעבר, הרי בהווה לא אם — ורודסי-יהודים שמים

בעתיד. גם לוודאי
 ׳הנעשה בל ייחודנו, ביגלל לנו. הכל מותר הזה בעולם

 מעצם בלתי־ימוסרי נגדנו ■הנעשה וכל מוסדי, ההא למעננו
 תסיסה זוהי — תעמולה או התחסדות זיו :אין טיבעו.

הדברים. ׳ממהות הנובעת
 בכוח או בפועל סאויייבים האחדים העמים יכל ׳ראיית

 מישפימה התא חד-יממדית. פשוטה, ׳תטונת־עולם יוצרת
 בעלי כלפי בעולם. הפועלים הכוחות ראיית על גם

 הם שאין ״מציאותיים״׳ הם שאין תמיד נטען התפיסה
 אינה זיו טענה ואולם ומאזדהכוחות. יאת ׳כראוי ׳מעריכים
 כי בלתיירלוונטתת. כתמעט היא לדידם, אותם. ומטרידה

 מתעלמים הם לגמרי. אחרת !מציאות עומדת עיניהם לנגד
שהכוח משיוכינעים ׳בהיותם הקיימים, הכוחות ימן במודע
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