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 לדברי באורך־רויח להקשוב בישיבות, אנשים ;עם !למתווכת

 מקורביו. מפי אמיתית ביקורת סובל הוא אין אך הזולת.
 הוא־ בכנסת ׳סיעתו ;וחבר מוורשה חברו מרלין, ׳שמואל
 ׳שמתח !אחרי ׳שלום לו להגיד חדל בגין כי טוען שונה,
 מעמיתיו רבים עשו וכך מבגין, התרחק הוא ביקורת. עליו

דומה. סיבה ביגילל השונות, בתקופות
 לא ההא אובייקטיבי. !מאדם ההייפך ההא הגדול הנואם

 מילה שבל האמין לולא גדול, נואם להיות היה יכול
 ומובנת־מאליה. בי,לעדית צרופה, אמת היא ;מפיו היוצאת

 האובייקטיביות. ישיא שהוא לעצמו ולדמות יכול הוא !אך
לגמרי. בזה משוכנע בגין

 ולאחר והשה, ׳מתקופת יחברו הוא גם יליךמור, ׳נתן
 אנקדוטה כך על מספד לח״י, כמנהיג ומתחרהו מכן

 לדון !פדי □מחתרת, בגין עם נפגש 1944ב־ משעשעת.
 שאל ולח״י. אצ״ל בין שיתוף־פעולה של באפשרויות

 למיסגרת וניכנס הצעתך את *שנקבל ״נניח ילץ־סור:
 חילוקי.־ יתגלו הטבע, בדרך אם, יקהה מה מאוחדת.

 ד׳ יפריע !מי האירגונים? ישני בין ריעות
 אובייקטיבי.״ ״בורר :בגין השיב
 ילין־מור. שאל הבורר?״ יהיה ״ומי

 גמורה. ברצינות בגין, השיב ,,אני!״
 אדם בחיי הפרתי לא כי ״הופתעתי. יליךסור: מספר

!ממנו.״ אובייקטיבי פחות
שומעיו. את רק משכר אינו הגדול הגואם

כעצמו. גם משתכר הוא
מנאומיו אחד אחרי היטב. הדבר ניסר ׳בגין !אצל

 שד כחייו הגדודים המאורעות כל בימעט
 הנאומים כין והיו — כגאומים קשורים כגין

סרות. לתוצאות שגרמו
 מעבודתו, ונהנה בנאומיו, פולין את שיחרוש בתקופה

 אחיו, של לגלגניו׳ת העירות ;מפני להתגונן פעם לא נאלץ
 היה יכול לא המבוגר האח של המתימטי המוח הרצל.

 ״מנחם,״ :הצעיר האח של הריטורי ההיגיון עם להשלים
אמור שיואל, היה  דמגוגיה! זה היום? אמרת מד. לי, ̂,
׳תוכן?״ לזה ייש

 אלדד ישראל הד״ר מתאר ראשון מעשר בסיפורו
 בתקופה ולח״י, אצ״ל ההגנה, מפקד ישיבות את ׳(׳שיייב)
 במיסגרת פעולה המחתרות שלוש !שיתפו שיבה הקצרה
 לח״י: מנציגי כאחד בחן השתתף !אלדד המרי״. ״תנועת

אלה. בפגישות הראשי הנואם כרגיל, הוא, ״מנחם
 הוא חזק. תמיד ׳והנאום לו. מוכן !ונאום תמיד ;בא הוא

 המסקנות את !מוציא הפוליטי, המציב !מניתוח תמיד מתחיל
 אך רב, זמן תמיד נמשכים דבריו ההצעות. את ומציע

רב.״ ׳ובהגיון יפה בנויים חם
 בפגישת שהשתתף האנשים, נתן!אחד ׳מאד רחמה תיאור

 האנשים. שני סיגנונות בין גדול הבדל ״,יש :בגין־קארטר
 מסיק עובדות, בסקירת פעם ■בסל דבריו את יפותח ׳בגין
 ישר מתחיל קארטר להצעות. בסוף ומגיע המסקנות את
 התכוננו שבני־ושיחו מניח הוא המעשי. הצד מן הסוף, מן

 לפרט צורך ושאין וברקע, ;בעובדות ,ומצויים לשיחה
11 אותם.״

 בגין של הראשונים שהאזין,לנאומיו קסיטלר, ;ארתור
 הבטחה בסיפרו עליהם מותח המחתרת׳ ימן יצא סשזד.

 ,״האזנתי :האח ביקורת את המזכירה ביקורת, והגשימה
 באולם בתלקאביב, בגין של הראשון הפומבי לנאומו
בריחו־ מצטופפים כשאלפים כיפת־השמיים,״ תחת קולנוע

 בירושלים העצמאיות ליחידות־אצ״ל יימסרו יממנו 207־
 עדיין למדינה, ■ריש,טית אז סופחה לא שירושלים (,מכיוון

 שאר את עצמאיות). כיחידות ולח״י אצ״ל כוחות יבד. פעלו
 לצבא. שהצטרפו אצ״ל ליחידות לייעד בגין תבע 8070,ה־

סירב. גלילי
 האוניה, את ששלח האמריקאי הוועד איש קוק, הילל

 זיו. להצעה !בחריפות התנגד בגין, עם להתייעצות שבא
 ,,אתם !בהתרגשות. טען ,מסוכן,״ תקדים יוצרים ״אתם

 ויחידות אצ״ל יחידות בין לד,פלייה אמתלה מספקים
 לצייד שלא תירוץ להגנה אחד־כך יתן זר, כצבא. ההגנה

 צריכים אנחנו תקבל. שהיא בנשק אצ״ול יחידות את
ה כל בין שיוויון ׳ולתבוע לצבא, הנשק את למסור

יחידות.״
 בהתייעצות, שנכחו לנדאו, וחיים מרידוד יעקוב בגין,
 ״התייעצנו לו: ,והודיע לגל״לי שוב צילצל בגין שוכנעו.

 יימסרו 207יש־* מסכימים ׳אנחנו שגינו. החברים. עם
 למחסני ימסרו 8070!־ז ושאר בירושלים, אצ״ל ליחידות

היחידות.״ כל !בין הצרכים לפי אותם שיחלק הצבא,
 תנאי עד־השמיעה, לדכרי כגין, תוסיף ואז

 יחידה כל לפני ינאם אצ״ל של ״כא־כוח :מוזר
 הוכא שהנשק לה ויודיע הנשק, את שתקכל
אצ״ל.״ עליידי
 ששנא בן־נוריון, אצל ד,כף יאת הכריע זד, שתנאי יתכן

 — פנים ,כל על עזה. שינאד, ׳תקופה, ׳באותה בגין, את
 יחידות לפני המייוחל הנאום את לשאת זכה לא בנק

 ההגנה אנשי פתחו דקות 10 של ׳אולטימטום אחדי צה״ל.
 בין הפתוח׳ בחוף ,השיופים שהיו ;אנשי־זאצ״ל על באש

 לנאום כדי לחוף מרידוד עם שבא בגין, התחמושת. ארגזי
הפליגה וזו האוניה, על עלה באי־האוניה, ישל במי,סדר
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 במשך לשבת הדוכן, ;מן לרדת רגיל הוא בכנסת הגדולים
 החוצה, יוצא הוא אחר־יכך נימוס. מטעמי דקות כמד,

 הברכות את צנוע ׳בחיוך מקבל במיסדרון, !ואינה !אנה פוסע
 מצועפות עיניו ויריבים. ידידים :מפי עליו המומטרות

 כעבור רצינית. לשיחה ;מוכן הוא ואין אלה, ברגעים
:כרגיל. לתפקד ,חוזר הוא שעה עד חצי־שעד,
 הטמונה כיותר הגדולה הסכנה שזוהי יתכן
 לנאומיו, נזקק שהוא :הגדול הנואם של כאופיו

 ומאחר המשכר. לסם נזקק שנרקומאן כשם
 שיחשמל ררמאתי, לחומר זקוק הגדול שהנאום

 לעשות המדינאי־הנואם עלול השומעים, את
אס אלא אינה הלא־מודעת שתכליתם מעשים

כזה. חומר פקת

וחווו־אף" ״!)תדהמת #
 בראש־ בגין מנחם של פעילותו את לתמצת פשר

 הגדול הנאום — שנשיא ■הגדולים בנאומים הממשלה
 על בקרום הנאום הבחירות, תוצאות בהיוודע שהשמיע

 לפני הנאום הלבן, ■בבית הנאום רבים״, ״אלוני־מורד,
 סיירזס לכבוד ר,סעודה ׳בעת הנאום בניו־יודק, היהודים

הכנסת. בבניין ואנס
 ברכס־הרים, בגין של חייו כל את לתאר ניתן למעשה
 שנשא בנאום החל — מנאומים מורכבות שפייסגותיו

 בברסיט־ליטובסק, בפארק .שולחן !מעל ,13 בן כשהיד,
 ומאז — כפיים לו מחאו היהודים בעומר. ל״׳ג לכבוד
 יכשר,!מחתרת גם בחיים. דרכו :את מיחיאות־הכפיים מלוות
 מלנאום. חדל לא ,אלם, ושל שינים ארבע עליו גזדר,

 נאומים־ אלא חיו לא אצ״ל של ועיתוני־הקיר הכרוזים
 בעצמו, כולם את כימעט שכתב בגין, מנחם !של בכתב

בהם. שיורה כל מתוך מבצבץ הריטורי ושסיגנונו

 — !מאכזב נאום זד, חיה מסביב. הבתים גנות !ועל סות
קונסטרוקטיבית. ׳תוכנית ללא רגשנית רייטוריקה
 ההיסטוריה עגלת את לדחוף יש שבהם זמנים׳ ״ישנם

 על כ׳שעוברים !מייד, אך ;ובתרון־אף עיוורת בהתלהבות
פקוחות.״ בעיניים הנוף את לסקור יש הגבשושית, פני

נאום או נשק •
פרשת בגין, של בחייו מנקודות־המיפנה חת

£  שלא שניים — נאומים בשלושה קשורה אלטלינה, \
שנישא. ואחד נישאו,

ה השלכים את תעדומה אופפת היום עד
 וכן־גוריון כנין כין המשא-והמתן של אחרונים

 הדרך לאורך מקום כאיזשהו האוניה. גורל על
 גידפה לפי לפחות מכוון. או מיקרי קצר, אירע
כנאום. קשור זה קצר היה אחת,
 התנהל האירועים, במרכז שהיה עד של תיאות לפי

 כאשר גלילי, וישראל בגין בץ טלפוני משא־!ומתן עדיין
 פורקים החלו אצ״ל ואנשי ׳כפר־ויתקין, ;מול עמדה האוניה

בביטנה. שהובאו הגדולות ׳כטויות־הגשיק את
 למנוע ביקש ׳תחילה האוניה. ׳מבוא השש בגין :מנחם

 שהאוניד, לו סשניסתבר הצרפתי. הנמל מן הפלגתה את
 גם אך יוגוסלבי. ולנמל אותה להסיח ביקש יצאה, כבר
 היא הארץ. הוף אל הגיעה והאוניד, הצליח, לא זה דבר

 אך בתל־אביב, פרישמן רחוב !מול לעגון צריבה היתד,
 החוף הוקף שם לבפד־ויתקין. ההגנה, ובפקודת נשלחה,
חסלמ״ח. בכוחות
ש בתנאי אך לצבא, הנשק את למסור הסכים בגין

מאז. שנהרס בן־יהודה, ברח׳ גן־רינה, קולנוע *

 רחוב מול המקורי: יערה שר,יתד, לניקודה לתל־׳אביב,
פרי׳שמן.

הנני ״נאום #
בסיפרו. אלדד ישראל מספר השני הנאום ל *,9

 בגין של העיוורת אמונתו על ביקורת מתח הוא גם
הנאום. בכוח

 על בתל־אביב) (שעברו הרמקולים הודיעו ״!כאשר
 רחוב מול האוניה סיסוץ מעל יישא (בגין) שהוא הנאום

 ולא !׳,הצגה :והקצרה הראשונה תגובתי היתד, פר״שימן,
טרגדיה. ליד,׳פך זו הצגה שעתידה כמובן, ידעתי,

 חיסכון לנהוג חייב גדול ריטורי כישרון ״נם
 לנצלו. כדאי כהן הנסיכות את ולדעת כעצמו,

 ככיטוי לי נראה נושא־נשק סיפון מעל נאום
 עלותו עצם כן, על יתר לראווה. חולשה אותה

תיאטרלית... כעיני נראתה לאוניה
שפת־הים, על הצהריים, אחרי ארבע בשעה ״ההצגה

 האוניה. לעבר ...פקודת־האש ׳באד, במקומה נתקיימה. לא
 !מאד, תקיף ומאד, חריף חיה שהוכן שהנאום ׳משער אני

 האסון... שלאחר !מהנאיום פטד, פי ודאי ומאד. ;משכנע
 באזעקת־ היד, לא מעשי־תועלתי שכל ׳ששום מניח אני אך

לנאום. להאזין ההמונים
 היה — העיר ואת ליסבוש יכוונה היתד. ׳באמת ״אילו

י זו שכוונה מכיוון ;אך בזך״ ׳משהו היגיוון עוד ר ע צ ל  
 !מעשית תועלת ׳וגם היתד״ לא ואלדד) של (ההדגשה הריב
 להשתחרר יכול אינני !בזה, היתד, לא הנשק הורדת לגבי

 התצוגתי־האפק־ מהיסוד היד, ׳המכריע שהנימוק ©הרושם
שבדבר.״ טואלי

אולי, היה, שכינהו!אלדד, כפי האסון״, ׳שלאחר ״הנאום
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