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)21 מעמוד (המשך
 הוא בגין. מניחם נאומי !מפל ׳ביותר המפורסם הנאום

הבכי״. כ״נאום להיסטוריה נכנס
:בזעם אותו ■מתאר אלדד

הבכי. פשע יום. שבאותו הנוסף לפשע הגענו ״■ובזאת
 אותו הקול, בקע וכתי־הקפה החלונות ״מכל

הכ כיום שבדעות-מיספר, לפני זה שאך קול
 היה הוא רחבות. כוח, הביע העצמאות, רזת

מת הוא מאשר יותר — הרחב והקהל שכור.
 מה־ מזועזע הוא ובהוכחות, כנימוקים עניין

כוכה הלאומי הצבאי האירגון מפקד ״עובדה,:
 אך מזעזע ״!בכי עוקצנית: בהערה אלדד, ■ומוסיף

 וטהבכי. יותר ■החבה פורה הוא הצחוק דבר. ׳מוליד אינו
 ל!א הזה הצחוק את אויבים, המרעיד החזק, הצחוק ואת
 השלט ואין דבוטינסקי,* של מגיבוריו בגין !מנחם למד

כלום. ולא מועיל ורבי׳ ,מורי
 של שמו את לכאן צירפתי כמיקרה ״לא

 ואמרתי הרגשתי הנאום כשעת ז׳כוטינסקי.
 מגיכ היה לא ז׳כוטינסקי ואמרתי: וחזרתי

 הפלדה ממין היה הוא ואופן. פנים כשום כבכי.
כאמת.״

 של בתחנודהשידור בגין שהשמיע ■ביאום־הבכי, ואותו
 (כפי הקדוש״ ״התותח על ציווה ׳שבן־גוריון אחרי אצ״ל
 האמיר, על באש לפתוח לאחר־ומכן) ׳אותו כינה שהוא

רב. זמן לוסשך !בגין של התדמית יאת הרס בחוף, התקועה

נגאם בגין בחיי ביותר החשוב שהנאום תבן ך
 להיסטוריה ינכנם הוא בוורשה. כן, לפני ישנים עישר

החורקת״. הדלת ״נאום בשם
 ז׳כוטינסקי, זאב עם ביחסיו קשור היה הוא
סימני־שאלה. כמה מרחפים שעליהם יחשים
 ובין דבוטינסקי בין תהום נפערה 1938 שינת בסוף

״המאו בארץ. אצ״ל ובקרב ׳בייחוד הקיצוניים, ׳חסידיו
 ״המרד בעם ■להם קוראים שהערבים ,1936 •של עות״ר

 על הכריזה היישוב הנהגת רבים. הללים הפילו הערבי״,
 מוסריים ׳מטעמים — ׳ששוטה ״הבלגה״, שיל ׳מדיניות

 ז׳בוטינסקי זיאב פאסיביות. הגנה על הדגש את — ׳ומעשיים
בה. מאם הארגון זו. במדעיות תמך

ל !מפקד אז יחיאל, דויד פקד 1937 בסוף בירו אצ̂׳
 שהיה רזיאל, ביפו. העובי ובשוק פצצה להניח שלים,

 אי!ש להרוג היתד, הכוונה קשה. התלבט ,מאד, דתי !איוש
 חומר־הנפץ בכמות טעות ביגלל אך שיניים, !או אחד

רבים. וילדים ׳נושים ביניהם עשרות, נקטלו
 בית״ר, !מישמעת את הפיר בדייוםף •שלמד, בית״רי!בשם

 נוסעי נגד כושלת פעיוליתעקם עצמו דעת על ביצע
 והוצא־להורג, ׳גשפט נתפס, ראש־פעה, ליד ערבי אוטובוס

 התסיס הידבר המנדאט. בימי להורג שהוצא הראשון היהודי
האידגוך. לשורות חדשים ׳נערים ימאות הביא הנוער, את

נר כמילים כן־יוסה את שיבח ז׳בוטינסקי
קיצוני. לקו ידו את לתת סירב אך גשות,

ובית״ר. אצ״׳ל בין יריבות התפתחה ומקביל בתהליך
בית״ר ומתוך אצ״יל ■נולד לא הנפוצה, לדיעח בניגוד

ד מלי זיבוטינסק׳ ק )1938( בפולין ביח׳יר■ פ

 ׳נתגלה ׳האדירה, האימסריה את ׳שניצח המחתרת, גיבור
 בפומבי הבונד, רגשני, כאדם לפתע היושראלי לנוער

פומ להפגנת־רגשות רגילים ■שאינם לצ׳ברים, צרה. בעת
 מיליחמד, חודשי שושת :אחרי — ׳מורגלים היו ושכבר בית,

חולשה. של כסימן הדבר ניראה החוגים, לאלפי —
 דמעותיו, על הסמתחת לביקורה מאד ■מיודע עצמו יפגין

התנצלות. של בנימה המרד, בסיפרו, עליהן והוא'הגן
 וחלליה נישקה האוניה, על בדברי אדטלינה, ״׳בליל
 גדולים גיבורים ׳ונמצאו דמעות. עד ■נרגש הייתי הקדושים,

רכרוכית׳ ,לרגשנות שליגלגו החוגים, ומכל הסוגים מכל
זו.

 דמעות, יש בי יודע אני הדיגלוג. להם ״יבושם
 בהן: להתבייש צריך אינו גבר שום אשר
 להתגאות רשאי גכר כל אשר דמעות, ישגן

כהן♦״
 הגורל. פינק׳ני לא כי יודע סיפורי אחרי ״העוקב

 פעם, לא אפפני וצלמוות נעורי. משחר ידעתי וצער רעב
 אך ידעתי. לא ודמע בנכר, גם אלא במולדת רק לא

 מאידך... אלטלינה ובליל גיסא, מחד המדינה הכרזת בליל
 או דמע ■היא: ׳והברירה ייש מצילות. דמעות יש אכן

דם...״
 בימים קרובות. די לעיתים בונה •שבגין היא האמת

 הוא האחרונות (בשנים לקולנוע ללכת מרבד, היד, שבהם
 שכניו ראוהו בטלוויזיה) בביתו לצפות זאת, תחת מרבה,

 ׳נגעו כשהן בייחוד מרגשות, סצנות בעת דמעות מזיל
יהודים. של לגורלם

 ליליו שראה מפני בגין יפנה .אלטלינה יום ■במוצאי
 מפני בכד, הוא אותו, זיעז׳ע והמחאה ופצועים, התגים

 !מאשר יוותר בפניו חשיש ושהוא הדבר אירע יום שבאותו
אחים. מילהמת ■אחר: דבר כל ■מפני

 והוא ריטורי, אפקט גם היה הבכי אך
הגדול. כנאום השתלב

זדבוטינסקי, ׳של התנ״כי הרומאן גיבור שימשוך, *
וצחוק. מלך ברזל, :מיצוות שלוש בצוואתו כלל

 חלק כאשר ,1931■ב־ קם הוא הרוויזיוניסטית. התנועה או
 מאידגזך פרשו תחומי, אברהם בהנהגת ההגנה, מאנשי
 ב״/ ״הגנה ׳שנקראה ׳נפרדת, הגנה והקימו הכללי ההגנה

ה הצבאי האייריגון הרשמי: ■וכשמה הלאומית״ ״ההגנה
בארץ־יישראיל. לאומי
 נקראה ׳ומאז לאירגוךהאם, חזרו!מייד הפורשים ימן 17
 •ראשי־ — יש״ד בשם־הציופן אצ״ל של בסלאינג ההגנה

דריעקעם״. ״שיבער,־עושר של חתיבות
לארץ, מאנגליה היהודי מלצ׳ט הלורד בא 1933ב־

 התייאש 1937ב־ אך נכשל. הוא הקרע. את לאחות כדי
 הכללית. להגנה וחזי־ אמצעים, חוסר ■ביגלל תהומי,
 וש- אקטיבייסטי, בקיו שהאמינו האנשים ■באצ״ל נותרו

 הם הלאומיים״. ל״מ׳וסדות אבריהם רימ״ח בכל התנגדו
 את הסופית. בצורתו אצ״ל את ויצרו מתהומי, נפרדו

 בתל- נחלת־בניימין ברחוב בנית־קפה כתבו, ■הפילוג כרוז
 (״יונתן אוריאל קוק, הילל שטרן, (״יאיר״) אברהם אביב,

 הכנענית, התנועה את מנן לאחר שייסד שילח, רטיויש״)
לימפא״י). ״ותר מאוחר (שהצטרף לובוצקי ובנימין

 תהומי, עד־ידי ,19צ5כ־ עוד נבחר ז׳כוטיכסקי
 אך האירגון. של ״מצביא״) (או ראשי במפקד

 קוק שטרן, רזיאל, — כאירגון המפתח אנשי
 חברי או כית״ריס מעולם היו לא — ואחרים

 הרקע מן צמחו הם הרוויזיוניסטית. המיפלגה
 כלתי-פוליטי, צבא באצ״ל וראו הארצישראלי,

סדיר. צכא בד כמו העם את המשרת
 שלא ׳מפקדים, לאצ״ל למנות ז׳בוטינסקי יניסה פעמיים

 רוברט את מינה תחילה הצעירים. דעת על נתקבלו
 אצ״ל של !מעשר,השדר ■איחרי !משאנחאי. בית״רי ■ביטקר,

 מינה' במקומו האופק. מן ■ונעלם הארץ, ימן כי׳טקר ׳בריח
 צבאי נסית היד, לו ישגם ■רוזנברג׳ ׳משה את דבוטי׳נסקי

 המפקדים ירדו יפו של ׳בשוק הפצצה :אחרי בחו״יל. כלשהו
 הגיע ׳ומשם לקפריסין, יעבר ■רוזנברג ׳עמוקה. למחתרת

 את לשכנע הצעירים המפקדים הצליחו סוף־יסוף לפולין.
רז״אל. דויד — ׳משלהם ׳מפקד למנות ז׳בוטינסקי

אצ״ד האקטיביסטי. הקו גבר רזיאל כהנהגת
זה. מאמר בעל ביניהם *

.3* *1,^־ ** ^ ^ **־ ,^י *יי* 1$־
 החלו בלגה^מעשיו^ורוחו7שכד*רישמית*את'הו

הפולני. כבית״ר עמוקה לתסיסה לגרום
 מיפקדת חבר אז קוק, מיילל לפולין הגיע תחילה

 צעירים ׳במישלוח לטפל נדי השאר, בין יבא, הוא אצ״ל.
 לשורות הצטרפו ושם ■ לארץ, וסאונ״ות-מעפ״לים מפולין
 נידחת, !מעייירד, ביית״רי אליו יבא הימים ׳מאחד אצ״יל.

 בן־ ששינתה פישוטה, הצעיד, לו י והציע ■אמפר׳ אברהם
 צעירים, לארץ־ישראל לשלוח מדוע :בולו המצב את לילה

 אפשר אם ומסוכנים, כתנאי־מחתרת ישם להתאמן -שיצטרכו
 מוכנים ׳כחיילים לארץ ולשלחם עצימה, ׳בפולין אותם לאמן

ז לפעולה
 בייחוד לרעיון, רבה אהדה גילתה פולין :ממשלת

 עליה ושיעשה שפתה יאת ׳שדיבר ושטרן, מהארץ כשהגיע
 מעוג־ היתד, והיא :אינטי־ושימית, היתד, הממשלה עז. רושם
 היתד, היא האפשר. ׳ככל רבים ומיהודים להיפטר ייגת

 המהגרים להדרכת ומהנות־א״מונים ■נשק לספק ■מוכנה
 ולאפשר הפולני !בצבא ׳מחובת־השרוית לשחיררם הצעירים,

זיר. במטבע ניכרים ■סכוימי־׳כסף להוציא להם
 פול׳ין של הבית״רים בקרב פשטה ״ל צ א של הפעילות

 אצ״ל אנשי לדבר, ירק יכלה בית״ר יבש. ביער כלהבה
 הרשמית ובית׳ץ* אצ״ל. של תאים קמו בית״ר בקיני עשו.

 הסיכסוכים, רבו זה !רקע על !מתוכנה. !מתרוקנת החלד,
 העלייה אירגון את לעצמו תבע שאצ״ל אחרי בייחוד

 אלא פטריוטי, ׳תפקיד רק ליא שהיתר, הבלתי-ליגאלית,
 עבור שילמו החדשים העולים :מאד. מכנים עסק גם

 הצעת גדולים. ׳סכומים ׳נותרו המארגנים :ובידי הנסיעה,
 המיפלגר, !בנשיאות יכהנו ׳אצ״ל נציגי ששני דבוטינסקי,־

 הצ״ח) — החדשה״ :הציונית ״׳ההסתדרות אז (׳שנקריאד,
אצ״ל.* •על־ידי נדחתה
 הקו שינוי למען לפעול עקמו וגמור מנד היה אך

 ד־ ילין־מור) מכן (לאח,ר פרידמן־ילין נתןביתיר. של
 לאצ״ל הצטרפו מכית״ר, פרשו מדלין •טמואל
 אהב הוא כדרכם. הלך לא בגין מנחם בפולין.

 יכול לא אך אצ״ל. של האקטיכיסטי הקו את
 הפוליטית הפעולה מכית״ר. להיפרד היה

 יותר אותו תאמה בנאומים, הרצופה הגלוייה,
 אצ״ל של המחתרתית־למחצה הפעולה מאשר

הפולני.
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 ליידי ■בגין את שהביא הגדול, לנאום הרקע הו

ז׳יבוטיגסקי. זאב עם גלוי עימות 1
 של השלישי הכינוס בוורשה התקיים 1938 בסתיו

 הקליעים מאחרי פעלו י אציל אנשי העולמית. בית״ר
 של לרצונו !בניגוד !אקטיביסטית, להחלטה להביא כדי

 של צירים 15 פרטי בבית כינס ילין־טור נתן דבו׳טינסקי.
 ישטח שטרן שאברהם בדי :בגין, מגחם וביניהם הכינוס,
 היו שלא וילקהפור, שטרן :אצ״ל. גישת את לפניהם

הכינוס. צירי היו לא ביתיר, ■חברי
גלוייה. סיעתית פעולה מנעו הביית״רי ר,״׳ד,דר״ פללי

 כי נקבע בודד. חבר !מפי לבוא צריכח ד,יתד, ■הצער, כל
 ״הגדר את ולשנות בהצעה תמוק׳ד האקטיביסטית הדרישה

ב בביתיר׳ :נהוגה ׳שהיתר, ושבוע׳ת־האטוינים הבית״רי״,
העולם. לצבאות דומה

 ״אכין :נאמר ז׳בוטינסקי, בידי שנוסח המקורי, בנדר
להגנה.״ ׳אלא זרועי אשא ולא עמי, להגנת זרועי

 זה פסוק לשנות הציעה המורדת הקבוצה
 מולדתי.״ ולכיבוש עמי להגנת זרועי ״אכין :בך

ההצעה. את להעלות עצמו על קיבל כנין מנחם
 בכינוס צ׳יר שהיה אלדד, ישראל המעמד את ׳מתאר

:זיד,
■לנאום. ■עולה בגין ״:מנחם
 של נדיר צירוף פולין. בית״ר ■של טריבל׳י• ״אנפנן

 רומאי ׳כתלמיד דבוטייניסקי לגבי הוא רומנטי. עורד־דין
 מעצם אבל המורה, בדרכי ללכת ומנסה יווני. יסודה לגבי

ה ולאצילוהו ליעדינותו להגיע עוד יכול אינו טיבעו
 ז׳בד מטראגיות. ורחוק לדרמאתיות יותר קירוב אמיתית.

 פשטני תלמידו המזוקקת. הטראגיות אייש היד, טינסקי
 עוצם היה ז׳בוטיגסקי בביטויו. הן במחשבתו, הן יותר,

 סגר־רב וסוגר לראות. כדי קרובות לעיתים עיניו את
 על עולה הרב כן. לא — תלמידו לחישוב. כדי פיו את

ביופיו...״ תלמידו
 העולם, מן לצפות מה שאין בנאומו טען כנין
 הפקרת את הזכיר הוא זאבים. של עולם שהוא

 לפני שבועות כמה מינכן, בהסכם צ׳בוסלוכקיה
 שפת את רק מכין הוא אכזרי, הוא העולם כן.

למרד. לקרוא הזמן הגיע והעובדות. הכוה
 מידי בייחוד ■סוערות, במחיאותיכפיים נתקבלו הדברים

 והב־ שטרן אברהם ■ומידי באולם, הארצישראליים הצירים
׳ביציע. שישבו אצ״ל, אנשי ריו,

■כך: ■אלדד מתאר המעמד המוסך את
הדיבור. !רשות את בגין אחר ■מיד .מבקש ״ראש־בית״ר

)24 בעמוד (המשך

 פשרות. שתי על־ידי איכשהו נפתר הסיכסוך *
שלו של ועדת־בוררות ז׳בוטינסקי מיוה העלית לענייני

 אצ״ל) (מטעם קוק הילל בית״ר), (מטעם ערי בנו : שה
 לרוח במהרה שהפך ניטרלי, כשלישי כצנלסון, ויו־סף
 מילזזמת־העולס לפני הבלתי־ליגלית העליה של החייה

 המקובלת, הגיוסה לפי נפתי, ריב־הסממיות השניה.
 בפאריס, ורזיאל דבוטינסקי שד עיניים בארבע בפגי׳שה
 בית״ר תהיה שבארץ רזיאל הפכים שבה ,1939 בראשית

 לבית״ר. כפוף אצ״ל יהיח בפולין ואילו לאצ״ל, כפופה
 הסכים שרזיאל בתוקף קוק הילל מכחיש זאת לעומת

 מעולם הזכיר לא עצמו דבוטינסקי כי וטוען לסידור,זה,
 .1939ב״ התכופות שיחותיהם בעת באוזניו, הדבר את
שטח, תלוי היה ההסכם ביצוע פנים, כל על  בוודאי וזה ב

 מאשר יותר מבגין שנסבול חושש ״אני מסכים. היה שלא
לקוק. אמר מפרופס,״

הסורר. הבן — טריבל אנפאן •״


