
 אגדה, נרקמה לוסנין ז׳׳בוטיגסקי ישל יחסו כיס ך♦
דומות. ומסיבות לסטאלין, לנץ ושל יחסו ׳סביב במו \0

 מנן ולאחר אצ״ל, -כמפקד תפקידו את למלא כדי
 לגיטי- של ,לאדרת זקוק ׳בגין דרה תנועת-החרות, כראש
 ואחת, אגדה לפי המנהיג. של המוכר כייוחש־העצ׳ר ימיות,
 שוב — 21ה־ בן בגין ישל נואומו -את ז׳בוטיגסקי שמע
 בקראקוב, בית״ר של דשני העולמי בכינוס — גדול נאום

 דקות במשך כפיים לו ומחא רגליו ׳על קפץ ,1935ב־
!׳״ ,היורש :׳הנוכחים בין לחש עפר מעמד ״׳באותו ארוכות.
בחינות. מכמה מפוקפק סיפור זהו
 לתפקיד־ אותו ומיינה הוא סטאלין. ואת אהב לא לנין
 איש־ביצוע פו ׳שראה !מסגי המיפלגה, מז-כ׳׳ל של המפתח
 השאפתנות את הבין בחייו מאוחר רחוק. יגיע שלא בילבד,

 אך ומפניו. אזהרה בצוואתו וכלל הארס, של המסוכנת
 היורש, על־ידי נגנזה ׳והצוואה מדי, ומאוחר יהיה זה

 במרוצת הרב. של וכטמשיבו ■כתלמידו עצמו את ׳שהציג
 מאמרים, במיליוני לסטאלין לנין של אהבתו תוארה הזמן

ופסלים. תמונות
 ז׳בו־ אך בגין. ישל בכיזשרונו הכיר בוודאי דבוטינסקי

 אלא מוכשרים, באנשים עצמו את הקיף ילא טיינסקי
עליו. אהודים שהיו באנשים

 משתמש חיה דא כוודאי כנין. את אהד אידו
 שד המשל כמו מעליבים כה כדכרים נגדו

 דקפוץ דו מייעץ היה ודא החורקת, הדדת
 היה יכוד כמוהו מכריק פודמוסן הוויסדה. דתוך

פוגענית. פחות בדשון הדברים את דהדביש
 מקורבים, ישל ׳המצומצם החוג עם ׳נמנה לא ׳בוודאי ׳בגין
 מרלין, פרופס, ׳כמו דבוטייגטקי, של ידיו על מים שיצקו
 לדויד שאמר כפי לבגין, ׳אמר לא הוא ולובוצקי. ר׳מבה

ת פגיש באותה הראשונה בפעם אותו כשראה רזיאל,
 !״רבות שנים ■חיכיתי ׳כמוך לאיש ״,׳אדוני, :בפאריס פשוה

 בעל ארצושיראלי, צעיר של החדש לטיפוס התכוון הוא
סדיר. הייל של תכונות

 נציב לתפקיד באיחור רק ׳בגין את מינה ז׳בוטינסקי
 לתפקיד בגין למינוי קשר שום לו היה לא בפולין. בית״ר

 ציב־ יאת הדברים משנים הזמן כמשך אולםבאצ״ל. המפקד
 קיים שהיה עתה מאמין כנין שגם ונדמה יונס,
ראש־כית״ר. וכין כינו ישיר מיסטי קשר מעין
 !כאשר גפו״, על ״עמד שיז׳בוטקנסקי ביילב׳ד זה ילא

 עם !שבשיחות ואלא אצ״ל, לימיבצעי הפקודות את נתן
 שתי איחוד של האפשרות נדונה שבהן לח״י, ראשי

 שהמחתרת :׳אולטומטיבי ׳תנאי הציג ,1946ב־ המחתרות,
 המרד.״ ״אבי ׳כעל ז׳בוטינסקי זאב ׳על ׳תכריז המאוחדת

 לח״י, של לתנאי התנגד ׳בגין ואילו לכך, התנגד (לח״י
 הבריטי״. ב,,אימפריאליזם במולהמה המאבק את להגדיר

 דריושתו, על בגין ויתר שנה ׳כעבור המשא־ויהמתן בהתחדש
 האיחוד יצא לא זאת ׳בכל לח״י. דרישת את וקיבל

לפועל).
 קארטד, ג׳ימי של המופלאה אישיותו יעל ׳בדברו השנה,

 זאב של במחיצתו שינים ,,ושבע היה שהוא בגין הזכיר
 של כוחה את להעריך כן, על יודע, ושהוא דפוטינסקי,״

אחרות. בהזדמנויות כך יעל חזר הוא ׳אישיות.
 מאשר יותר סמדי, תיאור זה היה אולם
 אמנם כגין כעולם. ונד נע ז׳כוטינסקי עוכדתי.

 שהה כשהמנהיג רכות, פעמים אותו ראה
 היה השניים כין היחס כי נראה אך כפולין.

אינטימי. מלהיות רחוק

דווקישונו #
 ב- בגץ שמע המנהיג של !מותו על הידיעה ת

ווילנה.

 סיפר האוניה!״ ׳על למות רצה ״הוא סירב. בגין עצמו.
באוניה. שנפצע מרלין, ושמואל

 עצמו את דאה ״׳הוא טוען: בגין ושל מיריביו אחד
 כדרכו עימה׳ יהד ■וטובע האוגיה גשר על ומצדיע עומד

 תקועה היתד. שהאוניה שכח ההא ׳נאמן. קברניט של
לשקוע.״ ביסלל יבלה ׳הלא בחול,  מן ככוח כנין את החכרים דחפו לכסוף

המים. לתוך האוניה
 הוא אצ״ל. במיפקרת בגין אצל ואלדד •ביקר ■למחרת

יכך: הפגישה את מתאר
 מתקרבת הצבאית שהמשטרה ידיעה !מביאים ״פיתאום

 מעשי־ בליווי המוניים מאסרים שעות הן ׳והשעות למקום,
(תליאביב). בעיר שוגים במקומות אכזריות
שואל. אני ז׳ ׳כאן יהיה ״,׳מה

נתגונן.׳ ״,׳כאן
ה !מד. ׳ובכן, ״,■כד? ת  יסיי,מו הם הרי כאן? עושה א

 ירצחו הם הרי אתמול. לעשיות הצליחו שלא ימה את
!׳אותך

חיילי.׳ אחרון עד אשאר אני !אך ,״יתכן.
 הרומגטיקן הנהו האביר, !מנחם אותי הנהו ״הנהו.

 שרצה זד. הנהו בעולם. לחופש הלוחמים בין האחרון
שמו את להכתים רצח שלא זה הנאצית, לוורשה לחזור

׳כעריק.״
המערכה. ימן בריחיה זוהי ? זיו היא גבורה ׳איזו ,״:מניחם,

 מהאש, רחוק ביער, הסתתר לנץ כך. עושה היה לא לנין
׳וניצח.׳״ הטחפכה את ניהל המשט

 — ובגין באה. לא הצבאית המישטרה
 על למות נאלץ לא — נשק נשא לא אז שגם

מישמרתו.
 לדרישה מתייחסת העריקה פרשת על אלדד של הרמז
מפולני מצבא כחייל ארצה בואו עם מייד ולבנין, ׳שהוצגה

 לוחם גאריבאלדי, ג׳יזפה את בגין מעריץ לחינם א
 הרומנטית־ההפגנ־ במחווה שדגל האיטלקי, חשיהרור /

 כי פעמים כמד, אמר השנה המטרה. להשגת כאמצעי תית
 — וגאר״באלדי ז׳בוטינסקי הרצל, הם גיבוריו שלושת
ה היחידי שהדבר מזה, ׳זה מאד שוגים אנשים שלושה
לפוליטיקה. הרומנטי היחס הוא להם משותף

 בגין של נחלתו חיתד. לא !גארייפאלדי של הגישה
 התנועה של באופייה עמוק טבועה היתד. היא ב״לובד.

 הנראים ברעיונות, •ביטוי ׳טעם !טדי לה מצאה היא יכולה.
■כמוזרים. ׳ביום

 את בדלילה ששעתה השניה, מילהמת־העולם לפני
 שליא רעיונות, שני אצ׳׳ל שיל בחלל ריחפו המציאות,

 בהם שדובר אך ומעשיות, בתוכניות גבוש לידי הגיעו
רבות.

 העיר את לכבוש הציע 1937ב־ רזיאל. של מיה האחד
 העברי הדגל יאת עליה להניף ליום־יומיים, העתיקה
 הימים באותם היהודית. המדינה עצמאות על ולהכריז

 מאות כמה אלא ופית״ר •אצ״ל של המשותף כוחם ומנה לא
פוטנציאליים. לוחמים

 של בשמו קשור ושהיד. ׳1939יב־ שצץ השני, הרעיון
 של ארטאדד. ׳אירופה !מחופי !בגלוי לשגר היה ש׳טרן,

 והאנשים בפולין אצ״ל על־י׳די ׳שנצבר הנשק ויפר. ספינות,
 מסול־ הממשלה של בחסותה ב׳מחנות־ד,הדרכה׳ שאומנו

 ראש־גשר לכבוש צריבה היתה זו ארמאדהניות.
עצמאות. על ולהכריז הארץ כחוף

 וול־ רוויזיוניסטי, מנהיג הציע מילחמת־העולם •באמצע
 הארציושר־ החיילים !את ארצה לקרוא פון־וייזל, פגאנ׳ג
 •התיכון, הטיזרח ברחבי הבריטי בצבא ששירתו אליים

 על להכריז ולה״י, אצ״ל ההגנה, !אנשי עם יחד ׳לקבצם
 את ולהעמיד בריטי, כדומיניון היהודית המדינה הקמת

קיומית. עובדה לפני בריטניה !ממשלת

)24 מעמוד (המשך
 שהאמין מפני ל״אבאקואציה״ קרא הוא ומיידאנק. אושוויץ

ב הלאומנות התגברות עם היהודים, מצב בהידרדרות
כולה. אירופה

כשואה, להאמין היה יבול לא ז׳כוטינסקי
כמילחמה. האמין לא כי

 ו־ לפולין, פלשו היטלר שיצסאות ולפני ומעטים ימים
 מאמר ז׳בוטיינסקי כתב יהודיה, למיליוני הקץ יאת גישרו

 שבל מפני ,טי׳לחמה, תהיה שלא החלטית הודיע ■שבו
 המודרני, הנשק של הנורא כוה״ההרס את יודעים העמים

 ד,ץ כאשר להפעילו. כדי מטורף די יהיה לא ׳מהם ואיש
 המיל* ערב ז׳בוטינסקי, הספיק עוד זה, בניתוח שפיקפקו

המפקפקים. על שליגלג שני, ׳מאמר לכתוב ממש׳ חמה
אותו. קטל זה אופטימיזם

 גר הוא לארצות־הברי׳ת. עבר המילהטה פרוץ ׳אחרי
 -מנ-האטן. של המערבי בצד ועלובה׳ קטנה :בדירה •סם

 יותר ומדווחת ׳נוחה דירה קוק הילל לו הציע כאשר
ז׳בוטינסקי. סירב המיזרחי, בצד שמצא,

המופ ׳בבריטניה כשארד. אשתו גלמוד. היד. באמריקה
 על-ידי חוסלה אירופה פמיזרח ׳המפוארת התנועה צצת•

 ככל עצמם את להציל ניסו ושרידיד, הנאצי, הכיבוש
ודלה. קטנה התנועה היתד. באיריקה שיבלו.
 המגפיים רקעו כאשר נשפר, הגדול המנהיג ישל ילבו

 סימן, עיר־האורות כיבוש פאריס, ברחובות הגאציים
 מכיריו, לרעת ואהב. שהכיר העולם ׳סוף את בעיניו,

 ולא — האחרונה ׳המכה את עליו וסהנ׳חית המאורע זהו
ו רזיאל דויד בין הימים באותם ׳סאצ׳׳ל שחל הפילוג
ושטרן. אברהם

 לא איש מוות. עד מדוכא נראה ז׳כוטיגסקי
 כמחנה־קיץ בביקור כמחלת־לב. לקה בי ידע

מהתקף־לב. ומת קרם כית״ר של עלוב
 ארבעה לו היו .60ה־ הולדתו ליום קרוב היד. הוא

׳ בנים. דולארים

תיו!ססאלין

 פי על והסובייטים, הנאצים בין פולין חולקה כאשר
 ואלדד ילץ־מור בגין, נמלטו ריפנטרופימולוטוב, הסכם

 הסובייטים על־ידי נאסר בגץ הר׳המני. הגבול לעבר תחילה
 הצלה שאין מוסד׳או קצר. זמן ׳תוך שוחרר אך בלפוב,
 העיר לווילנה, צפונה, לעבוד השלושה החליטו זה, בכיוון

 עדיין שהיתר. לליטא, ההסכם פי על שנמסרה הפולנית
 הגייסות בין צדדיים, בשבילים בדרך-ילא-דרך, עצמאית.
 לעיר- ונשותיהם עם השלושה ׳הגיעו המתקדמים, הגרמניים

 קצר זמן כעבור :ימים ארכו לא המיפטחים המיבטחים.
 עצמם את מצאו ׳השלושה ׳לליטא. האדום הצבא ■פלש
סובייטי. ׳כיבוש תחת

 דבוטינסקי מות על הידיעה את קיבל כי מספר ׳בגין
 אלדד נפטר״. סאם ״הדוד בי נאמר שביו מלונדון, במיברק

 והביא לונדון, ברדיו הידיעה את ושמע מישהו כי זוכר
 בנץ, לדברי בית״ר. פליטי למען שהוקם למיטבח, אותר,

 לז׳בוטינסקי .וערפו שהורים׳ ׳סרטים לעבוד הסל החליטו
 זוכר אלדד דגלים. הגפת תוך יחבר, הלוויית בעת אזמרה

 את בגין קרא לדבריו :יותר מחתרתית בצורה הטכס את
 לאחר קדיש. ונאמר !אותו, שיר לא אך בית״ר, הימנון

 אחרת. הלוויית !באי בקרב הטכס משתתפי התפזרו !מכן
קיומו. יעל הסובייטיים השילטונות ישמעו זאת בסל

 אח,ת את שגילה כדשהו, קרה עת כאותה
 — בגין של כיותר הבולטות מתבונות־האופי

 כדון־קישו־ הגוכלת רומנטית־אכירית, גישה
זה. גבול עוברת אף פעם ולא טרות,
 נמתחה שבו מארץ־ישראל, מיכתב בווילנה קיבל בגין
 אחרון עחב ״קברניט מוורשה: שנמלט כך על ביקורת

 של יושיבה בינם •נרעש, בגין הטומנת!״ הספינה את
 לוורשה לחזור החליט הוא ׳ני והודיע בית״ר נציבות

 חבריו בידי עלה בקושי רק הנאצים. בידי הכבושה
׳מכך. להניאו

 בגין. של דרך־הייו כל -לאורך !חוזרות זה :מסוג !מחוות
 אלטלינה על באש בן־גודיון ישל התותח פתח סאש-ר
 עמוסת האוניד״ הסיפון. ■על בגין היה תל־אביב, בחוף

 רסיסים. ,למיליון רגע בכל להתפוצץ יכלה התחמושת,
 תבע בגץ בתורן. לבן דגל העלה האמריקאי רב־החובל

שוב. והועלה הורד, הדגל הדגל. את להוריד
את ׳ולהציל והאמיד. מז לרדת מביגין ׳תבעו ההברים

הנציב ארמון נינוש •

די מ ב א בגין( ב )1942(ואשתו אנדרם) צ

 בתוקף, סירב בגין למחתרת. ׳ולהצטרף לערוק אנדרם, של
בנאצים. הלוחם מצבא, לערוק נאה זה אין כי בטענה

 עריקה יבין היא שהברירה באוזניו ואלדד טען לשווא
 העברית. ממילהמת-השיתרסר עריקה ׳ובין הפולני :*צבא

 אצלך?״ עוד קיים אינו הכבוד ״׳ומושג בשלו: בגין
 סירובו שכיגלל מבכר, לא סיפר, עצמו כגץ
 כחצי הכריטי כשילטון המרד נדחה לערוק
שנה.

ה להיות חייבים וספוד ״הדר בסיפרו: אלדד העיר
ה גשמה ר ת י ו האדם. של ה ר ת  לא אבל ׳אדם, של כ

ו ש א  יופי אין יאבל לראש, הסתר יפה ■אדם. של ר
 במקומו.״ -שאינו בכתר יופי ואין עצמו, בכתר

 הככור מושג כא כגץ אצל הברור: הרמז
 הדון* והמחווה הראציונלית, המחשכה כמקום

 הקר. החשבון מקוב את לתפוס עלולה קישוטית
 מאד. מסובכת תכונה זוהי ראש־ממשלה לגבי
 הרומנטי־אכירי החינוך מן נובעת שהיא יתכן

הפולנית. כגימנסיה שקיבל

יין!


