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 לחולל כ״תגועת־המרי״, המחתרות שלוש של
 ארמון את לככוש :דומה דרמאתי מיכצע
 העברי הדגל את עליו להניף כירושלים, הנציב

יהודית. ממשלה הקמת על ולהכריז
 ארבעה במשך ׳בארמון !מעמד להחזיק שניתן האמין הוא

 במה במקום להחזיק הציע הפצצה, למנוע כדי שבועות.
גי*ערובה.00' טון השיל מראשי

 לגיטימיות. למרד ׳מעניק זר■ ומעשר. היה בגין, ׳בעיני
 הוקי״ את לבטל הבריטים את לרעתו, מפריה, היה הדיבר

 נטילת אחרי פבטוררים. באנשי־המתתרת ׳ולנהוג החירום
 ממשלה בשם במילהימר. ליהטשיד היה ניתן האחסון,
בגולה. או ובמחתרת, להתקיים ממשייפה שרויתה

 ולח״י ההגנה על־־ידי כמובן, נפסל, הרעיון
 מלמד הוא אך קוריוז. כגדר ;שאר הוא יחד. גם

 מעשיו ועל בגין, של מחשכתו דרך על הרכה
כראש־ממשלה. הצפויים

באמצע המישחק!נסע •
 חייו של נוראים ׳חודשיים ובילה נאסר שכיגין תכן *

ד תפונה אותה בשל סובייטיים, במתנות־יעבדים דו
קישוטית.
 החליט ,1940 ביוני לווילנה, הסובייטים פלשו כאשר
 עם יחד ממש. ולהיעלם ועמוקה למחתרת לרדת ילין־מוד

 לפני האחרונים בומים לאשה נשא ואותה פרירה, אשתו,
 עניים, פועלי־רבבת של בשכונה חדר שכר ורשה, נפילת

 סעלת־הבית באשר ומעולים. יהודי של רגלו דרסה לא שם
 ההדיר מן ולהוציא ואם ושאלה יהודים שהם בכך הבחינה

 שתגן ,,ולא, : ׳פרירה השיבה הקדושה, האם תמונת את
עלינו.״

יום־יום ללכת כדי !אלא לרחוב, יצא לא יליין־מור
 בסוף, הותרי־יצייאה. ׳הגיעו אם ולשאול למיישרד״הוויז׳ות

 בצורה ארצה הגיע והוא ההיתרים, הגיעו ,1940 מדצמבר
וביירות. איסטנבול אודסה, דרך וגילוייה, חוקית

 למישהו יתנו שהרוסים באפשרות האמין לא בגין
 ״האם לילידטור, אמר יחכם,״ איש אתה ״הרי לצאת.
לצאת?״ למישהו יתנו שהסובייטים פעם ׳שמעת

 יובלו לא הסובייטים בי הסביר ילין־מור
ושירצו לסיביר, פליטים אלפי מאות לשלוח

ת בגין ר ת ח מ אל ב שר כי ר) ( ב סו ס

 יעץ הוא כלשהו. ליברלי יחס לעולם להוכיח
שוכנע. לא דגין להתחכא. וכינתיים להכות,

 רחוק ושהיה סמוך, בכפר לגור עבד ׳אלדד עם ייחד
 אנשי של צימוד ליווי אליהם ׳נצמד ושם !מחתרתי. מלחיות

הסובייטית. הבולשת
 הגשים שתי בעוד היומים, באחר צפוי. היה הסוף

 דקות כמה ׳שח־מט. ואלדד בגין שייחקו !ארוחה, מכינות
 בחלת. הבלשים הקישו חרש, במישחק ■שהתחילו אתרי

 לעשות מה לד ״״ש אליהם: להילוות מבגין תבעו הם
 תיקנו בעידיה. לעשות ימה לו ישאין השיב בגין בעיריר,.״

 בעידיה. לעשות מד. לך יש ׳טועה. ״׳אתה :הבלשים אותו
אייתנו.״ בוא

ה על ילדותו, מימי בסיפור בגין נזכר רגע באותו
 ״״ש ושאל: אביו, את לעצור שבאו הפולניים שוטרים

 ■ואחד הבלשים, התבלבלו הפעם גם פקודודמעצר?״ לכם
 מכן לאחד קיבל יכך על הבולשת. של תעורר. שלף מהם

 נהגה לא הסובייטית הבולשת יכי ממפקרו, חמורה נזיפה
 המעצר באיום להשתמש בדי :מעצר, על מראש להודיע

חקירתו. ׳בעת עציר לשבור כיאמצעי
 ללכת בגין הסכים התעודה, את כראותו

 לשכת, הכלשים את הזמין תחילה אך איתם.
 ביקש בקפידה, התלכש נעליו, את ציחצח
 להם הציעה עליזה תנ״ך. עימו לקחת דשות

 על בגין עמד מהבית היציאה כשעת לסעוד.
 עדיין אתם פה ״בי לפניו, ייצאו שהבלשים בך

שלי.״ האורחים
שיישאר ,לאלדד למסור הבוכה מאשתו ביקש בחוץ

 נסתיים. !שלא השח־ימת סמיושחק ניצח :אלדד כי בבית,
שלי,״ ׳היכלים !ממצב טוב ישלו הסלים ״מצב

 אלדד שאמר במו אך, מאד. אכירי זה כל
כך.״ נוהג היה לא ״לנין האחרת, כהזיפנות

דויד המדד מדרגות
*  חושב בווילנה, החשאית המישטרר. למטר. נלקח ׳.ין ן

 מסזיימת. בנקודה להסתכל ונצטווה לבן יקיר סול ■4
 שנרדם, פעם בכל ׳רצופות. שיעיות 60 במשך ישיב נך

 מלישון, בקושי התאפק ההא שגם רוסי׳ חייל ואליו ניגש
 י לישון ״אסור :ידידותי בקול ׳ואמר ׳כתפו יעל ירו את ישם

!״לישון אסור
 חוקר על־ידי ׳ושוב שוב נחקר הבאים הומים במרוצת

 !״האמת את להגיד ייפול אתה לי יהודי, ״אני :לו ■שאמיר
הציונות. מהיות יעל ואינסופי ויכוח ביניהם גידלו השניים

 כאילו המוזר הרושם מתקכל כנין של מדבריו
מנאו אחר — זה מוויכוח כלשהי בצורה נהנה

אחד. יהודי של קהל לפני הגדולים, מיו
 בגין באוזני נקראה וילנה, בכלא ,1941 באפריל באחד

 דד שליד המייוחידת המייעצת ״הוועדה :הבאה ההודעה
 דד של הרשמי (השם פנים לענייני העממי ׳מיניסטריון

 כי הכירה סטיאלין) של הבל־י׳כולד. הפוליטית מ״שמדה
 והחליטה לחברה, מסוכן גורם הוא בגין !בן־זאב מנחם

 שמונה של ׳לתקופה במחנה־עמדדדטתקז אותו לכלוא
ישנים.״

 — 1949 ׳באפריל !באחד — אלה שינים שמונה בתום
 חבוי היד. זה אך בישראל. חיבר־יפנסת ובגין היה כבר

 עבודת* של הנוראים למחנות נשלח הוא העתיר. בנ״בכי
 ספר כך ועל ׳כתב שיניים וכעבור הארקטי, באיזור הכפייה
 לברית־המועצות הנאצים פלשו כאשר לבנים). (לילות

 ׳בבר אשתו לארץ. ובא ואנררס לצבא התגייס ישוחרר,
לפניו. ארצה הגיעה

 1943 דצמבר עד 1942 ׳ממחצית — וחצי ישנה :במשך
 מפולנית במתרגם ולבסוף הפולני, בצבא כט׳וראי ׳שקרת —

 לא הפולנים בירושלים. הפולני קצין־העקר אצל לאנגלית
 קרובות לעיתים נזדמן יזה בתפקיד שפות. כילל, בדרך ידעו,

 במלון ,מיקוחד באגף ששיכן הבריטי, הישילטון למרכז
דויד. המלך

 ,1943 בינואר אחד יום זוכר ״׳אני השנה: בגין סיפר
 שבע היו במלון המיסשל ובאגף הרגיל. ימין יקר ״שהיה

 הקצינים. את ששימשו ׳פנימיות, מדרגות סו היו קומות.
לבניין. ׳מחוץ חשופות. מדרגות חייו לטוחאים

 חשק לי היה לא קוד־כליבים, שרד חורפי יום ״באותו
נכ החיצוניות. ובמדרגות השביעית לקומה ברגל לעלות

 אך במעלית, ;לעלות העזתי ׳שלא ׳מובן פנימה. נסתי
 קצין לקראתי יבא הפנימיות. ׳במדרגות לעלות התחלתי

 רמז המובע, על קציךמטר, של ׳אדום פס יבעל בריטי.
 שמדרגות יודע ,חא״נך ואמר: אליו, לגשת באצבע לי

הסתלקו׳ ?דדגות-:אחרות לבעלי אינן אלד.
 לקיומה עליתי החוצה, יצאתי ברירה. לי היתד, ״לא

הדרך.״ ל0י לאורך ברוסית קיללתי בקור, השביעית
 הזדמנות לו היתה מעטות שנים כעבור
 לפוצץ פקד הוא כקצין. וגם ככניין גם להתנקם

הגדולה. כהתפוצצות בולו נעלם וזה האגף, את

ה*ג18ר זועק אצייר #
׳  לאצ״ל, לעבור ׳כרי בית״ד, את בנץ נטש לא פולין ף*
 בגין חשב בארץ גם מעמיתיו. רבים !שעשו כפי ^

 לפעול כרי ד,רוויזיוניסטית, לימיפלגד, הצטרפות על תחילה
 יותר קחובה עדיין היתד, הגלוייר, הפעולה באמצעותה.

 אנדרם ׳מצבא לערוק סירובו כי ר,׳טוענים יש לליביו.
 מן גם אלא ויססוד, ׳אבירות ישל !מטעמים רק גבע לא

 בפעולה בארץ לעסוק יבול היה לא ישכעריק השיקול
גליוייה. פוליטית
 הימים ׳באותם ׳חסומה. היתד, במיפלגה הדרך אולם

 מעמדו. את לערער ׳ניתן ולא ואלסמן, אריה הד״ר יבד, !שלט
 פעולה לשתף שצריכים :הז׳כוטינסקאי כקו דגל אלסמן

ת יהודית שמדינה ואותם ׳ולשכנע הפריטים יעם א  ׳תהיה ב
 אלטמן הערובים, מאשר יותר ויעילה ׳נאמנה בתיברית להם

 הרוויזיוניסטית, שהמיפלגה משלו: נימה כך על הוסיף
 הבריטי האינטרס את ׳תואמת :אנטי־סוצ״אליסטית, בהיותה

 חלמו לא וחבריו שאל׳טמן מובן חאדומה. ממפא״י יותר
מרד. על

למנהיג. אצ״ל זעק זאת לעומת
 לפי רזיאל, דויד הכריז מילחמת-חעיולם פרוץ עם
 שכאשר מספר אלדד שביתת־גשק. על ז׳בוטיניסקי, פקודת

 בגין קריע כך, על שהודיע מהארץ, עיתון לווילנה הגיע
 תפריע לא ר,דבר ״בגידה!״ והכריז: בזעם העיתון את

 עליו ׳ולהכריז לרזיאל פולחן לערוך הימים, ברבות לבנין,
 הגדרה — זה״ בדור עם־יישראל של המפקדים ״גדול כעל

הגזמה. של בימידת־מה הלוקה
 שלא וחבריו, ׳שטרן זעזועים. ׳שיל שיודה יעבר חאירגון

 גם להסתייע מוכנים ושהיו שביתודהנשק, עם השלימו
 את פילגו מהארץ, הבריטים את לגרש כדי בנאצים
 סניף כל התפרק ישנה חצי כעבור .1940 ביוני האירגון

 אחרי בעיקוב עסקו חאירגיון שרידי אצ״ל. ישל תל־אבייב
 הנאצים לפלישת (עד למילחימר. ישהת׳נגדו הקומוניסטים,

 הבריטי המודיעין בשליחות יצא רזיאל לברית-ד,מועצות).
 הפיכה בד. חולל אל־כיילאני עלי ׳שראשיד בשער, לעיראק,

האוויר. מן מיקריית בהפצצה ונהרג פרו־גרמנית,
 המוראד הפיקוד. את לידו קיבל מרידוד יעקב

לאפס. ירד
 קם לפעול, מסוגל שהיה אצ״ל, מטעם היחידי הגוף
 ושמואל קוק הילל הקימו ישם באירצוזת־הברית. בינתיים
 אירגונים. של ישורר, ז׳בוטינסקי, ערי בעזרת מרלין,
 ובפעולה כספים באיסוף רבת־ממדים, בפירסומת שעסקו

חופ פלשתינה למען ״ליגר, הקימו השאר בין פוליטית.
לאומי״, לישיחרוד העברי ״הוועד את מכין ולאחר שית״,

 דוגמת ממשלה,־גולה, של שגרירות מעין לחוות שהתיימר
 שקמו הכבושה, אירופה ארצות של הגולות הממשלות
החופשי. בעולם שדנים במקומות
 מצליח נוף של המוניטין ׳וגם כספים, הוו ולחבריו לקוק
 בישראל. אצ״ל את לשקם כדי לפעול החליטו חם ומשגשג.

 ׳נגד במילחמה לפתוח :לפעולה ׳תוכנית היווה באמתחתם
 חופשית, עברית ממשלח לחקים בארץ, הבריטי השילטון

 ׳וברחבי בארצות־הברית בריטניה נגד פוליטי מאבק ולנהל
המערבי. העולם

 מארצות- בן־אליעזר אריה 1943ב־ !נשלה זה •לצורך
 המיפלגה כאיש בגלוי פעל בן־אליעזר לארץ. הברית

 שרידי עם בהתייעצויות בחשאי עסק אך הרוויזיוניסטית,
 כי ההחלטה התגכשה אדה בהתייעצויותאצ״ל.

 הוא אצ״ד ;•ד הפיקוד לקבלת המתאים האיש
כנין. מנחם

 החלטה שזוהי באמריקה לעמיתיו הודיע בן־אליעזר
 מכן, לאחר טענו, קוק וגם ילין־מיור גם כי אם פד,־אחד,
אצ״ל, ראשי בקרב לא־מעטד. התנגדות היתד, כי ששמעו

ת בגין ר ת ח מ ער) (כיונס ב קניגסהו

 עתה זה שבא בית״רי של מינויו נגר בארץ, שגדלו
מפולין.

 הפולני. הצבא מן לערוק בגין שיל סירובו בעיית נותרה
 הוועד של הקשרים בעזרת במושך, טיפול הצריך הדבר

 לשלוח שכדאי שוכנע בכיר פולני קצין האמריקאי.
 את שם להזעיק כדי פולניים, יהודים חמישה לאמריקה

 בעקיפין ■ולפעול בפולין, הנאצים זוועות נגד דעת־הקהל
 כחבר הוצע בגין החייל אמריקד,-פולין. יחסי למען גם

.שיחרורו. נתבקש כך ולשם המישלחת,
 השיחרור סוף־סוף נתקכל 11143 בדצמבר

 על הפיקוד את עצמו על קיבל ובנין המיוחל,
הלאומי. הצבאי האירגון

הישגים 4 #
בהכרזת ׳הגדול, המרד נפתח שבועות במה עכור ך•

בגין. בידי שנכתבה רשמית מילחמד, ״-׳
 שמילאו מנאומיו־הכתוכים, אחד זה היה
 עמד כנין אצ״ד. כמילחמת גדוד תפקיד

 לפרסמה ושיש דרושה, כזו •שהכרזה כך על
 תתקבל לא אם גם — הראשונה הפעולה לפני

 ההפתעה. יסוד לאובדן תכיא אם נם ברצינות,
 החד והאכירי, הריטודי — הבניני הסיגנון
האירנון. עד חותמו את מטביע

 מיבצע־ר,מחתרת ספק, בלי היתר״ אצ״ל מילחמת
 הצדק למען כי אם ,20זד במאה ביותר ׳והמצליח היעיל

 אפשרי היה הדבר כי ׳לציין הראוי מן — ובדיעבד —
 מיגבלות עצמו על קיבל הבריטי שהשי׳לטיון מפני ירק

 גבול את הבריטים עבריו לא החריגים, כל למרות רבות.
 לא בגין קיצוניים. אמצעי־דיכוי ר,פעיליו לא ההתאפקות,

 בוודאי היה המאבק גורל אך זו• בעוברה מעולם הכיר
 סובייטי, מיישטר־כיביוש אצ״ל מול עמד ׳אילו משתנה,

ישראלי. או — אמריקאי
בגין, של ביותר הגדולה תקופתו היו המאבק שנות

 שיקום בעצם היה הראשון הגדול הישגו השינה. עד
 לוחם לכוח ■והפיכתו בו חדשה רוח הפחת ההרוס, האירגון

 חיוש־המידה, על בשמירה ד,יד, השני הישגו ביותר. *יעיל
 לכל. מוכנים שהיו הרפתקנים חסרו לא שבו באירגון

 בזהירות־ אף ממבקריו, כמד, ולדעת בזר,יריות, הצטיין בגין
 להכריז ההצעה את ■ושוב שוב דחה למשל, כך, יתר.

 מעניק שחיה דבר — ממשלו־,-במחתרת הקמת על לאלתר
 ״המוסדות מעמד יתחת וחותר בינלאומי מעמד לאצ״ל

הלאומיים״.
 היה העיקרי, ואולי השלישי, הגדול הישגו

מילחמת־אחים. מניעת
 •בפעולות־ משיב היד, במקומו אחר אדם שכל מאד יתכן
 צייד), (עונת ״סיזוך על המוסדות הכריזו כאשר תגמול,
הבולשת ילידי אותם ומסריו אצ״ל אנשי על מצוד ערכיו
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