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 ג׳סטיקו־ -של עניין אינה פוליטיקה ך*
 קר בבוז בגין, מנחם הבריז לציד״ 1 י

 ג׳סטה לעשות נדרש כאשר פושר), (ואולי
 ׳המצרים. בלפי
יפה. מצלצל זה

נכון. זה אין הצעד, למרבה
ג׳סטות, של עניין היא הפוליטיקה

:איך ועוד

 מפי הזאת הדיעה ■את לשמוע מוזר י ׳ד■*
דווקא. בגין, מנחם 1•  היי, כימי הזכות, לי היתה

כנין. של נאומים הרכה לראות
י פליטת־קולמיוס. זו אין לא, ת י א  ר

 את אותם. ושמעתי האלה הנאומים את
 רק לא לראות, צריכים בגין שיל נאומיו

 של והעוויות־פניו תנועות־ידיו כי לשמוע.
בנאומיו. חשוב תפקיד ממלאות הנואם

קור נואם של כאלה לתנועות
ג׳סטיקולציה. — נכון — אים

נואם לומד מדוע באה? היא מה לשם
ג׳סטות לעשות בגין, של :מסוגו מיקצועי,

גופו? חלקי ובכל בידיו הנא את להבליט כאה הנ׳סטה
 אותו. לסמל אותו, להמחיש מר.
 של הרושם את להגדיל נועדה היא

 כתת־הב- אותם לחרוט הדברים,
כוח. להם להעניק המאזין, של רתו

 נכה מילחמה, תפרוץ ״אם :אומר הנואם
 הוא רגע כאותו !״ירך יעל שוק האיוייב את

 כאוויר יאותה מניף לאגרוף, ידיו את מקמץ
 הדוכן על בה הולם או מאיימת, בצורה

 בהבטחה, לפקפק היד. עלול המאזין שלפניו.
 מהלומת־ רציונלי. באופן עליה חשיב ;אילו

 להפוך הדברים. את להמחיש כאד, האגרוף
 של כתת־הכרתו לנטוע לעובדה, אותם

יקרה. כך שאכן הביטחון את השומע
 אחד הג׳סטה. אמן היה דבוטינסקי זאב

 ב־ במסע-הרצאות אליו - שנלווה ממכריו,
כנאומו, מסויים במקום כי סיפר ■פולין,
מידיו הניירות נשמטו ההתרגשות, כשיא

 את להפסיק נאלץ היה הוא המנהיג. ישל
 לאסוף להתכופף, דקות, כמה למשך הנאום

 קרה הבאה בעיירה הפזורים. הניירות את
 בנאום. המקום באותו הדבר, אותו כדיוק

 היה ז׳בוטינסקי נוספת. עיירה בכל גם ׳וכך
 של קטע באותו דרמאתית להפסקה זקוק

ג׳סטה בעזרת אותה השיג והוא :נאומו,
כמיקרית. שנראתה מתוכננת,  את שהכירו אנשים לדברי

 התלמיד עלה ובגין, ז׳כוטינסקי
 ז׳כוטינם■ מורהו. על שלו כג׳סטות

 כג׳סטות ומאופק חסכני היה קי
כהן. להפריז נטה בגין שלו,
 מיר־ על ונואם עומד כגין את שזוכר מי
 הראשונות כשנים ׳נזוגרבי, קולנוע מול פסת

 היטב זוכר המחתרת, מן יעילותו ׳אחרי
 האילימה־כימעט, הפרועה, המסטיקולציה :את

 למנחם זרה אינה הג׳סטיקודציהסיגנונו. את שציינה
 שקורע מי כי לטעון אה ניתן בגין.
 ככנסת דוכן־הנואמים מעל נייר
 לשמע אפו את לעקם צריך אינו

הג׳׳סטיקולציה. כזכות טענה
1■ ■ ! 1■  נועדה הגדולה המדינית ג׳סטה ך•

 כמו המטרה אותה את כדיוק לשירת 1 ״
 גסטי־ (פלא׳טיינ״ת הנואם של הג׳סטייקיוילציה

גסיטוס.) ישיל צורת־המעטה היא קיולויס
 כג׳סטה, נחשב פוליטי, מעייטה
 העיקרית חשיבותו אם כמחווה,

 אלא הישיר, המעשי בתוכנו אינה
הסימלי. כערכו
הפסי את בן־תרח אברהם ניפץ כאשר

 הפיסלונים את לשבור ביקש לא הוא לים,
 כיקש הוא ג׳סטה. עשה הוא דווקא. האלה
הפסי שכירת את סימלי, כאופן לבטא,

 אלוהיות, של׳ יחדש רעיון וכינון כולם לים
 ואם כזה, איש היה אכן אם חשוב (ולא
 שתיארו האנשים כזה. מעשיה עשה אכן
 הבינו הבאים הדורות למען המעשה את
 לג׳סטי־ בזו לא הם ג׳סטה. של ערכה יאת

קיולציות.)
 לוחות־ את בן־עמרם משה שיבר כאשר
 להביע, רצה הוא ג׳סטה. עשה הוא הברית,
שנכ הברית שכירת את סימלית, ׳בציורה

ואלוהים. עם־ישראל כין באמצעותו רתה
 עדר־ או (הם שניהם ורבנו, אבינו

הפ סמלי, מעשה ג׳סטה, כעצם,
כו מה ידעו במקומם.) התנ״ך כי

 בספר הג׳סטה. של העצום חה
 רבות מאות למצוא אפשר התנ״ך

מן אהד כל נוספות. ג׳סטות של

לציה1נסנויה
 היה, הקדוש־כרוך־הוא של הנסים
הפ סמלי, מעשה ג׳סטה. כעצם,
גנתי.

 מדוע ג׳סיטות. וגדוש מלא דתי פולחן כל
 ירושלים? לעבר המתפלל היהודי פונה
 מיצחו את ומצמיד המוסלמי כורע מדוע

 ערכם מד, ? הנוצרי מצטלב מדוע ? לאדמה
 ? והטבילה כדית־המילה טכס של

ג׳סטות. ג׳סטות, ג׳סטות,
■! 1■ ■ ו

 שולטת המובהק, הפוליטי שטח ף*׳
בכיפה. הג׳סטד,
 על כל־בך האהוב מצדה, מעשה

׳■סטה. ג כולו היה בגין,
 המילחמד, ממשי. צבאי ערך כל לו היד, לא
להת יכלו אנשי-מצדד, ׳אבודה. היתד, כבר
 תחת בחת, הם נפשם. על ולהימלט פזר

 כן- יוסף על־ידי המתואר כמעשה זאת,
ה־ המעשה כי קיוו הם ? מדוע :מתתיהו.

 הבאים, הדודות בלב תיקווה יפיח סימלי
 ואכן ברומאים. ולמרוד לקום אותם ושכנע

 כר־כיוכבא מרד כי לומר אפשר קרה. זה —
במצדה. נולד

 הגר־ סתמו הראשונה במילחמת־העולם
 כא- צרפתי. ׳כקחון־רככת ד,כניעה על ימנים

 ׳כמיל־ הצרפתים את הגרמנים ניצחו ,שיר
 יגררו הקרון, את מצאו השנייה, חמת־העולם

הצר את שם ׳והחתימו המקום לאותו איותו
 בכך לבטא ביקשו הם כניעתם. יעל פתים

 חרפת את מוחק הזה שהניצחון הרעיון את
ג׳סטה. הקודמת. המפלה

 יה- איש היה הרצל זאב בנימין
 נכשל הוא הידיעה. ״א כה ג׳סטות

 המוחשיים, הפוליטיים מעשיו ככל
ההיס על חותמו את הטביע אך

שלו. הג׳סטות באמצעות טוריה
 — הראשון הציוני הקונגרס כינוס יעצם

 אוסף אלא היה שלא איש, ייצג שלא גוף
 ג׳סטה, הייה — יהודיים עסקנים של מיקרי
 שיש עם, ישל קיומו את ׳לסמל שבא מעשיה

 הגרמני הקיסר של פניו קבלת ׳נציגות. לו
 עימיו הפגישה מיקווה-קשראל, ■במבואות

 הר־ ג׳סטיות היו אלה — בירושלים באוהל
 כלא■ דוגמות להביא אפשראופייניות. צליות
 ה■ כולם. העמים מתולדות ספור

 תמיד, ותהיה תמיד, היתה ג׳סטה
 מדינאי כל חיוני. מדיני מכשיר

 יותר בגין ומנחם זאת. יודע
מרובם.

 של המיוחד כוחה במה כך? זה מדוע
? הג׳סטה

 הדמיון. על משפיעה הג׳סטה
 מורכבים תהליכים מתמצתת היא

 כמעשה אותם ומסמלת ומסובכים,
ומוכן. בולט חד-פעמי
 צי- של בגורלם העיסוק היא המדיניות

מסו אינם כאלה ציפורים גדולים. ׳בורים
 מופ- בתהליכים להתעמק כילל, בדרך גלים,

 מחייכת הבנתם שעצם מורכבים, ׳שטים,
 יכני- מיליוני של ידם בהישג שאינו ידע

 נוטים גדולים ציכורים כן, על ייתר :אדם.
 מושפעים להיות בלתי-רציוינליים, להיות

מהגיון. מאשר יותר מרגישות
 הג׳סטות שפת כאלה, להמונים

 קטנה ג׳סטה מובנת. שיפה היא
 מגמה להם להסביר יכולה אחת

מידים. ממיליוני יותר פוליטית

 אלא הדמוקרטי, רק לא — מישטר כל
ההמונים. לתמיכת זקוק — הדיקטטורי גם

 המונית תמיכה להשיג כדי
 כשפת המנהיג משתמש זו, פעילה

 והנח■ לציבור המוכנות הג׳יסטות
בזיכרונו. רטות

1■ ■: ■
מי אל־סאדאת אנוואר יטל יקודד ,ף  כי
ג׳סטה. כיל־כולו היה שלים ■י■

 לממשלת* מסר להעביר ירק רצר, אילו
ה לשגריר אותו למסור היה יכול ישראל,

 להיפגש רצה רק איליו כקיאהיר. אמריקאי
 היד, יכול פנים־אל-פנים, מנהיגי־ישראל עם

. ׳בלונדון. או ׳בפאריס זאת לעשות
 היה לירושלים האיש שד בואו
 היה המידה. מוכן כמלוא מחווה,

 להמחיש שבא סימלי, אקט זה
 כישראל ההכרה את מהותו כעצם

עימה. להשלים הנכונות ואת
 מג׳סטה חלק הייה זה בביקור פרט כל

 ■בכנסת, ההופעה בלוד, הנחיתה — מחושבת
יבאל-אקצה. התפילה ישראל, לעם הנאום

 ולראייה: היטב. זאת הבין בגין מניחם
 גם יבקר שאל־סאדאת כך על עימד הוא

 הסטה, כל-פולו שהיה 'ביקור — ביד־ושם
 בסיב־ מכיר אני :בשפת־הסמלים ושאמר

אלה. בסבלות המוקנית ובזכות לותיכם,
ש פעמים אלף אל־סאדאת הצהיר אילו

עימד, ולכרות בישראל להכיר מוכן הוא

 כמו משפיע הדבר יהיר, ילא חוזה־שלום,
בירושלים. ׳שהותו של ׳אחת ׳שנייה

מב חד־צדדית. ג׳סטה כולה זיאת היתד,
 כבירה, ג׳סטה זאת היתד, ערבית, חינה

 נקטו הערביים ׳שהעמים לעמדה קץ ששמה
בדיעבד. לבטלה שאין ג׳סטה שנים. במשך
ה הצפייה מכאן זאת. ׳מבין ערבי כל

 ׳ומכאן ישראל. של הנגדית לג׳סטה עצומה
באה. לא כשזו הרמייה, הרגשת

הס שבגין כשעה הערכי, לדעת
 הכבירה הג׳יסטה את לקבל כים
עצ על קיבל הוא אד־סאדאת, של
 המוסרית, ההתחייבות את מו

 אנשי-ככוד, כין מאליה המוכנת
משלו. בג׳סטה לו לגמול

קה : )1962(בגין טי לי ה של עניין היא פו קולצי סטי ג׳
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 הרעיו־ שני את להבין יש זה רקע ל $9
 עם בשיחתו אל־סאדאת שהעלה נות, ?
בזאלצבורג. וייצמן עזר

 תבע לא הוא הצעה. שום הציע לא הוא
ולהת משא־ומתן עליו לנהל שניתן :משהיו,
 לג׳ס- רעיונות ישני העלה פישוט הוא מקח.
 את ׳להלהיב יכלו אשיר ישראל, מצד טות

 את ולסמל הערבי :בעולם ההמונים ׳דמיון
השלום. לעבר הגדולה התנופה
ש חד־צדדי, באורח יפגין, הכריז אילו
 את לידיה לקפל ׳מצריים את מזמינה ישראל
 מס־ זאת היתד, ׳באל־ער״ש, האזרחי המיינהל

 :אומר בלי מבטאת היתד, היא גדולה. טה
 סיני. על המצרית ׳בריבונות ׳מכירים ׳אנחנו

 משא־ומתן לנהל ציורך יהיה ׳אדמתכם. זיוהי
 סיני את נחזיר שבהם ׳והתנאים הצורה יעל

 שלכם, לנשיא הערכה, מתוך אולם ׳שלכם.
 אנחנו הגידול, מעשהו על לו לגמול וסדי

זאת. מחווה עושים  מנחם של מלים ממיליון יותר
למצ להחזיר הנכונות עד בגין,
 היה סיני, על הריבונות את רים

 חסר-החשיכות זה, קטן מעשיה
 מיליוני מאה כדטכנע כשלעצמו,

 אל־סאדאת, צדק אכן כי ערכים
 את להחזיר מוכנים שהישראלים

בתהליך. התקדמות שיש האדמה,
 להניח השני: הרעיון לגבי הדין הוא

 שם ולהניח להר־סיני ליבוא לאל־סאדאת
 ולביית־כנסת. ׳לכנסיה למיסגד, אבן־פינה

 תשו־ את מרתק היה הוא הדבר, קדה אילו
 ההמונים דמיון את מלהיב העולם, מת־לב

 שהייתה תמונה ■יוצר המרחב, ארצות ׳בכל
 דוחף הייה הוא המיליונים. בזיכרון ניחרטת
השילום. מירכבית את קדיימד,
 האלה המעשים משני אחד כד
 הנפיטית, המציאות את משנה היה

המדינית. המציאות את גם ובמילא
■1 ■ י■

 העמיד הוא בגץ? מנחם עשה ה ך*
י  המדובר. במד, ׳מבין אינו כאילו פנים •

!הבין לא באמת — !נורא רעיון — ואולי
 הרעיונות. את הדליך כל, קודם

מת שהוא כרגע מת לג׳סטה רעיון
 כוח להיות יכול דג׳סטה פרסם.
 כמעשה טמון הכוח אולם כביר.
כש הרעיון לעין. הנראה עצמו,
 מת הוא עוכר. כמו הוא לעצמו

עת. בטרם הרחם מן מוצא כשהוא
 בגין הוסיף זו, מלאכותית הפלד, אחרי

 הרעיונות את הפך הוא פשע. על חטא
נות ״אין ׳תשלום. תמורתם ותבע להצעות,

 על :בלומר לא-בלום״. ׳תמורת משהיו נים
 לקבוע להתמקח, להתווכח, צריכים ג׳סטה

לפועל. תצא בטרם אותו, ולגבות מחיר ילה
 וגם ״הרצחת כבחינת יהיה זה

רצי גם לומר: אפשר העלבתז״
ה הג׳סטה חת  ג׳סטה, מעין הי̂ו

שלילית. מחווה
 שלילית בג׳סטד, אל־סאידאת הגיב כך על

ממצ הצבאית המושלחת גירוש נגדית:
 רבה. חשיפות היתד, לא יעצמו ׳לדביר ריים.
 בא הוא סימליית. חשיבות ליו היתד, אולם
המדינות. שתי בין המגע ניתוק את לסמל

 היא מסתבר, כך הפוליטיקה,
 ג׳סטיקולציה. של עניין גם בהחלט

 שליליות להיות יכולות והג׳סטות
מאד. מסוכנות מאד,


