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)32 מעמוד (המשך
 כאשר וגם רצופות. מערכות־בחירות בשמונה כישלונות ונחל
 שקורה כפי ראשה, עליה הסתחרר לא לשילטון סוף־סוף הגיע

 — שהיתה כפי נשארה והיא מנהיגים, של לרעיות לא״פעם
 עקרונות בעלת אך בלתי־מתבלטת שפוייה, שקטה, פשוטה,
בעלה. על שהשפיעו חזקים,

 את אחריה ומשאירה נפטרת כזאת אשה כאשר
 ביותר החמורה בצורה להשפיע הדבר עלול ;לה,

ו  כי לספר יודעת הסטאטיסטיקה האלמן. ,
 זה בגיל בודדים הנותרים הגברים של תוחלת־החיים

 בני־גילם של מזו ביותר משמעותית בצורה נמוכה
 שנה־ תוך נפטרים מהם רבים יותר. המאושרים

 להצטרף ביקשו כאילו נשותיהם, מות אחרי שנתיים,
אליהן.
 מבדידות במילא הסובלים מזדקנים, פוליטיים מנהיגים אצל
 בהיסטוריה שיבעתיים. מכאיבה להיות יכולה כזאת מכה גוברת,
 שגם בן־גוריון, דויד של הדוגמה זכורה מדינת״ישראל של הקצרה

 היתה בן־גוריון שפולה אף אחת. באשה חייו כל תלוי היה הוא
 השתיים בין קיים היה רבות, מבחינות בגין מעליזה מאוד שונה
 על ויתרו כעזר־כנגדו, ורק אך עצמן את ראו שתיהן כלשהו: דמיון

בסיעודו בגבר, לטיפול חייהן את הקדישו עצמאי, קיום כל

1979־1 1942 בגין, סנחם!עליזה

אשתו מות אחרי אבל. של זקן עטור בגין, מוחם בחיים: יחידה אשה

 שבר־כלי. בן־גוריון דויד הפך פולה, נפטרה כאשר לו. ובייעוץ
לחיות. חשק כל שאיבד מאוד בולט היה

האומה לעז צלקת ♦
 ואל פוליטי, ומנהיג מזדקן איש של הטיבעית הבדידות ל̂ 9

 בעייה גם בגין אצל נוספה רעייתו, במות שספג \£המכה
רפואית.

 הסודות אחד הוא בגין מנחם של הגופני מצבו
 סודות בה שאין במדינת־ישראל, ביותר השמורים

 ובקרב הניחושים, רבו רופאים בקרב גס רבים.
וכמה. כמה אחת על הרחב הציבור

 לדווח השילטון ראשי את המחייבת מסורת אין בישראל
 לינדון הנשיא הכלל. עניין על המשפיע הגופני, מצבם על לציבור
 היה לא כולה, האומה לעיני שלו הניתוח צלקת את שחשף ג׳ונסון,

ישראלי.
 כי פוריה, קרקע מצאו הן זו. את זו השמועות רדפו לכן

 ונפילתו לציבור, ידועים בעבר, בגין לקה שבהם התקפי־הלב,
 חודשי רוב במשך חשודה. היא גם נראתה בחדר־האמבטיה המוזרה

 שקם אחרי ובילעדיו, מקל בעזרת בגין, צלע השנה
 לו גורמת תנועה שכל פניו על היטב היה ניכר מכסא־הגלגלים.

יסורים.
 הן כיצד רופאיו? על־ידי לו ניתנו תרופות אילו

 על שלו, כושר־התיפקוד על מצבו, על השפיעו
החלטות? לקבל להקשיב, להתרכז, יכולתו
 להתנהגותו האשמה כל את לתלות גדול פיתוי קיים היה
 ישב שבהן בישיבות, שראוהו אנשים בתרופות. בגין של המוזרה

 הוא כי להאמין נטו משתתף, ואינו מקשיב שאינו כאדם חסר־חיים,
 ידיעה לפי השיכלית. הפעילות את המרדימות בתרופות, מסומם

לחולו־נפש. גם הניתנת תרופה בליטיום, טיפול קיבל אחת,
 רקע על בדיחות נולדו האכזרי, הישראלי ההומור של כטיבעו

 את בגין של רופאיו שואלים יום מדי כי סיפרה מהן אחת זה.
 — יום באותו זקוקים הם בגין לאיזה האמריקאים, את או יועציו,
 לפי מהסס. או נועז פסימי, או אופטימי אדיש, או נמרץ לבגץ

יום. לאותו התרופות את לו מספקים הם התשובה
 אלא במדינה, שולט בגין שלא חשדות, גם התעוררו במילא

 של זו היא כזה למצב הקלאסית הדוגמה מאחריו. העומד מישהו
 הראשונה, מילחמת־העולם בתום וילסון, וודרו האמריקאי הנשיא
כל את קיבלו מצבו, את העלימו ועוזרו אישתו בשיתוק. שלקה

 באומה, למעשה ושלטו בשמו, אותן והעבירו במקומו ההחלטות
 פרשה זאת היתה המנהיג. של האמיתי המצב את ידעה שלא

 חדש, עולמי סדר של הקמתו יוזם היה וילסון כי במיוחד, טראגית
 את להנחיל לו עמד לא כוחו אך — חבר״הלאומים את שהוליד

 יש מוסדות־השילטון. על הגשמתו את ולכפות לעמו חזונו
 הרת־השואה, להתפתחות הקולר את זה היסטורי במחדל התולים

השניה. מילחמת־העולם ואת הנאציזם עליית את שהולידה
 מצבו על גם כמובן, פסחו, לא בגין של בריאותו לגבי הניחושים

 השמיעו פסיכולוגים־בגרוש, והרבה רציניים, פסיכולוגים הנפשי.
המהיג. של נפשו מיבנה על תיאוריות השנה

 אישיות מטיבעו הוא בגין כי היתה ההשערות אחת
 למיקרה אותו שתהפוך במידה לא כי אם מאנית־דפרסיבית,

 הבדלים בבגין ניכרו הקודמות בשנים גם כי נזכרו אנשים קליני.
 נתקל כאשר חדות. וירידות חדות עליות במצבי־רוח, גדולים

 בצורה עליהם להגיב עלול היה ואישיות, פוליטיות באכזבות
קיצונית.
 כולו, הציבור לעיני בגין התמוטט אלטלנה פרשת אחרי
 ממש. בבכי התייפח שבו המפורסם, נאום־הדמעות את והשמיע

 תמיר, שמואל בהנהגת בתנועת־החרות, ממקורביו שכמה אחרי
 — השנה שנראה כמו בגין נראה סכין.בגבו, לנעוץ וניסו בו בגדו

 ממנו מנע לא הדבר ומנותק. עצמו בתוך מכונס עפר, עד מדוכא
 כשהם למידבר, ולגרשם ירך על שוק ואנשיו תמיר את להכות

וחסרי־תוחלת. מוכים מעטים,
 דפרסיה■ לבגין לייחס האופנה פשטה מסויימים בחוגים

 לשימעון המקורב אחד, כתב המילה. של הרפואי במובן אמיתית,
 מלך לאלפונסו עד והגיע היסטורי מחקר מעין ערך פרס,

 ונמצא בצרפת ביקור בעת שנעלם שנים, 500 מלפני פורטוגל,
 בבכי. וממרר בפיג׳מה לבוש בלתי־מגולח, כשהוא נידח, במינזר

בהיסטוריה. חסרו לא כאלה תופעות גם
 מוחמר ובזמן: בשטח יותר קרוב אדם לא־במעט הזכיר התיאור

 המהפכות אבי רבות מבחינות שהיה האיראני, המדינאי מוצאדק,
 קנאי מוצאדק היה בגין כמו השמי. במרחב המודרניות הלאומניות

 דגם וקבע הנפט את הלאים השאה, את סילק הוא לאומני־דתי.
 עד אחרות. ערביות ובמדינות במצריים מכן לאחר עצמו על שחזר

 משל האמריקאית, סוכנות־הביון בעזרת השאה, על־ידי שהודח
 פיג׳מה לובש במיטה, בדרך־כלל שוכב כשהוא באיראן מוצאדק

בבכי. קרובות לעיתים וממרר
בגין, יד. כלאחר האלה ההשערות כל שביטלדאת רופאים היו

 בעייה לו יש רפואית. בעייה לו אין ובנפשו. בגופו בריא טענו, הם
פוליטית.


