
ססלכתי בטכס מקום! את ס1רתפ מתקשה בגין מגת□
 רגשות של זרימה יש המידה. באותה ממנו מושפע אך ההמון,
 והתלהבות הדמגוג, את מעוררת ההמון כמיהת הכיוונים. בשני

ההמון. את מזינה הנואם
 אחידה. רמה על לשמור יכול הדמגוג שאין מכאן

 מתמדת, בתנודה להיות מוכרחים שלו מצבי־הרוח
ולהיסך. עמיקתא, לבירא רמא מאוגרא

 מקורביו סיסמת שהפך במיטבו״, .בגין המוזר המושג עצם
 שבין הגדולים להבדלים לב שמו אלה שגם מעיד והעיתונאים,

בגין על שמדבר מי מהיום. ולא הופעותיו,  קובע, במיטבו״ .
בהרבה. פחות שכושרו אחר, בגין גם שיש למעשה,

 על רוכב הוא כי הרגשתו מצב־רוחו, ההבדל? את יוצר מה
לקראתו. וצוהל לו נענה ההמון כי הידיעה העולם,

שרו אדם  מנהיג, אינו כאלה, בגורמים תלוי שכו
 או עורה, לו סונה ההמון כי בהרגישו מונהג. אלא

לתהו צונחת רוחו במאורעות, שולט אינו ששום
מות.

 בכל טמון בתשמ״ג בגין של להתנהגותו שההסבר יתכן
 רעייתו, אובדן עליו, הסוגר הגיל — יחד גם האלה הגורמים
 כי ההרגשה משותפיו, האכזבה בריאותו, מצב הגוברת, הבדידות

 למציאות מתאים אינו חייו שנות כל במשך דבק שבו החזון
 שאינו תופעה — שלו עמו בתוך הגוברת וההתנגדות שנוצרה,

לשאתה. יכול
 דיכאון, להסביר יכולה האלה הסיבות מן אחת כל

 מן הינתקות עצמו, בתוך התכנסות ״עצבות״,
המצב. את להסביר יכולות ביחד כולן המציאות:

 כפי ,70 לגיל בהגיעו מתפקידו יתפטר בגין כי שהאמינו היו
 מבלי חלף תשמ״ג, בסוף זה תאריך הגיע כאשר אך שהבטיח.
 של עצובה תמונה אותה מילבד סימן, אחריו להשאיר

חיתון״העוגה.
 היה 70 לגיל בהגיעו להתפטר שהבטיח בגין טיבעי. היה זה גם

 והוא רחוק, אז לו נראה התאריך במיטבו״. ״בגין צעיר־יותר, בגין
 בגין אולם להישאר. ממנו ויתבע יקום כולו שהעם בטוח היה

 — ומאוכזב בודד אחר, בגין היה 70ה־ ליום־ההולדת שהגיע
 נאחז כזה במצב איש להתפטר, יכול אינו כזה בגין ודווקא

 המרגיש זקן, לאיש האופיינית בדבקות כוחו, בכל בשילטון
אותו. לפלוט שרוצים
 המואס בודד, מנהיג — השנה בסוף בגין תמונתושל היתה זאת

 צעירים, אישיים, עוזרים בכמה עצמו את והמקיף בעמיתיו,
 הוא כי וסבר להם האמין שבגין היא העיקרית שתכונתם נחמדים,

 ואהוד ותיק חבר של בנו מרידור, דן היה כזה עליהם. לסמוך יכול
 מאחרי ככוח לפתע שצץ בגין, בני עצמו, שלו ובנו לעולמו, שהלך

כס־המלכות.
 לא ימיו בערוב רומאי אימפרטור של תיאור שום

יותר. אופייני להיות היה יסול

האדם? דימדומ■ +
 עידוד לשאוב יכלו מדיניותו ושל בגין של מיריביו מה ^
 -ארץ־ישראל עידן סוף כי עצמם את ולהשלות זה, ממצב ₪4

והולך. קרב השלמה״
גמורה. טעות זוהי
 טראגיים אלה, כישלונות אך רבים. בתחומים נכשל בגין

 המגמה כישלון לכדי מצטרפים אינם שיהיו, ככל וחמורים
מייצג. שהוא ההיסטורית

נכון. הוא ההיפך
 מער־ ובכל בבלבלה בלבנון, הכישלונות למרות

שור בגין של הפעולה מצליחה כות־החיים,  שהוא במי
 המערבית הגדה סיפוח עיקר־העיקרים: את בו רואה

ורצועת־עזה.
 ובמרץ. במהירות מתקדמת אלה בשטחים ההמונית ההתנחלות
זה. מאמץ החלישה לא הכללית פשיטת״הרגל
 אם הדרך. מן סולק — ארצות־הברית — העיקרי המיכשול

 לבגין רגן הנשיא ממשלת נכנעה טיפשות, מתוך אם רצון, מתוך
 כל תשתק האמריקאית הבחירות מערכת הקו. כל לאורך

 ואין — שנתיים עד שנה־וחצי במשך לבגין אמריקאית התנגדות
לאחר־מכן. לרעה במהותו המצב ישתנה שמא לחשוש סיכה לבגין

 סוריה המישחק. מן הוצאה מצריים מפולג. הערבי העולם
 הלאומית התנועה נגד ישראל עם פעולה לשתף מוכנה

 הכלכלי. מצבן ביגלל נחלשו מדינות־הנפט הפלסטינית.
 שלהם בשדודהקרב ונותרו כל, על־ידי ונבגדו ננטשו הפלסטינים

לבדם.
עתיר- בגין, מנחם פאראדוסם: כימעט זהו.

 מיט בראש והעצוב הבודד האיש הכישלונות,
 מדיניות של העיקרית במערכה דווקא הצליח כושל,

באמת. לו החשובה היחידה המערכה
 הבינוני. גם ואולי הקצר, לטווח הצלחה זוהי אמנם,

הרת־שואה. הצלחה זוהי הארוך
 בווד והוא מציאות, של ארוכים בטווחים חושב אינו בגין אך

 הוא אין היסטורי. לאסון מובילה דרכו כי מאמין אינו
 מעכירים הרחוק העתיד על הירהורים ולא פילוסוף, הוא ואין

רוחו.
 המיידיות, הבעיות את רואה תשמ״ג סוף של העצוב בגין

 א שהכזיבו, החברים את והגדולים, הקטנים הכישלונות
מתפקדת. שאינה הממשלה

 כישלו זהו עצמו. בו טמונה האלה הכישלונות לכל הסיבה אך
מגמתי. כישלון לא אישי,

 הוא כך לא טראגית. דמות בגין מנחם הפך ימיו בערוב
 את באופוזיציה, מאבק שנות שלושים במשך לעצמו,

 הכל, על נערץ היסטורי, גיבור להיות תחת שילטונו. של
 אותו דוחה ממנו גדול שחלק מסוכסך, עם בראש עומד
 להעריצו היה שאמור העם מתוככי מבפנים, מותקף הוא אותו.

 אווי כמו לה זקוק בגין שמנחם והעיוורת, הכללית ההערצה
איננה. לנשימה,
 בהר תשנה לא שלו האישית הטראגדיה אך

 שהיא — מדינת־ישראל של ההיסטוריה רצף את
אחר. מסוג בטראגדיה לכודה

ציבורי בפנס הבימה םן ברירת! אנשי־ביטחנן שני על־ידי נעזר בגין מנחם


