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גדילים יחסרינות גדילית מעלית יעי גדיל לאיעי

 עתה הנערך בךגוריון מפסטיבל נהנה היה סוויםט ונתן ̂ ך
בארץ. ^

 מססריו באחד סרק כך על מוסיף שהיה יתכן
גוליבר. של קיברו על הגמדים הסאטיריים:

 של קיברו על אלה בימים נשפכות שטויות מאוד הרבה
 מתקשטים זרזירים מאוד הרבה להתגונן. עוד יכול שאינו ״הזקף,

 והשקר, הכזב ההבל, דיברי ערימת תחת העיט. של בנוצותיו
שהיה. האדם נקבר האמת, נקברת

 היה לא מיתולוגית, דמות היה לא בן־גוריון דויד
 בשר היה בן־גוריון דויד נמל־תעוסה, היה לא רחוב,

וחסרונות. מעלות בעל אמיתי, איש ודם,

 לפני הזאת, המילה מובן במלוא מנהיג מנהיג. היה ן־גוריון ף*
 חדל־ לכל זו תווית מדביקים שהחלו לפני האינפלציה,

ועלוב־נפש. אישים
מנהיג? — פירושו מה

 את לשכנע והמסוגל חזון, לו שיש אדם הוא מנהיג
ולהגשימו. אחריו ללכת הבריות
 נשמעה לבסוף בן־גוריון. בימי מאוד השתפשפה ״הזוך המילה

ממשית. משמעות לה יש אך נבובה. כמליצה
 ואם שהיא, כמו המציאות את לראות יכול מצוי פוליטיקאי כל

 כזה איש המציאות. את לנתח גם יכול הוא אנאליטי״ ״מוח לו יש
להמריא. יכול שאינו עוף — לתרנגולת דומה

עדיין. קיימת שאינה אחרת, מציאות בעיני־רוחו חוזה מנהיג
 מה — באינטואיציה או בהגיון — רואה הוא ״חזון״. של טיבו זה

 זו החדשה, המציאות של דמותה את מתווה הוא לקום. צריך
 אל הקיים מן המובילה הדרך את גם מתווה והוא לקום. שצריכה

להתקיים. צריך אשר
 בראשו החזיק הוא כזה. מנהיג היה בן־גוריון

לקום. צריכה אשר המדינה דמות של ברורה תמונה
1 1 1  היכולת נוספות: תכונות דרושות חזון לו שיש מנהיג ^

 והיכולת בהתלהבותו, ולהדביקם להמונים החזון את להנחיל /
החלטות. לקבל

 אלא אחריהם, להזדנב לא פירושו: המונים להדביק
 אינו כשזה גם קדימה, לצעוד בראשם. ללכת

 של דעת־הקהל סיקרי פי על לחיות לא פופולארי.
 את יעצבו אשר המעשים את לעשות אלא אתמול,

מחר. של דעת־הקהל סיקרי
 ההמונים כאשר דעת״הקהל. על ציפצף הוא בן־גוריון. היה כזה

 להם אמר לדרכו, התנגדו ההמונים) את שייצגו העסקנים, (או
 חפשו בעיניכם? חן מוצא לא זה דרכי. זוהי אמונתי, זוהי בפשטות:

בעיקבותיי. לבוא עליכם בי, רוצים אתם אם אחר. מנהיג לכם
שמסו מי לכד. המסוגלים הפוליטיקאים מעטים

ייקראו. מנהיגים — גלים
 יש תמיד מפז. יקרה נדירה, תכונה כושר־ההחלטה. גם ומכאן

 בעיות. יש מסויימת. החלטה לאי־קבלת טובות סיבות ואחת אלף
מסוכן. זה מתאים. אינו העיתוי מתנגדים. יש

 זו המקום. זה הוויכוח. תם זה. זהו האומר: האיש הוא המנהיג
השעה.

 גדול וברגע ההיסטוריה, אדרת בכנף אוחז הוא
ממנה. חלק הופך אחד

 כאשר ,1948 במאי 14ב־ באה בן־גוריון של הגדולה שעה ן■*
המדינה. הקמת על הכריז 1 (

 העברי. הישוב אותה הקים המדינה. את הקים לא בן־גוריון
 הקרביים החיילים ובמיוחד: לוחמים. עובדים, חלוצים, של דורות

תש״ח. של
 היא במאי 14ב־ בשדה־הקרב. קמה מדינת־ישראל

 אותה שנשאו החזיתות, כל חיילי קיימת. היתה כבר
ההכרזה. את ברובם שמעו לא כלל כתפיהם, על

 זאת ההקמה. על להכריז שהחליט האיש הוא בן־גוריון אך
 היתה כי יתכן חודשים, בכמה עוכבה אילו גורלית. הכרזה היתה

 ארצות־ כאשר דמויית־הנס, החד־פעמית, שעת־הכושר חולפת
ביד. יד שכם, אל שכם יחדיו, פעלו וברית־המועצות הברית
מאוד הרבה היו ההחלטה. לדחיית סיבות מאוד הרבה היו

לדחות. להמתין, להיזהר, שיעצו חכמים יועצים
 ושיכפה ההחלטה, את שיקבל מנהיג דרוש היה
 האיש. היה בן־גוריון הכל. על בכוח־אישיותו אותה

להיסטוריה. נכנם כן על
 קמה שהיתה יתכן אך בן־גוריון. בלי גם קמה היתה המדינה

 תמיכת בלי בינלאומית, הכרה בלי קשים, יותר הרבה בתנאים
 של לכושר־ההחלטה תודות קמה שהיא כפי קמה היא המעצמות.

בן־גוריון. דויד

 דמותה. את רבה במידה היתווה גם ן־גוריון ^
דאז, הציונית והתנועה הישוב מנהיגי כל מבין ^

ה  מגובשת בתרה, תפיסה לו שהיתה היחיד הוא ת
קמה. בטרם המדמה, של ומפורטת

 משה כמו אנשים — יריביו כל את הביס כן על ניצח. כן על
 לא אלה מכל לאחד אף יערי. ומאיר בגין מנחם שרה, ויצחק שרת
ומגובשת. ברורה אחרת, תפיסה באמת היתד,

 את מראש לשרטט מבלי בית לבנות אי־אפשר
 מכל לבן, שירטוט. בידיו החזיק בן־גוריון פרטיו.

 התואר מלחבי־פינכתו, על־ידי לו שהודבקו התוארים
המדינה״. ״אדריכל הוא ביותר הנכון

 אומנם, אותו. שירטט שבן־גוריון בבית עכשיו גרים אנחנו
 תריסולים, נוספו מירפסות, נסגרו שינויים, בו נעשו הזמן במשך
 שטח נוסף במרתף, למשרתים חדרים נבנו הגג, על פנטהאוז הוקם
הבן־גוריוני. הבית עדיין זהו אך — לחצר

 הניח בן־גוריון יותר: עוד מתאים דימוי יש ואולי
 ישראל. ששמה הרכבת נוסעת שעליה המסילה, את
תה. היום עצם עד

מאז מתחלפים, הנהגים נהג. עומד ובקטר קטר, יש לרכבת

הנהגים באים המנהיג אחרי בן־גוריון:
 אלא אינם למעשה אך מנהיגים. שהם להם נדמה לרוטציה. ועד

 על הרכבת את להוביל עליהם שנגזר בעלי־מלאכה, נהגים,
אותם. הניח שבן־גוריון הפסים

 בן־גוריון? של תפיסתו היתה ץ^ה
ם  מעריצי־ כוהני־פולחן, בידי מילים מיליוני עכשיו ^/נכתבי

 הם וחוקרים. מלומדים ״ממשיכי־דרך״, שוטים, חסידים גיבורים,
 גיבור של פלקאטים מציירים הם וכתב. שאמר מילה כל מצטטים
 בן־גוריון לבין הזה הגיבור בין מיקרי דמיון אלא ואין דמיוני,
האמיתי. האיש שהיה,

 היה הוא יהודי. סאנטה־קלאוס ולא טוב, אבא היה לא בן־גוריון
 ובעל מעוף בעל קדומות, וריעות ברורות השקפות בעל איש

תקופתו. ורוח נסיון־חייו על־ידי שעוצב אדם מיגבלות.
 ודיבר. שכתב ממה תפיסתו על הרבה ללמוד אין

 תפיסותיו על הרבה. ומדברים כותבים פוליטיקאים
 יחד צירופם מהכרעותיו, ממעשיו, רק ללמוד אפשר
ברורה. תמונת־פסיפם יוצר

 הערבים. עם בשלום האמין לא ן־גוריון ך*
 זר נטע היא ישראל תפיסתו: תמצית זוהי ^

 איתנו ישלימו לא הערבים התיכון. המיזרח במירקם
הבאים. ובדורות הזה בדור

 היא — ממנה חלק כל או כולה — הערבית הלאומית התנועה
 טאקטית היערכות שביתת־נשק, הפוגה, להיות יכולה אויבתנו.

יהיה. לא שלום אך — חדשה
על לחיות אנחנו חייבים הביטחון. — העליון הציווי מכאן

 המשימה הוא הביטחון ומכאן: זמן. הרבה במשך מחר, היום, חרבנו.
הלאומי. המאמץ של המרכזי הציר המרכזית,
 חשוב לא מערבית. מעצמה עם ברית השני: הציווי גם ומכאן

 נוכל לא אך ארצות־הברית. צרפת, בריטניה, — מעצמה איזו
 מערבית בעלת־ברית לנו שתהיה מבלי אחר יום אף להתקיים

 כורח אלא בן־חלוף, הכרח טאקטי, צורך זה אין אחת. איתנה
מוחלט. קיומי

 לפני ששלטה כפי במדינה כיום שולטת זו תפיסה
 עם במילחמה ישראל נתונה כאז, היום, שנים. 38

 במעצמה ולמוות לחיים קשורה הערבי, העולם
 המאמץ הוא כשהביטחון מערבית(ארצות־הברית),

העיקרי. הלאומי
 הישראלי אין כלל שכיום כך, כדי עד ניצחה בן־גוריון תפיסת

 גם להיות שיכלו דעתם על מעלים הסוגים) מכל המצוי(ומנהיגיו
היס אופציות בין בחירה קיימת בכלל שהיתה אחרות, תפיסות
 השמיים, מן גזירה אינה חיים אנו שבה שהמציאות שונות, טוריות

הכרעה. של פרי אלא
 והיום) נראו(אז והיום) אחרת(אז אופציה שהציגו מאיתנו אלה

 אמרנו, כנביאי־שקר. בלתי־מציאותיים, כאנשים כבעלי־אוטופיה,
 הלאומית שהתנועה במרחב; להשתלב יכולה שישראל השאר, בין

 עם הוא הטיבעי שמקומנו בעלת־בריתנו: להיות יכולה הערבית
 ולא הזר, האימפריאליזם נגד השלישי) (והעולם המרחב עמי

 מכל לשיגשוג כלכלית, לפריחה לשלום, הדרך שזוהי להיפר;
ההפוך. בכיוון נסעה הבן־גוריונית הרכבת הבחינות.

 והמניעים הסיבות את לנתח יכולים ופסיכולוגים היסטוריונים
 על־ידי הושפעה מידה באיזו בן־גוריון. של תפיסתו את שהולידו

 זרה לו שהיתה הערבית לתרבות ערבי, דבר לכל שרחש הבוז
 שרווחו התפיסות על־ידי דמיונו נכבל מידה באיזו ולזרא?

נעוריו? שנות ראשית־המאה, של באירופה
 מימי הציונית התנועה רוח אותו עיצבה כמה עד
 ועד התנועה, את הוא עיצב כמה עד ימיו? ועד הרצל
אותו? התנועה עיצבה כמה

 את משנות אינן התשובות אך מרתקות. מעניינות, שאלות
 שכל נמצא היום, של העיתון גליון את לודינו ניטול אם המציאות.

 הבו־ התפיסה של ישירה תוצאה הוא הראשון בעמודו הכתוב
 הנשיא באיגרת וכלה ״המחבלים״ של בפיגוע החל — גוריונית

ז׳בוטינסקי. זאב של חניכו לראש־הממשלה, רגן רונלד

 ישירה תוצאה כל־כולו הוא פנימה המדינה בתוך המצב ם *
 המדינה אדריכל רק היה לא הוא ״הזקן״. תפיסות של
אדריכל־הפנים. היה גם הוא החיצוני. המיבנה מבחינת

 אזרחי־ יהיו הערבים כי שקבע הוא בן־גוריון
שניה. ממדרגה אזרחים שיהיו גם אך המדינה,
 הוא שבהכרח. רע היותר, לכל ראה, הערביים האזרחים בקיום

 בשילטון האחרון יומו עד ממש. של שיוויון להם להעניק חלם לא
 הפקיע. אדמותיהם רוב את מיוחד. צבאי למימשל אותם הכפיף

 את לגרש השתדל הוא מעולם. ביקר לא ובכפריהם בעריהם
 שטחים לספח 1949 אחרי וסירב שסיפח, השטחים מן הערבים

>.1967ב־ המערבית והגדה 1956ב־ עזה גורשו(למשל: לא שמהם
הדתית. הכפיה בידי המדינה את שמסר הוא

 הדתיים בידי שמסר גמיש, סטאטוס־קוו כונן היסטורי בהסכם
 עצמו, שלו בעקרונותיו גמורה בגידה תוך חשובות. עמדות־מפתח

 האנטי־ממלכתי(אף הנפרד, הדתי החינוך את כנו על השאיר
האורתו הדתית שהקיצוניות הבטיח וכך ״ממלכתי״), קרוי שהוא

הסטאטוס. את ויזיזו יגברו והלאומנית דוכסית
 בעקרונותיו בן־גוריון של אחרת היסטורית בגידה ״

שלילת־הגולה. על הוויתור היתה עצמו שלו
 הקמת אחרי הציונית התנועה של קיומה את שלל בן־גוריון

 השלמת אחרי הפיגומים את לפרק צורך היה (לדעתו המדינה
 היה בגולה. היהודים קיום את טוטאלי באופן ושלל הבניה)

 את מכר הוא אך לעתיד. כחזון כמעט־כנעני, רכיב בהשקפתו
 אמריקה, יהודי של כספם תמורת רישמי במיסמך עקרונותיו

כיום. דמנו את המקיזה לירידה, הפתח את ידיו במו פתח ובכך
 העל־ ,הממלכתי צה״ל קיום הוא הגדולים ההישגים אחד

 מאז בצה״ל שדבקו השליליות התכונות מן כמה אך מיפלגתי.
 צריכות הפלמ״ח") ״פירוק הסיסמה מאחורי היווסדו(המתחבאות

לחובתו. להירשם
 הישראלית, הדמוקרטיה קיום את לזכותו לזקוף יש

 קיימת שהיא כפי המיכשולים כל חרף שהשתרשה
פור דמוקרטיה ליהודים, אמיתית דמוקרטיה כיום:

אזרחי־ישראל. לערבים מאלית
 ומערכת־המישפט בן־גוריון, בעזרת התבסס שילטון־החוק

 לא כנה, על היא היא גם נשארה הבריטים לנו שהותירו המפוארת
לבן־גוריון. תודות במעט

 את ביטא אך בן־גוריון אם השאלה על להתווכח אפשר ושוב:
 תרומתו כך, או כך אותה. עיצב שהוא או והתנועה, התקופה רוח

בספק. מוטלת אינה

 איש היה לא ובן־גוריון לגיבורי־פלאסטיק, זקוקים <{יננו
£  היה ו״מנציחי־דמותו״, ל״ממשיכי־דרכר בניגוד פלאסטיק. \
היסטורי. שיעור־קומה בעל איש

 וחסרונות גדולות מעלות לו היו גדול, איש שהיה ומפני
 גדולים מעשים גדולים, וכישלונות גדולים הישגים גדולים,

גדולים. ומחדלים
היום. חיינו את קובעים אלה גם אלה

ו ,אתי י1ו ב ו ו י11ו


