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06בר־אחעקב

על
צד

ינוי!

ביןבקשרהעוסקחדשספר
הימיןאבותהמנהיגים,שני

ז׳בוטינסקיזאבהישראלי,
ותלמידו,המורהבגין,ומנחם
והשוניהדמיוןלנקודותצולל

אבןאפריםהמחברביניהם.
להיום:הקישוראתגםמוצא

ראשביצועים,"מבחינת

אבלמהם,נופלאינוהממשלה

רב"ספקהחזוןמבחינת

הערה




מביט

לימין
פעם",שלל"ליכודלחזורהשואפיםשישבזמן
חדשספרמוציאאבןאפריםד"רהציונותחוקר

אתשהניחוהמנהיגיםשניביןבקשרהעוסק

ותלמידו,המורהימינושללימיןהיסודות
הדומהעלמדברבגיןומנחםז׳בוטינסקיזאב

הממשלהלראשמשווהוגםביניהם,והשונה
מהם,נופלאיננוהואביצועים,"מבחינתנתניהו:

רב"ספקהחזוןמבחינתאבל

בר־אוןיעקב

ד"רהציונות,שחוקר

נשאלאבן,אפרים
היסטו־החמצהזואם

רית

$TS1$היסטורית$TS1$

$DN2$היסטורית$DN2$ז׳בוטינסקי,שזאב
הר־התנועהמייסד

וויזיוניסטית,

$TS1$,הרוויזיוניסטית$TS1$

$DN2$,הרוויזיוניסטית$DN2$נפטר

בהקמתלהיותזכהולא049 וב־491עתבטרם

הואולא","כןמפתיעה.תשובתוהמדינה,

מדי־ראייהלושהייתהמפניכןאומר.

נית

$TS1$מדינית$TS1$

$DN2$מדינית$DN2$לאלהועיל;שיכלהלמצוי,מעבר
הגישהעםמסתדרשהיהבטוחשלאמפני

שהגיעבגין,מנחםשליותרהלוחמנית
העםשעלוהביןהשואהבתקופתארצה

להתקיים".כדילהילחםהיהודי
ומאב־משנתםובגין"ז׳בוטינסקי

קיהם"

$TS1$"ומאבקיהם$TS1$

$DN2$"ומאבקיהם$DN2$אבן,ד"רשלהחדשספרושםהוא

אפרת,תושבבגמלאות,מדינהעובד,85
בסגנו־"צמרת".בהוצאתלאחרונהשיצא

נו

$TS1$בסגנונו$TS1$

$DN2$בסגנונו$DN2$,מקראיים,בציטוטיםהעתירהמלוטש
בחי־התמודדלמדינהשבעשורלמיכיאה

דון

$TS1$בחידון$TS1$

$DN2$בחידון$DN2$מר־בצורהאבןמנתחהראשון,התנ"ך

תקת

$TS1$מרתקת$TS1$

$DN2$מרתקת$DN2$שלבדרכםהשונהואתהדומהאת
האישים.שני

ספרולבנים",מ"בלילותמביאאבןד"ר

ביןהראשוןהמפגשתיאוראתבגין,של

שעתידלמיהארהכעיןשהיההשניים,
שלהשישיהממשלהראשלהיותהיה
בבריסקב־0391קרהזהישראל.מדינת

אולםבגין.שלהולדתועירשבבלארוס,

גדותיו,עלמלאהיהבעירהתיאטרון

בןבגיןשם.לנאוםבאכשז׳בוטינסקי
התזמורתיושבתשבול"מקוםנדחק7 נה־1

עצמותיובכלחשוכעדותולבמה",מתחת
ש"נתקדש".כמיהמרגשהמעמדאת

שהיההשניים,אתלתארמרביםכידוע,

ותל־כ"מורהשנה,33שלפערביניהם

מידו",

$TS1$,"ותלמידו$TS1$

$DN2$,"ותלמידו$DN2$המפגשביןהשניםבעשרכיאף

לאז׳בוטינסקישלמותולביןבבריסק
באופןפעלבגיןלהיפגש.השנייםהרבו
אךז׳בוטינסקי,דברישללאורםמלא

החלטהבית"רבוועידתהעביראחתפעם
שבגיןמספראבןד"רזה.שלכדבריושלא

השו־אתלשנותהוועידהבאיאתשכנע

רה

$TS1$השורה$TS1$

$DN2$השורה$DN2$ז׳בוטינסקי,שכתבב"הנדר"הרביעית
זרועיאשאולאעמילהגנתזרועימ"אכין
עמילהגנתזרועיל"אשאלהגנה"אלא
מולדתי".ולכיבוש

כךעלבאלאשז׳בוטינסקימסתבר

אותולטפחוהמשיךבגיןעםחשבון

שמיד"רמדברימביאאבןד"רכיורשו.

שניהםהשניים:ביןמשותףמכנהעלמצביעאבןד"ר

סממניםבנאומיהםושילבועליוןבחסדנואמיםהיו

עבריתהגייהשלאמןרבהיהז׳בוטינסקיתיאטרליים.

הבימהשחקניאתבכךהדריךואףספרדי,במבטא

כמותושאיןכיכרותמלהיטהיהבגיןבברלין.בביקורם

ולי־בפוליןבית"רמראשייוניצ׳מן,שון
מים

$TS1$ולימים$TS1$
$DN2$ולימים$DN2$אוזניובמושמעאיךהכנסת,חבר

להעדיףהחליטכיאומרז׳בוטינסקיאת
ממנו,וותיקיםמבוגריםפניעלבגיןאת
לגדולות.נועדשזהמשוכנעבהיותו

מצ־בגיןנראההספרמצילומיבאחד

דיע

$TS1$מצדיע$TS1$

$DN2$מצדיע$DN2$בית"רים.שלבמסדרלז׳בוטינסקי

בטוחהואאםאבןאתבהומורשואלאני

הצילוםכמופוטומונטז׳אינושהצילום
לביןהרצלביןישראלבארץממפגש
אותנ־"הצילוםהשני.וילהלםהקיסר

טי

$TS1$אותנטי$TS1$

$DN2$אותנטי$DN2$,"שלקרבתםאבן.מתחייבלחלוטין

שז׳בוטינסקי,בכךלביטויבאההשניים
היהב־9391,באירופההאחרוןבביקורו

עליזהלבובחירתעםבגיןבנישואינוכח
לחתימתעדהיהואףדרוהוביץ',בעירה
הכתובה.שטר

ד"רלתארהיטיבהשנייםביןהקשראת

ימי־ידשניםכעבורשנהיהמיבדר,יוחנן

נו

$TS1$ימינו$TS1$

$DN2$ימינו$DN2$חברולדבריו,החרות.בתנועתבגיןשל

יהושעשהיהכפילז׳בוטינסקיהיהבגין

להידמותהשתדלאףוהואלמשה,בן־נון

ובגינוניו.בלבושולז׳בוטינסקי

ביןמשותףמכנהעלמצביעאבןד"ר
עליוןבחסדנואמיםהיושניהםהשניים:
תיאטרליים.סממניםבנאומיהםושילבו

עבריתהגייהשלאמןרבהיהז׳בוטינסקי
שחקניאתבכךהדריךואףספרדי,במבטא

בגין,בברלין.בביקורםהבימהתיאטרון
ברא־הבחירותמאסיפותבעיקרכזכור

שית

$TS1$בראשית$TS1$

$DN2$בראשית$DN2$,כיכ־מלהיטנואםיותרהיההמדינה

רות

$TS1$כיכרות$TS1$

$DN2$כיכרות$DN2$ז׳בוטינסקיאפילוובכךכמותו,שאין
בו.להתחרותהיהיכוללא

נבדלז׳בוטינסקישבהםהדבריםאחד

ראשיכלמכמעטגםאלאמבגין,רקלא

במהותושהיהבכךהואהציונית,התנועה

מה־אמןגםאלאדגול,מדינאירקלא

שורה

$TS1$מהשורה$TS1$

$DN2$מהשורה$DN2$מתרגםמשורר,סופר,הראשונה

לסרטתסריט"גן־צורי",אתחיברואפילו
דברשלשבסופוהקיימת,הקרןבהזמנת

לשו־ז׳בוטינסקיהיהכן,כמוהתממש.לא
נאי

$TS1$לשונאי$TS1$
$DN2$לשונאי$DN2$המילההייתהשחידשהמיליםשבין

הואהעבריבגדודשירותואחרי"תעוזה".

הנציבשלבנוסמואל,אדוויןעםחיבר

למו־עברימילוןסמואל,הרברטהעליון
נחי

$TS1$למונחי$TS1$
$DN2$למונחי$DN2$.ששנימזכיראבןהזהבהקשרהרובה

בג־ז׳בוטינסקימפקדיםהיוהאישים

דוד

$TS1$בגדוד$TS1$

$DN2$בגדוד$DN2$,במחתרתובגיןיזם,שאותוהעברי

הייתההחיצוניתשחזותםאףהאצ"ל

גנרלית.חזותמלהיותרחוקה
מכת־בכתיבתהרבושניהם

בים

$TS1$מכתבים$TS1$

$DN2$מכתבים$DN2$אליהם.לפוניםלהשיבוהקפידו

פחותלאאחריוהותירז׳בוטינסקי

בכתו־כונסושרובםמכתבים,מ־000,6

בים

$TS1$בכתובים$TS1$

$DN2$בכתובים$DN2$אומריםוישז׳בוטינסקי,מכוןידיעל

עצומהמכמותשהשתמרצנועחלקשהם

נתניהורוייו".ואורח"איש־איעו

הערה




הספיקמתילאיבוד.שהלכומכתביםשל
כך.עלמענהאיןלאישהכל

לארדואןתזכורת

אבןד"רשלמספרושעולהכפי
המעמיתרבותהגדירזבוטינסקי
למרותשנתאחרו".הבינייםכ"ימיזרח
הספרדיםביהודיםלהיעזרקראהואזאת
העותמאנית.הקיסרותקריבאימפריה
שהםפירושהבהםלהיעזרקריאתוהאם

מהרמהתנועהנפרדבלתיחלק
יהודיםהנראהכפיהיואבותיושאבותצל

כולההייתהדאזהציוניתהתנועהספרדים
נקראולאוהספרדיםאשכנזיםיהודיםשל
הזאת"התנועהבפעילותליטול
ואףאהודמאודהיה"זבוטינסקיאבן.ביר
המבטאאתאימץרקלאהואעליהם.נערץ
שלטלשפותהרבבכישרונואלאשלהם
בשפהגםלנאוםיכולתכדיעדבלדינו
השבטלשילובקראזבוטינסקיהזאת.
הציונית.בתנועהכדבריוהספרדי
הואב0291בירושליםההגנהבראשעמד
ועליהםבעירהספרדיםאתאליוקירב
בהם".נתאהבתיאמר

להבראתרעיונותהעלהאףזבוטינסקי
שכונכפימבוספורוס"החולה"האיש
וישבשקיעתההעותמאניתהקיסרותתה
החדטורקיהמייסדשאטאטורקעדויות
אתלהזכירכדאיאוליבהם.השתמששה
ארדואן.הנוכחיטורקיהלנשיאזה

בחזוןדגלזבוטינסקיכידועכן
הירדןעברכוללהשלמהישראלארץ
ביכוליאמינוהערביםעודשכלוסבר
לאישראלבארץמהיהודיםלהיפטרתם
הומניסטבורואהאבןעמם.שלוםיהיה
"זבוטינסקילאורו.שבגין
מצוויםשאנחנוכפיהערבילמיעוטוויון
אומר.הואשבשערינו"הגראלהוגןביחס
אזלהיותהערביםהזמין"זבוטינסקי
ניתןאחרתיהודיתבמדינהטוביםרחים
בהסכמה".שלהםהגירהלשקול

לטרנספרהיאהכוונה
הסכמההמילההואהדגש"חלילה
שהיהכפיאוכלוסיןלחילופיאפשרותעם
לטורקיה".יווןביןלכןקודםשנהכ03

כולםשלאמענייןלבגיןנעבוראם

האצ"ל.כמפקדבמינויותמכו
זאתנימקוממינויושהסתייגו"אלה
שהואנשכחאלצבאי.רקעחסרבהיותו
אנדבצבאכטוראיישראללארץהגיע
מפקדהיותולאחרזאתאבלהפולנירס
בפולין".בית"ר

היההעיקרשמבחינתוכותבאתה
ובלימהארץולסלקםבבריטיםלהילחם
האומנםמצדו.שלטוניותכוונות

כשהואגדולתו.אזהייתהזאת"אולי
הואהסזוןערבההגנהראשיעםנפגש
בראשיעמודגוריוןשבןבכךתמיכההביע
בכךהכירהואכדמוקרטשתקום.המדינה
בארץ".הרובאתייצגהשההגנה

מהצניעותללמוד

המכריעחלקועלבהרחבהכותבאבןד"ר
היהשנהוגהמלקותעונשבביטולבגיןשל
הגרדוםובהפסקתהמנדטשלטונותבידי
תגמולמדיניותבעקבותזאתהבריטי.
כץשמואלהבריטים.אתשהרתיעהרצת
מחתרתימלחמהכ"אסטרטגאותותיאר
עליווינשליעקבוד"רמזהיר"
הרבהעםגבורהמלאהיההאצ"לעלקודו
אחריםאצ"לומנהיגי"בגיןהסתכנות".
לאהבריטיםידיעלייתפסושאםידעו
שלכגורלויהיהוגורלםבחייםמכךיצאו
הלח"י"מנהיגיאירהואשטרןאברהם
אבן.אומר

עובראבןד"ריאיראתמזכיריםואם
ומצטטדרכוממשיךשמירליצחקבאחת
הבריטיםעזבולבגיןש"הודותכאומראותו
ניסהפעמיםשכמהמספראבןהארץ".את
הגדולההאישיותהייתהמימשמירלשמוע
יאירעליצביעשזהסבראםבחייו.שפגש
"בגין"אחתמילהשמיראמרמפקדו
אליועברהכיצדבזוכרוגםלוודאיקרוב
עוד"יכולה"איננילאחרהממשלהראשות
בגין.של

בעתידייזכרנתניהוהאםחדובמעבר
בגיןזבוטינסקיאחתבנשימה

נופלאיננונתניהוביצועים"מבחינת
הנמןכלכלהנושאיומבחינתמהם
מבחינתאבלעליהםעולהשהואמנע
מראכאחדייזכראולירב.ספקהחזון
כמולאבהחלטאבלהטוביםהממשלהשי
הוגהאיננונתניהובנוסףובגין.גוריוןבן
שלהם".מהסוגלאבוודאידעות

בנתניהוכיוםתומךאתה
"כן".
חייוואורחהאישוםכתבילמרות
במחלוקתנוי

קובעהמשפטביתשרקכךעל"חונכתי
אשם".מי

בתלבגיןגרשבההחדריםשנידירת

נתניהושלמהווילהמאודרחוקהאביב
בקיסריה.

שלה07הולדתושליוםזוכר"אינני
שועיהזמנתעלעתקסכוםהוצאביבי
ברובה08הולדתוביוםשהיהכפיעולם
חייו.ואורחאישאישאחר.מנהיגשלפאר
ללמודמהלנתניהושישאיתךמסכיםאני
בגין".שלמהצניעות

בגיןשבנוכךעלחושבאתה
סערלגדעוןחבר

נאהרשהשליחבריםששניהם"מכיוון
מעדיףאניכאןזו.שאלהעללענותלאלי
באלגנטיות".להתחמק

שאמרבתמונהשמיריצחקאתמצטטאבן
מספרהואהארץ".אתהבריטיםעזבולבגיןש"הודות
האישיותהייתהמימשמירלשמועניסהפעמיםשכמה
יאירעליצביעשזהסבראםבחייו.שפגשהגדולה
"בגין"אחתמילהשמירלואמרמפקדו

והקפידומכתביםבכתיבתהרבושניהם
במרכזז'בוטינסקיאליהם.לפוניםלהשיב
3391שבפוליןבפינסקמימיןובגין
לע"מצילום

בז'בוטינסקירואה
פעלשבגיןהומניסט
אבןלאורו.
פרטיצילום

הספרעטיפתמקראיים.ציטוטיםעתיר

לע"מ
סער
יעקב
צילום

הערה



