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 דויד) (של הציור (משמאל). הצעיר נפוליון של התהילה
האלפים. הרי את שעבר בשעה נפוליון את להראות מתיימר

מאת

ר אור■ בנ א
 שרון: לאריק שעבר בשבוע אמר וייצמן זר ^
 מאשר ערבים להרוג קל שיותר תראה עוד ״אתה *ג

יהודים!״ עם לחיות
ל למוד־נסיון אלוף של זו היתולית כהערה

ה מהדהדת בזה. נסיון רכש לא שעדיין אלוף
ש בהיסטוריה. גנרלים מאות שהשמיעו אנחה

 אזרחיים. ככגדים עטורי-מדליות מדים החליפו
 של הפשטות אל חזרה התגעגעו בולם בימעט

ה של המביכה התסבוכת פני מול חיי-הצבא,
המדיניים. חיים

מור או צרפתים, או גרמנים, (או ערבים״ ״להרוג
 צריך אינו הגנרל יחסית. קלה מלאכה זוהי — דים)

 לו אסור אף דמוקרטית, במדינה המטרה. על לחשוב
 כדבריו כלל. עליה יחשוב שלא ומוטב עליה, לערער

 החטיבה התקפת על המפורסם בשירו טניסון, לורד של
 / דבר, להשיב להם ״אל כרים: במילחמת הקלה

 / ולמות. לעשות אך עליהם / מדוע, לשאול להם אל
 מאות...״ השש רכבו / המוות עמק תוך אל

רבה. בפשטות הדרגים, בכל מצטיינים, הצבאיים החיים
קבועים. כללי־התנהגות יש מקומו. את יודע אחד כל

 כללי כל זפוך.7 המצב זאת, לעומת הפוליטיים, בחיים
 לעיתים מופרים והם העמדת־פנים, אלא אינם ההתנהגות

 הזולת. של במקומו לחיות רוצה אחד כל כימעט קרובות.
מסו היא היחסים מערכת בלתי־פוסק. פנימי מאבק קיים
לרגע. רגיעה בה ואין כמוה, מאין בכת
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ף ההמונים. בעיני נראה המנצח האלז
א ן. ל ת ל ח ל ס ע ו ן ס ב ל ר י ב א כ

ה ת ד ש א מ ת או צי מ א ה הי פי דו 1 ־־־ ו

 את להסביר בדי בה די לכדה זו עובדה
בפוליטיקה. רכים בה גנרלים שד כישלונם

 נמשך לרעהו, אדם בין פשוטים יחסים האוהב אדם
 יותר. עוד זו נטייה בו מתפתחת בצבא לחיי־צבא. מטבעו

 ארוכות בשנים חייו חוויות כל שם, לו הניתן החינוך כל
זה. אופי בו מגבשים ומילחמה, שרות של

 בגיל־העמידה לפוליטיקה, עובר מצליח גנרל כאשר
 ועתירודהישגים, ארוכה תקופודחיים אחרי לאחר־מכן, או

 התכונות דווקא אופייו. את לפתע לשנות יכול הוא אין
 בהתגוששות ידיו את כובלות מצליח, גנרל שהפכוחו

החדשה. בזירה
מנ במו ומנוסה ותיק פוליטיקאי כין המאבק

 רבות. פוליטיות סערות עבר שבבר בגין. חם
 עוד הוכרע אחר, מעולם שבא וייצמן, עזר וכין

התחיל. בטרם
 אחרים אלופים לשמו. ראוי יריב לפחות, היה, "לעזר

 שהם להיווכח יידהמו) (ועוד נדהמו הישראלית בזירה
 עסקנצ׳יקים גמורים, אפסים מידי מוחצת מפלה נוחלים

 תופעה בקרב. כיתה להוביל יכולים היו שלא עלובי-נפש,
אותם. מדהימה זו

 לאותם מאוד: פשוט הסבר לח יש אולם
מתאי מיקצועית הכשרה יש אפורים עסקנים

 — טובה מיקצועית הכשרה יש לאלופים מה.
לגמרי. שונה כמיקצוע

וויסקי דם גואנט:
המ עטור־תהילה, לאיש־צבא המושלמת דוגמה ך■*

 כישלון שם ונוחל המדיני השילטון לפיסגת גיע 1 ו
 מילחמת־האזרחים מנצח גראנט, ס׳ יוליסס הוא חרוץ,

ארצות־הברית. של 18ד!- והנשיא האמריקאית

 שם על חירם, היד, המקורי הפרטי (ששמו גראנט
 הצבאית האקדמיה בוגר מיקצועי, קצין היה צור) מלך

הצ כצעיר בינוניים. ציונים בעל בווסט־פוינט, המהוללת
 אמיץ כאיש שם לעצמו קנה מכסיקו, במילחמת טיין

 נאלץ המילחמה בתום אולם בדרגה. עלה ובעל־חושייה,
 העונתיות, התקפות־השיכרות בגלל השרות, מן להתפטר
חייו. כל שליווהו

 מילה־ אכל במובן. נבשל, הפרטיים כחיים
הצי והדרום הצפון בין הנוראה מת-האזרחים

מסחררת. במהירות כה עלה הוא אותו. לה
£




