
בצה״ו היחיד האלוף
,מפא״ של רשום חבר

לב נשארים הבית ובני הכל נרגע סוף
הרא הטלפון שיחת את אריק עושה דם׳

 מטלפן הוא ביוזמתו. כאזרח שלו שונה
מ האם, מל״ל. בכפר אימו של המשק אל

תו אשה בשעתו, המושבים מרד ראשי
ה תכונותיה את שהורישה ופעילה ססת

 אומר הוא לך,״ ״שלום לבנה. מרדניות
 אפשר עכשיו ״השתחררתי. שובב, בחיוך

ו שתבואי רוצה אני למשק... להתמסר
 המבקרת את הלוא הכותנה... את תראי

 מהמדריכים יותר שלי, ביותר החריפה
 מישרד־החקלאות...״ של

 שרון, אריק יצא ורגוע, נינוח ואז,
ה אל בניו ושני אשתו עם (מיל.) אלוף
קי- 40כ* המשתרעת *שלו, החקלאית חווה
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סומבררו
אריק

ב מנסה שרון לילי
ל להתאים עליצות

סומבררו. כולל בוקריס, אוסנת

1

 קיבוץ ליד לבאר־שבע, צפונית לומטר
דורות.

 האחרון יומו את שאיפיין — זה כל
מש בניגוד עמד — בצה״ל שרון אריק של
 אריק שטרק הרעשנית הדלת לטריקת ווע

ב הודיע כאשר לכן, קודם ימים ארבעה
 צה״ל את לעזוב נאלץ הוא כי מפתיע
סע שחוללה הצהרה — לרצונו בניגוד

ניחושים. של גלים והולידה רוחות רת
עוצ את כלל שיער לא שאריק ייתכן

ש אלה, מילים שתי על התגובה מת
 אופייני היה זה אבל פרישתו. את בישרו
 מ־ שיגרתית בלתי בדרך שייפרד לאיש
ה מהשירות משתחרר היה אילו צה״ל.
 ידידיו, עליו אמרו אחרת, בצורה צבאי

 ל־ קרה שמשהו לחשוב היה צריך אז
אריק.

ל שהפך — אריק של פרידתו סיפור
 מ־ — בישראל המיקצועי החייל סמל

 למעשה שעבר. בשבוע החל לא צה״ל,
 לכן, קודם שנים ארבע שורשיו נעוצים
 מפתיע דמיון דמו ההתרחשויות כאשר

האחרונים. בשבועות שהתחולל למה
 ההדרכה מחלקת ראש אז היה אריק

 ההתשה מלחמת ימי היו הימים במטכ״ל.
 ויכוח התנהל במדינה שונים ובחוגים

 ל־ המלחמה. ניהול דרך על ולוהט חריף
 תפישותיו לגבי רבות השגות היו אריק

 בר־ חיים רב־אלוף דאז, הרמטכ״ל של
 לגבי אחרת דיעה לו היתד. במיוחד לב.

הוא תעלת־סואץ. קו של ההחזקה צורת
הת בר־לב״. ״קו אז שכונה למה התנגד
ובווי בהתפרצויות מלווה היתד. נגדותו
את לשכנע מנסה כשהוא קולניים, כוחים
שלו. הצבאיות התיאוריות בצידקת חבריו

 פנו כאשר הופתע הוא הימים באחד
הק ללא אותו, ושאלו מהצבא אליו

 לחופשת לצאת מתכוון הוא מתי דמות,
 כוונות כל אז היו לא לאריק שיחרור.

 השאלה על כשתמה מצד,״ל. להשתחרר
 על חתימתו את חידש לא כי לו הסתבר

ש עובדה — בצה״ל הקבע שירות חוזה
 כפיל, דק ברמז לו, להציע כדי נוצלה

תמיד שאהב שאריק, אלא התפטרותו. את

החוש הניח
:הכותנה שטחי את

 שטח כל על המשקיפה גבעה מעל
 שרון ולילי אריק סוקרים אחוזתם,

על המשתרעת חוותם של והסורגום החיטה

 1 ל־ צפונית דורות, קיבוץ ליד דונם, אלפים כארבעת של שטח
 עומד שם החווה, של המגורים מגדל על מצביע החץ באר־שבע.

ומבודד. שומם באיזור ולהתגורר החדש, ביתו את להקים הזוג

 חיים, דרך בו וראה הצבאי השירות את
 החליט הוא ההצעה. את לקבל מיהר לא

 כמו הצבאי. שירותו המשך על להילחם
 בשיטות זאת עשה הוא המערכה, בשדה
קונבנציונאליות. בלתי

 הבחירות ערב ימי היו שהימים מאחר
 שנקרא מה אריק עשה ,1969 שנת של

 לכנות היה ניתן צבאית בלשון ״תרגיל״.
ה את לבלבל ״נסיון פעולתו צורת את

 בעיתונות להופיע החלו לפתע אדיב.״
המל ואיש הבכיר הקצין כאילו רמזים
 משירותו להשתחרר העומד הנודע חמות

 גח״ל ברשימת להופיע מתכוון בצה״ל,
בח שלהם את עשו הרמזים לבחירות.

הגבוהים. לונות
 ל־ להצטרף אפילו אז חלם לא אריק

 כוונות אז לו היו שלא רק לא גח״ל.
היה שלא אלא הפוליטיים, לחיים לצאת

 עוד גח״ל. עם אחר או רעיוני קשר כל לו
 ושטרם ידועה בלתי עובדה מזאת. יותר

ב רבים להכות העשויה כה, עד פורסמה
ה הוא שרון שאריק העובדה היא הלם,
 היה שנים שבמשך בצה״ל היחיד אלוף
 בסניף מפא״י של ורשום מוצהר חבר

 שלו החבר ושמיסי מל״ל, בכפר מפא״י
בזמן. שולמו

 התנגשויות
דיין עם

 מא- נעשו לגולדה. אז נקרא ריק ^
תפ אז התפנה כאשר לפייסו. מצים

 של פרישתו עם הדרום, פיקוד אלוף קיד
לקבל אריק הסכים גביש, ישעיהו האלוף

שי את ולהאריך זה לתפקיד המינוי את
בצה״ל. רותו

 שתי נקבעו תקופה אותה שמאז אלא
 שמשה היתד, האחת בדעת־הקהל, עובדות

 צה״ל בתוך אריק את רוצה אינו דיין
 הנוטה הימין, איש הוא שאריק והשניה
לגח״ל.

 משה עם שרון אריק של יחסיו סיפור
ה שתגיע עצמו, בפני סיפור הוא דיין
 שבכמה למרות היום. בבוא לספרו שעה

ה מזדהים ופוליטיות, צבאיות תפיסות
מעו אריק היה לא בהשקפותיהם, שניים

היח מערכת דיין. משה של מנאמניו לם
 מכל יותר עיצבו שיחד השניים, בין סים
 צה״ל של ומהותו אופיו את אחר אדם

ומור מסובכת מערכת היא לוחם, כצבא
הע בעירבוביה בה משמשים מאוד. כבת
מ היה שדיין כשם ואיבה. הדדית רצה

 (ביומן אריק של ביותר החריפים מבקריו
 דיין ביקר קדש, מיבצע אחרי שלו, סיני

 אריק שניהל הקרב את קטלנית בצורה
 אריק היה כך במיתלה) צנחניו עם שרון

אח (פעם, דיין של הקיצוניים ממבקריו
מצומ־ בהוג העיר ששת־הימים מלחמת רי

)22 בעמוד (המשך

!־לאדמה ..חזרה
שחכר הענקית החווה במסגרת לאית

 שרון אריק מגדיר כך
 חק־ לעבודה חזרתו את

אי־ הייתי ״תמיד בדרום.
_ _ _ _ _ _ _ _


