
 ובגין בהתפטרות
שוון אזיק רביו ,

 אך המערך, מידי השילטון את שיטול בי
ש אריק, בהקמתו. שותף להיות זכה לא

הלי להקמת אחר אדם מכל יותר תרם
 של ניצחונו ערב דווקא הביתה הלך כוד,

 הקיק- הסיעה את שהקים בעת הליכוד,
שלומציון. שלו, יונית

 שונים בנושאים השניים נחלקו תכופות
 קרה, כך קיצוניות. עמדות תפיסת תוך

 שפקד למשבר התייחסותם בפרשת למשל,
 ששת־הימים. מילחמת ערב דבין יצחק את
 חושש אך חברו, את מעריך מהם אחד כל

מאד. מפניו
 נוצר זו, מסובכת יחסים מערכת לאור

האחרו הבחירות אחרי מייד מרתק מצב
בחי נפלו הליכוד ניצחון כשפירות נות,

 את הקים אשר שאריק בעוד עזר, של קו
 אילו מבחוץ. ומובס מוכה נותר הליכוד,

 כי ספק היה לא בליכוד נשאר אריק היה
 בגין שר־הביטחון. בתפקיד זוכה היה הוא

 אך עזר, פני על זה בתפקיד אותו העדיף
 מוייצמן, התפקיד את למנוע היה יכול לא

בבחירות. אדריכל-הניצחון
 שהגה עזר דווקא זה היה תקופה באותה

 על-ידי מייד ניקנה אשר — הרעיון את
 את למנות — כשלו מה משום ונחשב בגין

כרמטכ״ל. אריק
 טעמים: משני זאת לעשות ביקש עזר

הירו על מהמאבק אריק את לנטרל כדי
 שאין ידיעה ותוך בתמיכתו ולזכות שה

 זה. מתפקיד יותר אליו שואף שאריק תפקיד
 אותו שיכנעו עזר של שמקורביו אלא

 זאת לעשות הצליחו הם זה. מרעיון לסגת
פו כאישיות מזוהה כבר שאריק בנימוקים

בפוליטי יתפרש כרמטכ״ל ומינויו ליטית
 שאריק היה השני הנימוק צה״ל. של זציה

 בשר- יוותר והוא כרמטכ״ל תחתיו יחתור
 שבגין שאחרי קרה כך צבא. ללא ביטחון

 וייצמן אותו אילץ הרעיון, את קנה כבר
בו. לחזור
ב מייד שהוכשל הנפל, רעיון נולד אז
 שרי־ביטחון שני למנות דעת־הקהל, לחץ

 נושא כשאריק הליכוד, בממשלת למעשה
ולביט במירור למילחמה שר של בתואר

פנים. חון

ם סי ח י
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דו-ערכייס

 שרון שאריק העובדה בי ספק יןא
ה מהנושא הליכוד בממשלת נוטרל

 את והמהווה אליו קשור כה שהוא צבאי,
 בו הולידה באישיותו, העיקרי המרכיב
 לנטור לו וגרמה וקינאה תיסכול רגשות

 סלח לא הוא וייצמן. כלפי אישית טינה
 שלו החירום מינוי ביטול את גם לוייצמן

בצה״ל. למעשה אותו שניטרל במילואים,
 הבדלי את אריק מנצל בו מצב נוצר כך

תח לחתור כדי עזר לבין בינו העמדות
ה בין המאבק מעמדו. את ולערער תיו

 חי עזר לחלוטין. חד־סיטרי הוא שניים
 כשבלי- בוקר כל מתעורר שאריק בהרגשה

 לוייצמן. היום להתנכל איך מחשבה: בו
 אך שבידיו, הכלים בכל מתגונן עצמו הוא
אריק. נגד נגדית לחתירה פועל אינו

ממ פאסון, השניים מחזיקים חוץ כלפי
 ידידות של המישחק את לשחק שיכים
 ואינם חברים אינם הם פוליטית. ואחווה
איש להזמין מקפידים אך יחד, תה שותים

 בחדרי מישפחתיים. לאירועים רעהו את
 מסכד דברים מהם אחד כל משמיע חדרים

ה מחפשים זאת עם חברו. על רי-שיער
מתוו באמצעות השני אל האחד דרך שניים

משותפים. וידידים כים
 שגי בין במאבק עצמו בפני מרתק פרק

 היא הירושה, על הפוטנציאליים היורשים
 עם מהם אחד לכל שיש היחסים מערכת

 יש יחד גם ולוייצמן לשרון בגין. מנחם
 את מעריכים הם בגין. כלפי דו־ערכי יחס

 והיותו קשיות־עורפו התמדתו, אישיותו,
מ ומעלה משיכמה הבולטת חריגה דמות
או הסובבים המיפלגתיים העסקנים ציבור

 מוכנים שניהם היו זאת עם יחד תה.
 מהנהגת אחר או זה בשלב אותו לסלק

 העיקרי המיכשול שהוא כשסברו הליכוד,
השילטון. על ההסתערות של היעד להשגת
סולח. ואינו שוכח שאינו אדם הוא בגין

ידידות שר הצגה ו״צמן: מול ריס־

 ניסיון על לעולם לוייצמן יסלח לא הוא
 כשם בליכוד, נגדו שניסה-לערוך הפוטש

 לחטיבה הצטרפותו את לאריק יסלח שלא
 פרישתו ואת בליכוד דווקא הליברלית

 השניים, בין אבל הבחירות. ערב מהליכוד
 אריק, דווקא הוא בגין של הפייבוריט

רגשיים. מנימוקים בעיקר
העוב את לעולם לאריק ישכח לא בגין

 מהלכי על ישירות לו לדווח שנהג דה
 מחדר־המילחמה יום־הכיפורים מילחמת

 במיסטיקה, גובל אליו יחסו בחזית. שלו
 האדם דמות את בעיניו מסמל כשאריק

 רוצה היה שבגין כפי החדש, הישראלי
וגיבור־מילחמה. לוחם :לאותו
 מפוכח אדם גם הוא בגין זאת עם יחד
 התורם, הוא וייצמן שדווקא בכך המכיר

 לפופולאריות עקיפה תרומה משרון, יותר
הלויא את מעריך בגין ממשלתו. ושל שלו
 אינו שהוא העובדה ואת וייצמן של ליות
 לזכות אלא עצמו, לזכות הישג שום זוקף

כולה. הממשלה או ראש־הממשלה
 בעיני ירדה שרון של שקרנו יודע בגין

הק וידידיו מתומכיו כמה אפילו הציבור.
מגדי כיום, ממנו מסתייגים בעבר רובים

 לעומת עזר, לאומית.״ כ״סכנה אותו רים
לפו כיום שמוסיף היחיד השר הוא זאת,

הממשלה. של המידרדרת פולאריות
 שיורשיו אוהב אינו מנהיג שום אבל

 המופגנת הפופולאריות בעורפו. נושפים
 ובוושינגטון בקאהיר גם וייצמן זוכה לה

 לעקוץ נוהג בגין קרנו. את מעלה אינה
 בישיבות בעיקר זה, חשבון על וייצמן את

 מכך נפגע בטבעו, הרגיש ועזר, הממשלה
עמוקות.

 נכבד תפקיד משחק הזה היחסים במערך
 ואריק, עזר של השונה האישי הרקע גם

 אריק בצה״ל. שירותם תקופת מלפני עוד
 למה שהגיע כאיש-אדמה, עצמו את רואה

 האצולה בזכות ולא עצמו בזכות שהגיע
 ה- וייצמן. עזר הגיע ממנה המשפחתית

הח בצה״ל, השניים של השונה קאריירה
 קצר אריק הזה. האישי הקרע את ריפה

 עם עזר, ישראל. במילחמות תהילתו את
 ממשי, חלק נטל לא הצבאית, הצלחתו כל

האחרונות. במילחמות באשמתו, שלא
 ובאופן בתת־הכרתו מקום, שהוא באיזה

 אריק לגבי הוא השלום אולי, מודע בלתי
 הקאריירה סוף את המבשר אישי, אסון
 עצמו את להתאים ידע עזר כלוחם. שלו

להס הצליח טרם אריק החדשה. למציאות
אליה. תגל

ה בין והפוליטית האישית בהתמודדות
 אלה גורמים ממלאים הירושה, על שניים
 צפים המאבק שמחריף ככל חשוב. תפקיד

 השטח. פני על ויותר יותר אלה אלמנטים
 להיראות היה יכול זה מהצד למסתכל
 לו היו לולא ומרתק, מותח דרמתי כמאבק

 ועתיד השלום סיכויי על גורליות השלכות
האומה.
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