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ישראל. למנהיגי מ״וחד אינו שומר׳״הראש שיגננון
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הקופים בממלכת הקיימת תופעה על חוזר הוא

ס! א ב הראנטי ה
הטל מן לכולנו מוכרת תמונה ך*

החיים. מן וגם וויזיה, י "
 בית־ספר, בית־חרושת, לבקר בא השר

כלשהו. כנס או עיירת־סיתוח
 פוסע הוא אין האדם. כאחד בא הוא אין

וכמוני. כמוך ברחוב
 של קבוצה פמליה. בראש צועד הוא
 שומרי- ראשי־לשכות, מזכירות, — אנשים
 צועדים למיניהם, מלחכי־פינכה ראש,
מאחריו. וקצת עימו,

מו זקוף, נמרצות, צועד המנהיג
 חצי־צעד הרכה. לחשיבותו דע

 גם הפמליה, אנשי צועדים מאחריו
 נכד תנועות תוך ובאון, כעוז הם

וערים. םדרוכי הזרועות, של רצות
 של מהו״״תפקידם לפענח תנסה לשווא

 שומרי־ שומרים מי מפני זה. באירוע אלה
 בבית־ המנהיג של היקר ראשו על הראש

 את לקבל גאים עובדיו שכל החרושת,
 ראש־הלישכה, לעשות יכול מה ן פניו

 ? בכנס־הוותיקים שלו השר אל הנלווה
 למזכירים ממתינות דחופות משימות אילו

 ב־ בביקורו השר את המלווים ולמזכירות 1
העירוני? גן־הילדים
 כל של והובלתם שזמנם מכיוון

 מוכרחה רב, ככסף עולים אלה
 כאירוע, לנוכחותם סיכה להיות

ממישרדיהם. הרחק המתרחש
? י ה מ

 חשוב והוא תפקיד, להם שיש וכן ** ;
מאד. ■יו י

. להיות עליהם ם י ח כ ו נ
 לבדו נוהג — סתם לבקר הבא מנהיג

 האדם כאחד פוסע יוצא, עוצר, במכונית,
 עימו והולך ידו את לוחץ המארח, לעבר

 לעצמו מוציא כזה מנהיג — האירוע למקום י
כלל. מנהיג הוא אין תעודת־עניות.

 לו שאין מנהיג :חשוב כלל זהו
מנהיג. אינו פמליה

 בעצם למנהיג. כרקע חשובה הפמליה
 הוא !המנהיג הנהו, :מכריזה היא קיומה

עצום! הוא כביר! הוא חשוב!
והצו כאירוע המשתתפים וגם

 :■המסר את קולטים בטלוויזיה פים
 — גדולה כה פמליה לו שיש מנהיג
 ונישא חשוב להיות מוכרח הריהו
מעם.
 יכולה היא כראוי, מתודרכת הפמליה אם

 צריכים אנשיה הזה. הרושם את להגביר
והכ הערצה של מבטים במנהיג לשלוח

 רמז פי על ואנה אנה לאוץ נעה,
 את לו להגיש ניירות, לו להמציא ממנו,
 מן יוצא כשהוא סביבו להסתדר נאומו,

 את לו פתח מהם שאחד אחרי המכונית,
הלאה. וכן — הדלת

 היא זהב. שווה טובה סמליה
 ■המנהיג, של ה״אגו״ את מנפחת

 כעיני שלו ה״סטאטום״ את מעלה
ב מקומו את ומבטיחה הכריות
צמרת.
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 את לתפוס כדי זו, תופעה להכין ש ^

 בגין ממנחם שרון אריק של תביעתו
 וגם שומרי־ראש, של צמוד ליווי לקבל

 בפתח מתאימה ב״בודקה״ שומר שיוצב
דרישות. וכיוצא־באלה חוותו, ^

בפלי לשאול יכול תמים אדם
 שומרי־ראש דרושים מה לשם : אה

 מפני — שומרים שרון? לאריק
? מפני ץ י ס ה מ

'״שלום של האימתניים הביריונים מפני

בהפג הדשא על דורכים שאינם עכשיו״,
? נותיהם
 שרון לשר שיארבו ה״מחבלים״ מפני

הכנסת? במיסדרונות
 גופנית להתנכל עלול כיכלל טי
שרון? לשר
 השר של סיכוייו כי מבין בר־דעת כל
 או לתאונת־דרכים, קורבן ליפול שרון
שיעור לאין גדולים בחוותו, משתולל לסוס

 אם להתנקשות. מטרה לשמש מסיכוייו
 מדוע ? לשומרי־ראש זקוק הוא מדוע כן,

 אף זו, שמירה ראש־הממשלה לו העניק
 דעתו את חיווה ששרות־הביטחון־הכללי

צורך? בה שאין המיקצועית
לאומי, כגיבור המוחזק זה, איש האם

 לוקה, הוא האם פחדים? של בעולם חי
רדיפה? של בשיגעון חלילה,

 בין קשר בל שאץ היא התשובה
 כלשהי. סבנה וכין שומרי-הראש
 של סמל אלא אינם שומרי־הראש

מסמליה. חלק מעמד,
ישראל שרי כל החוק, פי ועל לכאורה,

 לכל שווים. — ראש־הממשלה מילבד —
 רק יש לראש־הממשלד.) (וגם מהם אחד
 של דעתו בממשלה. בהצבעה אחד קול

 שר־ של קולו כנגד שקולה שר־התיקשורת
ביטחוניות. בהכרעות' גם הביטחון,
״בכי שרים יש למעשה אולם

והבי באלה. שאינם ושרים רים״,
שומר-הראש. הוא לכך החיצוני טוי

ה האלה, הטובים הבחורים רוב ולגבי

 כשהם הראש־השמור אחרי מתרוצצים
לוה בימי-שרב טעונים אקדחים נושאים

היחידי. תפקידם גם זהו טים,
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 שרון אריק בין הבדל אין זו בחינה
מעמיתיו. וכמה כמה ובין

 מי ידין? ייגאל את להרוג רוצה מי
לנעוץ כדור, בו לירות לו, להתנכל רוצה

פור זו תמונה דה־בראצה. מסוג קוף *
 הקוף כי הטוען בהונג־קונג, בעיתון סמה

התיכון״. במיזרח מסוייס דתי מנהיג ״מזכיר

לגורילה* זקוק אינו הבאבון קוף־מנהיג:

למכו מתחת מיטען־נפץ לפוצץ סכין, בו
ניתו?

 איש. לא אף :היא התשובה
 מיס• עסקן הדעת על להעלות קשה
 כסכנה הנתון כישראל לגתי

ת ו ח ממנו. פ
 כשסמליה יום־יום,' מסתובב ידין אבל

מת ואינה אליו, צמודה שומרי־ראש של
 מטרים. עשרים של מרחק אף ממנו רחקת
 הנהלת של משותפת הודעה פורסמה אילו

 הכוחות ומיפקדת בישראל המאורגן הפשע
 כעל עליו המכריזה אש״ף, של המזמינים'

 לא שלהם, ברשימת־הרצח 1 מס׳ המטרה
 על יותר קפדנית שמירה להיות יכלה

ביטחונו.
 השני. לסגן טוב האחד, לסגן שטוב ומה
 שר־ של שמעשיו אזרחים כמה שהיו יתכן

ב חן מצאו לא ארליך שימחה האוצר
 אף נוראי זעם של ובהתקפות עיניהם,

 מאז אך למערכות. מיכתבים כך על כתבו
 וחסר־ חביב סגן והפך האוצר את שנטש

אלה. מיכתבים גם פסקו תפקיד,
 אני ארליך. שימחה את אוהבים הכל

ב מוכנים היו אזרחים שמיליון משוכנע
 לארליך, הצהרת־חיבה על לחתום רצון

היקרים. שומרי־הראש על ויתורו תמורת
 שומרי• כי יעזור. לא זה אולם
 ארליך על להגן נועדו לא הראש

 להגן באים הם מתנקשים. מפני
 שהוא הנורא החשד מפני עליו

 אריק או ידין, מייגאל חשוב פחות
 דיין משה או וייצמן, עזר או שרון,
 חש■ על לו, מספקים עדיין (שאנו
רצופה.) שמירה כוננו,
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 על מרחפת אינה גופנית התנקשות • י של שסכנה אומר הפשוט הגיון ך*

 המקובלות הסיסמות את המשמיעים אותם
 דווקא אלא הציבור, של המכריע הרוב על
 האומרים הזרם, נגד השוחים אותם על

 מרגיזים •בלתי־פופולריים, שהם דברים
ושנואים.
 למשל, וילנר, מאיר של חייו
 יותר גדולה כסכנה נתונים כוודאי
ארליך. שימחה של חייו מאשר

 כמי :אישית נימה להוסיף מותר ואם
להת מטרה בחייו פעמיים שימש שכבר

 פצצות שלוש על נוסף חמורות, נקשויות
 נסיון לי יש במישרדו, אחד ומעשה־הצתה

 שמירה ביקשתי לא זו. בסוגיה כלשהו
 ביקש- ואילו שרות־הביטחודהכללי, מטעם

 אחדות פעמים בה. זוכה הייתי לא — תיה
 ומישטרתיים) (פרטיים שומרי־ראש לי היו

 ויתרתי פעם בכל אך ימים, כמה במשך
 בלתי- מיטרד מהווים הם כי ברצון, עליהם
בפר חייו את לחיות האוהב לאדם נסבל
אח אמצעי־ביטחון העדפתי כלשהי. טיות
רים.

 יכול אינו לאומי מנהיג אולם
 המיטרד פרטיות. לעצמו להרשות

 לעומת בעיניו וכאפס כאין הוא
 על החזותית, הפומבית, ההכרזה
והנישא. הרם מעמדו
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 ישראלית תופעה שזוהי כרתי ^
 מורים דסמונד שבא עד מובהקת, **

עיני. את והאיר
 הקרוי במדע העוסקים אחד הוא מורים

 בעלי- של ההתנהגות חקר — אתולוגיה
 בעזרתה להבין מגמה מתוך בעיקר החיים,

 המרתק סיפרו בני-אדם. של התנהגותם את
)44 בעמוד (המשך
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