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 שנוסף דם, של זד. כתם אך בלתי־צסוייד,. מהתפתחות
 שכבר הצעיר, הקצין של פיצחו אל נדבק קודמו, על

חמלה. יודע שאינו אכזרי, חייל של שם לו יצא
 הילה גל,שרת החלה שרץ של ראשו אל

 אנושי שאינו אדם רמוני, אדם של שחורה
לנסרי.

 הפרסי ביומנו המזועזע שרת משה רשם נבואית ברוח
תן של יחידתו כי  ושהיא קיבוצי״, ״מכשיר־נקם הפכה ש

 האזרחי.״ השילסון נגד ובלע הסתה .מרחשת גם מהווה
 בו. לדבוק האכזריות ריח הוסיף מכן לאחר גם

במילחמת־סיני

 שם לראשונה לו יצא שבה ששת־הימים, בפילחסת
תן התנגד מחונן, מצביא של  כאשר שהועלה לרעיון ש

 במידבר, תעו בודדים מצרים ואלפי הקרבות, הסתיימו
 למצריים. בחזרה להגיע וניסו בצימאון, המוות סף על

 שיוכלו כדי פיכלי־מים, מהאוויר להם להצניח אז הוצע
 במילחמת- כמו אז, לכך. התנגד שרון חייהם. את להציל

 פירושה האוייב״ את .להשמיד הסיסמה כי סבר הלבנון,
האוייב. חיילי את להרוג

 .להשלים עצמו על שרץ קיבל זו מילחמה אחרי
 המחתרת של הפיגועים רבו שבה ברצועת־עזה, סדר״

 עד המעוררים באמצעים, זאת עשה הוא הפלסטינית.
.מחבלי״ כל הערבים. אצל רק ולא — חלחלה היום

 כמצביא. הצטיין בה שגם יום־הכיפורים, מילחמת לפני
 הבדואים של גירושם למיבצע בקשר שמו התפרסם

 פיתחת־ של ההתנחלות לקום עמדה שבו האיזור מן
 גם כי עד אכזריות כה בשיטות השתמש הוא רפיח.

 של מופרזת במידה לקתה שלא מאיר, גולדה ממשלת
 יוצאת־תפן בהחלסודנזיפה אותם הגדירה הומאניות,

 החליט, כאשר זה פרק סיים עצמו שרץ כ.חריגים״.
 האדמה פני מעל למחוק הממשלה, אישור ובלי קר, בדם
אבן. על אבן בה להשאיר ולא ימית העיר כל את

 היתה שעליה עברית, לעיר עשה כך ואם
 מתחרבת שרון יירתע זה כיצד — תיפארתו

ך ביירות כמו עיר
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■  שרץ־שנרמן אריאל של האישית קרקע־גידולו י

קשוחה אם של שילטונה תחת גדל הוא ,היטב. ידועה

לילי. אשתו, עם הוא שלו היחידי האנושי המגע
בני־אדם. עם בקשר מחסורו כל את הממלאת 1

 הפסיכו־ של לטענתם קלאסית דוגמה מהווה שרץ
 גורם הרך בגיל ובתשומת־לב באהבה לוגיט^שהמחסור

 ומעוות אדם של נפשו את מדלדל חמור, נפשי למום
עולמו. את

 אחת שפה רק להבין ססונל שתן אריאל
בפיו. שגורה היא ורק — הלוח שפת —

 מאוד, דומות בנסיבות שגדל בונאפארט, נפוליון כמו
 למיציה דוסד״ קשוחה אם של שרביטה תחת רב בעוני

 משוכנע ארוכה, תקופה במשך האב בהיעדר בונאפארט,
 לשילטץ נועד הוא כי נעוריו משחר שרון אריאל גם

 דק ולו — להפריד מסוגל היה לא מעולם העליץ.
 הלאומי. העניין ובין האישי עניינו בין — בתיאוריה

 מישהו מעז זה כיצד להבין מסוגל היה לא מעולם
 בצה״ל תחילה העליון, השלטון אל דרכו את לחסום

 והבגידה שרץ באריאל הפגיעה כולה. במדינה ואחר־כך
 לאריאל זקוק עם־ישראל כי בעיניו, הן אחת בעם־ישראל

ת, יחיד לבדו, הוא ורק שרץ, להושיעו. מסוגל בדו
 להעיד כזאת גישה יכולה אחר אדם אבל

 אריאל כמו דמוני איש אצל שיגען־גדלות. על
 זוהי מזו, יתרה — האישיות מרכז זהו שתן

כולה. האישיות
 שרון. את להבין מסוגל אינו זאת, מבין שאינו טי

 פרימיטיבי, אדם לפניהם רואים בו המזלזלים המבקרים
 לאפם. שואפת השכלתו להחריד. פשטנית תפיסה בעל

 מוגבל. בעברית, וגם השפות, בכל שלו כושר־הביטוי
 סן חח צורמת. פעם ולא וולגרית, היא התבטאותו
 המשתלבים סיקצועות — והפוליטיקה הצבא החקלאות,

 תחומי־התעניינות. לו אין — קרובות לעיתים בזה זה
רדוד. שטוח, חד־ממדי, אדם הוא המבקרים, בעיני

 הן מעלות. הן אלה כל הדמוני, האדם לגבי אולם
 חפץ שהוא האחד, בדבר כל־כולו להתרכז לו מאפשרות

 בפניו, לעמוד שאין כוח־מחץ לו מעניק הדבר בו.
דבר• שום מפני נרתעת שאינה מוטיבציה

 אנושי מעצור שאף לכל, המסוגל אדם זהו
כזה. לו שאין ספני — אותו לבלום יכול אינו

החוש העידן ♦
 במדינה הדומיננטית לדמות כזה אדם הופך יך ^
■  של האישית קרקע־הצמיחה מתחברת היכן ז שלמה י

הלאומית? לקרקע־הצמיחה מכפר־מל״ל המקופח הנער
 תשמ״ב בשנת ענה שרון שאריאל ספק אץ

להט היה יכול לא הוא לאומי. נפשי צורך על
 היתה אלמלא המדינה, על חותמו את ביע

בד. רצתה לולא כזה, לאיש מוכנה המדינה
 המדינה בשמי שרון אריאל של עלייתו כי חשו הכל
 התבטאה לא זו תחושה בתולדותיה. חדש דף פותחת

בהת גם אלא לקראתו, שהריעו ההמונים בהערצת רק
 השנה שהצמיחה ולמעשיו, לו הסרת־התקדים נגדות
 הפגנות המדינה: בתולדות ורע אח לה שאין תופעה

בעיצומה. המילחמה בעוד המילחמה, נגד המוניות

 של לאסכולה מאשר רבץ, ויצחק דיין משה
שמיר. ויצחק מרידוד יעקוב וכגץ, ז׳בוטינסקי

תן פתח אם  אלא אינו הרי חדש, עידן בתשמ״ב ש
קודמים. עידנים של המשך

 לעיתים, המדינה תולדות את לחלק ניתן ואכן,
:הגיוני ברצף לזה זה המצטרפים
 בסיס- יצירת :המדינה להקמת עד הראשון, העידן

ממלכתיים. לחיים והכשרתו בארץ־ישראל היהודי הכוח
 :1967 יוני ועד 1947 נובמבר מאז השני, העידן

 במילחמת־ שנכבשו בגבולות וביצורה המדינה ביסוס
ה העצמאות.  החוצה, לפרח אחד נסיץ נעשה זה בעי

נכשל. זה נסיץ אך במילחסח־סיני,
 יוני ועד ששת־היפים סמילחמת השלישי, .העידן

 עיכול וסיני, הגולן ארץ־ישראל, שטחי כל כיבוש :1982
 בקמס־ ישראלית. לאימפריה בסים והקמת האלה השטחים
 עם נפרד שלום תמורת סיני על בגין ויתר דייוויד

המיגזרים. שאר בכל חופש־פעולה להשיג כדי מצתים,
 יוקדש בפילחמת־הלבנץ, שנפתח הרביעי, העידן

 לכתישת במרחב, התמיננטית למעצמה ישראל להפיכת
כוחו. ולשבירת הערבי העולם

 הוא שרץ ואריאל אימפריה, הפכה ישראל מתנת
 שעה לפי להעניק מיין שהוא אף החדש, האימפרטור

 במסע־ הראשונה -מרכבה לעמד־ הזכות את בגץ למנחם
הטריאומף.

ההתנג בכך. חש הישראלי הציבור של הרגיש החלק
 מן נבעה למילחסת-הלבנון הבלתי-רגילה הפנימית דות

 ישראל בתולדות הראשונה המילחמה זוהי כי ההרגשה
 (להבדיל בתרה״ ״אין של בהרגשה מעוגנת היתד, שלא

ברירה״). ״אין של המציאות מן
 להשתמש נפיץ כגלוי געשה הראשונה כפעם

 תוקפנית מדיניות לביצוע כמכשיר 7כצה׳
המדינה. על להגנה כמכשיר ולא וכובשנית,

האחרונה. בפעם לא אך — הראשונה בפעם
 ספק בלי צה״ל יהיה והלאה, מעתה כי

 בחזית לא ולהשתלמות, להתפשטות מכשיר
המיגזרים. בכל אלא אחת,

מש אד וזהוזז ש
 ראיץ שרץ אריאל פירסם השנה כראשית בר

 כפליטות- לרבים נראו בו שנאמרו הדברים מדהים. ~
חסרת־כיסוי. בהתרברבות או פה

 המרכז של כנם לפתוח 1981 בדצמבר הוזמן שרץ
 הוא תל־אביב. באוניברסיטת איסטראטגייס למחקרים

 הכנסת דנה עת שבאותה מפני לבוא, יכול היה לא
 בכתב, הנאום את שלח הוא רמת־הגולן. סיפוח באישור

בעיתונים. הנאום פורסם מכן ולאחר
האינ תחום את להרחיב ״יש :שרון פירט

 כדי ישראל, של והביטחוני האיסטראטגי טרס
 תורכיה, כמו מדינות ה־סא בשנות שיכלול
 1ה המיפרץ כגון ואיזורים ופאקיסתאן, איראן
הצפו אפריקה מדינות ובפרט ואפריקה, פרסי
המרכזית.״ נית

ללבמן למלתווה הימא־ס לחי״לים מנפנף עורו! אריאל לרוסיה. דולדי הג הפלישה לפני •ליו ח־ אח נאקר בזנאפארט דאפול־ון

 ריב אשת וחסרודפשרות, עקשנית כמוה, מאין ונוקשה
 שכניו עם מגע מכל בנה אריאל את ניתקה אשר ומדץ,
 פחות לא אך יותר רך שהיה האב, ביותר. צעיר מגיל

 אופיו עוצב שבהן השנים ברוב הבית מן נעדר עקשני,
הילד. של

 ש־ ספארטאיים, בתנאים זו, קשוחה ילדות
 במגעים וענייה קשה בעבודה עשירה היתה

 רוחני קיפוח שרץ לאריאל גרמה אנושיים,
חמור.
 לא הוא ופעדנות. עדינות השפעות הכיר לא הוא

 מעולם בני-אדם• עם יחסי-קירבה לקשור מעולם למד
 המשועבדים מעריצים לו יש אמיתיים. ידידים לו היו לא
 לדרום שיש אויבים לו ויש ובנפש, בלב לחלוטין, לו

 בביירות רק השנה ישבו לא אלה גאווה. ברגל אותם
ממשלת־ישראל. של שולחנה ליד גם אלא המערבית,

 הופיע וילדותו, מוצאו שוון, של המלא סיפורו -
).2300 הזה (העולם תשמ״א איש־השנה על בכתבה

 בחיי שנפתחה החדשה, התקופה של טיבה מהי
 לתקופות מתקשרת היא איך ?1982 ביוני 6ב־ ישראל

 שסברו כפי להן, חותך ניגוד מהווה היא האם קודמות?
 טיבעי המשך אלא זה שאץ או ובעולם, בארץ רבים

? חדשים באמצעים
 מנחם כמו שלא החוץ. מן בא לא עצמו שרץ אריאל

 שני במשך שהיתר, לתנועת־שוליים, שייך היה לא בנין,
 היווה לשילטון בואה ושעצם למחנה, מחוץ דורות

״מהפך״.
רד ז׳בוטינסקי, זאב של תלמידו אינו שרץ אריאל תו  ו

 מנחם בזכות־עצסו, ויורשו בית״ר״ ״ראש של תיהם
דבר. לו אומרות אינן בגין,

העו ארץ־ישראל של ליבה מלב בא שרץ
 האישי יציר־כפיו הוא מושב־העובדים. בדת:

 צעדיו מאז אותו שטיפח כן־גוריון, דויד של
 במשך היה ושאצלו ,101 ביחידה הראשונים

 שייך הוא אישי. ותלמיד בן־בית גם זמן־מה
גלילי, וישראל כן־גוריץ של לאסכולה יותר

 אצל חיוך שעוררה עוצרת־נשימה, תחזית זאת היתה
 במילחמת- הפיות מכל נמחק החיוך אך רבים. פרופסורים

 במיסגרת שרץ אריאל של הראשונה הפעולה — הלבנץ
עליה. שהכריז התפיסה

 שבו הכנס, את שניהל האיש של דרכו (אופיינית
 (מיל׳) האלוף זה. נאומו את להשמיע אמור שרץ היה

 בעצמו שקרא אחרי מופלגת. יונה אז היה יריב אהרון
 השמעתו את לאפשר סירב שרץ, של הכתוב נאומו את

 יריב הפך הסילחמה במהלך אך קריין. באמצעות בכנס,
 של העיקריים מנושאי־ד,דברים ואחד קיצוני נץ עצמו

שרץ.) אריאל
ריץ לדויד  יותר הרבה מרחבית תפיסה היתד, בן־גו

 רק מילחמת־הלבנץ הושוותה לחינם לא אך מצומצמת.
 מילחמת־סיני. לה: שקדמה ישראל של אחת למילחמד,

השתיים. בין רב דמיון היד. כי
 מנחם של בשפתו יזומה. מילחמה היתד, מילחמת־סיני

 מילחמה המילחמות: שתי את הוא נם שהישווה בגין,
הדוק בתיאום ובוצעה תוכננה היא ברירה״. ״יש של


