
 המוח שטיפת למרות מילחמת־הצלה, שזו
 טוטליטאריות, במדינות רק המונומנטלית.

 לא זה גם אבל כזו. מוח שטיפת עושים גבלסיות,
 מזמן היינו מצליחים היו הם אם כי להם, עזר

 מילחמת־הלבנון של הישגה ולכן מלבנון. יוצאים
שאמצעי מכיוון גדול, יותר מאה פי הוא

 שינאה, מוכי פוליטיקאים עם ביחד התיקשורת, ו
 את רצו לא אמצעי־התיקשורת ארס. לזרוע ניסו י״*"

 כשר־ שרון את רצו לא כראש־ממשלה, בגין
 להשיג הצלחנו אלה כל למרות אבל ביטחון,
 וכר מילחמת־הצלה, היתה זו בלתי־רגילים. יעדים

 אנשים יש ופה שנים. כמה בעוד תיראה היא
מהמלכודת. נצא איך שבוכים

 שזו מלכודת, שזו מאמינה אני •
ביצה.
 את וביצה, מלכודת לבנון את מכנה את. אם

 את ייבשנו לא עוד מדברת. את מה על יודעת לא
בארץ. הביצות
מתכוון? אתה למה •
 אליך כוון הזאת למילחמה שעד מבינה לא את
 ממשלה לשום ברירה היתה ושלא לרקה, אקדח

 שרון אריק שעשה הדבר אותו את לעשות אלא
ולחיות? להמשיך כדי

 הדיקטטורה על דיבר שרון אריאל •
 עיתונאי, אתה אמצעי־התיקשורת. של

 כל־בך באופן יתבטא שאדם מוכן אתה
 סתימת וידרוש העיתונות נגד חמור
פיות?
 שהם בשילטון אנשים הרבה היכרתי לא
שרון. אריק כמו העיתונות כלפי פתוחים כל־כך

מהעיתונות. חושש אינו הוא 1
מכלום. חושש אינו הוא • —

טרוריסטים? אתם, מה שיחשוש? למה
הרה, מה אתם. אומר הזמן כל אתה •

 לצד עברת עיתונאי? להיות הפסקת
השני?
 השקרנים עדת לא זה בשבילי השני הצד

 אמצעי־ על שליטה לה שמצאה המתיימרת,
 תפיסה לפי עובדות לסלף כדי התיקשורת

פוליטית.
 שמיקצוע חושב אתה כעיתונאי •

חשוב? העיתונות

 כורתים בו מהעוסקים שכמה אלא בהחלט,
ידיהם. במו עליו יושבים שהם הענף את

גישה. של עניין זה •
 אלה על מדבר אני עובדות, על מדבר לא אני

שרון. את שונאים שהם מפני עובדות המסלפים
 ומבין מאמין חושב, עתונאי אם •

 לישראל, רע שר־ביטחון הוא ששרון
זה? את יכתוב שלא מדוע

להוכיח מוכן אני רע? שר־ביטחון שרון

לוועדת־חקירה. זה על ללכת מוכן אני בעובדות,
 שבנאמנות חושבת אני •

 אתה, לשרון שלד הבלתי־מעורערת
 יושב שאתה הענף! את כורת כעיתונאי,

עליו.
 דבר של ובסופו הענף, את כורתים אתם לא,

 פעם כל העיתונות לדעתי, משפיעים. לא אתם
 במדינה שמתרחש. ממה מחדש מופתעת

 בארצות או השלישי, הרייך כמו טוטליטארית
 פה בפקודה. משקרים העיתונים קומוניסטיות,

 סופר־דמוקרטית, במדינה הפוכה. תופעה קרתה
 בהתנדבות, משקר מאמצעי־התיקשורת חלק

 את שמעוותים אישיים־פוליטיים, שיקולים מתוך
 המילחמה, נגד לכתוב אדם של זכותו העובדות.

 אבל עובדות, שיתן השקפותיו, את שינמק אבל
 כדי שקרים הרף ללא הופיעו הזו במילחמה
המילחמה. את להשניא
 העובדה את מסביר אתה איד •
 לצאת מחליט עיתונאים של שלם שעם
שר־הביטחון? נגד

העם. לא אתם
 העם, שאנחנו אמרתי לא אני •

 מדוע עיתונאים. של שלם עם אמרתי
שרון? נגד כדבריך, כולם,
 הראויה תופעה וזוהי ניכר, חלק כולם. לא
 שזו אפילו אומר הייתי פסיכולוגים. אצל לעיון

 איך אותך: לשאול רוצה אני פסיכופאתית. תופעה
 שלה בהערכות הזמן כל טועה שהעיתונות קרה
 שלא כתבו ששת־הימים לפני מאורעות? לגבי

 מרבית .1967 מילחמת ופרצה מילחמה צפוייה
 לא עוד כזה שניצחון כתבו אמצעי־התיקשורת

 ואז שקט. של רבות שנים צפויות ושכעת היה
 כתבה יום־כיפור לפני ההתשה. מילחמת פרצה

 מהגנרל שפטרנו השם ״ברוך העיתונות
 כמנצח חזר מי ואז קאסטניטאס״, המכסיקני
 הליכוד הקמת לפני שרון? לא אם המילחמה

 הליכוד. קם ואז וביטול, לגלוג רשימות הופיעו
 התחילו ואז השלום, ואחריה המילחמה, באה והנה

 את צלח הוא שלא לו להזכיר כדי שרון על לקום
 אמצעי־ מרבית הפריע. רק שהוא התעלה,

 שילטון תחת לחיות התרגלו התיקשורת
 ועד חפר של הארסיות מהמקאמות ״הפועלים״.

 אחד לכל היום שרון. נגד כתבו הכתבנים לאחרון
 וכך במילחמה, ניצח ומי התעלה, את צלח מי ברור
 הזמן יחלוף והלבנון. שרון על רשימות לכל יקרה
כותביהם. פני אל יחזרו הגנאי דברי וכל

 שאתה להגיד רוצה אתה •
 הוא מה על היודע היחידי העיתונאי

מדבר?
 לגבי נכשלו אמצעי־התיקשורת מרבית
 מאמרי ובנו עובדות המציאו מכריעים, מאורעות

שר־ביטחון. יהיה לא ששרון כדי זה וכל טינה,

 שאתה לך להזכיר חייבת אני •
 שרון את תרצו לא ״אם אמרת:

 בשר־ביטזיווז, אותו תקבלו כרמטכ״ל
 תקבלו כשר־ביטחון אותו תרצו לא אם

 את מכיר אתה כראש־ממשלה.״ אותו
 האומרת שלך? האימרה על הפרפראזה

 כראש־ממשלה אותו תרצו לא ואם
בראש? כדור תקבלו
 ,1977 בקיץ אחד: דבר לך להגיד רוצה אני
 ופוליטיקאים ועיתונאים אלופים כמה כאשר

שרוו את לנצח שהצליחו וחשבו ידיים שיפשפו

 ורדה ואשתו אורי
הגב!־ על גדולה משכנתא לה ,יש

הר־ציון ומאיר שרון אריאל בין דן אורי
ומעלה! משיכמו הוא שאריק הבחנתי ,כטירון

 ביותר המוכשר האלוף את מהצבא, אותו ולהוציא
 תל־אביבי בית גג על אחד קיץ בערב לנו, שקם

 אלי המיסעדן של בנו של הבר־מיצווה בחגיגת
 מר דאז הביטחון שר אורח״הכבוד, לי קרא רונן,

 רשימות כותב אני מדוע אותי ושאל פרס, שימעון
 חושב לא שאני לו אמרתי הצבא. נגד ביקורתיות

 מילחמת אחרי הצבא את משקם גור שמוטה
 לך ״יש לו: אמרתי טיוח. שזה יום־הכיפורים,

 לא אם הטובים, אחד הוא שרון. אריק בן־אדם,
 לשרת לחזור מבקש הוא כאשר ביותר. הטוב

 את ולכבד לו להאזין מוטב בצה״ל כאלוף
 כוכבים של שמות באוזני הזכיר פרס בקשתו.״
 מדריכה ליד זקוקים הם שגם לו אמרתי צעירים.

 לא. אמר הוא שרון. כמו יוצא־דופן איש של
 את לו אמרתי ואז חבל. שימעון, לו: אמרתי
 נבואתי של חלקה ואמנם, הזה. המפורסם הפסוק

 מקומו את ירש שרון השנים וברבות התגשמה,
כשר״ביטחון. פרס של

 מקומו את יירש גם הוא ואולי •
האופוזיציה? כראש

 הסיסמה תהיה מה יודעת את בובל׳ה, לא
 אם לבחור, חייב אתה ״הפעם הבאות? בבחירות

לאחור.״ הולכים או קדימה מתקדמים
 שוטה חסיד שאתה עליך אומרים •
 מוצא שאינך אומרים שרון. אריק של
אחת. רעה תכונה לא אך בו

 משבר בריגעי אותו להכיר הזכות לי היתה
 משכמו הוא לאחרים. אותו ולהשוות לאומיים,

 במילחמת .7£א £££7 7477 ומעלה,
 ובשבועות בימים אותו כשראיתי יובדהכיפורים,

 מאודו, בכל עצמו על עלה הוא בתעלה, הקשים
 לבש מאז שצבר האדיר הנסיון כל את והכניס

 פני את לשנות כדי לכן, קודם שנים 25 מדים
 את מאודו בכל הכנים במילחמת־לבנון המילחמה.

 שרכש והמדיני, הפוליטי הצבאי האדיר, נסיונו
 הפוליטיות. במשחטות וגם הקרב בשדות

 חוט את הגיל עם ומאבד הולך האדם בדרו״כלל
 כמו שלייקס, עם לישבן מתחבר וראשו השידרה

 המצוי הפוליטיקאי האחרים. למנהיגינו שקרה
 אבל הזוחלים, למישפחת נכנס אריק של בגילו
 שחולפות ככל הפוכה. התופעה אצלו שרון,

 היהודי האלוף הוא יותר. טוב נעשה הוא השנים,
פאטון. גנראל לא הוא היחידי.

המכבי? יהודה הוא •
 את הפכתם אתם אותה. אמרתי ואני אמת זאת

 מכך נבע וזה ולשנינה, ללעג שאמרתי מה
 פי על שרון את וביקרו שטענו לאלה שעניתי
 מלומד, אדם של והמטעה הטועה מישנתו
 אני אז בר־כוכבא. שהוא שטען הרכבי, יהושפט
 אז כבר, אם אז השוואות עושים אתם שאם אמרתי

המכבי. יהודה הוא

 ממש ואתה שרון על מדבר אתה •
 החשוב הדבר הוא כאילו אותו, חי

בחייך. ביותר
דרכו. את מסמל, שהוא מה את חי בהחלט אני

שלו. התורה עם מזדהה אני אליו. הערכה מלא אני

 בטענות. אלי באה ואחר״כך שואלת את מזה, חוץ
 תפיסותיי את המגלם האיש הוא שרון

והשקפותיי.
 אדם הוא חסרונות? לו ואין •

מושלם?
 ריעות חילוקי איתו לי ויש לו, יש בהחלט

עצמו. לו אמרתי האלה הדברים את וביקורת.
אותם. כתבת לא מעולם •

 במיוחד אותם, לכתוב לנכון מצאתי לא
 לא המרובים יריביו האחרונות השנים כשבעשר

 דברים המציאו אלא חסרונותיו, את שציינו רק
 פועליו את לציין מבלי נבראו, ולא היו שלא

 הסך־הכל לכן, והביטחון. השלום למען העצומים
 לחובתו. לא לזכותו הוא לאומי כמנהיג שרון של

 האלימות תקדים. חסרות הן נגדו ההשמצות
 מאז במיוחד חסרת־תקדים, היא נגדו המילולית

 במדרגות שעלה ככל הליכוד. את שהקים
 אז המילולית. האלימות נגדו גברה כן ההצלחה,

 את לשים כעיתונאי, עליו כשכתבתי חייב, הייתי
 מעין להסתיר רצו שהם הצדדים על הדגש

 הצהרתי אובייקטיבי. שאני טענתי לא הציבור.
 בחגיגת להשתתף מוכן לא אני סובייקטיבי. שאני

 חלק להיות מוכן לא האובייקטיבית. הצבועים
 הוא מה על שרון, עושה מה על הכרס מסברות

 מראש כשהכרזתי הגינות ביתר נהגתי חושב.
עומד. אני איפה
 את הסותרות דיעות מביע שרון •

 שיש האומרת העיתונאית, הגישה
 כך על דעתך מה האמת. את לחשוף
 כל־כך להראות צריך שלא אמר שהוא
 הוא האין בטלוויזיה. הלוויות הרבה
 מעיני האמת את להסתיר רוצה

הצבור?

 שבכל חושב אני דעתו. להביע זכותו
 היתה לא התגמול, פעולות מאז המילחמות,
 אנשי של כזאת אחריות חסרת האינפלציה
 למכשיר הקורבנות נושא את שהפכו התיקשורת,

 גם אותו. ולרשת שרון את בו לנגח כדי פוליטי
 מעל הטרגדיה את ניפחו ושאתילא צברה בעניין

 ושרון, בגין נגד לינץ׳ של במסע פרופורציה, לכל
 יש סוף סוף האחת: המטרה את להשיג כדי רק

שרוו. את להפיל הזדמנות
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