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הליכוד ראש הפך כבר שרון אריק אשריה: תהיה בל

כפני הן הליכוד פני כך. מוטב *\ולי
אריק־מלר־ישראל.

 עוד לא ארנס. משה של פני־הפוקר עוד לא
 עוד לא לוי. דויד של הבומבסטית התסרוקת

טוב־לב. כריש של חיוכו שמיר, יצחק של החיוך
 הקנאים־בעלי־פני־ של הקצר העידן תם

 בעלי הפראים החייכניים. הפאנאטים הפוקר,
שתם. וטוב נימוסי־השולחן.

 יש מי עם כולו הציבור יידע עכשיו
עסק. לו

 שרון, שרון. אריאל של הליכוד עם עסק לו יש
המלוכ מילחמת־הלבנון אבי שרון, איש־הדמים.

 לטבח האחראי(״הבלתי-ישיר") והכושלת, לכת
ושאתילא. צברה
 יבושם בעדו. יצביע כזה. בליכוד שרוצה מי

 יבוא ואל מצביע. הוא מה בעד יידע לפחות אך לו.
 מפגע הבאה הטהאגדיה כאשר איש, אל בטענות

ובילדיו. בו
 את נחל שרון שאריאל שמח אני לכן

■ ■ ■ניצחונו.
 הוא הצליח: שרון אריאל של הימור ן*

גבר. הוא ״התמודד". 1 (
נכונה. החלטה היתה זאת בסיסית, מבחינה

 שרוצה מי בעצמו, שמאמין מי
 להגיד מה לו שיש שמאמין מי בשילטון,
 שאינו מי להתמודד. חייב — ולעשות
סמרטוט. הוא מתמודד
 ״התמודד" שלא מי כל בזאת. מרגיש הציבור
 בחיוכים שהסתפק מי כל האחרונים, בשבועות

 בעיסקות פופולריים, בדברי־חנופה מתקתקים,
 — הקלעים שמאחורי ובקנוניות לשולחן מתחת

הפסיד.
 טעות .שניהם. טעו לוי ודויד נבון יצחק

 לעיתים רק כי שנית, עליה לחזור שאי־אפשר
 שניה הזדמנות לאדם ניתנת • ־מאוד רחוקות

 מן נרתעו הם המיבחן, מו השתמטו הם כזאת.
 ואחדות ־אחוות על יפות מילים ושום המאבק.

זאת. ישנו לא חנטריש ושאר וטובת־התנועה
 הפגנה היתה וכאן בחולשה. מרגיש הציבור

חולשה. של כפולה
 חזקים, יצרים לו שיש שרון, אריאל

ניצח. הוא התמודד. הוא בזאת. חש
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ניצח? *ץדוע
 חכמים תמיד שהם — החכמים !■/הפרשנים

 תלי־ האחרונים בימים גיבבו — אחרי־מעשה
 למחות. רצו מלויי. התאכזבו סיבות. של תיליס

 חלמו לא אך כלשהו, תפקיד יקבל ששרון רצו
 הסכנה את הבינו לא גדול. כל־כך יהיה שהניצחון

ועוד. להצבעה. באו לא אדישים. והיו
 קטנים גרעינים האלה הטענות בכל שיש יתכן

 חמורה. אשליה בחובן טומנות הן אולם אמת. של
מאוד. מסוכנת אשליה

 בתנועת־ שרוז אריאל של הניצחון
 וסיבותיו גדול, יותר הרבה הוא החרות
עמוקות. יותר הרבה

 נטלו כאשר טובה לו עשו שרון של יריביו
 אותו השאירו אך בממשלה. תפקיד כל ממנו

 על ישב לא הוא פנוי. היה הוא התנועה. בצמרת
 חרש הוא פירסומת. לצורכי שטען כפי הטרקטור,

 עם דיבר פינה, בכל הופיע חרות, סניפי את
 שהיא, בזירה כוח של בסיס לעצמו בנה הפעילים,

ההמונים. כוח: כל בסיס דבר, של בסופו
 שאין מה מבין הוא חקלאי. הוא שרון אריאל

 דומה פוליטי שכוח מבין: המצוי הפוליטיקאי
 אותו, להשקות אותו, לשתול צריכים לצמח.
אותו. לגדל בו, לטפל

 סירות קטמו שאחרים בעוד
 שרון אריאל שתל ושם, סה מזדמנים

סירותיו. את עתה שהניב סוליטי, מטע
 ביישובי בקיבוצים, זמנו את ביזבז לא הוא

 הלך הוא בשכונות־היוקרה. השבעה, הבורגנות
 שלו. הטיבעי הקהל מצוי שבהם למקומות
 האוכלוסיה ריכוזי שכונות־המצוקה. העיירות.
מרוצה. שאינה ברובה, המיזרחית היהודית,
 ולא שלו. קהל־הבוחריס זהו

במיקרה.

מורד־במלכות בן־ישי דויד היה אשר ן*
 אליו קיבץ הוא המלכות, אל עיניו את ונשא

 איש וכל נושה, לו אשר איש וכל מצוק, איש ״כל
 כארבע עימו ויהי לשר, עליהם ויהי מר־נפש,

איש." מאות
 של הקלאסית הטאקטיקה זוהי

 אנשים התקוסות. בכל האריקים
 את לסלק הרוצים תאווי־שילטון,

 את לידיהם וליטול הקיים המימסד
 אל — והבלעדי העליון השילטון

סונים. הם מרי-הנסש
 השבוע שהתקבצו מרכז־חרות צירי (מיספר

כמעט). אבל — מאות לארבע הגיע לא שרון אל
 מקרב בייחוד מרי־הנפש, של האובלוסיה

 של המסורתית אוכלוסיית־היעד היא המיזרחיים,
 הוותיקים, הרוויזיוניסטים עם יחד תנועת־החרות.

 ארצות־אשכנז, ושאר יהדות־פולין של מרי־הנפש
חרות. של האלקטורלי הבסיס זהו

 הציבור עם תנועת־החרות של הסימביוזה
 היישוב, בימי עוד שנוצרה הממורמר, המיזרחי

 היא בגין. מנחם של בדמותו שלמות לידי הגיעה
שהרגיש המיזרחי, הציבור מישורים. בכמה פעלה

האמצעים. בכל מועד, בעוד להשמידה
 התכונות בדיוק לו יש בקיצור,
 ההמונים אליל להיות כדי הדרושות

האלה.
מכבר, לא דיבר, עצמו שרון שאריאל ומכיוון

 המערך," של ״לאספסוף אותו שהפקירו חבריו על
 הוא אכן, לגביו. גם זה במושג להשתמש מותר

 מלך־ של הרס לתפקיד הטיבעי המועמד
האספסוף.
 הרבה מחוספס הוא בגין. מסיגנון שונה סיגגונו

 של סיגנונו גם אבל גדול. נואם הוא אין יותר.
 זאב זה היה ז׳בוטינסקי. כסיגנון היה לא בגין

 את בשעתו שהישווה ובעצמו בכבודו ז׳בוטינסקי
 על המסתובבת דלת של לרעש בגין של סיגנונו

וסיגנובז. דור דור חלודים. צירים
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 אדם והמוסד, המחתרת איש שמיר, צחק ך
 מנהיג הוא ושונא־תיקשורת, משוגע־לחשאיות

 מעל שהתנפח בלון, הוא לוי דויד סינתטי.
 סטריינג׳לאב, דוקטור הוא ארנס משה למידותיו..

הישראלי. הפנטאגון של בחררי־החדרים שמקומו
דעתם על להתקבל יכול מהשלושה אחד כל

שישלוט הוא אריק אך - בתואר לשאת יכול שמיר
 אל טיבעי באופן נמשך ומושפל, מקופח

 שהיה המימסד, על־ידי מוחרם שהיה הפוליטיקאי
 גם השתנה לא זה בעיניו לתחום. מחוץ הוא גם

המהפך. אחרי
 ציבור זהו אחר. מישור חשוב פחות לא אך

 המופשטים, המושגים פני על הרגש את המעדיף
 אליו דיבר בגין מסעירים. נואמים האוהב

 הדגיש הוא ו״הם״; ״אנחנו" של במושגים
 נקם וגאווה, כבוד כמו רגשיות מילות״מפתח

וילדים. נשים שואה, יהודי, דם ושילם,
 מכסי יותר לבגין זקוק היה הוא
לו. זקוק היה שבגין
 אגדה. כמו חלום. כמו נמוג. נעלם. בגין והנה

 הנביא. אליהו כמו
גדול. חלל אחריו והשאיר
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 למילוי הטיבעי המועמד הוא שרון ריאל ס

 ממדיו וגם גדול, הוא החלל הזה. החלל
גדולים.
 • שכל־כולו אדם שופע־כוח, אדם הוא שרון

לכוח. נתונות ותאוותיו מחשבותיו שכל כוח,
 שאותו עליון, למנהיג שזקוק מי

 שרון אריאל — ולהעריץ לאהוב אסשר
בשבילו. ומזומן מוכן

 — מופשטים רעיונות על מדבר אינו שרון
 היה לא צלחת, על מופשט רעיון לו הגישו ואילו
 הוא טיבעי. הוא הפרימיטיבי סיגנונו זה, מה יודע
 במגפיים היריב לדריסת לבוז, לשינאה, מטיף

 לו ואין מטיבעו, ומריח מסית הוא מסומרים.
 תת־אדם. לגביו הוא יריב כל אחר. סיגנון בכלל

 בני־שיח לוויכוח, שותפים בני־פלוגתה, לו אין
 הוא עימו מסכים שאינו מי שונות. ריעות בעלי
. שיש קיומית סכנה האוייב, סוכן המדינה, עוכר

 בפופולריות זכה מהם אחד וכל אנשי־חרות, של
 אחד אף אבל לצפות. היה שאפשר מכפי יותר רבה
 לפנות המסוגל אדם המונים, של מנהיג אינו מהם
 אובדן עד אותם ולשלהב העמוקים יצריהם אל

החושים.
 לו אין לבד. מסוגל שרון אריאל
 מסוגל הוא בלמים. לו אין מעצורים.

לנאום. לדעת מבלי גם לכל,
 בתחתית ההמונים אל שרון פנה לכן

 את אירגנו שיריביו בשעה תנועת־החרות,
 את יבלמו שהם בטוחים היו הם בצמרת. העסקנים

 אינטרסים, של בריתות קנוניות, באמצעות שרון
מקומיים. בוסים של התארגנויות

 האמת את מבינים הם אין כי
 צומח שהכל לשרון: המובנת החקלאית,

מלמטה.
 לעמוד יכולה אינה עסקנים של ברית שום

 אינה קנוניה 'שום המונים. של התקוממות מול
 רצון את נוגדת היא כאשר מעמד להחזיק יכולה
 תמיד שהיתה בתנועת־החרות, לא ובוודאי ההמון.
פופוליסטית. תנועה
 אליו. וחוזר מסרים ממקום בא תבר־המרכז כל

 כדי במקומו. שומע שהוא ממה מושפע הוא
 לרחשי־הלב להאזין צריך הוא עמדתו, על לשמור

פיהם. על ולפעול סביבתו של
 את לגייס שרון הצליח כאשר
 של ובשכונות בעיירות ההמונים

 את מתוכן רוקן הוא תנועת־החדות,
 היה יכול הוא יריביו. של הקנוניות

 במיבחן תתמוטטנה שהן בטוח להיות
 להתמוטט מוכרח שעץ כשם האמיתי,

משורשיו. שנגדע אחרי
השבוע. שקרה מה בדיוק וזהו

 שרון? של ניצחונו שיעור הו ץץ
 •כוח יש לניצחון באחוזים. לשחק טעם !■/אין

משלו. דינאמיות משלו,
 שרון לפני השבוע נסללה למעשה

 (והבלעדית) העליונה למנהיגות הדרך
הליכוד. של

 הוא אבל האוייב, בירת את כבש לא עדיין הוא
 הוא השאר העיקר. וזהו שלו, החזית את פרץ

פעולת־טיהור.
 השני המקום את לעצמו שרון תובע כיום
 כבר למעשה אך — פורמלית מבחינה בתנועה

 זה שוויכוח בעוד בכוח. הזה המקום את כבש
הראשון. המקום על המאבק למעשה נפתח נמשך,

 העובר טאקטי, עקרון יש שרון לאריאל
 קובע תמיד הוא שלו. הקאריירה בכל כחוט־השני

 כל־כולו, בו ומתרכז — הבא היעד את לעצמו
כמו שאין ודבקות־למשימה בריכוז־של־מאמץ

הם.
 לישכת־ בכיבוש כולו התרכז אלוף. כשהיה
 זאת מנעו כולם, ששנאוהו׳ עמיתיו, הרמטכ״ל.

 להשיג וניסה כטענתו) הופרש, פרש(או אז ממנו.
 הליכוד, את הקים הוא מבחוץ. היעד אותו את

 של הצבאי יועצו הפך ממנה, פרש לכנסת, נכנס
 שימעון שר־הביטחון את לשבור ניסה רבץ, יצחק
 כדי הכל — לרמטכ״ל המוות את ועשה פרס

לרמטכ״ל. ולהיות לצה״ל לחזור
היעד: את ׳העתיק בכד, הצליח כשלא

שר־הביטחון. להיות החליט הוא
 שזה ברגע המנצח לליכוד שוב הצטרף הוא

 עשה בבחירות), נכשל עצמו שהוא ניצח(ואחרי
 לא וכשזה תיק־הביטחון, את להשיג כדי הכל את

 וייצמן עזר את לסלק כדי ליאות בלי עמל הלך,
 נטל ובגין וייצמן, התפטר כאשר במקומו. ולבוא

 בגין. נגד עולמות הרעיש לעצמו, התפקיד את
 לעצמו וקבע שר־הביטחון, בתפקיד זכה לבסוף

בגין. את לרשת הבא: היעד את מייד
 של המונומנטלית התבוסה בגלל נחסם הוא

 צברה של הזוועה בתוספת מילחמת״הלבנון,
 והצליח. בממשלה מקומו על לחם הוא ושאתילא.

 תפקיד לקבל כדי ליאות ללא פעל הרגע ומאותו
 למישרד״הביטחון. חזרה כקרש־קפיצה בממשלה,

 שמיר־ארנס־ של הקואליציה על־ידי נחסם הוא
לוי־אורגד.

 הוא כמוהו. אדם ישקוט לא אך
 את יריביו קראו אילו חי. אך נפצע׳
 ממנו לומדים היו מאקיאוולי, כתבי
 יותר מסוכן דבר בפוליטיקה שאין

י פצוע. אריה מאשר
 אין אס אותו. להרוג מוסב אריה, פוצעים אס
 אותו לפצוע לא מוטב — להרגו יכולים או רוצים

מלכתחילה.
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 את לבסס הוא שרון אריאל של הבא יעד ך*
ובליכוד. בתגועת־החרות 2 כמס׳ עצמו 1 ( י

 מעייניו כל יהיו רישמית, בכך שיצליח ברגע
 ולנתץ ולנפץ ולהשמיד להרוס הבא: ליעד נתונים

 מקומו את לתפוס כדי שמיר, יצחק את ולחסל .
.1 כמסי
האפשריים: המצבים משני באחד יקרה זה
 .איש יוכל בשילטון,לא שוב הליכוד יזכה אם
 שיחזור ברגע תיק־הביטחון. את משרון למנוע
 ויינסר והממשלה, שמיר חיי את ימרר הוא לשם,

יושבים. הם שעליו הענף את
 אשליה: שום זה בעניין תהיה בל

 שרון אריאל יהיה בממשלת־הליכוד
 אם גם — האמיתי והבוס המניע הכוח

 ״ראש־ בתואר זמנית יישא שמיר
 יהיה ביניהם הכוח הבדל הממשלה״.

הגופני. מישקלם בין כהבדל
בשרון. בוחר בליכוד, שבוחר מי

 הפחד אוליבעזרת הליכוד, ינוצח אם
 טופס זה יהיה שרון, מפני הכללי

 בראש־ ועמיתיו. שמיר של הפוליטי.
 כשהוא שרון, אריאל יעמוד האופוזיציה

ושוחר־לטרף. רעב
 חסר־הפית־ הבלתי־משוקם, העלוב, המערך

 יעמוד לא בוודאי הכושלת, ההנהגה בעל רונות,
בפניו.

השבוע. שאירע מה של המשמעות זוהי
 הושמעה לרומא, חניבעל התקרב כאשר

א1841״ קריאת־הבהלה: בעיר־הבירה > 9ן 4 
0 8 1 4 $? 4 בשער. חניבעל ״0
 זו קריאת־אזהרה להשמיע יש עתה

בשער. שרון בישראל:
מר. קרב אחרי ניצלה ורומא מוגר חניבעל

תינצל. ישראל שגם מקווה אני

1* :ינזנאן!*. 1 1^ ־■־1 1!1 ויי1


