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 במרכז שרון אריאל של המפתיע הישגו היוודע עם
 מרכז של החדש מהמזכיר לדעת, ביקשתי החרות, תנועת

 את במערך רואים איך אפלבאום, בועז העבודה, מיפלגת
קידמית. כה בעמדה אריק עם הבחירות, מילחמת
 כעת בשבילנו. רעה לא לגמרי היא בחרות הבחירות תוצאת

 באופן בעיהם שיתכסחו ראשים. בשני הזמן כל הליכור ילך
אריק. יכתיב שאותה בברוטאליות ובוודאי פרמאננטי,

.197ב־.ד אצלכם שקרה מה •
 בניגוד — שהליכוד מסתבר הבחירות. את אז הפסדנו זה בגלל

 שום שכחו ולא דבר שום למדו לא כי נאמר שעליהם לבורבונים
כלום. למד ולא הכל שכח הליכוד — דבר

 שרון שאריאל לאפשרות שאנן נשמע אתה •
הבחירות. אופי את גם יכתיב

 יתמודדו שרון ואריאל שמיר יצחק פשוט שאנן. לא אחד אף
.11 ה־ בכנסת האופוזיציה ראש יהיה מי ביניהם
חליפות. תופר שאתה מבינה אני •
 עבורה, בגדי לתפור צריך אז כבר, אם חליפות? פיתאום מה

לעשות. עבודה הרבה יש אוברולים.
בהצלחתכם. בטוח מאוד נשמע אתה •

 עוד ועל מנדטים 40כ־ לנו מובטחים עכשיו כבר להערכתי,
משוגעים. כמו לעבוד נצטרך 15ב־

28 ......

 שנמנעים אנשים להבין מאוד קשה אישי, באופן לי,
 מוגדרת. דעה לו שאין אדם הוא בעיני, נמנע, בהצבעה.

 אברהם ח״כ החרות, תנועת יו״ר עם אישית היכרות מתוך
 הוא ושלכן דעה לו שאין להאמין לי היה קשה שכטרמן,

 הממשלה. לראשות שלהם המועמד על בהצבעה נמנע
 דעה לו היתה שלא נכון האם שכטרמן ח"כ את שאלתי
הפעם.

 בראש לעמוד צריך מי מאור ברורה דעה לי יש לא. אופן בשום
הליכוד.

נימנעת? מדוע כך אם •
ניטראלי. לגמרי להיות עלי כיו״ר רעתי, לפי
כזה? נוהג יש האם •
 היה צריך דעתי ולפי אותו, הנהגתי שאני מאז כזה נוהג יש

 הנתון בנושא ככה נוהגים בעולם בפרלמנטים קורם. אותו להנהיג
 לא נוהג היו״ר אז אחד. כל של דעתו לשיקול והנתון לוויכוח

בהצבעה. להשתתף
 אחד אך במילא חשאית. היתה ההצבעה אבל •

הצבעת. מי עבור יודע היה לא
 וזאת צד לשום נוטה שאינני ידעו שכולם חשוב רעתי לפי
מהצבעה. הימנעות על־ידי רק לעשות יכולתי
 זוהי האם החרות, בתנועת מאוד ותיק כחבר •

 אותו .2 מם׳ הוא שרון כשאריק האמיתית, חרות
 כך־כך לא לפני שריד יוסי עם ללכת מוכן שהיה אריק
שנים. הרבה

 לדעת יהיה אפשר קונקרטית, בעיה התנועה בפני כשתעמוד
 עוד תהיינה בודאי גדול. קולות מספר קיבל שרון עמדתה. את

 שירצה למי המצב יתברר לתוצאות ובהתאם בעתיד התמודדויות
החרות. תנועת מרכז אנשי בקרב האהדה דירוג מהו לרעת
 שבא איש הוא שאריק טענות אצלכם נשמעות •

 בתנועה הנמצאים אחרים לפני למעלה ועלה מבחוץ
חייהם. כל

 שכזה בתור מקובל הוא החרות. תנועת איש הוא עכשיו מה? אז
בזה. לפקפק סיבה שום אין כרגע ככזה. עצמו- על מכריז והוא
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 חרות, כמרכז בבחירות שרון אריאל של הצלחתו אחרי
 שכמעט באריק בחרתם ״יופי! לחרותניקים אומרים אנחנו

 אריק הלך כמעט מתי זוכר מאיתנו מי שריד". יוסי עם הלך
זוכר. שריד יוסי בדיוק! היה זה ואיך שריד יוסי עם

 אחרי יומיים שלומציון. את הקים שהוא אחרי 1977ב־ היה זה
 שהיו תקופה היתה זו למישרדו. אותי והזמין אלי טילפן הוא זה

בשמאל. חברים מאוד הרבה לאריק
בשמאל? חברים הרבה לו שהיו זה איך •

 מחנה מנהיג להיות הפך שהוא כמו השקפה. חסר היה הוא
 השמאל. מחנה מנהיג להיות היה יכול הוא מידה באותה הימין.

 שהוא דבר שום אין היה. הוא מי של מנהיג משנה לא זה אריק אצל
בו. מאמין ממש
ביניכם. לפגישה נחזור בוא •

 למרות .״2 מס׳ תהיה ואתה יחד שנרוץ דעתך ״מה לי: אמר הוא
 הבדלי שיש לו אמרתי היום, של האריק לא זה 77 של שאריק

 חוץ עיקריים, תחומים שני ״יש לי ענה והוא ביננו. השקפות
 עכשיו(זה דבר שום קורה לא במילא וביטחון בחוץ ופנים. וביטחון

 אז דעות." חילוקי קצת יש ושם פה אם משגה לא אז ),77ב־ היה
 אריק הפנים. עניין את ליישב פנינו אחר־כך נפתרה. הזאת הבעיה

 כן. ואמרתי הזדרזתי למדינה?" טוב שיהיה רוצה ״אתה לי אמר
 מה ״אז כן. שוב אמרתי טוב?" שיהיה רוצה אני שגם מאמין ״אתה

 את השלמנו וככה העניין. את אריק סיכם בינינו?״ ההבדל
שלנו. הפרוגרמה

 לו הסברת כיצד אליו. הצטרפת לא זאת בכל •
אי־הצטרפותך? את

 מאוד מהר וגם מאלפים הסברים חייבה לא השיחה של הרמה
 למכור ניסה הוא לי, למכור ניסה שהוא הסחורה שאת התברר

 למי יודע ומי השחורים לפנתרים אלוני, לשולמית לליבראלים,
עוד•

מדברים? לא אתם מאז •
 רק אחר־כך דיבורים, קודם בהדרגה. נעשה אי־הדיבור לא.
דבר. שום לבנון מילחמת ואחרי ראש ניענוע מאוחר יותר שלום,




