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 אולי, אותו. וניטול המקום, ממלא
נוספים. תפקידים על מהתמודדות

 כיושב־ אחד פה ייבחר סוכם, שמיר,
התפ ושני מקומו, לממלא לוי הראש,
 יושב־ראש הנוספים, החשובים קידים
 יהיו המזכירות, ויושב־ראש המרכז

א מסייג בתנאי להתמודדות, פתוחים
 יותר על להתמודד שר על האוסר חר,

להי רק לא להתמודד, אחד. מתפקיד
 ארנס, משה שאם היא המשמעות בחר.

 יושב־ראש תפקיר על יתמודד למשל,
 או לוי, של למועמד ויפסיד המזכירות

 עצמו את להציג יוכל לא הוא שרון, של
 השיטה, אחר. תפקיד על להתמודדות

התפ כל פשוטה. היא טכני, באופן
אחת. בהצבעה נבחרים קידים

•מישה
 ללוי קשים שבזמנים ארנם, שה ף{

 כל הוא ״פרופסור״, על־ידו מכונה 1^
 אנגלו־סאכסי, לא. היא שחרות מה

ואידיאו פרגמטי(שר) בדיבור, מאופק
 מיקומו קמפ״דייוויד). נגד (הצביע לוגי

 יותר הרבה נראה היה התחיה בתוך
 לו אולי, כולל, רבים, לאנשים טיבעי
עצמו.

 ראשות־הממ־ את שהחמיץ ארנס,
 — טכנית גיאוגראפיה בגלל שלה

 שגריר היה הוא התפטר בגין כאשר
ולפי חבר־כנסת, לא בארצות־הברית,

 לנשיא מזומן מלהיות חוקית מנוע כך
 משני ולאחד לשר־הביטחון, הפך —

 בחרות. המכובדים של המחנה ראשי
 טיבעי נציג הוא מהלח״י, שמיר עם יחד

 אשכנזיה, ותיקי־התנועה, של ונאמן
 נציג אחרת, כתובת בהיעדר ואפילו,

 המצטייר האצ״ל, המחתרת, לוחמי של
 מכובד, מדינתי טרום כגוף ויותר יותר
ההגנה. כמו

לנ עוזי של, הבנים חרות, ״נסיכי״
באו נמצאים, מרידור, דן בגין, בני דאו,

 שמיר־ארנס. בפריפריית טיבעי, פן
 אלקטוראלי, נכס מלהיות רחוק שמיר,

 הוא אם הקרובות. בבחירות 74 בן יהיה
 ל־ שמיר מחנה כל יילך יתמודד, לא

 בדילמה היום נמצא הזה המחנה ארנס.
קשה.

שמק המחנה ניצב שמולה הדילמה
 האר תכונות את המצוי לחרותניק רין
 השינאה דילמת היא מפא״י, הגנטי, ייב

 הכוחות את לגייס צריך האם והפחד.
 או לוי, דויד של המפחיד המחנה מול
שרון? אריאל הגדול, השנוא מול

ק ר א •
תנו של הנבחרת הצמרת תוך ף*
 חברי־הכ־ מאגר שזה החרות, עת *■
 שרון לאריאל אין שלה, והשרים נסת
 הציבוריות המישרות נושאי מחנה. שום

 הם שרון עם המזדהים ביותר הבכירים
 עיריית וראש מגן דויד חבר־הכנסת

 שרון זאת, למרות לנדאו. אלי הרצליה,
 ארנס־ מחנה של גם הגדול, האוייב הוא

 הגדולים הלוחמים הם שחייליו שמיר,
 שחושב לוי, דויד של וגם בשרון, ביותר
 מפריד ובינו ראש־הממשלה כיסא שבין

כבד־הגוף. הגנראל רק
 ומתוחכם, פוליטיקאי.דורסני שרון,
 גם משרת הליכוד, את להקים שהצליח

 עורכים דויד מחנה אנשי לוי. מחנה את
 אנשי עם יזומות פגישות האחרון בזמן

 למכור ומנסים הישראלית, התקשורת
 כי לדויד(לוי), לעזור שצריך התיזה את

 מעוותת התגשמות היא האלטרנטיבה
 שלא ומי דן, אורי של התחזית של

 החרות תנועת ראש בתור לוי את רוצה
ראש־הממשלה. בתור שרון את יקבל

 שני על־ידי מותקף ששרון העובדה
בת חי הוא כי לו, גם עוזרת המחנות,

 לדפוק הטיבעית האהדה החרות. נועת
 עבור במיוחד. קוסם נתיב לה מוצאת

 מה הוא שרון אריק המצוי החרותניק
האמי ״החומר מכנים שהאמריקאים

שק ולא גנראל, באמת הוא שרון תי״.
 הוא שלא טנקים על המצטלם מיסט
 מול מהסיירת הקיבוצניק דימוי רפק.

 של לידיים משחק משדרות האפסנאי
מהדרום. החוואי
 החרות, תנועת במרכז הצבעה כל

 ביטחוני, לאירוע בסמיכות שתתרחש
 :•זמוציונא־ במיקפצה שרון את תזניק

 חברי הותר. הוא שאליו המקום אל לית
שמבצע־שלום־הג המשוכנעים חרות,

 שרון, לאריק סכין־בגב מיבצע היה ליל
 ממסע־ מיוחד באופן מתרשמים לא

 בסניפים, בגין בני של הרועם הלחישות
 חלקו בדבר בעיתונות, נאור אריה ושל
המנהיג. של בפרישה שרון של

 אומר לא הוא ואם חי, כידוע, בגין,
 שהוא מה להגיד יכול אחד כל מילה,
 לכולם שמספר שרון, אריק כולל רוצה,
 כמו יומיים. כל לבגין מתקשר שהוא

 4 השולט הדרג על המדלג גורבאצ׳וב,
 ן השיכבה על שרון מסתמך לעם, ופונה

 קלף ועל הצירים, של והעממית הרחבה
, סורי. נוסף,

והש מודעי, יצחק קוראים לקלף
 מדובר. קלף איזה על היא הגדולה אלה
ג׳וקר. זה או אס, זה האם

מודעי •
, ת ו ר ת ^ סכ כ סו מ  שיבוץ על ה

 הקרובה, בוועידה המחנות ראשי 1 1
 יהיה החירות אל שבדרך לשכוח נוטה
 המיפלגה עליו. סוכם שכבר שלב, עוד

 ציריה, אלף על מצטרפת, הליברלית
הח תנועת של והמורחב הגדול למרכז

 זו ליברלים, אלף ימצאו איפה רות•
 היא הגדולה השאלה מישנית. שאלה

 תהיה, המכרעת הברית יצביעו. הם איך
 שעל ברית שרון־מודעי, ברית כנראה,
והו רב, זמן כבר שרון שוקד הקמתה

 הנשק להיות אמורה הפועל אל צאתה
שלו. הסודי

נתי מחפש המפה, את הקורא לוי,
הלי המיפלגה של השני לאגף בים

 הקשר שריר. אברהם של האגף ברלית,
 אלבין, מיקי באמצעות בזמנו, קדים,
ול אסיה, בבית חדר לשריר שסידר

 במועצת־המנהלים מקום רייסר מיכה
אתא. של

 נשארו. האינטרסים אבל מת, אלבין
הלי במיפלגה בכולם כולם מילחמת

 הצפוי המהלך את לטרפד יכולה ברלית
 חלו־ את זאת בכל ולהנציח שרון, של

הנו במצב החרות בתנועת קת־הכוחות
המ של שההערכות הסיבה וזאת כחי,
 היא הקרובה לוועידה השונים חנות

מלאה. קרבית הערכות

♦הקונ
ת, ^ הא הסקר לפי מנדטים 36 רו

 שמיר, לתלת־קרב. נערכת חרון, 1 !
ויי מההתמודדויות, עצמו את שהוציא

 את השאיר התנועה, כיושב־ראש בחר
 שרון לוי, מתמודדים: לשלושה הזירה

וארנס.
 קלאסי קולנועי פיתוח התלת־קרב,

 שני בין יותר או פחות הוגן קרב של
 הטוב בסרט לשיא הגיע מתמודדים,

הת כזכור, אחד, כל והמכוער. הרע
 האחרים. השניים נגד בו־זמנית מודד

 הקרב האוייב. הוא אני, שלא מי כל
הו בצורה הוכרע לא ההוא הקולנועי

 הטוב עם יחד ששלף המכוער, גנת.
ש מסויים, באיחור לדעת, נוכח והרע,

 בתח־ הכדורים את לו החליף מישהו
ה איסטווד, קלינט הטוב, מושת־סרק.

 מטעם ומועמד כרמל עיריית ראש יום
 ארצות־הברית, לנשיאות דעת־הקהל

 בתלת־ ניצח שגם המלכודת, טומן היה
קרב.

 1 תנועת בתוך הקרובה בהתמודדות
 חס־ כלי־נשק הם האקדחים כל החרות

 ייבחר שלפיה התוצאה רי־תחמושת.
 לא להיפך או בית לתפקיד אלף מועמד
 ולא יחסי־הכוחות, את במאומה תשנה

 הפוליטית הפעילות המשך על תשפיע
המוש פעילות מהמחנות, אחד כל של

 במיוחד, עמוקה מאידיאולוגיה פעת
שינאה. לעירעור: ניתנת ובלתי

 כנראה, גם, היא הזאת, והשינאה
 מסע חרות, שעורכת מסע מאותו חלק

 שהולכים בפורשים, הלאומית ההכרה
בפי המערך, בעיקבות צעד אחרי צעד
שנים. עשר של גור

 שרוצה שמיר, מאנשי הנגבי, צחי
שע מוסדות לתוך חרות אנשי להכניס

 אריק לאומית; מכשלה הוא קיומם צם
 מי לוי, מחנה עם קרב שמנהל שרון,
 שר — לעבודה מרכז חברי יותר מכניס

 והשינאה עמידר. מנכ״ל או התמ״ת,
 המחנות בין והטהורה הנקיה התהומית,

 מחזירים אלה כל — הפוליטיים
 שכבר המקורי, המערך את לשילטון

הזה. בסרט היה
מזל. לנו יהיה אם הטוב. במיקרה

לא שעלה מצטער שהוא ולומר לונן
 שהיתה או התאבד, אכן הוא האם רץ.
בית־החולים? של רשלנות כאן

 שם מצפת, ,44 בן שטיינברג, יוסף
 השאיר הוא בראשו. בידיה לחייו קץ -

 חולה־לב בהיותו כי ציין שבו מיכתב
הע לא ורופאיו ומאחר חשוך־מרפא,

 לשים החליט גדולים, סיכויים לו ניקו
 למעמסה יהיה שלא ״כדי לחייו קץ

מישפחתר. על ונטל
להת הסיבה האלה, המיקרים בכל
 פיסית. ולא נפשית, מצוקה היא אבדות
 שאנשים מראה דומים מיקרים חקירת

 אמון שאיבדו נפשי, בלחץ הנמצאים
 לסיכסוך שנקלעו או עצמם בכוחות נ

 אותם, שמצילים לאחר — החברה עם
ל חוזרים אותם, להציל מצליחים אם

 שמחים רגילים, לחיים קרובות עיתים
 שפקד המשבר על ומתגברים לחיות
אותם.

מיק כל כי התאבדות מגנה החברה
החברה, את ומדאיג מעליב כזה רה

 פסק־ כעין נותן כאילו והמתאבד מאחר .
החברה. כנגד דין

 בת נערה של מקרה לי זסור
 היא להתאבד. שניסתה 19

 עיניים בעלת יסהסיה היתה
 מיבנה בלונדי, שיער ירוקות,

 לה היה שובדדלב. היוד יפה, גוף
או לעזוב שהחליט חייל חבר
 בתחנת־ ממנו נפרדה היא תה.

 ״שלום לה אמר הוא הרסבת.
 קפצה היא להתראות״. ולא

 רגליה, ושתי לרכבת, מתחת
נכרתו. האגן, עד במעט
 שהרופאים לאחר בחיים נשארה היא
 רבים חודשים שכבה היא אותה. הצילו

 רבים. ניתוחים ועברה בבית־החולים
 ביקשה היא ההתאבדות, נסיון לאחר

הני בין להצילה. מהרופאים הזמן כל
 שמעה סוודרים, סרגה היא תוחים

 לקבל תוכל היא אם ושאלה מוסיקה
לנהוג. וללמוד רכב

 עז, כה היה לחיות הרצון
גדו כה היתה ושימחת־החיים

בכינו. הרופאים, שאנו, לה,
 לעשות שיש למדתי, הזה מהמיקרה

 שניסה האדם את להציל כדי הכל את
נפשית, במצוקה שרוי בהיותו להתאבד

הסובבים ועם החברה עם בסיכסוך

 לגצה להיות ^אית
אהוג עם

 לכך דוגמה מהווה אחר ץץיקרה
 מצוקה של המיקרים בכל שלא *■/

 שניסה אדם בהצלת תועלת יש נפשית
להתאבד.
 חלה ,76 בן מאירזון, דן הד״ר

 לבלתי־ הפכו חייו בסרטן־העצמות.
 אשתו, עזים. כאבים בגלל נסבלים

 יחד החליטה ,66 בת מאירזון, לידיה
 שנים 45 לאחר לחייהם, קץ לשים עימו
גדולה. אהבה של

ורי את לעצמם חתכו הם
 הצליחו ואותה מת הוא דיהם.

להציל.
 של מותו לאחר התאוששה לא היא
 היא שאין לשכנים סיפרה היא בעלה.
ולכן בעלה, ללא לחיות להמשיך יכולה

 בלעה היא לבעלה. להצטרף החליטה
באמבטיה. ומתה חזקים הרגעה כדורי

 היא שהשאירה, במיכתב
 אותי, להציל תנסו ״אל ביקשה:
 מה לי נשאר לא הזה בעולם

להצטרף מוכרחה אני לעשות,
 החברה התייחסה זה טראגי למיקרהלח•׳׳

בהבנה.
 התאבדות תמיד שללו הדתות כל

 מחוץ המתאבד את לקבור נהגו ואף
 השניה במחצית בית־הקברות. לגבולות

 של ביחסן שינוי חל 20ה־ המאה של
היה אומנם למתאבדים. שונות דתות

 מפני התאבדות, לחלוטין שוללת דות
 הבעלים אינו האדם השקפתה שלפי

 או חייו את לקצר לו ואסור גופו על
 היהודית בדת גם אך נזק. לעצמו לגרום

 ולהבנה לסלחנות כלשהי נטיה יש
 סבל בגלל לחייהם קץ השמים לאותם

נסבל. בלתי פיסי

ואשתו ברנארד כריסטיאן
האח עם הסכם־מוות
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