
המילואים פינקס
אחרי

לא־ מוסר צה״ל של השיחרוריס מדור קצין
שלו, המילואים פנקס את בביתו שרון ריק

מילואים. לאיש במדינה הנודע המקצועי החייל הופך רצופות שירות שנות 27
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היה שנים 15 שבמשך

"\\1 ^1 3 ^ ! א  הד״יהעביר״יאת^פיק^ד ל
המקובלת שיחדור חופשת וללא לביתו, אריק חזר ליורשו, רום

 המדים, את הסיר הוא קאזרח. הפך מצה״ל, המשתחררים לגבי
הצנ נעלי במקום סנדלים נעל קלים, ספורטיביים בגדים לבש
שיחרורו. את לה לבשר כדי לאמו וטילפן הצבאיות, חנים

)12 מעמוד (המשך
ב דרמתית, בצורה זה במעמד שנעשתה

 צה״ל את עוזב ״אני כי ההכרזה תוספת
 הלומי אותם השאירו לרצוני,״ בניגוד

אז כל את כמו רבות, שעות למשך רעם

המדינה. רחי
ב לגורודיש הפיקוד את העביר אריק
 הפרידה בדברי ובחיוכים. כוסית השקת

 הצהרה משמיע בלשונו, נכשל הוא שלו
שניצבו המשימות בין פוליטי. גוון בעלת

 שהורמו המשקה כוסיות את בידיהם מחזיקים כשהםרועיה נשיקה
 אריק מתנשקים מצה״ל, אריק של פרישתו לרגל

עבורס. הסתיימה וההמתנה המתח תקופת הפרידה. במסיבת הפיקוד קציני לעיני ולילי

 פקד בה בתקופה הדרום פיקוד בפני
 של המשימה את גם מונה הוא עליו,

הממ אם ספק המולדת״. שטחי ״הרחבת
 על שהוטלה כזו משימה על יודעת שלה

מקפידים. אין כאלה ברגעים אבל הפיקוד.
 המתח. מתפרק הרשמי הטקס כשתם

 בניו, ושני אשתו, לילי אל ממהר אריק
מ יותר נרגשים החדר בפינת הניצבים

 הכללי המטה אם יודע לא ״אני מנו.
 הוא בצה״ל,״ יפה הכי האלוף את מאבד

ה את מאבד שהוא בטוח ״אבל מכריז,
 :לעברו קורא גורודיש !״יפה הכי אשד,
או יאבד הכללי שהמטה הכרחי לא ״זה

קו ״דיברת חייב נשאר לא אריק תה!״
 צליחת ״על לשמואליק, מזכיר הוא דם,״

 אני אז — האוייב שטחי וכיבוש התעלה
בזה.״ שתסתפק מציע

מיש* סקירת של אחד קצר טקס עוד

טלפונים. כמה עוד היו שנה,
 עצמו את שהציג מי אליו טילפן ראשון

 שאתה ״שמעתי פוסט. הג׳רוזלם ככתב
לס לך יש מה מצה״ל, להשתחרר עומד

 איך ידע לא אריק שאל. כך?״ על פר
 שהבחין עד המוזרה, השאלה את לעכל
 מתיחה היתר, זאת הקול. בזהות לפתע

 הגיע אחר־כך וייצמן. עזר של פרטית
מ רפ״י איש בן־שמחון, משאול טלפון

 ״אתה אריק, משתומם ?״ זה ״מה אשדוד.
 האם באשדוד? הגרוזינים נגד פועל
 קאווקזי? ממוצא שאני בכלל יודע אתה

 השתמשתי לא פעם שאף רק היא הצרה
זו.״ בעובדה
מיו שליחים פרחים. בזרי מוצף הבית

בהו מברקים מביאים הדואר של חדים
 עבור ״תודה בנוסח: ככולם רובם לים.

וכשלב־ פיקודך.״ תחת לשרת ההזדמנות

 פיקוד את עוזב שרון ואריק מר־הכבוד,
 כאלוף־הפיקוד, האחרונה בפעם הדרום
במדים. האחרונה בפעם

 מיב־ התנהל לביתו, כשהגיע אחר־כך,
בדר קצין הבזק. במהירות השיחרור צע
ה מיסמכיו עם לדירה הגיע רב־סרן גת

 חוברת לו מסר הוא אריק. של צבאיים
המשתח לחייל וזכויות חובות מדריך של
 בי־ הצהרת על אותו החתים מנוקדת, רר

 לשמור אריק מתחייב לפיה טחון־שדה,
פינקס־ד,מי את לו ומסר צבאיים סודות
 הצבאי שכושרו התברר לפיו שלו, לואים

 הגבוה ,97 כושר הוא ,45 בגיל אריק של
לצד,״ל. התגייס בו ביום כמו ממש ביותר,

 גם ״עכשיו שרון, לילי צהלה ״יופי!״
!״במילואים בעל יש לי

 את נהגו החזיר אחר־כך דקות כמה
 קצין הפיקוד. למוסך הצבאית מכוניתו
 את להסדיר כדי לביתו הגיע גימלאות
 ל״י 1300(כ־ החודשית הגימלה תשלומי
ב משירות, הפרישה מענק ואת לחודש)

 שירות של חודשים 11ו* שנים 27 תום
צבאי.
 מדיו. את להסיר אריק היה יכול אז רק
 לבש הקולב, על האלוף מדי את תלה הוא

 דקה, תכלת וחולצה בהירים מכנסיים
 ריאותיו: מלוא אוויר ונשם סנדלים נעל

 להא־ — לחווה להתמסר אפשר ״עכשיו
 ר , ל־ בכותנה, בסורגום, לטפל טלאים, כיל

 5^ הח־. אלה החיטה. לזריעת השטח את הכין
 של אלה מאשר חשובות פחות לא לטות
פיקוד.״ אלוף

̂  להש־ אריק היה שיכול לפני אבל
 אל ולצאת מאחוריו הכל את ליך

לפני^&ט חכר ייאות ׳ולש החקלאית ההווה
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