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 אני אפל משהו, לומר רוצה ני ^
■ י /  יודעת לא ואני מה, יודעת לא /

 משהו בוער, עמוק, מישקע מין זהו כיצד.
נכונה. דרך מוצא ולא להתפרץ שרוצה
 מצליחים ניצוצות שכמה רגעים ״יש
 את לשחרר עוזר קצת זה החוצה. לצאת
 מישקע ואותו מספיק. לא זה אבל הלחץ,
 ולהכביד... ולהכביד לרבוץ ממשיך פנימי

 נשמע זה יפה. לשיר לשיר, אוהבת אני
! ? מסובך כך כל זה למה אז פשוט, כך כל

 ידיעה המערכת אל הגיעה וכבר אופיר,
שע בשבוע החמישי ביום נוספת. מהממת

 ראש- של בלישכתו הטלפון צילצל בר
 מזכירתו רבין. יצחק לשעבר, הממשלה

 היתר. הקו על השפופרת. את הרימה דינה
 אירית כ״הזמרת עצמה את שהציגה צעירה
דותך.

 ל־ השבוע באותו שזכתה דותן, גברת
 שנות שבע במשך זכתה לא שבו פירסום

ח״כ עם פגישה ביקשה שלה, הקאריירה

האושר בימי בעלה עם דוחן אירית
 כבד. משא נושאת שאני לי נדמה לעיתים

 ולמה? מאמץ, מרוב נגמרת פשוט אני
 לא גם וכנראה תשובה, מצאתי לא עדיין

אמצא.
להת רוצה ולהשתחרר, לשחרר .״רוצה

ש אותיות, מילים, שפה, שיש טוב בטא,
 כמה קשר. ליצור לומר, לכתוב, אפשר

 לנגן לשיר, שאפשר מוסיקה, שיש טוב
 מרגישה אני ואז טוב. לאנשים ולעשות

 לעצמי.״ שחזרתי טוב כמה
 להיות שחזרה דותן, עירית של מונולוג

 אירית. — נולדה שכך מפני דותן, אירית
לעצ לדבריה, חוזרת, היא שעכשיו ומאחר

 המקורי. לשמה לחזור גם החליטה מה,
 לבלונד שיערה את לצבוע חדלה גם היא

 היא שלה. הטבעי החום אל חוזרת והיא
 כעת מסורקת היא תיסרוקת. שינתה גם

 בת מסורקת.בשהייתה היתד. שבו בסיגנון
 קצר, שיער ולא־מודרני, מיושן סיגנון ,16

האוזניים. מאחרי אל בסיכות אסוף
 ״משוחררת
ופתוחה״

 לא להפתיע. ממשיכה דותן ירית ^
הכת פירסום מאז ימים שלושה חלפו

 סנסציוני וידוי ובה הזה, בהעולם בה
 שייקר, עם הוכחו, לא שעדיין יחסיה, על

/,1 ---------

 עליה כי השיבה הנדהמת המזכירה רבין.
 לקבל יאות אם רבין, מר את לשאול

 למטרת אירית את כששאלה הזמרת. את
 לרבין עזרתי ״אני זו: הסבירה הפגישה,

 את״ר במיסגרת לעזרה, זקוק כשהיה
 זקוקה אני כעת רביך). תומכי (״אזרחים
לעזרתו.״

 לקבל הסכים והוא רבין עם שוחחה דינה
 שהתרחש על בלישכתו. דותן אירית את

סיפ לשעבר ראש־הממשלה של בלישכתו
:הזה העולם לכתבת אירית רה

 שעה. בת לשיחה אותי קיבל ״רבין
 כוח בעל אדם הוא שלדעתי לו אמרתי
 ואישיות מבריק ראש-ממשלה עליון, מוסרי
 את בפניו הבעתי רגילה. ובלתי נעלה

 הערצתי את והבעתי כאדם, לו, הערכתי
 מראשות- להתפטר מסוגל שהיה על לו

לאד,.״ של מעשיה בגלל הממשלה
 דווקא בחרה מדוע אירית כשנשאלה

 מפורסמת כך כל הפכה שבו השבוע באותו
 רציתי ״תמיד השיבה: רבין, עם לדבר
 מרגישה אני כעת הדברים. את לו להגיד
לה הולכת אני ופתוחה. משוחררת מספיק

 ואת רוצה שאני מה כל את עכשיו גיד
 אנשים. הרבה לעוד מרגישה שאני מה כל

 אתחיל אני עכשיו שתקתי, שנים שבע
לדבר.״

 הגיב הזה העולם כתבת עם בשיחה
אירית של פגישתה למישמע אופיר שייקד.

 לחלוטין, מטורפת ״היא רבין: עם דותן
 היא אולי, בפלמ״ח שלי מפקד היה הוא

 ?״ איתי החתונה את לה שיסדר ממנו ביקשה
 אינה כי זאת, לעומת טוענת, אירית .

 עם החתונה את לה יסדר שאיש צריכה
 כבר לדבריה, החתונה, אופיר. שייקח

מסודרת.
 שברחוב עמי במלון כעת. מתגוררת היא
 לדבריה שנזרקה אחרי בתל־אביב, הירקון
 סטאר מלון — אחרים בתי־מלון משני
הרעש הפירסום בעיקבות — שלום ומלון

 התנהגותם את בהבנה מקבלת היא אך ני.
הסולידיים. המלונות מנהלי של

 מתגוררת היא עמי במלון קטנטן בחדר
 לגמרי הדומה מיכל, שלה, התינוקת עם

 של הארי חלקו את דותן. דודו לאביה,
 האחר חלקו התינוקת, מיטת תופסת החדר

ופסיכו פילוסופיה ספרי בעשרות מכוסה
 שאירית מזוודות בתוך הנמצאים לוגיה,
התינו עגלת למקום. ממקום איתה סוחבת

 ציב־ וטלוויזיה למיטה מתחת נמצאת קת
 כשלידה השידה על מונחת ענקית עונית

 הגי־ את עלי ניפץ ״דודו בקועה. גיטארה
 הטלוויזיה ״ואת אירית, מסבירה טארה,״
אחרי לקחתי, לירות אלף חמישים ששווה

 היא אופיר לשייקה אהבתה סיפור על
מש שייקר, של שמו ושוב. שוב חוזרת
 אומרת שלישי. מישפט בכל לשיחה תרבב

 פסיכית שאני תחשבי שלא ״כדי אירית:
 מצב לך תארי מהמציאות, ותלושה לגמרי

 נגמר. שהכל לי יגיד שייקה בו היפותטי
 דירה, אשכור חדשים, חיים אתחיל אני

נישו הבטחת הפרת על לדין אותו אתבע
 אני לזה. נגיע שלא בטוחה אני אבל אין.

 פילוסופיית לי. אומר שהוא מה כל עושה
 לשורשים. לחזור היא שייקר, של החיים

 לצבע חזרתי המקורי, לשמי חזרתי הנה,
 הבלוג- שכל לי אמר שהוא אחרי שערי,
 שייקר, של הפילוסופיה מטומטמות. דיות

 הפילוסוף של השילוש תורת על מבוססת
 ועל — וסינתיזה אנטי־תיזה תיזה, — הגל

 הרק- הקדום היווני הפילוסוף של תורתו
 — ומתפרד שהולך כל שטען: ליטום,

 ומתוך ומתאחד, הולך שהוא דבר של סופו
ה מתהווה הקונפליקט, מתוך הניגודים,

 הקרב. מתוך בא והכל יפה היותר אחדות
 שלו, השקפת־החיים וזו בזה מאמין שייקה

 מהיום חייו באורח לביטוי שתבוא כפי
יחד. נחייה שבו

ני- אוטודידקטית. בשיטה לומדת ״אני

במסיבה בעלה עם אופיר לידיה
 מהבנק, שלנו הכסף כל את הוציא שדודו

אותה.״ למכור אוכל לצרה אקלע שאם כדי
 הבלוגדיות ״כל

ת״ מו מט מטו
 מס־ לא ״אני ? מסתתרת היא דוע ףל

 בהתחלה להיות. איפה לי אין תתרת,
 סיכמתי לא. כבר כעת מדודו, פחדתי

 בנוכחות הילדה את לבקר יכול שהוא איתו
 לגור. איפה לי אין פשוט כעת שלישי. צד
 ברמת־השרון, לבית לחזור רוצה לא אני
 הוא ההוא, הבית את סובלת לא אני
 אני לא. כבר אני והיום שהייתי ממה חלק
 לי שייך שהיה ממה דבר שום רוצה לא

מה לא מהמכונית, לא מהבית, לא בעבר,
חדשים.״ בחיים להתחיל רוצה אני כסף.

 פעם ובכל טלפון שיחות שייקר, עם הלתי
 תוך אותה. לי פתר הוא בבעיה שנתקלתי

פרו לא בצורה והתפתחתי התבגרתי שנה
 שלי. הביולוגית להתפתחות פורציונאלית

 לבד ,שייקר. על להטיל יש האשמה את
 באמת כזו. בצורה מתפתחת הייתי לא

 זה בגלל חיובית, בצורה אבל השתניתי,
 ספק אין פסיכית. שאני חושבים אנשים

 לי הוסיפה היא אותי, שינתה שהלידה
 ועצמאית חופשיה מילדה בגרות. של ממד

 זה ואחריות. חובות עם לאשה הפכתי
 כשיש לא. ואופן פנים בשום לידה? משבר
 אצלי הילד, את שונאים לידה משבר
 רוצה אני לחיים. חדש ממד הוסיפה הילדה
 אמנות כעת, קוראת שאני הספר על לספר

 תירגם שייקה פרום. אריך של האהבה
 שפיר שפיר. א.ד. בשם וחתם הספר את
אופיר.״ שייקר, זה


