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גמו טעות טעו בוקובסקי של דמותו את
 דמותו טיפש. בחור איננו פיק צביקה רה,
 מכיוון אותו, הטרידה לא בוקובסקי של

 דיעות לו היו לא שיער, בתקופת שאז,
לכאן. או לכאן פוליטיות

 את שינתה שם־אור מידית עם היכרותו
 ימני־קיצוני. בבית גדלה מידית דיעותיו.

 ואביה שם־אור, אורה העיתונאית אמה,
 קבוצת מיוזמי הם שם־אור, ארי האדריכל

 הושעתה שם־אור אורה הראשון. המעגל
ידי בעיתון מעבודתה כשנתיים לפני עד

 להישמע שסירבה מכיוון אחרונות, עות
פולי על לכתוב ולא העורכים להוראות

 אלא היו לא הפוליטיים מאמריה טיקה.
לאומניים. מאמדי־הסתה

 כל התקיימה השם־אורים של בביתם
 צביקה, ענפה. פוליטית פעילות השנים
 אל נכנס פולין, יוצאי להורים בן שהוא

מו היתה שלא הזאת, הפוליטית הקלחת
 שם־אור, שאורה אלא מהבית. לו כרת
 הדבר את ידעה לא אחרים, רבים כמו

 להיכרותו עד להסתיר, ניסה לא שצביקה
 לא כי העובדה את :מירית בתה עם

בצבא. שירת

ת  שיו
מן ר רז׳ ס ג

 ויונתן, יובל כניה, ששני ורה,
יכלה לא בצבא, בקצינים שירתו

 שירת. לא חתנה כי העובדה את לקבל
 גם איתו. לדבר סירבה ארוכים חודשים

 עם יחסיה היו בתה, עם שהתחתן לאחר
 שמירית אחרי ורק מעורערים,- חתנה

 של השתתפותו ובעיקבות נכד. לה הביאה
איתו. השלימה פוליטיות, בהפגנות צביקד,

 עצמה, שם־אור מידית כי העובדה גם
 דיעות כבעלת והידועה הליכוד, מפעילות
שיר לא אמה, של לאלה זהות פוליטיות

 האם־ של יחסה את ריככה לא בצבא, תה
 טוענת מידית פיק. לצביקה העיתונאית

 בנות של שלם מחזור על נמנתה כי
 ש־ בזמן מקום, מכל מצה״ל. ששוחרר

 שים־ ,בטירונות השתפשפו בנות־גילה
העב האוניברסיטה ספסלי את היא שפה
 בזמן הבוהמה. מרתפי ואת בירושלים רית

 הצבאי, שירותן את עשו שבנות־גילה
ל נדחתה האקדמית, התרבותית ופעילותן

 ב־ מידית בילתה חודשים, ושמונה שנה
 בפאריס, דה־פדה ז׳רמן סן של בתי־הקפה

צרפתית. ללמוד כדי נסעה לשם
 אז היה פיק, צביקה המיועד, בעלה

 בבית- למד לדבריו בלהקת־קצב. חבר
טירו עשה חיל־האוויר, של הטכני הספר

ה לאחר ומייד בית־הספר במיסגרת נות
להס כשהתבקש מהצבא. שוחרר טירונות

הטי בתקופת כי סיפר שוחרר, מדוע ביר
אחו עם נשארה ואמו אביו, נפטר רונות

 האם בשנתיים. ממנו הצעירה צילה, תו
 המפרנס היה והוא בבית־חולים, אושפזה
 צה״ל, בו התחשב לכן במישפחה. היחידי

אותו. ושיחרר לדבריו,

 צביקה החל אלמלא ויפה טוב היה הכל
פר בשיחות פוליטיות דיעות להביע פיק

 בפעילות עוסק החל הוא גלי. ובריש טיות
 פעיל באורח השתתף ממש, של פוליטית

 עם הצטלם הליכוד, של במסע־הבחירות
 המוניות בעצרות חינם הופיע בגין, מנחם
לגבו לחזור אסור כי בקולי־קולות וצעק

 להישאר חייבת ארץ־ישראל וכי 1967 לות
שלמה.

 הזה, להעולם שהגיע למערכת במיכתב
 ישעיהו הקורא כתב 1977 ביולי ),2078(

 על שסיפרה ידיעה בעיקבות תדמור,
פיק: של הפוליטית פעילותו

 מפירקי לקוח חכמו הקול בעל ״הכוכב
 שכן קטנה, לא חוצפה בעל הוא חזנות

 יחד לצה״ל התגייס לא שפיק לכל ידוע
 העדיף הוא הסתם מן גילו. בני כל עם

הלאומ דיעותיו את יבצע אחר שמישהו
 אלפי גורף שהוא בעוד בשדה־הקרב, ניות

 משוגעים חיים ועושה בהופעותיו לירות
בבלי. בשיכון המפוארת בדירתו

 גם לו היה חוצפה שמלבד ״מסתבר
 מדוע להבין קשה אחרת כוח־שיכנוע,

ה לפרופילניק למצוא הצליח לא צה״ל
 דבר שלכל אלא אחד. ג׳וב אף שלנו אומלל

 בעיקבות החליט, כבר וכשצה״ל סוף, יש
 פיק האדון שגם יום־הכיפורים, מילחמת

 הצליח הוא הלאומי, למאמץ לתרום יכול
 לו שיאפשרו שילטונות־הגיוס את לשכנע
 רע־ עם דהיינו, מייוחדים, בתנאים שירות

 וכר. אזרחיים בגדים פרועה, מת־שיער
הסכים פיק שמד לומר יותר נכון למעשה

יי■—-—י פיק
 צה״ל, לחיילי חינם הופעות שנה לתרום

 מעולם.״ שירת שלא אף
 :הבא בגיליון משלו במיכתב פיק הגיב

 אחר שמישהו העדפתי כי כותב ״אתה
 בשדה־הקרב, הלאומניות דיעותי את יבצע
 במיל־ ובכן, ומופיע. מבלה אני בעוד
 וכידוע ,17 בן רק הייתי ששת־הימים חמת

 כזה. בגיל בישראל לצבא מתגייסים לא
 בכל השתתפתי מם־הכיפורים במילחמת
 זו במילחמה ,להשתתפות כאות המילחמה.

יום־הכיפורים. מילחמת אות לי הוענק
 בכלל היא המפוארת, לדירה ״בקשר

 לסידור בקשר מושכרת. היא שלי. לא
 צה״ל, עם לי שיש כותב שאתה המייוחד

 כמו כן. גם קישקוש זה להופעות, בקשר
 איש־מילו־ אני מדינת־ישראל, אמני כל

 הופעותי וכל דבר, לכל צה״ל של אים
 בנוסף רגיל. שירות־מילואים במיסגרת הן

הו במאות הופעתי זה מילואים לשירות
 בן היותי מאז תשלום, ללא בצבא פעות

 בקאר־ מתעניין כך כל כבר אתה ואם ,14
 בקשה, שהגשתי שתדע כדאי שלי, יירה
 ראש־הווי-ובידור של המלצתו עם יחד

קצינים.״ לקודם לגשת בצה״ל,

 שירות
ה ר מ י ז ג

 מעולם כי במיכתבו הודה לא יק מ(
בה התקופה מלבד בצה״ל, שירת לא —
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 שבוע בכל ישירות טיסות 2
>!05 - יוון איי של העדן גן • קוםאחהייצ וטיסה בבקר ג'טיסה יום בכל

 שבוע לכם קחו
 כב1כ על

אחר
העדן1ק  ס-גן

יוון איי של
ם את לעצום  שלא חופשה על ולחלום העיני

 הלבנים החולות את לראות הזה. העולם מן
שק הבדולח ים ואת  בין לעבור להם... הנו

ם מקדשים  מסתורין. מלאי געש והרי עתיקי
 ארוחות לסעוד ירוקות, טברנות בין לטייל

 בגופים עופות לציד לצאת נפלאות...
.פראיים . .

ם. את פקחו קום באי אתם העיניי

' י י *,'

״״ שבוע אקספרס טיסת טו  .הנאה לש נ
ת עבורכם ארגנה דיזגהויז חברת  טיסו

 קום. של העדן לגן ישירות
טו ימים משבוע להנות תוכלו כך  נ
 עם מעולים מלון בבתי מרתק, בילוי של

 ערב ובידור טניס מגרשי שחיה, בריכות
 שתבחרו). המלון לסוג ערב(בהתאם

מקסימים. רחצה חופי
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הנסיעות. משרדי ובכל

מיד. הרשמו
בע״מ דיזנהויז

בן־יהודה משרדראשי: -,21 רח׳ ' ל  .652140ט
-,33רחיבן־יהודה סניפים: י ל  .652676ט

 בורסת בנין רמת־גן,
.266222 טלי היהלומים,

 וארקיע דיזנהויז משמחת: בשורה מקומות השיגו שלא המאוכזבים לכל
שבוע בכל קום לאי טיסות 2 מעכשיו הטיסות. מספר את הכפילו
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