
ה, עם יחסיה הפוליטיות, דיעותיה בעז
■ש■ שרית עם בראיון וארשה ^גיטו

 לראש־ מיכתב־פתוח פוסט, ג׳רחלם דפי
 קמפ־ ימי היו הימים בגין. מנחם הממשלה

 קישרו לא המיבתב מקוראי ורבים דייוויד
 אריה הליכוד איש עם דולצ׳ין אנט את

 כותרת עלי של זריזה תחקירנית דולצ׳ין.
שה ומצאה, חקרה בדקה, ברמן ורד בשם
 אמנם היא המיכתב־הפתוח בעלת גברת

ההוא. הדולצ׳ין של רעייתו
 והזמינה המציאה על עטה התחקירנית

בהנ כותרת, עלי בתוכנית לראיון אותה
 הפכה ראיון אותו מאז אגמון. יעקב חיית
 שהחלה מפורסמת, דמות דולצ׳ין אנט

בעיתו מאמרים תדירות לעיתים לפרסם
 עוד לא השתנה. אליה היחס וגם נות.

 אנט אלא הסוכנות, יושב־ראש רעיית
עצמאית. אשה — עצמה בזכות דולצ׳ין

 שצפוף ״ראיתי
במיטה״ לי

 ביחד מתגוררים דולצ׳ין ואריה נט
י השבי בקומה ,15ה־ בן אלון בנם עם י
 ב־ בן־יהודה ברחוב בית-דירות, של עית

 יכול אחד כל פתוחה. הכניסה תל-אביב.
 זבל. ערימת הראשית הדלת לצד להיכנס.
 אנשים, משני יותר מלהכיל צרה המעלית
 חושבים וכאשר מקולקלת. הזמן ומרבית

המתאר אישים־רמי־מעלה אותם כל על
מג מזומנות, לעיתים דולצ׳ין בבית חים
 זה שישראל כמה, יודע המי בפעם לים,

אמריקה. לא
 חדר־ מרווחת. הדולצ׳ינים של דירתם
 פשוטים, רהיטים אור. מלא גדול, אורחים

 על וציורים טפטים פינת־אוכל, עור, ספת
 וב־ שחורה בחצאית דולצ׳ין אנט הקיר,

לחול־ מעל משובצת חולצה מגפי־בוקרים,

 אותו. מחפש שרון אריאל השר עמום.
 על דעתה את סניה. מעווה דולצ׳ין אנט

 חוזר אלון לכן. קודם כבר הביעה שרון
 בבית המדוברת השפה כדורסל. ממישחק

 אלאן. לאלון קוראת ואנט אנגלית היא
מחוס צבר להוריו. גמור ניגוד — הילד

ההו ובבגד-ספורט. בנעלי־התעמלות פס
 את ממנו למדו שלו החוצלאדציים רים

הישראלי. הנוער של הרחוב שפת
 סימולטנית מתרגמת היא דולצ׳ין אנט

 לקוייה שבפיה העברית אך במיקצועה,
 ובביטויים במילים להשתמש מרבה והיא

 לפני האחרונה, פגישתנו מאז באנגלית.
 ללא שלה העברית השתפרה כשנתיים,

בטל לדבר צריכה שאני מפני ״זה הכר.
בצחוק. מתנצלת היא וויזיה,״

 על צוחקת והיא בריא הומור לה יש
 איך שואלת אני עצמה. על בעיקר הכל,
 לא כך כל לגבר נישאה כמותה נאה אשד,
 גבות מרימה והיא דולצ׳ין, אריה כמו נאה

 ״את :בחיוך מהולה בתימהה אותי ושואלת
ו״ נאה לא שהוא חושבת
 שהוא חושבת ואת ״כן. :במבוכה אני,

״1 נאה
 נאה שהוא חושבת אני ״בטח, דולצ׳ין:

 לא שהתחתנו אחרי עד יודעת, את מאוד.
ראי החתונה אחרי שמן. שהוא לב שמתי

 היכנסתי אז במיטה, לי שצפוף פתאום תי
 אבל דיאטה. של למישטר מייד אותו

נאה.״ גבר שהוא חושבת אני באמת
 יש ״לבגין

״ ה סי ס ב או
 להאזין כדי הרדיו את פותחת יא

בגין, מנחם ראש־הממשלה לחדשות. 1\
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 לוטה ההצלה פרשת חייה. את בכך שהצילה אמה, השיגה התעודה את וארשה. בגטו

פולניים״. לשטחים המושל ״לישכח :רשום וצלב־הקרס הנשר בעלת החותמת על בערפל.

 במאור הדלת את פותחת שחורה, צת־גולף
פור בספלי קפה מייד כמעט ומציעה פנים
או הגברת קולחת, השיחה צרפתיים. צלן

דברים, להסתיר מנסה אינה !הכל מרת
בלשונה. חוסכת אינה
 ענת הצלמת מציצות הראיון תום עם

 אלבום־התמונות תוך אל ואני מרגוסטי
אינ־ תמונות ופתוח. גלוי הכל המישפחתי.

 דולצ׳ין אריה :המישפחה מחיי טימיות "
 משותף, באמבט טובלים אלון הקטן ובנו

 חוף על אוהבים בתנוחת דולצ׳ין בני־הזוג
 עם מתחבק דולצ׳ין אריה באילת, הים

בדיסני־לנד. מאוס מיקי
מיום־עבודה הביתה חוזר דולצ׳ין

 ״לאיש דולצ׳ין: אנט בהתנחלויות. מסייר
 בגלל עצמי. כבוד עם אובססיה יש הזה

 רושם עושה הוא לכבוד שלו האובססיה
מכובד.״ פחות
 שאת מה עד חושב כעדן* מה +

ראש־הממשלה? על חושבת
 בעלי עם לי שהיה הראשון הוויכוח

 פעיל מאוד היד, בעלי גח״ל. בנושא היה
 אני לחרות. ההצטרפות בעד מאוד והיה

 בעלי, מייצג. בגין שמר מה כל נגד הייתי
 הרבה ידעתי לא איתי. הסכים לא כמובן,

 יכולתי הגיון קצת עם אבל פוליטיקה, על
 מונולי־ אחד גורמים, שני שכאשר להבין

ה־ הצד מתאחדים, לא־מונוליטי, ואחד טי
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חברתי. באירוע ואריה אנט :למטה יותר, צנועות שמלות ללבוש אנט נוהגת היום
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לצידו. השני הצד את מטה מונוליטי
הפולי במפה היחידי האדם הוא בגין

המפ אם כי למפלגה, שייך שאינו טית
הלי המפלגה עמדה מולו לו. שייכת לגה

 מפלגה שהיא עליה מעיד ששמה ברלית,
 לצאת היה צריך מה אז פלוראליסטית.

הליברלית. המפלגה את בלע הליכוד 1 מזה
 בבחירות הצבעת מי בעד •

לכ;סת? הקודמות
 להצביע. למי ידעתי לא הצבעתי. לא

 אמנון של בתנועה התעניינתי בהתחלה
או משכה מאוד הזו התנועה רובינשטיין.

 אנשים. של אחר סוג הציעה היא תי,
 עם ללכת החליט שרובינשטיין ברגע אך

 כבר מהעניין. ידי את משכתי ידין, ייגאל
דבר. שום מזה ייצא שלא לי ברור' היה אז

ז עתה תצביעי מי בעד +
 המערך. של המצע את לראות רוצה אני

 הם אם כי רוב. יקבלו שהם מקווה •אני
 הם ,1977ב־ קיבל שהליכוד מה את -יקבלו
 בקואלי־ המפד״ל את לשתף שוב יאלצו

 בין גדול הבדל רואה לא אני ואז ציה,
הגב אותה תהיה זו הליכוד. לבין המערך

 במיקרה שהגברת רק אדרת, בשינוי רת
זקנה. יותר תהיה זה

 ׳שוקדת שאת אומרת את *
 מיפלגת בעד להצביע אפשרות
ד העבודה
 כל קודם אבל פרס, שימעון בעד אצביע

 חושבת אני המצע. את לראות רוצה אני
 שהמערך לכך ולגרום להתלכד צריך שהעם
 המפד״ל. את ישתף שלא כדי רוב, יקבל

 הזו בארץ שיהיה סיכוי קיים אז זרק אז
טוב. יותר קצת

? פרס שימעון עד דעתך מה +
 האידיאלי, המנהיג שהוא אומרת לא אני

מאח טוב יותר והוא שיש, מה זה אבל
 אדם של רושם עושה הוא לפחות רים.

הושב.
ז שלך הרקע מה ,•

הנ למד אבי בצרפת. נולדתי
לצו־ שם והתגוררנו בגרנובל דסה
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