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שלי
 הרבה יודעים לא תשע בני ילדים
 מוזרה נטייה להם ויש שלהם, מהחיים
 הגדולים. להם שמספרים למה להאמין
חתו שמגדל שאחד תשע בן לילד תספרו

 צער- אגודת יו״ר להיות יבול לבשר לים
לזה. אפילו יאמין והוא בעלי־חיים,

 תשע, בן הייתי אני שבאשר זוכר אני
 היה הגדולים. לי שסיפרו למה האמנתי

 הלילה, באמצע אחד, ויום חורף, אז
 מכיוון חזקים פיצוצים כשהיו התעוררתי

חי ליד הקריות, באחת אז גרתי מערב•
 רצנו איך זוכר אני מהים. רחוק לא פה,
הצהו האורות על והסתכלנו החוף אל
 כש- החזקים הבומים את ושמענו בים

 ה- נשבתה שבסופו הימי הקרב התנהל
איבראהיס-אל-אהוואל. המצרית פריגטה

 כמה בבית אז היה לא שאבי זוכר אני
במי מיוחד במצב-רוח היו ואנשים ימים,

 כך אחר זמן״חירום. של מצב־רוח נו,
 בבית־הספר בבית, הגדולים, לנו סיפרו

ו- קשה, מילחמה שהיתה ובעיתונים,

הקילקולים הלכו
ך: לי ר ההם! הימים איפה הו, א

רג: משעמם. פשוט משע־מם, בו
ל אמרתי איך זוכרים אתם :שרון

!ועריה עירום אותו שאפשיט ידיו
ר: דו רי לו!! אמרת כבה מ

החבר׳ה. את תשאל :שרון
ך: לי ר ש אמרתי איך זוכר ואתה א

ריכוז! למחנה אותי תכניס אתה
!זוכר אני אם :שרון

א ר צי ח  אתה כלום. — והיום : אבו״
 בית- במו זה ממשלה, לישיבת בא

 מסביב מבוגרים אנשים יושבים קברות.
 במו שותקים, פשוט ושותקים• לשולחן,

שלהם. מהמורה שפוחדים תלמידים
: ם י ס חדור. ופוחת הולך נ
רג: הזיכרונות. רק נשארו בו
 ימים. איזה היו׳ ימים איזה :מידעי

 שר- תפקיד על נאבקתי איך זוכרים אתם
 איפה לכם. אומר אני זמנים, היו !החוץ
 לי שיש ולהגיד לבוא יכול אני היום

 לי ישמע מי !כישורים אחוז תשעים
!ביכלל

ך לי ר אמ איך אריק, זוכר, אתה :א
 שבמערבת-הביטחון לראש״הממשלה רת

 או דעת, שיקול בלי החלטות מתקבלות
 צריך היית משחו. היה זה !כזה משהו

רגע. באותו שלו הפרצוף את לראות
ן ו ר ם :ש כר אני א ! זו

ת  היה זה אותי הרג שתמיד מי :פ
 — הפה את פותח היה מישהו רק ידין.
לר כדי בתקנון מדפדף תיבף היה והוא
 מתיישבת הזאת ההתבטאות אם אות
החוק. עם

ד דו רי !בחייך :מ
ת  מ- האלה החבר׳ה ובכלל, בחיי• :פ

 את זוכרים אתם סיפור. היה זח ד״ש,
 בל לכולם פתקים מעביר היה !תמיר
 בהתחלה רשימות. עושה היה וב״ץ הזמן.
 שלו, האוטוביוגרפיה בשביל שזה חשבנו

ל הכל מעביר שהוא שהתברר עד
עיתונאים.

ד: דו רי רשי עושה היה בחייך! מ
!! מות

ך לי ר  אז !היום במו !חשבת מה :א
לישי לבוא היה תענוג ממשלה. היתה
 תראה עכשיו. כמו לא מעניין, היה בות•

 ושותק בפינה לו יושב חמר• את למשל
 לחדשים לספר תמים• צדיק איזה במו
זבו ההם, בימים לבגין עושה היית מה

לון!
פו ר ספר. ספר, :קו
: ר מ  רב הפה, את פותח אתה אם ה

להגיד. מה יהיה לי גם שימחה,
רג: להרגע. חבר׳ה, חבר׳ה, בו

: ם י ס הקילקולים. ימי הלכו זהו, נ

 ישבו הם !ראש־השנה בערב טלוויזיה
 לא בלום באילו בעליזות, שרים שם,
 זה !נשברה לא הקערה כאילו !קרה
 האנשים מי 2 זה מה שחקנים! זה הם!

! הם טי ! האלה

האנשים מי
? ה ל א ה

 נוער. בתנועת אני גם הייתי שנים לפני
ב למסעות יצאתי רוסיים, שירים שרתי

ו שבם על תרמיל נשאתי יהודה, מידבר
 ובכל הבל, זוכר אני להגשמה• הלכתי

 לשאול: רוצה אני זאת
ה לנו שהראתה האלה האנשים מי

 תשמ״ב, השנה ראש בערב טלוויזיה
ו גדול באולם שיושבים אנשים מאות
והבחו !אלה מי !רוסיים שירים שרים

בל שצוחקת הפסנתר, ליד הזאת רה

 על מפואר ניצחון השיג שלנו שצה״ל
 כמה זוכר אני להשמידנו. שרצו הערבים
 האנגלים עם לנו שהיתה בברית התגאינו

 היה גדול כעס ואיזה הצרפתים, ועם
 שהכריחו והרוסים, האמריקאים נגד

סיני. מחצי-האי לסגת אותנו
ש המילחמה אלבום את זוכר אני
 לזה קראו לא עדיין אז הביתה. הגיע

 מלחמת ״ספר היה שמו מילחמה. אלבום
הספ בארון היום עד תקוע והוא סיני״,

 של סיפורים היו שם הורי. שבבית רים
 בעמוד לוחמים• של ותצלומים לוחמים
 פיקוד• של היום פקודת היתה הראשון

 ונדמה הקרבות, פרצו שבו ביום דרום
 היום פקודת היתה הספר שבסוף גם לי
הקרבות. הסתיימו שבו היום מן

 לי נתנה ההיא שהמילחמה זוכר אני
טו שנים לבמה גדולים גיבורים ולחברי

 גור מוטה שרון, ואריק דיין משה בות.
שמו שאת ובריל, שמחוני אסף ורפול,
שמו שאת אחרים כמה וגם זכרנו, תיהם
 אליו שמשך הצנחן במו זכרנו, לא תיהם

 הצנחן או במיתלה, המצרית האש את
ו חברו, את הציל באשר צל״ש שקיבל
הזה. מהסוג אחרים
 שלי. הראשונה המילחמה היתה זאת

 שבהן אחרות, מילחמות היו אחר״כך
 שבהם למקומות יותר קרוב הייתי כבר

 נראו והגיבורים הבומים, את שומעים
 אין לדבר, יש מה יותר. הרבה קטנים

סיני ומילחמת הראשונה, המילחמה כמו

נשאו מה

שלי. הראשונה המילחמה היתה
 תנועת ובמרכז שרון, אריאל בא והנה
ה לרשות הועמד שצה״ל אמר החרות

!האנגלו-צרפתית הצבאית הרפתקנות
 וטען בו״, ״חזר הוא אחר-כך אמנם

 לומר צורך ואין בהלכה״, הובן ש״לא
 המילים וכל מהקשרם״, הוצאו ש״דבריו
 מנסים כשהם הפוליטיקאים של האחרות
 ש- הגורילה את לבלוב בחזרה להכניס
כוונה. בלי שיחררו
להשיב. אין הנעשה את אבל
 היה לא היום מפקודות אחת באף

 פעלנו צה״ל, אומרת זאת שאנחנו, כתוב
 לא גם זה והבריטים• הצרפתים בשירות

 ובשום ניצחון, אלבום בשום כתוב היה
 בבתי״הספר שמלמדים היסטוריה ספר

!כזה דבר יגיד שרון שאריק אז אצלנו.
 כתובות לא כאלה אמיתות עוד במה

 בשום מופיעות לא פקודת-יום, בשום
בית״ספר! בשום נלמדות לא אלבום,

שהופי הנופלים רשימת את זוכר אני
 מילחמת ״ספר ההוא, הספר בסוף עה

 המיתר על לפרוט לי יורשה אם סיני״,
 אם שמות, ושישים מאח הזה. הרגיש

!מתו הם למה יותר. אולי טועה. לא אני
 בסיני, ערוך המצרי הצבא היה האמנם

 זה את שאמרו כפי — או להשמידנו, נבון
!לים היהודים בל את לזרוק — אז

 ישראל מלכות את להקים בדי האמנם
ב בן־גוריון דויד שאמר בפי השלישית,

תשע! חטיבה לחיילי היום פקודת
 את ישראלי לשיט לפתוח כדי האמנם

יס״סוף! מיצרי
!הפידאיון ביחידות לפגוע כדי האמנם

!והבריטים הצרפתים בשירות או

 הברית כשחזון האלה, הטרופים בימים
 ארצות- עם שלנו החדשה האיסטרטגית

חש לעשות נאלץ אני עור, קורם הברית
 חשבונות למיסגרת מחוץ מאוד, עגום בון

בולם. עכש*ו שעושים הרגילים הנפש
 הכי באופן הודעתי שנים כארבע לפני
 מילח- תפרוץ שאם לרשותי, שעמד פומבי

 ישראל ממשלת של סירובה ביגלל מה
 תמורת המוחזקים השטחים את לפנות
 זאת בלעדי. אותה לנהל יצטרכו שלום,

 בחגיגה אופיע לא פשוט אני אומרת,
 התרגש לא אחד שאף מכיוון הזאת.

 קיבלתי, לא למישפט הזמנה ואפילו מזח,
 סבורה הראשית שהמיפקדה מניח אני

 גם מפואר ניצחון להשיג יהיה שאפשר
גמור״. ״בסיידר והכל בלעדי,
 עד תופסת הזאת ההודעה :אגב דרך
היום.
 לי היתח ושוב משנה, יותר עברה לא

 הודעתי הפעם הצבא. לשילטונות הודעה
 על לשמור דעתי על עולה שלא להם

ה בגדה גוש-אמונים של ההתנחלויות
 שלי. המילואים שירות במיסגרת מערבית

 גרמה ההיא ההודעה אם יודע לא אני
 עובדה אבל אחר, משהו אולי או לבך,

 מיחידות המתנחלים כל את שהוציאו
 יחידות להם ועשו שלהם, המילואים

 שהן מקווה בהחלט שאני משלהם,
ההתנחלויות. לשמירת מספיקות

עומ בעינה שלי השניה ההודעה גם בי
דת.

 האיסטרטגית הברית באה עכשיו
ה לצערי. הודעה, לי יש ושוב שלנו,

בקווים רק לי זכורה לצה״ל שלי שבועה

שרון שרה׳לה

אמיתית! היא שרה׳לה, הזמן,
ה עובדי האלה, היפים האנשים מי

ה הבחורות המיפעלים, ומנהלי אדמה
 עם השזופים והגברים הצמה עם יפות

 אל כתף ביחד, בבה שיושבים הבלוריות
בשי ושרים בשירונים מסתכלים כתף,
! רים

קיי באמת הם !האלה האנשים מי
 שהטלוויזיה שחקנים ביבלל שזה או מים,

!הביאה
לשאול. רוצה אני האלה, האנשים מי

 עובדי״האד־ אלה !ארץ־ישראל-היפה זה
הסוציא אלה 2 הארץ בוני אלה !מה

ל- הצגה עשו הם !האמיתיים ליסטים

 בטוח כימעט אני אבל אמנם, כלליים,
 במעמד עצמי על שנטלתי שההתחייבות

 של ולביטחונה לשלומה רק נוגעת ההוא
 על בלום נאמר לא שלנו. ישראל מדינת

ה ועל ארצות״הברית, של האינטרסים
 אולי אז הרוסים. עם לרגן שיש עניינים
 חיילי בשביל חדשה שבועה לנסח רוצים
ה השבועה עומדת עוד כל אבל צה״ל,
 עולה שלא להודיע עלי בתוקפה, ישנה

 לקראת וללכת ויתורים, לעשות דעתי על
 דוגמטי באופן נצמד אני השילטונות.

 ומודיע שנשבעתי, ההיא לשבועה לגמרי
 למען אצבע לנקוף דעתי על עולה שלא

 ארצות־ של הגלובאליים האינטרסים
הברית.

 חכמים שיהודים יפה לי ידוע אמנם
 יצחק או ארנס מישה יריב, אהרון כמו
 של שהאינטרסים להוכיח יבולים רבין

 ישראל של והאינטרסים ארצות-הברית
ה למען שנלחם מי ולכן דבר, אותו זה

באו ישראל למען גם נלחם אמריקאים
 אסמוך ברשותכם, אני, אבל הזדמנות• תה
 ה־ שמן בטוח אני שלי. הריח חוש על

 סיר־ יעלה האמריקאים למען מילחמח
 שלי המנוזל האף שאפילו בזה, חון

אותו. יקלוט
הצבא, לשילטונות להודיע עלי ובכן,

 לה שיהיה מילחמה שבבל הכבוד, בל עם
 האמריקאים, למען מילחמה של ריח
בסד״ב. לא אני

 ההודעות שלוש את סוקר וכשאני נו,
בל לי נשאר לא שבעצם רואה אני שלי,

 המילואים בשירות לעשות מה הרבה בך
שלי.


