
 המגורים בחדר הבן יאיראנא: תמונת ותת
ה־ התמונה תלויה שבו בביתו,

הבן. ברשות הנמצאת האבא, של היחידה התמונה אביו, של זפורסמת

 אשתו שהיתה אחר *י
 התקשתה טרוריסט, של

 זוכר לא אני עבודה. למצוא זמא
 יודע אני אבל הזו, התקופה זת

 מנשוא,״ קשים זמנים אלה !והיו
 שטרן, יאיר איש־הטלוויזיה !יפר

 מם־ אביו, מות שאחרי הימים נל
*. שטרן (״יאיר״) אברהם לח״י, ןד

 במי־ אלה ימים מתאר יאיר־הבן
 הידועה עובדה אולם ספורות, (ים

 זו, תקופה כי היא לכל :ימעט
 היתה שטרן, מישפחת בני עבור

 הר־ השנים ״שבע של זחילתן
נות״.

עב יאיר, של אמו שטרן, רוני
 היא קשה. תקופה בנה, לדברי ה,

 במי־ מיוחדות בנסיבות זתאלמנה
 על־ידי נהרג אברהם, בעלה, :ן.

 למוסיקה מורה היא רוני זבריטים.
 להעסיקה סירבו רבים ׳בתי־ספר

 והיה ״הטרוריסט״, בעלה בשל
 לפי ינסו שהבריטים החשש זיים
ובאמו. הפעוט ביאיר :וע

 ב־ ברמת־גן נולד שטרן יאיר
שנה אחרי חודשים חמישה ,194;

הפו האירגון נקרא למעשה *
 ״האירגון יאיר של חייו בימי ש

 להבדיל בישראל״, הלאומי זצבאי
 בארץ־ הלאומי הצבאי ז״האירגון

 לאחר נולד לח״י השם שראל״.
וכן.
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 היה במחתרת אביו כינוי אביו. רג
כשנולד. זה שם ירש ובנו יאיר,
 אצל אמו עם יאיר חי 4 גיל עד
 האם כשהגיעה ברמת״גן. הוריה

ה הפחד בשל לנקודת־השבירה,
 ראש־ קריניצי, (״אברהם מתמיד
 מודיע היה דאז, רמת-גן עיריית
הברי של חיפוש כל לפני לאמא
 עבר אותי״) שתסתיר כדי טים,
 סבא עם לגור ״עברתי דירה. יאיר

נשא ואמא ברמודהשרון, וסבתא
עבודה.״ למצוא כדי ברמת־גן רה

שט רוני נישאה קצר זמן כעבור
 לקחה נישואיה אחרי בשנית. רן

 בעלה עם ויחד בנה, את האם
בהדסים. להתגורר עברו
 מיל- שלפני הימים אלה היו

המ וכפריהנוער חמת־העצמאות
 בחיתוליו. עדייו היה כיום שגשג

 היה רוני, של בעלה זמיר, דב
 ואילו בכפר, ורבדהתרבות מורה
 מורה — במיקצועה עסקה רוני

למוסיקה.
מ יאיר יודע אביו מעללי על

ה ומן בני-המישפחה של סיפורים
יו מאוחר שנכתבו הרבים ספרים

לח״י. ועל אביו על תר
 ואיני אבא, של תמונות לי ״אין

 יאיר, אומר פניו,״ מראה את מכיר
 מתמונה רק אביו פני את המכיר

 ומ־ ,בביתו התלויה ויחידה, אחת
 המספרים בספרים שלו צילומים

זו. תקופה על

גרוע______
במתמטיקה

 בהדסיס חיים של שנה חרי ^
■  שטרן־ מישפחת בני ארזו י

 לגור ועברו מיזוודותיהם את זמיר
 שנות שלוש במשך ברמת־השרון.

 אחות, ליאיר נולדה שם חייהם
מירי.

 בני״ה־ חיו רבות שנים במשך
 כשהיה מיזוודות״. ״על מישפחה

 לנתניה הוריו עם עבר 9 בן יאיר
 העממי בבית־הספר למדתי ״שם

 להשתלב ניסה 14 ובגיל ביאליק,״
 ללמוד והלך הצבאית במערכת
״הח־ בעכו. לקציני־ים בפנימיה

אומו: הריגתו, אחרי שנולד לזז־־י, מייסד של בנו

״אל
״״ פוליטיקה!

 וחצי. שנתיים מעמד שם זקתי
 במיקצועות גרועים ציונים לי היו

 היו עוזב׳ הייתי ולולא הריאליים,
אותי.״ מעיפים

הוחלט מישפחתית בהתייעצות

 כדי בית־הספר את יעזוב שיאיר
 השביעית לכיתה להיכנס שיוכל

 לגור עבר הוא אחר. בבית־ספר
 דויד הקבלן אביו, אחי דודו, אצל

ד׳ עירוני בתיכון ולמד שטרן,

 כחכם, התגלה ״הרעיון בתל־אביב.
 וקיבלתי הלימודים את גמרתי שכן

תעודת־בגרות.״
 בתחילה לצבא. התגייס 1960ב־
הדרכה בבסיס מדריך־טירונים היה

דומה לא אחד או
גיל, הארבעה: מבין שלושת בתצלום יאיר. טוען די,

 מתרגשים אינם הילדים דסי. אשתו עם ודני, ענת
לבי לבוא שנוהגים אביהם של ׳המפורסמים מחבריו

ענת. טוענת כמוהם״; מפורסם שלנו ״אבא תם.

דמיון? ישהאם
משנת בתמונה שטרן,

 מייסד משמאל
 אברהם לח״י,

בנו ומימין 1940

 שטרן. יאיר האב, של כינוי־המחתרת שם על שנקרא
 הבן בנו. שנולד לפני חודשים חמישה נהרג האב,
הבריטית. מהבולשת מפחד רמת־גן את לעזוב נאלץ


