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 שעשינו מה אתו׳
א אנחנו בב״וות,  י

ו ■נורים נ ד  וצח על ו
 וביו בינינו המצב יוזיס.
1:1 חוא נעת ף אש״

 היתה לא שלי אמא
 התגיירה היא יהודיה.

 פעם או בגרמניה.
 אס ברקתי לא

כדין או נדת

 מיוחדת אשת היתר■ אימי
 על נעוצה והיתה במינה,

 הדליקה היא המושבה.
 תן ומצאה בשבת, נוות
ואשווילציוו תושבי בעיני

 את לראות רוצה הייתי
 בניוון שלונדענשיו

 עם נדבו ,בוא של
 מלם לא אבל ר, אשי

ו בשלים עדיין לנ

 ו״ן על למתוח נהגתי
 לשמוע רצה הוא ביקורת.

 ל׳ נתן הוא ביקורת.
 הוא ביותו. תם יתם
בדוו־נלל עסוק היה

 שהמיסמו תושב אני
 אביו על אור׳ של
 מאור מיסמו הוא

 נל, קודם אומלל.
לעצמו עוול עשה הוא

 פני מעל בולטת המתנפנפת בלוריתו
 בני״התישחורת של הצעירות בלוריותיהם

 ״מו־ בר־און, מרדכי שלום־עכשיו. של
ת מזמן כבר עבר מכריו, בפי רל׳ה״  א

 עינת, ,28 בגיל לבת אב והוא 40ה־ גיל
 אך התשע. בת ולהילה 24ה״ בת לטלי
 בכל נמר כמו פעיל הוא זאת עם יחד

ה התדמית בעלת שלום־עכשיו פעולות
צעירה.

 הן לי, מספר הוא וטלי, עינת בנותיו
פגש לא עינת את בשלום־עכשיו. פעילות

ב לימודי־דפוט הלומדת טלי, אך תי,
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 מספרת בירושלים, ״הדסה״ של מכללה
 משלום- שמאלה יותר הרבה שהיא לי

 מספרת היא יותר." ״הרבה־הרבה עכשיו,
 אביה עם ויכוחים מעט לא לה שיש

 מדברת כשאני מתון. לדבריה, שהוא,
 ששלום־עכשיו חושבת שאני כך על איתו

תי מבינה טלי הגדר, על יושבת  הרבה או
ממנו. יותר

 קצין־חינוך־ראשי היה בר־און מורל׳ה
 וטבע בתפקיד שימש שנים שבע בצה״ל.
 בתקופתו הצבא. של החיניד על חותמו

ת פרחו צה״ל תיאטרון הצבאיות, הלהקו

 רבי־ ואפילו פרנק״ ״אנה את העלה
ת עיית״מיתרים אסי לצבא. היתה קל

ת כתבו בתקופתו  ״שיר-השלום״, א
 מי אצל עזה והתנגדות סערה שעורר
 רחבעם מרכז, פיקוד אלוף שהיה

 בחירוף- הגן מורל׳ה זאבי. (״גאנדי״)
 זכותו ועל השיר של כבודו על נפש

 ׳ נלחם אמיתי, כליברל גם, הוא להישמע.
ה זכות על  שיר לשיר הצבאית הלהק

 מולדת״, ״טוויסט כמו ונועז סנסציוני
התו בגלל אכ״א ראש עם שרב וכמעט

הועלו י בתקופתו זאת, עם הזאת. עבה

ת במיסגרת בצבא הקו  כמה הצבאיות הל
 מחברי חלק פאשיסטיים. מערכונים

ת הק  היום מתביישים פיקוד-מרכז ל
 בין שיחה מעין מהם, באחד מאוד
ם. ונאצר חוסיין המלד  השחקנים המובסי
 כאלה ביניהם היו אז כבר כי מודים

המערכון. להעלאת שהתנגדו
 המערכון את זוכר לא בר״און מורל׳ה

הזה.
ב דיין של לישכתו ראש היה הוא
ת מתאר והוא ,1956 מילחמת תקופת  א

ת מנהל היה הוא גדול. כאיש דיין ק חל מ


