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 שאד לתוכי הבטחתי
 לאוץ אוחו מביא

 אד נא ושא תרבנזיח,
 כה נוגש שהוא בטענות

פגש לא שמעולם חיות

•
 מנהיגינו אח דאית■

 שלנים האחרים
 אח ומאגדם
 זה לאריק שט־השיורת

יקרה לא

 הוא 0x111 לנוס אמות׳
 שחן את וסנה לא

 אוחו ■קבל נומטנ״ל,
 וזה נשו־ב־טחו

באמת התגשם

 לא הצבא״ם הכתבים
 הזאת נמילחמה וימחו

ת הם מהשדה.  די
 ולא ששלוב; נל-בית

קוב נשם השחתם

 של ו?ו1הא נוום
 עשיות היו .מערב־,

 011111 והשונים עץ,
ם הז חל-  בדיוק זזו ב

התבן

 מונו, מלינוקאי כל
 נמס שון של בגילו

 הזוחלים. למישבחת
 השלם עם שון אאל
שב זתד נעשה שא

 יש במחלוקת. שנוי איש הוא דן אורי
 בעולם אותו. המתעבים יש אותו, המעריצים

 שזה סבור הוא פופולרי. אינו הוא העיתונות ״
 אריאל את שנה 30 מזה מלווה שהוא מפני
 התיקשורת. אמצעי על אהוד שאינו שרון,

 איך יודעים כל־כך לא התיקשורת בעולם
 שהפך העיתונאים, מחשובי אחד את לאכול

 ביותר הגדולים ממתנגדיה לאחד פתאום
הישראלית. העיתונות של

 שלו הקאריירה את התחיל דן אורי
שנים במשך היה אחר־־כך הזה". ב״העולם

 העיתון ונתב ב״מעריב" צבאי כתב ארוכות
 כתב בארץ, זרים עיתונים ייצג הוא בפאריס.

 מתנגדיו גם כעיתונאי. להכרה וזכה ספרים
 כתב היה ני מכחישים אינם ביותר הגדולים

 ופעולות מילחמות שלווה מצטיין, צבאי
 בחדר־ מהשולחן ולא מהשדה צבאיות

המערכת.
 והבלתי* הבלתי״מסוייגת נאמנותו

 אחת לא עוררה שרון לאריאל מעורערת
 עמיתיו, מרבית אצל לעג עד גבות הרמת
של -הצל אריק; של ״התוכי אותו שכינו

זה. מסוג אחרים וביטויים אריק"
 להעריץ ממשיך הוא נבהל. לא דן אורי

 כמעריץ יושר, כמליץ לצידו עומד שרון, את
 נחשב שהוא לו אומרת כשאני וכחסיד.

 איני ארוד. רגע שותק הוא שוטה לחסיד
 לי עונה הוא אך לצפות, תגובה לאיזו יודעת

הרצינות. בשיא האשמה על
 המיתרס, של השני צד אלה עבר דן אורי

 להשמיץ האוהבים הפוליטיקאים, עולם אל
 יהיה מעניין התיקשורת. אמצעי את ולשנוא
אלינו חוזר כשהוא כעת, לו יקרה מה לראות

 להתייחס יהיה שקשה לו אומרת אני שנית.
 שואל הוא אובייקטיבי. עיתונאי כאל אליו
 שאני האובייקטיבי העיתונאי מיהו אותי

 מוזר שיהיה לו אומרת אני עליו. מדברת
 והוא כתב, של בתפקיד בחזרה אותו לראות
 הטוב להיות יחזור שהוא לי מבטיח

שבכולם.
 אל לאורון. ואב לורדה נשוי דן אורי
 מספיק מבקש, הוא המישפחה, על תכתבי

 הוא בגללי. גבם על נושאים שהם המשכנתא
של הראשונה בקומה בנווה״אביבים, גר
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