
כטירון דני
שפתיים!״ לקרוא אי־אפשר .בחושך

בבית בחדרו דני
זמן!״ ביזבוז היא פיטפוטים של .מסיגה

 אני יפה, אליי שהתייחסו זה ובגלל
 כשילד מאחרים. יותר סובלני נעשיתי

 כדי ונעצר ברחוב אותי רואה קטן
 לא אני מכשיר־השמיעה, על להסתכל

 אותו שואל לרגע, עוצר אני מזה. נפגע
 במה לו ומסביר מעניין לו נראה זה אם

 פעם ואף קורים האלה הדברים העניין.
 ילדים מזה. להיעלב שצריך חשבתי לא

שאלות. שואלים קטנים ך
 שד לא מבוגרים ואנשים •
שאלות? אלים
 מסתכלים הם לפעמים אבל לא.
 לא שזה להגיד אי־אפשר מוזר. באופן

 מבוגר כשמישהו לגמרי לי איכפת [
 לא בהחלט אבל ארוך. כזה מבט תוקע

עלבון. או הטרדה כרי עד
בני עם יחד לצופים, הלכת •

 הולך שאני לגמרי לי ברור היה
 שלא חששתי לא אחד לרגע לצבא.

 מוסרי, לא זה לצבא ללכת לא אתגייס.
 לא דברים עושה שלא בן־אדם ואני

מוסריים.
אמ בלישכת־הגיום אבל, •

מש פטור שאתה מייד לך רו
רות.

 אמרתי אני זה אחרי דקה אבל אמרו.
 אני אותי, מגייסים לא הם שאם להם

 איך לי איכפת היה לא מתנדב. פשוט
 כמו ואשרת שאגיע העיקר לצבא. אגיע
 ולחכות הביתה ללכת לי אמרו כולם.

 בשקט. ישבתי השמינית. לאמצע עד
 מוטה מדודי. ביקשתי הזמן. כשהגיע

 ואיך עושים מה בדיוק שיברר גור.
לצבא. להתנדב כדי עושים

תני

!£__1____
ודני(משמאל) הפסים) שכטרמן(בחולצת סב

רמטכ״ל היה הדוד

לקלוב־הת־ נרשמת כיתתך,
 לא מדריך. להיות והפכת עופה

 לעשות יכולת שלא דברים היו
שלך? המום בגלל

 מאוד קשה לי היה שהיו. בוודאי
 אי־אפשר בחושך למשל. בא״ש־לילה,

 בלילה ללכת ובכלל. שפתיים. לקרוא
 לא אני כי בעיה, זו עורפית בשורה

 לא אבל ומתי. מה ממני רוצה מי יודע
 יחד הלכתי העניין. על לוותר הסכמתי

 חשבתי אילו מפסיק הייתי כולם. עם
לאתרים. מפריע שאני י

 שלי במום להתחשב מוכן אני בכלל,
 כבר אני לאחרים. מפריע כשהוא רק

אליו. התרגלתי
שלך, התעודות את ראיתי •
 ועד העממי מבית־הספר החל

כל תעודות לתעודת-הבגרות.
 מאוד למעט יש טיבות בך

להצ הזה הרצון האם אנשים.
 עצמך את לפצות כדי בא טיין

ויתרת? שעליהם דברים על
השמי ליקוי את להאשים אי־אפשר

טו תעודות לי היו דבר. בכל שלי עה
 צריך לא בלימודים. הצטיינתי כי בות,

דבר. לכל מוזרות סיבות לחפש
 החברים כשכל בתיכון, •
הר האם צווי-גיוס, קיבלו שלך
 בכל אתה הפעם, שהנה, גשת
 בכך שונה, להיות הולך זאת
אותך? יגייסו שלא

 חודשים שלושה ותוך בירר. הוא
בקלט. הייתי

 עם אחד כל מתנדבים. חמישה היינו
 אותו גייסו לא שבגללה אחרת בעיה

 יוצא באופן אלינו התייחסו רגיל. באופן
מהכלל.

 שלך ההתנדבות בעצם •
 משהו עושה שאתה הרגשת
מיוחד?

 צריך שאני הרגשתי אבל לא.
 מאחרים. יותר אולי עצמי את להוכיח
 נהיה להתנדבות וחברי אני שאס ידעתי
 ימשיכו מבסדר, יותר ואולי בסדר,

באה מתנדבים לקבל הצבא שילטונות
 לאנשים דרך סולל שאני ידעתי דה.

 עשיתי לי. חשוב היה וזה כמוני, אחרים
 בעיה לגרום שלא המאמצים כל את

והצלחתי. הכי־קטנה.
לפניך? חרשים בצה״ל היו •
שניים. על יודע אני
קי בעיה, בעל כמתנדב •
 לך ויתרו מיוחדות, הטבות בלת

משהו? על
 אבל רגילה. טירונות עברתי לא כן.

 שוב, לקבל. שסירבתי פריווילגיות היו
 כדי עד התחשבות של הזה בעניין
 סירבתי. תמיד לזה — באחרים פגיעה

 התחשבויות בלי גם והסתדרתי לי עזרו
 סדרים לשנות ובלי מהכלל יוצאות
בצבא.

ורוני קרן גדי, ואחיו: דני(מימין)
כייר־קופי של תלמיד

 תמיד אבל איתי, קורה מה יודע לא
 שלוש־ארבע של שמסיבה לי נראה
 וקצת רציניים לא פיטפוטים של שעות

יקר. זמן ביזבוז היא מוסיקה
כיך? סתם עם ומה •
 נתקלתי לא עוד הבעיה. בדיוק זו

 לוותר שכדאי גדול כזה כיף בבילוי
 באמת. אוהב שאני דברים על בגללו

 אבל משונה, סדר־עדיפויות זה אולי
עכשיו. עד היה זה לפחות ככה

 שאני אותי כששיכנעו האחרון, בזמן
 לעשות לעצמי הבטחתי טעות, עושה
 עם ולבלות לצאת ולנסות מאמץ

 בסוף אולי בשבוע. פעם לפחות החבר׳ה
יודע. מי מזה, איהנה עוד

חברה? עם ומה •
 זה אם אותי תשאלי ואל לי אין עוד
 לפי הבעיה. בגלל או המכשיר בגלל
 ביישן שאני מפני חברה לי אין דעתי,
 וסגורים ביישנים המון כמו וסגור,

נהדר. ששומעים
 נשמע שלך הסיפור דני, •

 פגם יש בעיה. שום אין כאילו
 עם להסתדר ואפשר בשמיעה

 בחיים משהו היה לא מצויין. זה
 ואתה עליו לוותר שנאלצת
כך? על מצטער

 את לך הורס שאני מרגיש ממש אני
 אבל שלי. התשובות עם הראיון

 משהו היה לא לא. פשוט: היא התשובה
עליו. לוותר ושנאלצתי שרציתי

 התוכניות מה הלאה, מה •
שלך?

 בענף־המחש־ להתפתח רוצה הייתי
 אווירונאוטיקה, ללמוד רוצה אני בים.
 לאלה ולעזור אנשים להדריך רוצה

 רוצה אני כמובן, עזרתי. את שצריכים
 שניים־שלו־ ולהוליד מישפחה להקים

 להעביר רוצה מאוד ואני ילדים. שה
 ליקוי להם שיש לאנשים איכשהו
 — ליקוי זה שליקוי לי, כמו שמיעה

דרך־חיים. ולא
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דני של לתעודה השלמה
,דרך־חיים! ולא - ליקוי זה ״ליקוי

 לצבא. הגעת או-קיי. •
 למה שם. בעבודתך הצלחת

 קורם־ למה ללחוץ, להמשיך
קצינים?

קורס־קצינים? רוצים חיילים למה
 יותר סמכויות, יותר רוצים הם כי

 הטיבעי הדבר כולם. כמו אני אז זכויות.
 לרצות הוא טוב חייל בשביל ביותר

 קורס־ ררך מתקדמים ובצבא להתקדם,
זה. על לוותר סיבה ראיתי לא קצינים.

 בלי לקורס אותך קיבלו •
בעיות?

ראיונות וכמה כמה רק בעיות, בלי

ווע ומיבדקי־קצונה ופגישות ובחינות
קצין. אני והנה, — מיוחדות דות

 משרת אתה עכשיו דני, •
עו אתה בשעות-הפנאי בקבע,

 אתה במישרד, שלך לאבא זר
 התחלת טיסנים, בקורם מדריך
ה מה באוניברסיטה. ללמוד
הכל? להשיג הזה מאמין

באוני הלימודים את עזבתי באמת
 מלבד מרי. יותר היה זה כי ברסיטה,

 לוותר מוכן לא אני כי מתאמץ אני זאת,
שהזכרת. מהדברים אחד אף על

חברה? חיי עם ומה •
ממש אני כנראה. בעיה, לי יש פה


