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'מיוחד ללוחמים שיש
מוכנות מאוד גבוהה.
ומה שקרה במילחמה הזאת זה
שלקחו את רמת־המוכנות הזאת.
אני לא נגד צבא ,אני מאמין
שהמדינה צריכה צבא והכל ,זו רמת־
מוכנות הכרחית לצבא ישראלי .מדוע
השתמשו בזה לצרכים מפוקפקים?

• אם אני מבין אותך נכון,
אתה למעשה אומר שני
דברים :שי ש נכונו ת להגן על
המדינה ,ו שי ש תכונה אנו שי ת
בסיסית של תשוקה למילחמה,
ו שני הדברים האלה נהרסו
כמהלך מילחמת־הלבנון.
אמת.

• ומזה צמחה התופעה
הזאת של ראש קטן ,וכל
הדברים האלה?
נכון .אני חושב שנגרם נזק עצום
לצבא בלבנון .נזק שקל להרגיש אותו,
זה כבר קיבל שם של תופעת ראש־
קטן .השם פחות חשוב ,התופעות הן
החשובות .התופעות של חיילים
שהפכו ללבנונים ,זו תופעה שיש לה
חשיבות.

• איך הסבו ללבנונים?
 .חיילי ם לבנונים״ קראנו לאלה
שהתגייסו בזמן שכבר היינו בלבנון.
שמרנו יום אחד ליד טרמפיאדה ,ועמד
שם חייל  .לבנוני״ כזה צעיר ,וגיסה
לעצור טרמפים .עברה משאית של
חיילים ולא עצרה .אז הוא ד רו את
הנשק וירה באוויר ,כאילו לעצור את
המשאית .ואני נתתי לו פליק על הגב
ולקחתי לו את הנשק ואמרתי לו
״נעצור אותך!״
אחר-כך חשבתי ואמרתי לעצמי;
הרי זה מה שהוא רואה .הרי בלבנון אחד
רוצה לקרוא לשני ,אז הוא צועק לו
׳הו!׳ ,ואם הוא לא שומע ,אז הוא יורה.
ככה זה ,כל ילד בן  12מסתובב עם
קלציני קוב ומשחק .ככה חיילים
נהפכו ללבנונים .אתה מסתובב ,כל
אחד יכול להיות אוייב ,אז אתה עושה
פחות חשבון.
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רכנינה דנווין היה מזר:
נו המשעים המעניינים
את התיקשוות ביצעו
את מעשיהם נחחום
הסמ נ ו י ות שלה
ס פשר לחשוב שיש רק פרק־
 \ / /ו 1ליטה אחת בתל־אביב ,פנינה
דבורין!״ לוחשים המקנאים במיסד*
רונות בית־המישפט .מאז נחשפה הפ־
הקליטה אדומת״השיער וכחולת־העי־
ניים לתיקשורת במינון גבוה ,נראה כי
העלתה עליה את קינאתם של חבריה
וחברותיה.
בזמן האחרון כיכבה דבורין במיש־
פטו של האנס מצפון תל־אביב ,שם
זכתה להשיג עונ ש חמור ביותר .אחר־
כך החלה את תיק דויד בלס ,המתקיים
בימים אלה ,וכמובן ,היא התובעת בתיק
יערי־גרנות.
העיתונות אוהבת את דבוריו גם

• הפרשה של אלי גבע —
שמעתם עליה כשהייתם שם?
הפרשה של גבע — אנחנו לא
הרגשנו אותה .זה הגיע אלינו כסיפור,
אבל לאיבמובן של ההד הציבורי שהיא
עוררה .יו מיי ם אחרי זה המח״ט כינס
את כל קציני החטיבה ,כנראה שקיבלו
איזושהי הנחיה ,ואמר שהוא מכיר את
אלי גבע שנים רבות ,שהוא ידיד אי שי
שלו והוא חושב שזה מעשה שאין
לעשותו ,וככה וככה ,והוא מקווה שלא
ניקח ממנו דוגמה .היה לנו ברור שזה
מעשה שלילי .הבנו את האידיאולוגיה
שעומדת מאחורי זה ,הבנו שאם ניכנס
לביירות זה טבח ,אבל לנו לא היה ספק
שאם נותנים הוראה יש לבצע אותה.
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• לא מסרבים?
לא מסרבים!
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• בלחימה
למשל?

ושמירה על בריאותך ורבושך

עד קבלת הגט!
מחירים נוחים
״הלב׳ /ודזחאז שלחייםחדשים1930-16.00 ,
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הייתי .היינו הרבה.
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״הלב״  -עמותה לגירושין בהסכמה
טיפול על-ידי אנשי מקצוע מיומנים

• א ת ה היית במילחמה
אחר־כך? מה בעצם קורה אחרי
שהספר נגמר?
אנחנו היינו הרבה בלבנון.

מוסחים להדברת תיקנים)נ׳וק־ם(,
תולעי עץ ,חרק־ ספרים ונגדים.
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• כלומר ,ההשפעה ש ל.י ש
גבול״ באה יו תר מאוחר?

השתלת ציפורניים מלאנותיית
ן בשיטה אמריקאית עם יהלומים
ציורים וקישוטים
וכן השתלת ריסים

ת״א ,רר '1המלך ג׳ורג' 89
_של' 295318 :־ 284919 - 03־03

• פה מתבקשת שאלה
סיסרותית :מה קבע את
המיבנה של הספר ,ספר שהוא
די קטן ,מחולק בצורה ברורה
לשלושה פרקים .מה גרם לך
לגמור את זה במקום שאתה
גומר ,במערב ביירו ת ,ולא
להמשיך?
זה די פשוט .בעיניי ,מערב־ביירות
היתה האפיזודה המשמעותית ביותר.
אחרי מערב־ביירות לא נלחמנו ממש,
היו עליות וירידות בלבנון...

• בוא נעבור לצד הפוליטי
של העניץ .ב איזו מידה זה
השפיע על הריעות הפוליטיות
שלך ,אם זה בכלל השפיע?
למשל ,יחסך לאתק ש תן .אתה
בכלל מאשים מישהו במה
שקרה? אתה תאה אשמה?
)המשך בעמוד (34

פרקליטה אחיטוב
שבתון
בגלל המישפטים החשובים שבהם היא
עוסקת ,אבל גם בזכות כישרונה ,יופיה
ולבושה האלגנטי .יש לה כישרון נדיר
להביא את העובדות המשעממות ביותר
לפני בית־המישפט בצורה מרתקת .יש
לה חוש דרמאטי ועברית פשוטה וקול 
חת .הצלמים אוהבים אותה בגלל יופיה
ו ה חיוו התמידי שעל שפתיה.
מזל וגורל .פנינה דבורין היא
בעלת תואר סגן־בכיר א׳ בפרקליטות
תל־אביב .לא רבים יודעים כי באותו
בניין עצמו ,מעל בית־מישפט השלום
בתל־אביב ,מצויות בעצם שתי פרקלי־

