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 השישי, ביום בתאו קרה מה המישפחה,
בוקר? לפנות

 היא המישפחה, שמעלה אחת, סברה
 הסוהרים, את להפחיד רצה רק שזוהר
באסון. שנגמרה הצגה ועשה

 היא יותר, החמורה השניה, הסברה
 סיבה איזו אותו. לרצוח ניסה שמישהו

 על אמרו ״כבר יונה: לזה? להיות יכולה
 הכוכבים שוקעת, ״כשהשמש זוהר:

 כל עולים איננו, כשזוהר עולים!״
 וקינאה, תחרות יש הקטנים. הזמרים

בזה." קשור זה ואולי

למלך אהרון
 בשעות האחרון, השישי יום ך
 אלפים ארגוב את ליוו הצהריים, +₪

 בבית־הק־ נקבר הוא האחרונה. בדרכו
 השכונה לשיכון־המיזרחי, הסמוך ברות
שכו מישפחתו. עם והתגורר גדל שבה

 בתים ראשון־לציון, בפאתי קטנה נה
אדו גגות־רעפים בעלי ישנים פרטיים

 כאן כולם הבתים, בין גדרות אין מים.
גדולה. אחת מישפחה חברים,

 זוהר של אמו מתגוררת קטן בבית
ועש זוהר את גידלה הזה בבית ארגוב.

ואחיותיו. אחיו רת
מבע התאלמנה היא שנים 10 לפני

 אחר־כך קצר זמן זוהר. של אביו לה,
שלו. המוסיקלית בקאריירה זוהר החל

 מעל השמיים קדרו השישי' ביום
 נפתחו הבוקר באותו הקטנה. השכונה
 שמש, של ימים ואחרי השמ״ים ארובות

 שקישר מי כמובן, היה, ק. ח׳, גשם ירד
הדברים. בין

 התחילו מועד־ההלוויה לפני שעה
ראשו לבית־הקברות. להגיע האנשים

 מסול־ קשישים בני־השטנה. הגיעו נים
 מיט־ בעלות זקנות ונשים סלי־פיאות
 הם בצמידי־זהב. עדויות פחות־ראש,

 בתי־ ביניהם דיברו הספסלים, על ישבו
בעצב. כפיים וספקו מנית

 עם העדה זיקני של מיפגש עוד
 — המובטחת לארץ בואם ,תוצאות
 עשרה גידלו רובם הפשע. עם המיפגש

 בצפיפות הקטנים בבתים ויותר ילדים
 בל־ כנראה, היה, הזה המיפגש ובעוני.

תי־נמנע.
 בני בחבורות עמדו הקשישים ליד

מהק בתכלית שונים הצעיר, הדור
 גדולים שעגילים נערות שישים.

 אופנתיות. תסרוקות ולראשן לאוזניהן
 בידיהם החזיקו גלויי־ראש, הנערים,

לאירו השמורות חד״פעמיות, כיפות
 בני־ שאר הגיעו אחר־כך מיוחדים. עים

 את שעזבו קשיי־יום, אנשים השכונה,
 למי אחרון כבוד לחלוק כדי עבודתם
 ״הוא לשכונתם. רב כבוד שהביא

 תושבת מלכה, סיפרה המלך,״ היה
 לספר גאים היינו ״כולנו השכונה.

לפגוש בא היה מברכה, שהתגרש אחרי

 השבוע מלכה. יפת־התואר אחותו עם זוהרהאושר בימי
 ונותן למישפחה עוזר היה הוא ״תמיד סיפרה:

ועדיו." מתחשב כל-נך סליחה. ביקש תמיד איתנו רב היה אם כספים. לנו
 היה הוא תמיד אותו. ולראות אותו
 ודברים מתנות לו ומביא לו, דואג
 שלו, באבא גאה היה גילי גס יפים.

 כל ארגוב. זוהר של מהשכונה שאנחנו
 אחריו. השתגעה אותו, אהבה המדינה

 אלה של לא עמך, של זמר היה הוא
 של זמר ובטלוויזיה: ברדיו שיושבים

 המישפחה את אהבו כאן כולם העם.
 חרם ונחמדה. צנועה מישפחה שלו,
הלב!" כואב גמר. איך עליו

הת לסמים זוהר של ההתמכרות
 ההתמכרות באדישות. בשכונה קבלה

 מכיר אחר כל כאן. חריגה אינה לסמים
לסמים. המכור קרוב, אח, שכן,

 וגדל הלך בית־הקברות ברחבת
 — בני־השכונה אל האנשים. מיספר

מרחוק. שהגיעו אנשים הצטרפו
 מבית־הק־ רחובות שלושה במרחק

 גופתו זוהר: של אמו בית נמצא ברות
 נמצאו שם גם לשם. הגיעה זוהר של

לד יצא מסע־ההלוויה אנשים. מאות
 יונה התמוטטה צעדים כמה ואחרי רך,

רו אני ממני! תלך ״אל חולת־הסכרת.
 לשמוע רוצה אותך!, לראות עוד צה

מתע ונפלה זעקה, היא שר!״ אותך
לפת.
 להחזיק התקשו זוהר של האחים' גם

הת על־סף ונראו בקול, בכו הם מעמד.
מוטטות.

 ובעיניים בשקט, צעד אלה כל בין
 היה .14 בן יפה, נער מדמעות, יבשות

 אהב שזוהר ״איך זוהר. של בנו גילי, זה
״גם קרובת־מישפחה. סיפרה אותו,״

£5 קדושים מים
מבבא־ וקיבל עזרה בבקשת סאלי
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 תהלין־ של הראשונים מהשלבים
 לבבא* ארגוב, זוהר הזמר פנה הנושל,

פלסטיק. בבקבוקי קדושים מים ברוד

 שישיר במקום ,14 בגיל עכשיו, הזמר.
 כוכביס. קדיש.״ לאמר צריך הוא

בוכים
 וב באחיו להבחין היה קשה א ך■
דו נראים כולם זוהר. של אחיותיו /

 שפתיים שחום, עור בתווי־הפנים. מים
 עכשיו וגדולות, שחורות עיניים דקות,

עצובות. גם
 גברו לבית־הקברות, כשהתקרבו

ש האנשים, מאות והבכיות. הצעקות
 שכבר לרבים הצטרפו אמו, מבית יצאו

 הכי ״ההלוויה בבית־הקברות. המתינו
הש תושב אמר כאן,״ שהייתה גדולה
 כולם הגדרות, על טיפסו אנשים כונה.

 של האחרון במסע חלק לקחת רצו
המיזרחי. הזמר אליל

 הבוכה. בחברתה תמכה צעירה נערה
 מנתניה. שהגיעו מעריצות, שתיהן

 את לשאת יכולה לא אחרת מעריצה
 ואחרי הריצפה על נפלה היא הכאב.
 הניסיונות התעלפה. אחדות שניות
 ולמקום יפה, עלו לא אותה לעורר

 לבית־ אותה שפינה אמבולנס הגיע
חולים.
 הזמר כוכבי גם נמצאו האלפים בין

 צנעני, מרגלית גרמה, ניסים המיזרחי:
וא גדסי אבנר חופני, מדינה, אביהו
ובנ בקהלם, התערבבו הכוכבים חרים.
 המומים כולם. כמו נראו אלה סיבות

דמעות. מחו אף אחדים וכואבים.
 מזמן ״לא סיפר: הצעיר מליחי יוסי

שכ מהכלא, שהשתחרר חבר לי סיפר
 ומתחיל הפה את פותח היה זוהר אשר

 בכל דממה משתררת היתה לשיר,
הסו גם לו, מקשיבים היו כולם הכלא.
ומבק אליו באים היו הסוהרים הרים.

שלהם.״ לילדים חתימות שים
 הקבר, לעבר לפסוע כשהתחילו

 ואמנון, אבשלום לבית־הקברות הגיעו
 עונשי־מאסר. המרצים זוהר, של אחיו

 ומלווים ברגליהם, כבולים היו הם
 ומיש־ מישמר־הגבול אנשי בעשרות

טרה.
 המהומה. גברה לקבר, כשהתקרבו

 לגעת רצו הפתוח, לקבר נדחקו הכל
בגופה.

 על הניחו הגופה, את שכיסו אחרי
פרחים. הטרי הקבר

מה לזוז סירב זוהר של מאחיו אחד
 מאיתנוד תלך אל זוהר, ״בבקשה קבר.
 גילי אמר אחר״כך מיד צעק. הוא

 רבא,״ שמי ויתקדש ״יתגדל קדיש.
דמעות. ללא שקט, בקול אמר

 הובלו האחים ההלווייה נגמרה בזה
 לקצין־המיש־ קראו הם לניידת. בחזרה

 שסיכמנו. כמו ״שיהיה לו: ואמרו טרה
 חוץ שוטר, אף יהיה לא הבית שבתוך

 אם מכובד יהיה לא זה ממפקד־התחנה.
שוטרים." בבית יהיו

התפזר. הרב והקהל נסעו, הניידות
 קטן שלט מיותם נותר תל־אפר על

 כה שהופיע השם, ארגוב. זוהר ושחור:
המ ענקיים פלאקטים גבי מעל הרבה

 על עתה מתנוסס הופעותיו, את בשרים
שחורי־מיסגרת. שלטים
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 זה האוייב. בעורף חופשי להסתובב
 — באוייב — בי שהביטו אותי, ריגש
 מצד ישועה. להם להביא המסוגל כאדם

 שם, אחד סקטור על רק מדובר שני
הנוצרים.

 לשש קרוב נמשכו האלה הגיחות
 היתה שלי האחרונה הגיחה שנים.

.1981 באוקטובר
בתל־אל־זעתר?״ הטבח פרשת

 13ב־ נערך הטבח בטבח! נכחתי לא
 30ה־ עד שם שהינו אנחנו .76 לאוגוסט

.76 ליולי
 הייתי לא בוודאי. בלבנון? אכזריות

 מחזות־זוועה. שם ראיתי שלא אומר
 גוויות גררו הם כיצד היום עד זוכר אני
 כדי תוך וירו, בטנדר מחבלים של

באנשים. נסיעה,
האכזריות יסוד על שעליתי בוויאי

 סיפורים דרך אלא שיחות, דרך לא —
ושמועות.

 מה ישראליות בעיניים לשפוט קשה
 — גרמו ושאתילה צברה שם. שקרה

שם(בלבנון) אצלנו, לזעזוע — ובצדק!
יומיומי. אקט זה —

 חוקיה. הם שאלה חברה על מדובר
 במערך־ שותפים היינו לא הרי אנחנו

 לא אנחנו בפריסתם. שלהם, הכוחות
 שם. החיים אלה שותפים! היינו

הלי־ באותו לאכזריות? דוגמה רוצה

 על ושוב שוב הזהרתי גם אבל עזרה.
בכתובים. זה שלהם. גובה־הציפיות

 כל למרות בשגיאה, מודה אני
האמוציונליים. המישקעים

 בבית, אצלי בכה שמעון דני הרי
בדמעות...

ננו!־ ..הוננחנים ♦
| בשטחים לי שקרו אפיזודות ך* |

 , עצם עד אותי מנחות (הכבושים) 1 1
הזה. היום

אר שנים: חמש במשך שם שירתתי
 אחת ושנה ביהורה־ושומרון, שנים בע

כמתאם־הפעולות־בשטחים.
 של התנקשות, של מחזות זוכר אני

ובוהו. תוהו
 את בזאת ראיתי כובש־נכבש? יחסי

הבעייה. של המורכבות
 חוליה פעם תפס שהשב״ב זוכר אני

 - מעשי־חבלה. בגלל נשים, שלוש של
 לדבר הלכתי מורות. היו השלוש כל

שנעצרו. אחרי איתן
 שאלתי שכאשר הוא המדהים הדבר

 "" ״אבל אינטילגנטיות: בחורות אותן,
 בי ננעצו הדמים?״ שפיכות מדוע

 לא שדיברה זאת כאלה. מבטי־שינאה
 ישר הביטה היא עיניה. את השפילה

 בין הברל אין ״לגבינו, ואמרה: בעיני
 נבלום בין תל־אביב, לבין רמאללה

אחד!״ עתיד זה — חיפה לבין
כשכבר אחד, יום אחרת? אפיזודה

בביתו בן־אליעזר
מהל אז צעקתי!התלהבתי, ,אז

 מסיבונת. לכבודנו ערכו עזבנו, שבו לה
 אשתו שמעון, דני זה: לצד זה שם, נכחו
ול שמעון, כמיל ג׳ומייל, בשיר ובתו,
 פראנג׳ייה. טוני גם הוזמן הפלא מרבה
נהדרת. שמחה, אווירה היתה

 את א׳ מוזמן רצח קצר זמן כעבור
 טוני את רצחו שמעון (אנשי ב׳. מוזמן

 יותר מאוחר מישפחתו.) וכל פראנג׳ייה
 והרגו מיטען־צד פראנג׳ייה אנשי הניחו

 הורה מאוחר יותר ג׳ומייל. של בתו את
 כמיל נגד בפעולה לנקוט ג׳ומייל

אותי. קומם שזה שמעון...ודאי
 ככל אבל מחריד. נשמע זה לנו

הלב להוויה ויותר יותר שנכנסתי
 לתקן אוכל שלא ברור לי היה נונית,

העולם. את
 אבל באוזניהם, זאת הבעתי לא

 עצמי. עם מתמשך חשבון־נפש עשיתי
 יכולתי הרי לעשות? יכולתי עוד מה

 ולא שמעו הם ודיברתי! ולדבר, לדבר
מס היו הם קומוניקציה. שום נוצרה

 לא בכלל ״אתם ועונים: בי תכלים
שלנו!" ההווייה את מבינים

 טופל לבנון נושא כל לאחור, במבט
 זאת מגדיר הייתי לטווח־קצר. בראייה

כ״התלהבות*. כיום
 אחת שגיאה היתה כולה, לבנון,

 ולהסתבך ללכת לנו היה אסור גדולה!
מתחילתו. בעניין
 אלה בין הייתי אני גם מודה, אני
מתך שם, התערבות של לכיוון שגררו

 את העצרם /שחס \976ב־ **
 -את בב״חת. זד, חרהיפליטים0 ,תושב

 אראל טען ושאתילה צברה טבח ר
 -קציר רבתן המערך ביס• שרם שחן
 1•וחס הרברם1 בסעשי־טבח, צה״ל

לבךאלישר.

 צנחנים שני ראיתי תיקווה, איבדתי
הרסו. שהם בית על ההריסות בין בוכים

 מהרצח כתוצאה אחר? אבסורד רוצה
 לסילוקו יד לתת נאלצתי בבית־הדסה,

 אדם היה זה קוואסמה. פאהד של
טוב. קשר שוטף, בקשר עימו שהייתי

 אצלי היתה יהודה־ושומרון כמפקד
 של מצוקתם את שמעתי פתוחה. דלת

 שילמתי גם ארוכות. בשיחות הערבים
 - איתן), (רפאל רפול ביוקר. על־כך

 דרש לתפקיד, אותי שמינה הרמטכ״ל
 כנראה, עזר, שנה. חצי אחרי סילוקי את

 אני זאת כל זאת. ומנע לכך התנגד
בדיעבד. היום, רק יודע

שע בשבוע הילטון, במלון נפגשתי
בשט הבולטים המנהיגים אחד עם בר,

 חס שאני מכיוון שמו, את אומר לא חים.
דמ בלי בכה ליבו, את שפך הוא עליו.
 חוסר־ חוסר־תכלית, על דיבר עות,

מתמיד. תיסכול תיקווה,

... ניישן!״ רא ..אני ♦
הר שלי? ביותר החזקה תכונה ך*

לבני־אדם. שלי גישות \ ו
 נוצר אנשים. עם מייד קשר לי יש
 קשר כל ללא בי, בלתי־מסוייג אימון

פוליטיות. ריעות עם
 לא אני — שלילי היבט גם לכך יש
מסוגל. לא אנשים, שונא

שונאים. לי יש כן, אותי?
יודע. לא אני חולשה?

 עם בעיות לי אין ביישן. לא אני
 דעת־ לי שיש חושב אני התיקשורת.

מכו באופן אותי ומסקרים אוהדת, קהל
בד.

לח לי תני אצלי? תיקון טעון מה
עייף. כבר אני שוב.
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