
מפ לא אני לציפיות בניגוד היו צאות
״אכזבה". מהמילה חד

 יחידה הזדמנות נוצרה שני, מצד
 יכלו קולות שלושה בעצם, — במינה
חדש. פוליטי מערך ליצור

אז! לנו הוצעו מפתות הצעות איזה
סגו־שר. שר, איזה? אישית. לי גם

 שהאמנתי מפני סירבתי? מדוע
 הזאת התנועה שבראש האמנתי בעזר. ■*

המנ גלריית מכל השונה מנהיג, עומד
 היחידי המנהיג זהו לנו. שיש היגים

 לו ויהיה לו שהיה מה כל את שהקריב
 היחידי, המנהיג זהו האידיאה. למען

 החריפות הריגשיות התגובות שלמרות
חושב. שהוא מה אומר שלו

בשנים, ממני מבוגר שעזר למרות
בבריות. בלתי־מסוייג לאימון נוטה הוא
אחרת. יודע הדל, מניסיוני אני,

 רבות שנים נמשכת עזר עם היכרותי
 מפקד הייתי כשאני ממש היכרנו מאוד.
 אג״ם ראש היה והוא ״שקד״, סיירת

 רבות פעולות ביצעתי ).1970־1967(
פיקודו. תחת

 והתהדקה הלכה בינינו ההיכרות
שנפ הראשון הקצין הייתי כשנפצעתי.

פעולה. במהלך במסוק, צע
לא, בינינו. המיפגשים התחילו אז

חברי. רקע על לא
 בינואר באחד מהצבא השתחררתי

1982. .
קי בתקופת לעזר הגעתי אחר־כן

 זוכר לא שיחות. בינינו התחילו סריה.
 ניגשתי הראשון. המיפגש נוצר איך

 ידעתי לא בכלל בתל־אביב. למישרדו
 לי ברור היה מיפלגה. מקים שהוא אז

 החלפנו פוליטי. לכיוון הולך שהוא
ופוליטי. חברתי תחו׳מים: בשני ריעות

 הראשונים הנבטים התחילו תכל׳ס? 41
שלישי. כוח להקים האפשרות של

- יחד - תמ־י •
מעון

 לא ביותר הטובים מחבריי מה ן*
 לא לתמ״י. הלכתי מדוע הבינו

 הפרק על הרבה שתתעכבי רוצה הייתי
בחיי. הזה -

 במאמרים זכיתי דווקא ביקורת?
 דווקא זאת. שעשיתי מאוד־חיוביים

 אז, האמנתי פשוט שתמהו. הם חבריי
 החברתית שהבעייה ובתמים, באמת
 אותי עניינה לא פיצצת־זמן. היא בארץ

 הצד אותי עניין הקיפוח. בעיית אז
האירגוני.

 חודשים כמה כעבור — פיתאום
הפו של בסחי עצמי מצאתי — בלבד

ליטיקה.
 לי ברור היה ממורמר. עזבתי לא לא,
 הראייה ותמים. נאיבי מדי יותר שאני
העס של איננה הפוליטיקה, של שלי,
פוליטי. עסקן אינני הפוליטית. קנות

 שמה יודע אני הזה. לסחי בנוי לא אני
 הם חיי כל לכן קיים. לא מחפש שאני

מאבקים.
 פעלתי ב״יחד׳ בתמ״יוגם שגם נכון

מאמין לא אני חזק. מאוד 1 מס' תחת

הפסיק
לעשן?

 חבר- הופיע מכבר לא
 בתוכנית בן־אליעזר הכנסת

 וזיעזע ״תצפית״, הטלוויזיה
 שהוא בהצהרה האומה את

 סיגריות !)80(כשמונים מעשן
 הסכים המתוודה הח״כ ביום.
 ול־ לנסות האומה כל לעיני

 הכריז, ואכן מהעישון, היגמל
ת כמה כעבור טלוויזיו דקו
 ניכרת בכמות שהפחית ניות,

 היומית צריכת״הניקוטין את
שלו.

 את על־כך שאלתי בשעתו
בחיוך. הגיבה והיא דולי,

 את שאלתי הראיון במהלך
ע אתה ״האם בעל-הדבר:

מעשן!״ דיין
 והכל עזבי!״ שלא... ״בטח
חיננית. בקריצה

רעיון או מסר איזשהו לו שיש מי שכל
 זה מיפלגה. ולהקים לקום צריך —

 כיום מאמין אני כספים. אירגון, דורש
גדולות. במיפלגות רק

 כוויות. של עניין לא זה נכוויתי? אם
 מיס־ באיזו היא לגבי הקובעת השאלה

דברים. להזיז אוכל גרת
 מצויין שהשתלבתי מעריך אני

 שנים. שלוש זה על עובד אני במערך.
 במיפ־ הוא שעתידי שהוחלט מהרגע

 זה, על לעבוד התחלתי לגת־העבודה,
אז. לי שהיה הרע הטעם כל עם

 אני הארץ. ברחבי כיום מתרוצץ אני
יותר. שמופיעים מאלה כאחד נחשב

 במיפ־ כלפיי שהאווירה מרגיש אני
מצויינת. לגת־העבודה

הס על שם להתמרמרות בקשר מה
 פני־ איננה הפוליטיקה נו, ״יחד?״ כם

 יחסי- לפיתוח קרקע ולא לחינוך, מיה
 לכך מודע להיות חייב אתה אהבה.
 לי אין ותככים. למאבקים נכנס שאתה
 במיפלגת־הע־ חבר שום כלפי טענות
 מרגיש אני כך. מרגיש הוא אם בודה,

שם. טוב
 חשיבה כיום מכתיבה הסיטואציה

גדולים. באירגונים בגדול,
 היו אילו היה טוב לאחור, בראייה

 אני המיפלגות. מיספר את מגבילים
חקיקה. על מדבר

ננוריסס!״ ..אד •
 היתה זאת — שקד״ יירת ^

/  בחיי. נקודת־המיפנה /
.1970־1966 השנים על מדבר אני
 של בחשיבותה ספק של צל לי אין
 על חושב כשאני עכשיו, זאת. תקופה

 של בעלה שגם — דעתי על עולה כך
ב״שקר״. נפל דולי

 במיר־ ,אנשים עשרות שם לי נפלו
בפעולות. דפים,
 בהחלט אני פטליסטי? נשמע זה

בגורל! מאמין אני פטליסט.
 בחיי, מצבים הרבה כל־כך עברתי

 לי קשה אחורה, כיום מביט אני שכאשר
 — עובדה אבל חי. יצאתי איך להבין
 מאחוריי, לפניי, — אנשים חי. יצאתי

 אומנם נשארתי. ואני נפלו, מהצדדים
 לכן בחיים. נשארתי אבל נפצעתי,

לפטליסט. הפכתי

 מסוגר ..אימי •
וננוח!׳׳

 לי נגמר הבכי לבכות. נוטה לא ני ^
 בבואי — הדמעות מעיין כל —
 בגיל כבר ארצה. איראן דרך מעיראק

לבכות מסוגל שאינו אדם הפכתי 13
בוכה. לא אבל רגיש, —

 את עזבתי בעיראק. בבצרה, נולדתי
 שלי הילדות .13־12 בגיל עיראק
חזקים. זיכרונות ספוגה
 עומד ,4 בגיל עצמי את זוכר אני

 ביהודים. שמות עושים איך ומסתכל
 איך שלנו, מהבית ברחתי איך זוכר אני

 בתי״הי־ את שבוזזים וראינו הסתתרנו
 המעצרים. את עיני במו ראיתי הודים.
 איך ראיתי אנשים. תולים איך ראיתי
 הופך חיוך איך משתנים: מבטים

 אימתנית.• נוראה, לשינאה
 שום לי נותרו לא לא, מישקעים?

 ממה חוץ ההיא, מהתקופה מישקעים
 שוב שניקלע אסור — אותי שמלווה

מיעוט. של לסיטואציה

 הייתי ■לא •
צבאית!״ נקאו־״וה

 זוכר, אני ימית, את הרסו בו יום ^
 שלי. הבן יריב, את לשם לקחתי ^

קטן. ילד היה אז חייל. הוא כיום
 בארבע שלחם כמי בנעשה, צפיתי
 רבים־רבים. לידי נפלו שבהן מילחמות,

מרגיש?״ אתה ״איך אותי: שאל יריב

 בבר שפרצו לפורחסים הטורה *
 הר הבוהות תפלת אחרי ובבצרה ראר

 אר עיצאם הפררררסר״ם. אוסרים
 -לנוס הרע ח, פרשה שחקר סרסאוו׳,

 חר-פעם׳ שהיה — שהפוררום קרה
 שהר אחרי פרץ — עיראק בתולדות

 שהאררליס ולפרי ערבו, בבר אוסרם
 לערים.לסערת!,ביקשו רברסו הסרצחיס

 את זו בדרך לרטש סשרתי-הבריסיס
ההסון. אהרת

האלו
ן1 י י ך ן - 

# 1 1. ■

 בן״ דולי על שאכתוב מוז בל
 יפה, גייגג׳ית אשה - אליעזר
 פיקחית שובבה, מבפנים, קורנת

 ב־ להתקבל צריך - שדה כמו
אסטרו דולי שבן ערבון-מוגבל:

 ידידה היא מיקצועית, לוגית
שלי.

 את הכיר בן־אליעזר בגימין
 אז - דולי עצובות. בנסיבות דולי
התאל - בשנות״העשרה נערה
 במילחמת הטרי מבעלה מנה

 בבית-ידי- ושהתה ששת-הימים,
 המפקד, בן־אליעזר, ואילו דים,
 השניה אשתו היא לנחמה. הגיע
 השני. בעלה והוא גרוש) (הוא
 תקופה השניים עוברים כעת

 המשותף בנם של גיוסו עם קשה,
לצבא. יריב

 הצבאית לקאריירה במקביל
ה את דולי פיתחה הבעל, של

ה על שבה. היצירתיים צדדים
 כבוד אחר שוכנים בביתה קירות
 פסלים מיכחולה, מפרי ציורים

 עליה כשנחה פעם, מדי שיצקה.
 היא ורוח-החברות, המעורבות

 לימודי-האס- את גם מיישמת
 במזלות ומעיינת שלה טרולוגיה

 דולי ואצל לליבה, הקרובים של
 איכפ- כולל עיון לשמו. עיון אין

הכוונה. הקשבה, תיות,

שחד לעשותד נוה יודע לא אל פה. לא .ל
 אדם כל שלה, התיזה פי על

 הוא אך עבורו, שנקבע בנהר שט
 קדימה, הסירה את לסובב יכול

 את לכוון ובכך ולצדדים, אחורה
 זהו - דולי פלוס הכוכבים חייו.

 חיי לשיפור האופטימלי המירשם
 מעיינת היא פעם מדי ידידיה.
 הכוכבים, עם בעלה של ביחסיו

 בקול. לאמר שלא מעדיפה אך
 ואז מדי, מעורבת היא מזה חוץ

 עדותה, פי על המפות, קריאת
 חברותו את אצלה. בהירה פחות

 היא כעת לו. ניבאה בכנסת
 אלא אותו, להזהיר משתדלת

 לא הוא אז גם מנוס, אין שכבר
נזהר.

 חב- הם השניים בין היחסים
לשני מודל להוות ויבולים ריים,

 שווי-זכו- ,מלאים מעגלי־חיים
בכיף. הנפגשים יות,

 והשתדל טרח כל־כך פואד
 ופלים וקופסת בקפה אותי לכבד

 השולחן, על שהניח עד בהעדרה,
 - בגודלה דומה קופסה בטעות,
 ״בש־ אבקת-כביסה של קופסה

 מה יודע לא אני פה, לא דולי
בחיוך. התנצל לעשות...״

 היא מכשפה, אינה דולי אבל
ה ביותר, אינטליגנטית אשה

 נשית אינטואיציה בכוח פועלת
ה הדמות אינה אם גם נדירה.

שמ ״האשה של סטריאוטיפית
מ ניצבת בהחלט היא אחורי,״
 הופתעתי אף ולאחרונה אחוריו,
 בקאר- שלה המעורבות ממידת

בעלה. של יירה

 החזרת אחרי ״אם עניתי. ״נהדר!״
 תילחם שלא להבטיח מסוגל אהיה סיני,

 לא זה אם אבל שווה. היה הכל אז —
 — ספקות לך יהיו שלא — יצליח

 החמישית במילחמה להילחם תצטרך
בסיני!״
 מפני כילד, לישראל באתי אני
 באיום. חש הוא הנה. אותי שלח שאבי

 איראן. דרך עירום, חצי לבד, הגעתי
 למה־ אותי ניווטו ובלוע. קרוע הגעתי

 לקחו משם מהמטוס. ישר נה־העולים,
 לא התחנכתי. ושם למרחביה, אותי

הצ את שאהבתי מפני בצבא נשארתי
 אולי כעת מספר שאני מה קרה. כך בא.

 שאינם מי לכל דברים כמה יבהיר
 או הפוליטיות, דיעותי את מבינים
שינויים. כביכול, אצלי, שגילו
 קאריירה על בכלל חשבתי לא

 או עורך־דין להיות התכוונתי צבאית.
רופא.

 פית- בגולני. סדיר שירות שירתתי
 פעולות- באמצע עצמי מצאתי אום

 שזוהי הבנתי ואז ),50ה־ תגמול(בשנות
המדינה. של בה׳־הידיעה הבעיה

 שום־דבר. תיכננתי לא בהתחלה
 לבסוף שנה. ועוד שנה עוד חתמתי

 זה מסויים בשלב הכריעה. המציאות
לקאריירה. הפך

 לקחתי לא מצה״ל, כשהשתחררתי
 משכורת, שנה לקחתי לא שנת־חופש,

שה בתקופה במכונית השתמשתי לא
לי. גיעה

 אני — חותך כשאני אני: ככה
חותך!
 שבין התיזה עם מסכים גם אני

 וקל משותפת, שפה קיימת לוחמים
ביניהם. שלום לכרות יותר להם

 היתה לגנון ♦
גדורה! שגיאה

 הלבנוני הנושא עם מתעסק ני̂ 
.1976מ־

 ללבנון, שחדר הראשון הקצין הייתי
 כמיל ג׳ומייל, באשיר עם במגע ושבא

שמעון. דני שמעון,
 הזה, בבית פה, הסתובבו כולם הם
פה. בכו פה, אכלו פה, ישנו

 שום־ יזמתי לא אני פיתאום! מה לא,
 היה וזה לבוא, נקראתי פשוט דבר.

חשאי.
 יום בי. בחרו מדוע אפילו יודע אינני

 היה זה אז — אג״ם לראש נקראתי אחד
 ואחר־כך — ז״ל אדם יקותיאל האלוף

שר־הבי־ (אז פרס לשימעון הודעתי

ומזומן. מוכן שאני טחון)
 צה״ל של איש״הקישור בעצם הייתי

 את הקמתי מאוחר יותר לפלאנגות.
הטובה״. ״הגדר

 משם זוכר שאני ביותר החזק הדבר
 קצר, זמן שט אני החוף. על הנחיתה היה

 ואל — במדינת־אוייב נוחת ופיתאום
 הסכם־השלום לפני היה שזה תשכחי

 את למולי ורואה — מצריים עם
 בשר פוגש, אני פיתאום בוערת. ביירות

 חלק שאני וחש שמעון, כמיל את ודם,
מההיסטוריה.

בכלל. חשדנות בינינו היתה לא

 מקבל אני הזה היום עצם עד אגב,
 כשהוא שמעון מדני שיחות־טלפון

 ללבנון. מחוץ אחר במקום או בפאריס,
 פה. ישן בבית, אצלי היה ג׳ומייל בשיר

 יושבת שאת בכסא ישב שמעון דני גם
דמעות. ושפך עליו,
 לבד. ללבנון אף־פעם נסעתי לא
 שלושה־ארבעה של צוות היינו תמיד

 המשכתי. אני התחלפו, השאר אנשים.
 ההתרגשות התרגשתי. — פחדתי לא

 כשישנם ערבית לאדמה להגיע הזאת,
 קילומטר־קילומטר־ של בטווח מחבלים

וחצי...
 לא זה אבל מאוד, יפה אותי אירחו

אצלי. תפס
 גודל לי הפריע פרטיים. בבתים גרנו

 מנותק היה זה מאיתנו. שלהם הציפיות
מהמציאות. לחלוטין

 הצבאי הצד את לבחון נשלחתי אני
 יכולת־ההתגו־ יכולת־הלחימה, שלהם:

 — מוזר מצב נוצר הזמן במשך ננות.
. הקשר לאיש גם הפכתי ם ה ל  כן, ש
בדיוק!

 דו־ערכי. להיות הפך כלפיהם יחסי
של שהציפיות העת, כל להם, הבהרתי

 בגישה אליהם באנו אנחנו מוגזמות. הם
 לנו!״ לעזור כדי לכם, ״נעזור כזאת:
 היתה: כלפינו שלהם הגישה ואילו

 לנו...״ לעזור כדי לנו, ״עיזרו
 ריגשית מערכת־יחסים גם התפתחה

בפ בהתחלה: מיסתורין גם היה ביותר.
אח בזהות הסתובבתי הראשונות עמים

רת.
 יומיים־שלו־ ארכה כזאת גיחה כל

 גם הרבה: אז להספיק צריכים היינו שה.
סיורים. גם דיונים,

שנפ כאדם לשעבר, כמפקד״סיירת
 שהתרגשתי בוודאי במילחמות, צע
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וייצמן עזר עם הגדה, כמפקד
כעסתי!״ ההסכם, את עשה ״כשעזר


