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ברא־ פגשתי רונן־פקר רן ת

 בערב. הרביעי ביום בחיי שונה
 מגדולי — בפקר לפגוש ביקשתי
 על — למדינת־ישראל שקמו הטייסים

האופנתית. הרכילות רקע
 הצעקה הם פקר ורן חרותה הזוג

 מפה העבירו זאת. אופנה של האחרונה
 רומאן גבו מאחורי ניהלה שהיא לאוזן

 על אותה תפס שהוא מפורסם, רופא עם
 ובין בינו שיתוף־פעולה שנוצר חם,

 אחוות־נבגדים, ממש — אשת־הרופא
וחב לא־נפררים גם נפרדים, כן שהם
 ה־ שלום־בית. ביניהם עשו טובים רים

א הפר הנושא השתולל, דימיון  י׳1ל"
 הופכת והיא להתווכח. אין שמועה ועם

מ בטייס כשמדובר במיוחד, לססגונית
 חיל־הא״ למפקד והיה שכמעט פורסם

הי ״ארץ־ישראל את המסמל בזוג וויר,
הישראלית. הגבריות בסמל פה",

ב הגיע הישראלית הגבריות סמל
 קטן־קומה, גבר היעודה: בשעה דיוק
 שקט מקום חיפשנו עיני־תכלת. זקוף,
 הש־ של שניות כמה מקץ ״לדבר". כדי

 הציע התל־אביביים, בפקקים תרכות
בירוש שה־סינוון מיסעדת מקום: פקר
 את כיוון הוא נדבר:" — ״בדרך לים.

 הטיסה לטוס. והתחיל גלאי־הררארים
שלה. את עשתה הלילית
 את לראות היה זה איך יודעת ״את

 חברים שלנו, ביותר הטובים הטייסים
 לכדורי־ והופכים פגיעה חוטפים שלי,

עיני?" מול אש
בי שם בבית־ניסר. פקר, של בחדרו

 תמונת־מח־ תלויה השבוע, בסוף קרתי
 חיל־ מפקד לתפקיד הגיע ״זה זור:

ונפ תת־אלוף לדרגת הגיע זה האוויר,
מסרטן..." טר

 שנק־ או רחוק, שהגיעו או — כולם
 לא מהם איש ההמראה. באמצע טלו

 פקר. מלבד איש הדרך. באמצע נשאר
 יירט אותו. ליירט הצליחו לא האוייב

 וע־ ושלדברי שנעלם, ירדני שבוי אותו
 הזאת הקביעה על־ידו. נהרג דת־חקירה

קידומו. את מנעה
!״1981 ב־ לפרוש שבחר הוא ״אני

(משמאל) חרותה ואשתו (מימין) פקר רן
חרותה־ של נבה נואחור׳ רומאן ניהלח׳ לא ״מעולם

להת רציתי באמת ״אילו פקר. הדגיש
ער שום אין חיל־האוויר, כמפקד מנות

בע עוצרת היתה הזאת שהעלילה ובה
שנא מה כל בגלל לפרוש, בחרתי די.

 ה־ כל זאת. בעיקבות לסבול לצתי
מ כילד אמר לי!" נמאס הזה. ליכלוך

ו אותו היללה רק שהתיקשורת פונק,
לאומי. לגיבור אותו הפכה

 פיתאום לי נראה הכל פחדן?" ■״אתה
ברור.

בד המפותלות בעליות התרכז פקר
 גלאי־הרדא־ עם שיחק לירושלים, רך

והו למיסעדה מהמכונית טילפן רים,

 היום לי (״יש הצפוי בואנו על דיע
במיוחד!״) חשובה אורחת

 מעגלים לעשות התחיל לבסוף
 לבחון ציונים, לי לחלק השאלה, סביב
 זמן: להרוויח השאלה, את ושוב שוב
לפחד?" זה, ״מה

 ״איך אווירי קרב לתאר התחיל אז
ההת על דיבר הזנב!", על לו ישבתי

המ את ראה כיצד סיפר בגורל, גרות
 היה חברות. על דיבר עיניו, לנגד וות

 תיאר שבה בדרך חוסר־איזון איזה
 באותו תחושותיו ואת מיבצעי־גבורה,

 להינתק יכול אמיתי פחדן רק הזמן.
למיבצעים כך ולזנק שהוא שיקול מכל

 בלתי־ גבורה לגלות עוצרי־נשימה,
אנושית.
 אל רוסי. ממקור הוא (״השם פקר
בדי שטף פירושו!") מה אותי תשאלי

צו בו היה מדוייקים. היו ניסוחיו בורו.
 שניכווה בו היה ניכר להשתפך. רך

האחרונות. בשנים קשות
בג מעריכה את תכונות שתי ״איזה

ושי חכמה, אשה: אצל מחפש אני בר?
 להיחשף איתה, לדבר איכפת לי היה

 הפך ששמו הגבר הצהיר כך לפניה".
 הוא פקר הישראלי. למאצ׳ו שם־נרדף

 להרגיש לאשה לתת היודע גבר אכן
מתרכז נשיות, יופי, מעריץ הוא נהדר:

 לה שיהיה דואג שמולו, באשה כולו
מהשיגרה. ליציאה מעודד כיף,

 בכל התקבלנו ן1שה־סימ במיסעדת
 אהב פקר ואותות־הכבוד. הטקס כללי
הרא כוס־הקוקטייל אחרי מייד זאת.

 במהלך יותר. חשוף נעשה שונה,
 לבן, יין של כוסיות כמה אחרי הלילה,

ויותר. יותר לפגיע הפך
 הרכילות — ל״זה" הגענו לבסוף

 חרותה, לבין בינו הקורה על הטריה
 מייד נכנס מולי שישב האיש אשתו.

והסב הכחשות של למערכת־מיגננה
״הר לחלוטין: הגיוניים שנשמעו רים,

רא גורמים: שני בגלל התחילה כילות
ב פעם לנסוע, נהגה חרותה — שית

הול בגלל באחרונה, לטיול. חודשיים,
 והתחילו נסעה לא היא שלנו, הנכד דת

קרה. שמי־יודע־מה שמועות
ברמת־הש־ בית לנו יש — ״שנית

 ופירסמנו לדירת־גג, לעבור רציתי רון.
 אנשים אותו. למכור מתכוונים שאנחנו

 לא אשתו גם — אחד ועוד אחד חיברו
 הבית את מוכרים הם וגם לטיול, נסעה

שהגיעו". לאן והגיעו —
 להוריד מנסה שהוא בו היה ניכר

 אותו לדחוק הנושא, של מחשיבותו
 ובכל־זאת, פרטים לדעת לא לשוליים,

סביבו. להסתובב והמשיך המשיך הוא
 ב־ לפגוע הצליחו אם אותו שאלתי
מת הטוב־שבטובים־לטיס, דון־ג׳ואן,

 פגע שהוא שמספרים היכן לחגורה, חת
באחרים.
 הוא כאילו מוזרות, אלי הביט פקר

 פרטית: בבדיחה אותי לשתף הולך
ה שנות־נישואי שבמשך היא ״הבדיחה

מא רומאן ניהלתי לא מעולם רבות,
 מפקד כשהייתי חרותה. של גבה חורי

חיי עם להסתבך שלא נזהרתי בצבא,
נזהרתי...״ פשוט לות.

 ה־ את עזבנו מאוחרת בשעת־לילה
להט ביקש פקר הלומי־יין. מיסעדה,

 שיעטפו ביקש — כלשהו חותם ביע
 ה־ מצלחות אופיינית צלחת לכבודי

 למכשיר־הטייפ הכניס בדרך מיסעדה.
 היפה", ארץ־ישראל ״שירי של קלטת
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