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חזו ויחיו נוקו חח1ו#ו דנו!  זוג׳ נ

ובח־יס א ח וירוה נזלרוסת

1.1.88 עד הניגעע

לילות 3 מינימום

ואוזניו! תאמין אל
ם אנו מספקי

 להקלטת ציוד *
בטלפון שיחות

 למניעת מכשירים *
בטלפון ציתותים

האזנח״סתד לגילוי שירות *
אוטומטיות מזכירות *

בע׳־מ דוקטור רדיו
286444 טל' ,18 עליכם שלום ת״א,

 טרמפ תן
לחייל

מיליון לרבע שירות
 שנו־׳יר חברת משקיעה ש״ח למיליון רוב ך*

תי רו שי ל  הסנה, בבעלות שהיא וגרירה, הרך /|
 על הרשות. מכוניות־גרר בעשר ופניקס, דלק

 יורכבו ל״לנד, משאיות שהן אלה, מכוניות
 מתוצרת ביותר משוכללים מיתקני־גרירה

שבאשדוד. נבעתי מיפעלי
 עשר לרכישת המשך שהיא זו, רכישה

 כדי באה ,1987 בשנת חדשות ניידות־שירות
 השירות ברמת לעמוד שגריר לחברת לאפשר
 סוף עד לה שיהיו המינויים אלף 200ל־ הנאותה

 במהלך מיליון לרבע יגדל ושמספרם זו שנה
1988.

 החל לשירות ייכנסו החדשות מכוניות־הגרר
 הרכישה השלמת ועם .1988 פברואר מחודש
 כלי־רכב 33 על שבחברה הגוררים צי יעמוד
ניידות־השירות. 20ל* בנוסף

מכבה מאיר כזכב _ ל
 )19 מעמוד (המשך
 היא לברוח. באפשרותה שהיה למרות

 עם אנושיים קשרים ליצור הצליחה
תגובותיהם. את למתן ובכך התוקפים,
ל צה״ל של כוח פרץ בוקר לפנות

וחמי ובני־ערובה חיילים המלון. תוך
נפג לא כוכבה נהרגו. התוקפים מן שה
עה.

 אנשי־פת״ח פוצצו ההסתערות בעת
מהמלון. חלק

 סבר, מלון מחדש נפתח באחרונה
 לילה. באותו כליל כמעט שנהרס
 אף לטקס־הפתיחה. הוזמנה לא כוכבה
 לה מכאיב למקום, לחזור לה שקשה

 דגל היתה סבר ״פרשת הוזמנה. שלא
 אז כבר אמרה שלי האינטואיציה אדום.
יהיה!" שכך

 שלה, בספר־השירה הראשון בעמוד
 במלון ליל־הדמים נרצחי ״לזכר כתבה:
 ".5.3.1975 תשל״ה, באדר כ״ב סבר,

 ההרוגים. של שמותיהם גם בו רשומים
 להנציח הוא שתפקידה הרגישה כוכבה

בו. שנהרגו מי ואת האירוע, את
 קם לא שאיש היחידי המיקרה ״זהו

 לי נדמה היה להנציח. כדי משהו ועשה
 כמעט ליל־סבר שמיקרה השנים כל

 וזה מלהזכירו, נמנעו אנשים ונשכח.
 זה שמת, דבר לא זה לי. שכואב מה

 לראות חשוב לי והיה לחיות, ממשיך
 עם שהייתי בשעות ההמשכיות. את

 אמר מהם אחד כל שנהרגו, האנשים
 ואני באפו, נשמה היתה הגיב, משהו,
הזו." בשעה אותם ראיתי

 ולמיש־ לביתה חזרה האירוע אחרי
תוכי השתנה השתנו. חייה אולם פחתה.

ש עצמו. בכוחות גידל ילדיו את
נישו שנית. נישא אחר־כך שנים לוש
 יש מאלה גם שנים. 10 נמשכו אלה אין
 אמם עם המתגוררים ילדים, שני לו

באוסטרליה.
 מיכתב־ההיכרות, את שפירסם לפני

 האשה דמות על ושוחח חברים עם ישב
 עימה. לחיות רוצה שהיה האידיאלית

 ירע הוא מחפש. הוא מה ירע ששון
 הזה, השלם קוראי בין תהיה זו שאשה

בו. המיכתב את פירסם ולכן
 עם מיכתבי־תשובה. 65 קיבל הוא

נפגש. אף מהנשים כמה
 מלבד השליך, המיכתבים כל את

 של מיכתבה היה זה כן. ששמר. אחד
כוכבה.
 שמר מדוע מבין הוא אין היום עד
 אחת פעם הזה. המיכתב את דווקא
 הידיעה אולם בטלפון, שוחחו הם בלבד

הר שותף־לדירה עם מתגורר שששון
 נותק. ביניהם והקשר כוכבה, את תיעה
 היינו לא עדיין אז ״כנראה ששון: אומר

 הגורל רצה ולכן בינינו, לקשר בשלים
בשנתיים." נדחתה ופגישתנו

לע ששון התכוון זו שנה בפברואר
 ולהתחיל לנסות כרי הארץ, את זוב

 פורסמה החודש באותו חדשים. בחיים
 יותם של כתבתו אחרונות בידיעזת
ש 13 במלאת לוי, כוכבה על ראובני

מסי. במלון לאירוע נים
 לה כתב ומיד הכתבה את קרא ששון

 נמסר הוא אליה. שיועד ארוך מיכתב
 כתב במיכתב ראובני. באמצעות לה
ליל־האירוע. מאז ליבו על אשר כל את

תשובתה, את קיבל קצר זמן כעבור

ה ב כ ע כו בו ש ה
אהבים מישחק■

 היא לה. חשובים שהיו הדברים של נם
עוצמ בכל הדברים את למצות רצתה

א הקרובים הדברים את לראות תם,
מנגד. שראתה מה את רק ולא ליה,

 עצמה. את להעסיק רצתה כוכבה
 בזה ועסקה ספרות־כלבים, למדה היא

כזב לעבוד התחילה אחר־־כך זמן־מה.'
 שחל הפנימי השינוי אולם בחנות. נית
 למגירה שכתבה השירים גדול. היה בה

 התחילה היא כספר־שירה. לאור הוצאו
ול לאחותה נמסרו הציורים כל לצייר.

 במחיצתם. לחיות קשה לה היה בתה,
לאלמוניות. לחזור רצתה כוכבה
 בתה אבי מבעלה, התגרשה 1983ב־

 לאחר- שנה בינתיים. שנישאה אוסנת,
 היא לחיי־הקיבוץ. לשוב ניסתה מכן

אחו־ נימצאה שבו בקיבוץ לחיות עברה

כוכ אומרת שלה. מיספר־הטלפון ובה
 הלב. את לי חימם שלו ״המיכתב בה:
 והוא לו, שאיכפת אדם עוד מצאתי הנה
אותו!״ לפגוש רציתי לתשובה. ראוי

ל אמורה היתה הראשונה פגישתם
ש לעשר שנתארכו דקות, 10 הימשך

 ראשון. ממבט אהבה לזה קוראים עות•
 בפגישתם לה שאמר השני המישפט

מח שאני דמות פעם יצרתי ״אם היה:
 למיסגרת בדיוק נכנסת שאת הרי פשו
מירווחים." כל בלי הזו,

 ידע לא מיכתבו, את לה כשכתב
 זה עימו שמור שמיכתבה האשה שזו

 האיש שזה ידעה לא היא גם שנתיים.
 שהיא בעיתון, המיכתב מאחורי העומד
בפגי רק כן. לפני שנתיים לו ענתה
לשניים. הדבר התברר זו שתם

 שקשה הבינה מהרה עד מעוז־חיים. תה,
לדיר־ וחזרה לאחור, הגלגל את להשיב

״ * פנייה ־
הזה" ג,;העולם1

ת ^ ר ח ם מ  פורסמה שבו היו
 הזה, בהשלם ששון של פנייתו )

 .41 ה־ יום־הולרתה את כוכבה חגגה
 ועיינה בדירתה, בודדה ישבה היא

 המודעה שמאחורי ידעה היא בעיתון.
שלה. האיש עומד הזו

 יוצאת־מן־ בצורה נוסחה ״המודעה
 מסרי- כוונה ללא שיגרתית, לא הכלל,

 אותי.״ שמשך יפה משהו בה היה מת.
 על השיבה היא בחייה הראשונה בפעם

מודעת־היכרות.
 נשוי והיה בכפר־ויתקין, נולד ששון
א התאלמן הראשונה מאשתו פעמיים.

א מנישואין ארבע־שנות־נישואין. חרי
).25(ובן )28(בת ילדים, שני לו יש לו

ההו מהקשר כוכבה נרתעה תחילה
 ל- שוב להיכנס חששה היא ונוצר. לך

ל קשה לה היה חיי־נישואין. מיסגרת
מחדש. הכל התחיל

 בגיל- מאוהב כזוג נראים הם כיום
בעי עמוק לזה זה מביטים הנעורים.

קט במישחקי־אהבהבים משחקים ניים,
 ערימות־ה־ מתוך שצמח פרח ״זה נים.
כוכבה. אומרת שנינו,״ של כאב

 לי ״היה בספר־שיריה: כתבה וכך
 את הוא / ידעתי. לא שמו את / איש

 / הבנתי. לא תוכנן / רשם המילים
 האחת ואת / אתן לך מישאלות שלוש

 וזמן / לך אקרא דרור / בהן תבחרי /
 הימים / עימהן לחיות / לדעת /

 / דרכן בי חלפו השנים / לי התארכו
 בלבי / משאלותי ומקור / אתבונן רק

מתרוקן." /
 אולי כוכבה של הקרובים נישואיה

 מישאלותיה, מקור את מחדש ימלאו
שהתרוקן. ליבה את

׳
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