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)9 ד1עם0 (המשך
 למקומות ליווי כולל הדרך, כל לאורך

ברחבי־הארץ.
 דיברתי הכנסת, יושב־ראש כשהיה

לעתיד. כמנהיג עליו
אותי: ושטפו עיתונאים אלי באו

 לא איש ראש־ממ״ש־לה? ״השתגעת?
לתפ הכנסת יושב־ראש מתפקיד הגיע
וייצ־ עזר על לך ראש־ממשלה! קיד

מן״.״
 של ההליכה את מזכיר לא אפילו זה
ב פרס שימעון עם אפלבאום בועז

 שר־ כבר אז היה שפרס מפני מידבר,
 הלכתי כשאני אבל ביטחון־לשעבר.

עליו? הימר מי שמיר, עם
משוגע? הימור היה זה •

להג־ שיכול אחראי, אדם בו ראיתי
היג. —*

זאת? מעריך הוא •
 בצורה כך על מדבר לא הוא

מע שהוא משוכנע אני אבל חופשית,

שר
!׳חרתי! תמיד

 שהיחסים מיקרה זה אין וזוכר. ריך
ליח בהשוואה קרובים. כל־כך בינינו *>*

 ודן אולמרט אהוד עם שמיר של סיו
 בכך מצטיינים עימו יחסיי מרידור,

 ריגשית מבחינה גם ותיקים. יותר שהם
שונה. זה

 לי אבא־בן: יחסי על מדובר לא לא,
 בינינו יש בן. חסר לא ולו אבא, חסר לא

 חיוביים ומישקעים עמוקה סימפטיה
מהעבר. מאוד

 הע־ לי תן במאבק. פתחת •
יתפתח? זה כיצד רכת־מצב.

 מכיוון בקלות, לוותר מתכוון אינני
 נושא על פה הולך שאני משוכנע שאני
 להעברת ושההתנגדות מאוד, צודק

 שרלטנית. היא הזה למישרד סמכויות
 והשרים עניינית, הצדקה כל לכך אין

 עניין להקריב מוכנים זאת העושים
 לשמור כדי איכות־סביבה, כמו חיוני,

שלהם. כוחניים נכסים על
 או, מתוכנן, שלך המאבק •
 בעבר, אותך לצייר שנהגו כפי
מהמותן? שליפה זוהי
 מתוכננת שלי האסטרטגיה כל

 שקט משא־ומתן בתחילה צעד־צעד:
 פומבית יציאה בלית־ברירה, ואחרי־כן,

 יבוא הזה שהנושא מצפה אני לקרב.
בקרוב. להכרעה

דו במצבים הלב, על יד •
שו בצורה אתה התנהגת מים
 שאותם השרים של מזו נה

כעת? תוקף אתה
 בעיה שנוצרה זוכר אני איך! ועוד

 ש״ס, משבר כשפרץ במישרד־הפנים,
 שאני לראש־הממשלה הודעתי מייד

בג תתמוטט לא שהקואליציה הולך,
 שראש־הממ־ למרות זאת עשיתי ללי.
לע אם ההחלטה, את לי השאיר שלה
זוב.

המיעוטים על הממונה הייתי ועוד:
2682 הזה העולם

ה הפרימיטיביות ר ח ת אומר הבורות!״ ע□ מ
ל ״ ל ד שה ע מע הלאומית ;ה של המוזר ה

סיפרה יומי בעיתון קצרה דיעה ן*
 להעביר שוקלת אל־על חברת כי
אחר. לתפקיד הומו־סכסואל דייל

 דייל כי לפתע שגילתה אדעל,
 הומו־סכ־ הוא בשורותיה, העובד אחד,
המר הגילוי מן כנראה, נדהמה, סואל
משמ את בחברה בודקים ועכשיו עיש,
 שציבור־הנוסעים החשש לאחר עותו,

 סיכון בעל אדם עם ישיר ממגע יסתייג
 הודעת כאן עד באיידס. להידבק גבוה

אל־על.
 חודשים לפני התחילה הפרשה אבל
 רב ותק בעל בכיר, כשדייל אחדים,

 כלומר, — לטיסת־חג הוצב באדעל,
 הדייל יצטרך שבעיקבותיה טיסה

 כאלה, במיקרים בחג. בחו״ל לשהות
 כר־ מקבלים צוות־האוויר שאנשי נהוג

מב והם לבני/בנות־הזוג, טיסי־טיסה
ביחד. החג את לים

ד למנכ״ל ניגש הוותיק הדייל  א
 נשוי, שאיננו לו סיפר הר־לב, רפי על,
אחר גבר עם חי הוא זאת שלעומת אבל

 שיש גילו הם עכשיו אדעל. אנשי
 כבר הם האס הדיילים? בין הומואים

 טסים הומואים נוסעים כמה סקר עשו
 בדיקת שיעשו כדאי לא האם איתנו?
 לקנות ממנו ויבקשו נוסע, לכל איידס
אחרת? בחברה כרטיס
הטע על אומר אתה מה •

 קבו- שההומו־םכסואליפהם נה
לאיידם? צת-םיכון

נוחתת על אל
ההומו־סכסואלים

מבקש והוא שנים, תשע מזה כבר
 לבלות שיוכלו כדי לבן־זוגו, כרטיס

 אישר החברה מנכ״ל בחו״ל. בחג ביחד
 ובן־זוגרלחיים והדייל הכרטיס, את

ביחד. נסעו
 כנראה, נבהל, זה אחרי מייד אבל
 הוא שעשה. מהתקדים החברה מנכ״ל

 לו הסביר שם ללישכתו, לדייל קרא
 הדייל, של לבן־זוגו שניתן שהכרטיס,

 לא מתבקש והוא חריג, מעשה היה
 את לראות ולא כרטיס, שוב לבקש

כתקדים. המיקרה
והח עורר״דין עם התייעץ הדייל

לה ממנה ולבקש לחברה לפנות ליט
 לצורך קבוע, כבן־זוג בחברו־לחיים כיר

 (עד לבני־זוגם המגיעים כרטיסי־טיסה
עובדי־החברה. של שונה) ממין רק עתה

 ואף מייד, סירבה אדעל חברת
 להשעות מאיימת היא לעשות. הגדילה

מתפקידו. הדייל את

 לא |
למות! ממיס ן

 הצ־ לא הזה״ ״העולם ערכת **
ה ח לי הד של תגובתו את לקבל ^/

 ואין מאחר במערכת, שמור ששמו ייל,
 טס שהוא להיות יכול מביתו. תשובה
אדעל. של מטיסותיה באחת עכשיו

 הומר הוא שגם באדעל, אחר דייל
 את הזה השלם באוזני הביע סכסואל,

הפרשה. על דעתו
תשובותיו: הנה

של הצביעות זה אותי י שהורג מה

 ההומואים כל חנטריש. כיום זה גם
 שנדבקו מי הם מאיידס היום המתים

 נזהרים אנחנו היום שנים. 10־8 לפני
שא חושב מישהו האם משוגעים. כמו
 של הסיכון לגבי ומה למות? מתים נחנו

בש גברות שלוש המחליפים טייסים,
 סטוץ להם שיש מאבטחים, או בוע?
 דיילות־רוו־ על ומה בעולם? עיר בכל
ליהנות? להן שמתחשק קות,

 ש״אל־ הרעש כל אולי •
הדייל בעניין עכשיו עושה על״

 את להרגיע פשוט בא ההומו
ב״אל-על״? הטסים הדתיים

 מפחדים הדוסים מצחיק. באמת זה
בישי גרים הם למה אז מההומואים?

שם? הולך מה בכלל יודע מישהו בות?
 כך, נהגה ״אל־על״ למה •
 לבן־ כרטים־טיסה לתת תחת
 ולהמשיך הזה הדייל של זוגו

לעבוד?
 מקבל היה הדייל של החבר אילו

 החברים כל צריכים היו כרטיס־טיסה,
לקבל ההומו־סכסואלים הדיילים של

כרטיסים.
 באדעל יש שחושבים, מה למרות

 הומואים. של ביותר הנמוך המיספר
 מיספר ואירופיות, אמריקאיות בחברות

 ובאדעל ,70־50* בין הוא ההומואים
 ומתוך בדוק. וזה ,5* כמו משהו זה

 אולי קבוע? חבר יש לכמה ,5ה־*
 הוא הסיפור כל אז אנשים. לחמישה

ה לאן כרטיסי־טיסה. חמישה בגלל
החב ואת אותנו תביא הזאת טיפשות

שמישהו, מפחדת? החברה ממה רה!

 מודרנית חברה שהיא יחשוב חלילה,
 חברות־התעופה כל כמו וליברלית,

בעולם?
ה מ בחב באמת קורה •

 למשל, בט-וו-איי, אחרות, רות
בק־ל־מ? או

 מיספר מקבל צוות־אוויר איש כל
 למי אותם נותן והוא בשנה, כרטיסים

 אותך שואל לא אחד אף רוצה. שהוא
 אתה מי ועם עכשיו, אוהב אתה מי את

לחופש. לנסוע רוצה
עם שחי בק־דם. דייל חבר, לי יש

 לחופש, איתו והנוסע שנים, כבר גבר
 נעשתה אל־על רק רוצה. שהוא מתי

 ודואגת דגל־התורה, שומרת פתאום
הלאומי. למוסר
 חברת-תעו- פעם היתה •

דיי לקבל שלא שהחליטה פה
נכון? לשורותיה. לים

 לא שהיא החליטה דךא״ר חברת כן,
 לא היא כי דיילים, לעבודה מקבלת

 ל־ הלכו הדיילים אז בהומואים. רוצה
וניצחו. מישפס
ל להגיד יכול אתה ומה •
 לך שאומרים החברה אנשי
מהאיידם? מודאגים שהם

חולה־איי־ שדייל חשש קיים באמת
 הוא אם לנוסע, המחלה את יעביר רס

 — הארוחות בין מיני מגע איתו יקיים
 דיילים באל־על אין. לשימחתנו אבל

הארוחות. בין יחסי־מין אין וגם חולים,
 יותר מה להחליט יכול לא ממש אני

הפרימי שלנו, הלאומית בחברה גדול
הרישעות. או הבורות טיביות,

יבו שהומו־סכסואלים מודאגים הם
 נא אז מגשי־האוכל? עם במגע או

 את בעולם, המיסערות כל את לסגור
 כדאי בכלל, הברים. בתי־הקפה, כל

הומואים! יש — העולם את לסגור
ם ת א  להתארגן הולכים •

 חברכם למען משהו ולעשות
שהושעה?

 העבודה וזאת ועד־עוברים, לנו יש
 קול ירים שהוא מקווים אנחנו שלו.
מטו לכמה יתן ולא בבוקר, מחר כבר

להשתולל! רפים

המיסעדות כל את לסגור נא ״אז
ובכלל בתי־הקבה, כל את בעולם,

הומואים!״ יש העולם! כל אח

 התפקיד. את עזב ארנס כשמשה
 שאסכים בטוח היה לא הוא חזר, כשהוא
 לו הודעתי מייד המישרד. על לוותר
 כל ללא המישרד את לו מחזיר שאני

עיכובים.
 כשהוקמה ,1984ב־ איך גם לי זכור

 התלבט ממשלת־האחדות־הלאומית,
 שישה. מתוך שרים שני לגבי שמיר

 לוי, דויד שמיר, בטוחים: היו ארבעה
 האחרים ארנס. ומשה שרון אריאל

 יורם בין מאוד התלבט שמיר התנדנדו.
 קורפו, חיים כהן־אורגד, יגאל ארידור,

 עצמי ראיתי אני גם קצב... משה
קצב, כמו הוותק אותו לי היה מועמד.

 לפני הרבה בשביעיות מדורג והייתי
 שמיר לפני המלצתי זאת בכל קורפו.
 ואת הוותק, בגלל קורפו, את לצרף
 אז שהיה לתיק ההתאמה בגלל קצב,

העבודה־והרווחה). פנוי(תיק
 אפשר קצב. כמו נהגתי לא אני
 הליכוד", ״שרי של בפורום אותו לאלץ

אחרת. יהיה שזה חשבתי אבל

ך י א  שר־איכות־ מתפקד •
להכר עד כינתיים, הסכיכה

עה?
במתכונת קיים זה, בשלב המישרר,

 השרות־ פועל בעיקר מצומצמת. מאוד
לאיכות־הסביבה.

 מומחים. עם בפגישות עוסק אני
 לי שיש מפני לחוץ, שלי לוח־הזמנים

בנו שונים גורמים עם פגישות הרבה
 המוניציפליות לבחירות ובקשר זה, שא

ובאות. הקרבות
 לוח־זמנים לעצמך קבעת •

במאבקך?
 נגד אני הקצבת־זמנים. נקטתי לא

לפ ממשיך אני לעצמי. אולטימטום
עול•

 זוכר לא אימפולסיבי? אני האם
דווקא כזאת. התפרצות לי שקרתה

שה עד משתלמת, שהסבלנות גיליתי
הישר.״ שכל
עיק מטרה איזו לך יש •
כשר-איכות-הסביבה? רית,
 שהנושא רוצה אני אומרת? זאת מה
שיפורים. שיחולו מרכזי, נושא יהפוך

 תהיה שנים ארבע שבעוד חלום?
 ביניהם שיריבו שרים של ארוכה שורה

שר־איכות־הסביבה... יהיה מי
מחייך! אתה אפילו •

 לבחור צריך הייתי אילו זאת, בכל
 תיק־החוץ, לבין איכות־הסביבה בין
הת אחרי בוחר, שהייתי חושב אני

בתיק־החוץ. כן, לבטויות״.
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