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אנל שנחאי
אצלי!״ אותח

 מבינה שאני ממה יותר במרק״פירות מבין חמור
 תל-אביב, מבבי של החלוץ סיני, משה אגל בכדורגל,

 במישחק הניצחון שערי משני אחד את שהבקיע זה
 מזמן. בבר אדומה נורה אצלי מדליק רומניה, נגד

 פרי שאולסי מה הוא בכדורגל שסיני מפני ראשית,
 שנשמע שלו, הפרטי הסיפור בגלל ושנית, בכדורסל.

 ומאחוריו 22 בן רק הוא סיני משה זכרית. סנדרלה כמו
 להרבה כמו ילדים. ושני נישואין שנות ארבע בבר

 אין סיני למשה גם ישראל, במדינת אחרים כוכבים
 לחנות לטלפן צריך אותו שמחפש ומי בבית, טלפון

— אותו שאלתי ביפו, זיקו של
? פגדים כחנות כמוך כוכב עושה מה •

 המיגרש על פשוט, בן־אדם סתם אני למיגרש מחוץ
בכדורגל. רק מתעסק אני ושם כוכב, אני

? רומניה עד הניצחון את הגנת איך •
 להבקיע נפלאה הרגשה היתה זאת לך, אגיד אני מה

 אשתי את לקחתי המישחק אחרי מייד ולהצליח. הגול את
שילם. לוי שבתאי — סינית לארוחה
ץ לימה ©
 מתערבים. אנחנו מישחק כל לפני מינהגים. לנו יש
 יבקיע שהוא לו אמרתי אני אצלי. אותה אכל הוא הפעם

 שער. אף יבקיע שלא אמר והוא במישחק שערים שני
הארוחה. את שילם והוא אחד גול להבקיע לו סידרתי כאפ מאוד מתעניין שאתה שמועות יש •
אנגלית. כדורגל כקכוצת לשחק שרות

 לדבר יכול לא אני אבל הצעות, מיני כל אלי הופנו
הרשקוביץ. אשר שלי, לסוכן תפני רוצה, את אם עליהן.
חדש? דכר זה, מה סוכן? •

 שיהיה צריו חוץ־ילארץ עם להתעסק שרוצה מי תראי,
 צריך אני בדברים, להתעסק יכול לא אני סוכן. לו

כדורגל. לשחק
הדשקוכיץ? זה מי •

הח הוא עסקים. של ואיש הפועל של אוהד הוא
 מישרד לו יש חדש. מיקצוע זה שחקנים. הרבה תים

בארץ. גם מקובל זה כעת, מקובל מאוד זה בחוץ־לארץ.
 כ־ לשחק, רוצה אתה קבוצה כאיזה •

? איפפוויץ׳
 תהיה אם לאלוהים. שלך מהפה זה? את לך אמר מי
 לא עוד נ רע מה באנגליה. לשחק אשמח רצינית, הצעה
בחוץ־לארץ. פעם אף הייתי ? מכדורגל מרוויח אתה כמה +

להגיד. אסור
אומרים. כאמריקה •

ישראל. זה וישראל אמריקה, זה אמריקה
נכון. שנכון מה •

 לפשפש אלא ברירה ואין בחירות, ימי הימים
 הפרופסור דבר: נפל בר״ץ המיפלגות. של במעשיהן

 לפרוש נאלץ התנועה, מפעילי אגסי, יוסף לפילוסופיה
 פורסם ב״הארץ״ הבחירות. לפני חודשים 3 מהמיפלגה

 בג־ מירון הצבת בגלל מהתנועה פרש הפרופסור כי
 כי אמרה אלוני שולמית ח״ב השני. במקום בנישתי

 בובר יהודית לאשתו, ניתן שלא מכיוון פרש הפרופסור
 ריאלי מקום בובר), מרטין הפרופסור של (נכדתו אגסי

מילו בשירות נמצא אגסי הפרופסור לכנסת. ברשימה
:אשתו את שאלתי אים•

 שלא מכיוון מר״ץ כעדך פרש האמנם •
לכנסת? כרשימה ריאלי מקום קיכדת
 הייתי הקודמות בבחירות. זולה. השמצה סתם זוהי
הת לא הנוכחיות בבחירות ברשימה. השלישי במקום

 בעלי שלנו, במיקרה ריאלי. מקום ביקשתי, ולא בקשתי,
 באופן מחליטים אנו שלי. הפוליטיות להחלטות דואג אינו

 של מפיה זה מסוג השמצה לשמוע מוזר קצת עצמאי.
בישראל. האשה למעמד לדאוג המתיימרת אשה

? המחלוקת היתה כן, אם מה, עד •
 קבוצת־פעילים קמה התנועה, של בכנס־העיון אתמול,

 ביחד התנועה, של קווי־היסוד על החתומה איש, 20 בת
 ובו גלוי, מיכתב ופירסמח באייר, הא׳ קבוצת עם

 העניינים ניהול לגבי קשים ספקות וכמה כמה העלתה
האחרונים. בחודשים בתנועה
העניינים? נוהלו כיצד •

 צריכים היו התנועה פעילי לא־דמוקרטית. בצורה
 על וגם מהעיתונים, מסע־הבחירות מדיניות על ללמוד
 לא לכנסת. רשימת־המועמדים ועל התנועה שם שינוי

 המורחב המזכירות שמוסד והכריזו בכלל, בהם התייעצו
קיים. אינו כלל

? כנכנישתי מירון זה לעניין נכנס כיצד •
התוכ בנבנישתי. מירון של לתוכניתו מתנגדים אנחנו

 המתיימר מוסווה, סיפוח .של כתוכנית לנו נראית נית
 זכות ועיקרון הבינלאומי לחוק והמנוגד הומאני, להיות

תוכ קיבלה אלוני שולמית הלאומית. העצמית ההגדרה
 לשטחים שר למנות הציע ובנבנשתי בתוכניתה, ניתו
עיקרון. זה עבורנו מתנגדים. אנו ולכך

 כשטח הקרובות תוכניותיכם הן מה •
אחרת? דמיפלגה תצטרפו האם הפוליטי?

פוליטיות. תוכניות כרגע לנו אין
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ברת המד וד ״נציב
בה!״ 1אהו וו סניפו

 שעושה מטורף, שהוא חושב אותו מביר שלא מי
 יודע אותו שמכיר מי שישי. ביום ב״בסית״ באלאגן

 הוא כעת בלתי-רגיל. אדם חבוי הצעקות שמאחרי
 ״טרנזיט״ בסרט מאוד שהצליח אחרי קולנוע, כוכב

 באפריל. בברלין שצולם בסרט מרכזי בתפקיד והשתתף
 אתה איך פיצ׳ו, המכונה בן־צור, יצחק את שאלתי
 תשובה איזו ותראו קולנוע, כוכב של תקן על מרגיש

:קיבלתי
ספציפי: להיות ואשתדל חוכמתי את אתחכם לא

 מכוונת מיקצועית הצטעצעות התחנחנות, כאן אין
 מחפשים אלא כוכבות, מבקשים לא בגילי מבויימת.

 מישפחה אהובה, אשה חבר, של ומבינות טובות עיניים
 לשמור למדתי לנו. מזמן שהעתיד חדשים חיים ויצורים

 ולא ונוכריות, זרות באדמות אף מילדות, גורלי על
השמ עזרה ולא ,1980 של בברלין הכפיים מחיאות עזרו
 צנועה, במסיבה הטכני הצוות חברי לכבודי ששתו פניה
 בפברואר בברלין שיחקתי שבו סרט של הצילומים בסוף

 — משחק אני שלמענם הטכני הצוות חברי אותם האחרון.
 לנטרל כדי — ולמעני .לברכה, זכרונד. אמא למען למענם,

נות שלא מיותרות, מרגיזות, מפרודות מעצביו, גופי את
והרג הידיים באצבעות במוח, במעיים, מנוח לי נות

 אני חברי, בבית אני קבוע שוטף־כלים ואם ליים.
 מיס־ עצבים במים לשטוף להתרכז, מנת על זאת עושה

 פלא, באורח כשפתאום, כוכבות אני מרגיש אלה. תוריים
 ואנושיים אהובים עם בכסית ויושב ישן בשיר אני נזכר
 ישר, אייגשטיין, אריק קראוס, שמוליק ליפשיץ, אורי כמו

 שלי אפרתי דויד חביב: וראשון קוליץ, דויד סיטון,
אהובתי. ורחל מירושלים.
 בעיני רואה שאני פנימי זוהר עבורי מהווה כוכבות

 מה של ומילחמה תחרות ולא וחום, ורוך שקט אנשים.
 הכוכבים וכוכבי-מדע. כוכבי-בד־במה מכנים שאנחנו

 הם אומללים העכשווית בתרבות המודרגים הגיבורים
 בתאורתם לבסוף מבחינים הם אם ואפילו למעשה,
הלקויה.
 רוגז תמיד, אני מודאג כי כוכב, •להיות יכול איני

 זאת קיבלתי תקנה. ללא רומנטיקן מדי. ואוהב מדי
 צנועה ואמא ישר אב של האפורים בהיסוסיו בירושה
 רגליו כשחיבקתי בבית־הכנסת, זאת קיבלתי ולבנה.

 שאהבה ומסבתא בקדושתו. המתבןיש סבא של הלבנות
 בבית־הכנסת בנחלת־שבעה, דרשות וערכה בן־גוריון את
לברכה. אדם זכר החוטא סורמאללו. של

 וכדי כואב, כי לכתוב, שלא יכול לא כי כותב אני
 להגיד המבקשת ציפור אותה כמו החברים. את להצחיק
טוב. מזל אחרת אהובה לציפור
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