
שהוא אומו נגדו, בוית־ביויתים במיפרגתו שקיימת טוען שויו יוסי
ומישפחה 1 ויי 1 ער מספו ז, עצמוו שר רגר וון אימוי את להפוך ינור
רביו ויצחק ס ן 1 נו , שיגעו ר ונין ר נינחס עם יחסיו וער שרו

 מתחויס שלי הילדים
 לטלפונים יענה וגי ביניהם

 להם הושית׳ הגא״מים.
 ללשונם, לווו לקרוא
במא״מיס קללות ולשלוח

 בה״ לראשונה נשהונעת׳
 התעלפתי צינור לפני
 תצאו הם פתר. מדוב

 חריפצה, על אות׳
אפילפטי שאני ותשבו

 אני לי: אמר לונדון ידוו
 יפה, בחורה איזו מניר

 •ש ורביו. דורית חתיכה,
 לבן, לה.ואריאנט״

כולם את שיגעה היא

 היחידי האדם היה ספיד
 שאהבתי. בפוליטיקה

 שהוא אמר הוא פעם
 יותר אות׳ אוהב

שלו הילדים את מאשר

 איתי לעבור קשה
 קולקטיבית. נמיתגרת
 קצדדוח אני לפעמים

 ר קשה ותסר־סבלנות.
ופשרות ויתורים לעעתת

 מנתינה מסוגל לא אני
 אנרגיה לגייס נפשית

 המי■ בפעם לעלות נרי
 מיתדם׳ על ׳ודע־נמה

לרבין פרס נין המאבק

שח! מולך ■ הצני
 צעיר, הוא הכל: עליו להגיד אפשר

 געייה רק לו יש מצליח. הוא חבנו, הוא
צנוע. הוא — אתח

 תשע כבר חבר־כנסת הוא שריד יושי
 ספיר, פנחס של ילד־הטיפוחים שנים.

 הילד כעת מפא״י, של ילד־התפנוקים
המערך. של הנוראי
 ראש-הממשלה י עליו נאמר לא מה
 איימה גולדה מחוצף, נער אותו כינה

 פרשה ברבים לפרסם יעז אם בהתפטרות
 יום- מילחמת אחרי לידיעתו שהובאה

 מנחיימי, מנחיימי. פרשת הכיפורים,
 בחריפות התבטא בצה״ל, בכיר קצין
 שר״הביטחון מחדלי על קצינים בכנס
דיין. משה דאז,

 בכנסת, שאילתא להגיש רצח שריד
 קראה גולדה בהתפטרות, איים דיין

 וניסה ליוסי טילפן ספיר ספיר, את אליה
 השאילתא. את מלהגיש אותו להניא

 גולדה !לא :הגדול לאבא אמר יוסי
 לה: אמר יוסי הטלפון, את לקחה
בזה. תשכחי

 תיעב הוא אותו, טבלה לא גולדה
 פעם יעץ איך לספר אוהב הוא אותה.
 לא ספיר אך מגולדה, להתפשר לספיר

לעצתו. שמע
 הוא בוהמיין. של תדמית שריד ליוסי

 אורח הוא הנכונים. בבתי״הקפה יושב
של נציגה ובמסיבות, בפרמיירות קבוע

 משתבח הוא בפסבדו־בוהמה. הכנסת
שחקנים. בחברים
 מאוד. נאה אשה לדורית, נשוי הוא

 שמינית. בוגר בן לה שיש להאמין קשה
שבו ואחרי לונדון ירון דרך הכירו הם

 בשיכון בדירת־גג גרים הם התחתנו. עיים
 פשוש הריהוט אך מפוארת, הדירה למד.

 המהוה. הריפוד על מתנצלת ודורית
 — לצלצל מפסיקים אינם הטלפונים

 טלפונים פחות, וידועים ידועים חברים
 או התנגדות המביעים אזרחים, מסתם

הזדהות.
 בוגר בנו, של התעודה את לי מראה יוסי

 שריד :בתעודה הרשום השם השמינית.
להתלוצץ שמרבים לי אומר יוסי ישי.

 איך לו מספרת אני זה. בעניין איתו
 ידועה, אישיות עם בראיון זכיתי פעם

המז אך ראיונות, לי להעניק שסירבה
 רוצה ששריד בטעות הבינה שלה כירה

 לא אישיות אותה אל כשהגעתי ראיון.
 על להצטער אלא בידה הברירה היתה

הראיון. את לי ולהעניק הטעות
 ארבע אחרי שריד. יוסי נחמד, הוא
 הוא מרוצה. יצאתי ראיון של שעות

רכי :הכל לך מספר מצויץ, מרואיין
השמ אישיים, סיפורים פוליטיקה, לות,
אח על ויורד עצמו על יורד הוא צות.
 יודע הוא עליו, יורד כשאתה וגם רים,

 מרוצה. שתהיה כך התשובה את לכוון
חדות בגלל אולי — יין מצו מרואיין
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