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״התרוממות״ כסרט שכיט וציפי גכרי פולי,
׳ מתפרקים. שאנחנו מרכלים שנה ״כל

 מאוד ואני בתל־אביב, המרכזית
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 אלפים. עשרת כוח תוכנית לי יש
ברירה. וכוח גחלת תמר,

 הכסף כל איפה אז •
? שלכם

 — מס־הכנסה נציב את תשאלי
? קוראים איך  גם לנו יש כן. לו

 ויש בפרישמן־דיזנגוף אחת חנות
 שאנחנו ממד. הרפיוטיישן. את לנו

 זה כסף, לעשות מקווים באמת
נחת. קצת רווה י נ אולי הקסטות.

 לשלושה קורה מה #
14 יחד הנמצאים אגשים,

? שנה
לשלוש שקרה שמד. חושב אני

 אנשים. ארבעה וזה מיקרי׳ זה תנו
 הוא מאיתנו אחד כל שלושה. לא

 מיזרח, דרום, אנחנו אחר. קצה
 שאנשים מיקרי זה ומערב. צפון

 זה שותפות, ליצור יצליחו כאלה
 נעשה, זה אם בלתי־אפשרי. כמעט

 מא־תנו אחד שכל מפני זה אולי אז
מהשני. שונה
 סירטי־הקול־ כד מדוע #
נכשלו? שלכם נוע

 את לעשות מספיק לא אני אללה,
 פעמיים. נשוי היית •זה.

לזמ ופעם לשחקנית פעם
 לשדם נשוי אתה כעת רת.
מש איזו ילדים. דשני ואם

 דמיש־ כעיניך לה יש מעות
? פחה
עכ נחום־תקום. כמו הייתי פעם

 לא יציב׳ רחב. בסיס אני שיו
 יכול לא אני זאת, למרות מתנדנד.

 כדורים לי לפרוח שהפסיקו להגיד
בראש. פורחים
 יותר לי נותנת המישפחד. אבל

 המישפחה. את אוהב אני יציבות.
 המישפחה כי אותי, מבהיל די זה

ולפ שעות, 24 אותי למלא יכולה
 אולי רגע, רגע, אומר: אני עמים

 ללא ממלא זד, משהו. מפסיד אני
 האשה, זה גדלים, ילדים זד. סוף.

 והיא שלך, הכי־טוב החבר שהיא
פה.

החו יוצאים ואני שוש לפעמים
 נשארנו לא אם לראות כדי צה,

 הלוואי :לעצמי חושב אני לבד.
 הייתי שלא מיקצוע, לי שהיה
 הלוואי בגללו. מהבית לצאת צריך

 הייתי סופר. או פסל צייר, שהייתי
 על ציור מצייר בבית. לי יושב

ומבסוט. להתפרנס, בשביל הגג
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