
 המיפלגות של דרך־החיים בדיוק לא זו הדדי כבוד
 לי נדמה הדדי, כבוד חוסר של זה, בנושא אבל בישראל.

 בהתקוטטויות הליברלית, המיפלגה לוקחת האליפות שאת
 הפילוג לנסיון האחראי שלה. הבלתי־פוטקות הפנימיות

מודעי. יצחק השר הוא האחרון
 היחידי האיש לגייס, יכולה שאני המאמץ בל עם

 השר הוא וכבוד סימפטיה אליו לי שיש הזאת במיפלגח
 לו שהציעו שומעת אני והנה ברמן. יצחק ח״כ לשעבר,

 זה אם אותו שאלתי דאגה מתוך מודעי. לסיעת להצטרף
נכון.
 אחרים. חברי־כנסת אל גם שפנו מניח אני אליי. שפנו נכון זה
הקבוצות. משתי אחת לאף מצטרף שאיני אמרתי כבר אבל
מדוע? •

 שנים שש כבר לשנייה. ולא לאחת לא מיוחדת זיקה לי אין
 עם להסתדר שאפשר רואה ואני במיפלגה, סיעה לשום שייך אינני

 לידר נבחרתי חבר־סיעה, להיות בלי לכנסת שנכנסתי עובדה זה.
 להשתייך בלי שר־האנרגיה והייתי חבר־סיעה, להיות בלי הכנסת
לסיעה.
 להשתייך צריך שאדם הכלל לפי ללכת צריך תמיד לא

לא. גם אפשר — עוברה הינה, סיעה. לאיזושהי
סוסית? החלטה זו •

מאוד. מאור סופית

 ואני רבות, שנים כבר פביאן מירי את מכירה אני
 כיסוי לה התפספס איך לראות לי כאב קצת אותה. מחבבת
 תפקיד משחקת היא שבו בסרט דווקא מאוד, גדול עתונאי

 ירון היה בסרט שבן־זוגה מפני - הראשונה בפעם ראשי
אותה. מעצבן זה אם אותה, שאלתי המפורסם. לונדון
 לצירי, ישחק שירון שידעתי ברגע כי לי, איכפת לא זה לא.

 אישיות הוא מאוד. גדול פירסום יקבל שהוא לי ברור היה
 אומרת, זאת — כולם של חבר והוא ידועה, מאוד טלוויזיונית

שלהם. מהסלון אותו מכירים כולם
 בדברים כי הרחב, לקהל הרבה אומר לא שמי לעומתו,

ומצומצם. מיוחד לקהל התוודעתי היום עד שעשיתי
 ששמים העובדה — אותי מעצבן כן מה שואלת את אם אבל

 שמים או אחר, שם כותבים ומתחתיה בעיתון שלי התמונה את
 כבר זה פביאן. מירי מתחתיה: וכותבים אחרת בחורה של תמונה

מוות. מעצבן וזה עיתונים, בכמה קרה
 שחקן לא שהוא מישהו של לצידו לשחק היה איך •

מיקצועי?
מאוד. טוב שחקן הוא ירון בעיני כי כזאת, בעיה הייתה לא

 שירון מפני יותר יצליח שהסרט חושבת את •
בו? משתתף לונדון
 אותו, דווקא לראות סקרנות יותר יש בטח להיות. יכול
מסויימות. בסצינות ובוודאי

 לצידו לשחק רוצה שאת הישראלי השחקן מי •
שלך? הבא בסרט

 שהוא לי אמרו ניומן. פול את רוצה אני הישראלים. את עיזבי
שנס. ושאין עסוק, נורא
נשוי״? ״זוג הסרט את אוהבת את •

ממנו. מרוצה אני

 אחרונות" ״מידיעות גן־פורת לישעיהו שנתן בראיון
 כיצד איתן, רפאל לשעבר הרמטכ״ל מספר )6.5.83 ו' (יום
 אז - שפיר הרצל עם שלו שהנסיעה וייצמן, עזר לו אמר
 שאסור אותו שיכנעה לאיסמאעיליה - דרום פיקוד אלוף

 כרמטכ״ל. רפול את בחר ואז רמטכ״ל, יהיה שפיר שהרצל
לו. שיוחסו לדברים וייצמן עזר של תגובתו את ביקשתי

 השלום. על הקרב בסיפרי זה את כתבתי גם נכונה. מילה כל
מסופר. זה שם לאיסמאעיליה, שנסענו בקטע תחפשי

 שב לו: אמרתי ואני התרגז רפול הרצל. את איתי לקחתי
 ׳* את למנות שלא ההחלטה בליבי גמלה ששם אמרתי אם בשקט.

אמרתי. שכנראה לרפול מאמין אני אבל זוכר, לא אני הרצל
 האם—בדיעבד רסול. את למנות החלטת אתה •
התפללת? הזה לנער
 שנת — אז של ובמצב בתנאים שוב, להחליט צריך הייתי אם
האפ מכל מוטה, אחרי ספק. ללא עליו. מחליט הייתי — 1978

ביותר. הטוב היה רפול שרויות,
 חושב אתה תפקידיו, את סיים סשהוא היום, גם •

ביותר? הטוב היה שהוא
 מאמין אני נצור. רמטכ״ל היה רפול מפקדו, הייתי כשאני

 אחריי אבל התפתח. שהוא כמו מתפתח היה לא הוא פיקודי שתחת
 אנשים בגין. היה בהם הראשון שרי־ביטחון. שלושה כבר היו

זה. את לשכוח נוטים

ברמן: יצחק
 אבשו עובדה: ,,הנה.

סיעה!״ אף בלי גם

פביאן: מירי

 ■שואלים-אני ..עיזבי
ניומן!״ נול את רוצה

ר !ייובוען: עז

 מנסדו, היית■ ..כשאני
ה ל הי ו נ ״ ו ! ו צו נ
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