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אפלבאום: בועז
שישתז□ - ושחו ,,שמיו

בשדוה!״ ספסל ער

פרנקל: אדונה
 לדינוזאור ודבת רא ,אני
הסברים!״ שום הזה

לפיד: יוסף
 לא הדת■ ,,הצינור

נו היה לוותר!״ מו

 תופסת הייתי פרס, שמעון של במקומו הייתי אני אם
 לא שפרס להיות יבול לא לקיבוץ. ומצטרפת אדיר יאוש
 לו ייתן הרצוג ושהנשיא לו יעזור אלוהים שהפעם קיווה

 פורסמה שבו ביום הממשלה. את ולהרכיב לנסות הזדמנות
 עוזרו אפלבאום, בועז את פגשתי הנשיא, של החלטתו

אותו: ושאלתי האופוזיציה ראש של הפרלמנסארי
 הנשיא, החלטת במיפלגת־העבודה התקבלה איך •

 הרכבת תפקיד את להטיל מבשרכם, בשר שהוא
שמיר? יצחק על הממשלה
יסוד־הממשלה, חוק סמך על נעשתה הנשיא של החלטתו

 את האיש, את מכבדים אנחנו בנדון. מלא שיקול־דעת לו המקנה
ההחלטה. ואת המוסד
 לא אתם אבל שלך. הניסוח אלגנטי, מאוד •

ונבגדים? עצובים מאוכזבים, מרגישים
 להקים פרס שמעון היה עשוי והערכתי הבנתי פי על כן. י

גדול. אלוהים אבל התפקיד. את עליו הטילו אילו סבירה, ממשלה
 סוחבת אותה לראות קשה קואליציה, להקים שמיר יצליח אם גם

חודשים. מכמה יותר
כועסים? אתם מי על •

 אלה בקואליציה. הליכוד של השותפים על כועס אני בעיקר
 את שנתנו עליהם כועס אני להם. מצפה מה המבינים השפויים,

 מהם אחד אנשים, שני בהנהגת שתהיה לממשלה במודע, ידם,
 כלא ידה על נמצא והשני(שמיר) כהן ועדת על־ידי הודח (שרון)
 כאלה אנשים שני בעולם תרבותית מדינה בכל לתפקידו. מתאים

 חיילים ישלחו הם כאן ומשתזפים. בשדרה ספסל על יושבים היו
מחו׳ל. אורחים עם ויצטלמו למילחמה

 שום שמיר ליצחק אין דעתך, לפי האם, •
ראש־ממשלה? לשמש כישורים .

 חלחלה: בי מעביר שכבר ומיוחד, יחיד אחד, כישור לו יש
 של קבורתו ומקום הירצחו בעניין היום עד שותק הוא שתיקתו.

 הלח׳׳י מגעי בעניין היום עד שותק הוא הלח׳׳י. הנהגת חבר גלעדי,
 בעניץ היום עד שותק הוא השואה. בתקופת הנאצים עם

 שלא יכולה לא כזאת שתקנות קמפ־דייוויד. להסכמי התנגדותו
רפול. המפורסם השתקן את לי להזכיר

 שתן אריק צעק איש,' אלף ארבע״מאות רוצה .לא
 ארבעת רוצה לא איש, אלף ארבעים רוצה •לא בירושלים,

 שקורה מה נגד שיפגין אחד איש רוצה אני איש. אלפי
 אחת היתה פרנקל אלונה הציירת־סופרת בלבנון.' עכשיו
 בכיכר־מלכי״ישראל שהפגינו האלף ארבע״מאות מתיך
 התביישה לא גם היא אבל ושאתילא, בצברה הטבח אחרי

 מישרד־ מול שלט עם שהפגינה בודדה, אחת להיות
 מאלונה ביקשתי ארוכים. ימים במשך בקירייה, הביטחון

 מפגינה היא אין מדוע שרון לאריאל שתסביר פרנקל
עכשיו.
 שכל בטוחה גם אני הסברים. שום הזה לדינוזאור חייבת לא אני
 לא כדי אבל ועכשיו, אז בין ההבדל את בדיוק מבין בן־אדם

 (את אותנו להראות הזה הניסיון אסביר. מתשובה, להתחמק
 הוא ואינטרסנטי זמני מוסר בעלי כאנשים אלף) הארבע־מאות

מגוחך. ניסיון
 אבל בלבנון. היום שקורים הדברים את כואבת שאני בוודאי

 ההרג את בהודו, הרעב את כואבת שאני כמו זה את כואבת אני
 הוא הכאב אבל בדרום־אמריקה. הרציחות את או באפגניסטאן

 צברה יד על כשהיינו אחריות. של הנוראה ההרגשה בלי נקי, כאב
 כאלה. דברים למנוע כדי היתה שם שלנו הנוכחות עצם ושאתילא,

הנר. את להם שהחזקנו אלא מנענו, שלא רק לא — ואנחנו
 את שתיכנן שרון, אלף? 400ה־ הפגנת לו מציקה כל־כך מה

 להפגנה אחראי לאסון־לבנון, כולם את ותימרן שם המאורעות
 היתה לא בלבנון, המטורפת למילחמה נכנסים היינו לא אם הזאת.

 מתבייש לא הוא ועכשיו היום. עד לו שמציקה ההפגנה מתקיימת
שלי? בריגשי־האשם לשחק
 אולי אנושי? לכאב כהיתי שפיתאום — להראות רוצה הוא מה

מבדילה. אני אישי. רגש־אחריות ובין כאב בין מבדיל לא הוא
 — אותה בחרתי שלא למרות — שלי הממשלה את רואה אני

 כחלק שלי הצבא ואת — אותה שבחרתי מפני שלי המדינה ואת
 באחריותי, הם הזאת במדינה החלטה על־ידי שקורים דברים ממני.
 דברים. על להשפיע שלי ולניסיון שלי להפגנה שמקום יש ולכן

 נוכל שאנחנו דעתם על להעלות יכולים מטורפים רק זאת, לעומת
מטורפת. לא ואני לבנון, בעיית את לפתור
 הצלחת למען אבל מאוד. טוב מבין בעצמת זה את מבין לא הוא

זה. את להגיד צריך הוא דמגוגי נאום
ממנו. מפחדת פשוט ואני מסוכן, דמגוג הוא הזה האיש

 בשידור בתוכניות־טלוויזיה בצפייה כבר רגילים כולנו
 כמה חולפים בדרך־כלל אבל רביעי, ואפילו שלישי שני,

 את ראינו השבוע למישנהו. אחד שידור בין חודשים
 יום. אחרי יום גאון יהורם עם חייך' הם .אלה התוכנית

 פנה הדתי שהציבור לי, וסיפרו קרה מה ביררתי
 עבורם, גם התוכנית את שישדרו וביקש לרשות־השידור

 וחג. שבת בערבי בטלוויזיה מלצפות מנועים שהם מאחר
 אם רשות״השידור מנכ׳ל לפיד, יוסף(.טומי') את שאלתי
 במוצאי־ גם ר, ביום שתשודר תוכנית, כל נראה מעתה
שבת.
 פופולארית מאוד תוכנית היתה פשוט זו כזאת. כוונה אין

בה. הצפיה על לוותר מוכן היה לא הדתי והציבור
 גרועות תוכניות נראה והלאה מהיום כלומר, •
 באותו פעמיים טובות תוכניות שנראה או ו׳ בימי

השבוע.
, כזאת. מדיניות שום נקבעה לא
 בל אחרי ושוב שוב יפנו הדתיים אם אבל •

טובה? תוכנית
 לגופו בעניין נדון כזאת, סיטואציה שוב תיווצר שאם מניח אני

 הוחלט שלא אומר, אני שוב אבל התרגיל, על נחזור ואולי דבר של
במדיניות. שינוי על

שמי דניאלה


