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גזרנשטיין: ארי
ד שואל. ,.אני נ ס  מ

,,מבין! ולא תשובה

 אבל חלוקות. תמיד היו הישראלי התיאטרון על הדעות
 של נכסי־צאן־ברזל השנים במשך שנעשו הצגות יש

 אחת רב. ובקהל גדולה בהצלחה זכו ותמיד התיאטרון,
 אחדות, פעמים כבר שהוצגה הגג״, על .כנר היא מהן

 רודנסקי שמואל טופול, חיים הופיעו הראשי כשבתפקיד
 הגג' על כי.כנר השבוע לשמוע הופתעתי כן על צור. ובומבה
 אחרי הבימה, מעל לרדת עומד גורנשטיין אלי של בכיכובו

 מיכתבי־פיטורין כבר נשלחו וכי הצגות, של מועט מספר
לשחקנים.
מדועז גורנשטיין: אלי את שאלתי

 והאולמות מאוד מצליחה ההצגה דעתי, לפי יודע. לא ממש אני
 הרבה יבוא אם ואולי, אוקטובר, סוף עד נופיע אנחנו מלאים. די

להמשיך. נוכל קהל,
מורידים? מדוע אז •

 מפני שזה אומר הוא מלאים. די לא שהאולמות טוען, פשנל
 לעצמם להרשות יכולים לא ואנשים מאוד, יקרים הם שהכרטיסים

שקל. 900ב־ כרטיס לקנות
 אז אומר, שאתה כמו מלאים, האולמות אם אבל •
כרטיסים. לקנות יכול כן שהקהל סימן

 גם ולכן קטנים, באולמות מוצגת שההצגה כנראה הוא העניין
הכרטיס. מחיר את להוריד אי־אפשר

 חשב לא הוא במיקצוע. שנים הרבה הוא פשנל •
קודם? זה על

 היה הוא בהתחלה לי. ברור לא ממש העניין כל שלא. מסתבר
להפקה. מסור כל־כך
לא? כבר ועכשיו •

 מבין לא אני עליו. יודע לא שאני משהו עליו עובר אולי
בעסקים.

הביקורות? היו איך •
קטלו. וחלקן שיבחו חלקן חצויות.

אשם? הראשי, כשחקן אתה, אולי אז •
 שוב מקבל אני הבימה על בערב מדוכא. מסתובב אני היום כל

 האמת את לך אומר אני כפיים. ומוחא נהנה כשהקהל הביטחון, את
זה. את מבין לא אני —

 רוצים שהיו בהצגה שחקנית הייתי אני אילו •
 הייתי הצגות, של מועט מיסטר אחרי אותה להוריד
קורה. מה בדיוק־בדיוק לברר הולכת
מבין. ולא — תשובה מקבל שואל, יום כל אני

זיינרמן: דתר
ה ת י ה ה - י י ה א נ ב

 שימעון בין לאומי ליכוד ממשלת על השיחות התפוצצו
 לאומי. ליכוד ממשלת כנראה תהיה לא שמיר. ויצחק פרט

 הקואליציה חברי משישה אחד זייגרמן, דרור חכר״הכנטת
 יצטרף לא שהוא כזמנו אמר העניין, עבור רכות שפעלו

 ממשלה להקים למערך יציע לא הליכוד אם לקואליציה,
 שיחות נערכו למערך, פנה הליכוד ואומנם, משותפת.

התפוצץ. והעניין
ביקש, שהוא מה כל זה אם זייגרמן, דרור את שאלתי

לקואליציה. יצטרף אכן הוא עכשיו ואם
 למערך להציע הליכוד של מהמועמד דורשים שאנחנו אמרנו
 על תהיה שההצעה דורשים שאנחנו אמרנו לממשלה, להצטרף

 כן מאמץ שייעשה וביקשנו וחדשים, מוסכמים קווי־יסוד בסיס
 השאלה נעשה. מהדברים חלק המערך. את לצרף הליכוד מצד

 היה שזה או — כן מאמץ נעשה אמנם אם היא, עכשיו הגדולה ד
אותנו. לרצות תרגיל
הזאת? השאלה על לכם יענה ומי •

 עכשיו בודקים אנחנו כך לשם לעצמנו. לענות נצטרך אנחנו
 הצדדים ששני עכשיו, עד לברר שהצלחנו מה שם. קרה בדיוק מה

 שבו החשוב ושהחלק הכנו, שאנחנו המיסמך את לקבל מוכנים
 ישוב וכל הקיימים, הישובים לגבי ההתחייבויות ״יכובדו אומה
בממשלה.״ שני־שליש של רוב יהיה אם רק יוקם חדש
חתמו. ולא הסכימו לא ושמיר טרם זאת, ובכל •

דרך לי אין כך. אמר שמיר גם לחתום, מוכן שהוא אמר פרס
אי־הבנה. ביניהם שהיתה מלבד העניין, את לפרש אחרת
סופי? לך נראה לא זה •

 נציע אנחנו ההתנחלויות, בעניין שניהם של ההודעות לאור י
השיחות. את לחדש
 להסבם יגיעו לא ושוב יחדשו או יחדשו, לא ואם •
תעשו? מה —

 הליכוד של לא — צרה לממשלה להצטרף שלא נחליט אם
 שוב או — ואז סתום. מבוי שזה הדבר פירוש — המערך של ולא

לבחירות. הליכה או לאומי, איחוד ממשלת על השיחות חידוש

רברכט: הנס
שהצלחנו מקווה ,,אני

,,היהודי! רדב קצת לדנו

 אנטי־פאשיסטים לוחמים של הישראלי האיגוד
 גלוי מיכתב שלח (.אילאפ״) הנאצים וקורבנות

 במיכתב ולחברי״הכנטת. לשרי־הממשלה לנשיא״המדינה,
 חברי״הממשלה הנשיא, אס האיגוד חברי שואלים

 שמיר יצחק לבחירת ידם את לתת מוכנים וחברי״הכנטת
 קשות עובדות שמיר על ידועות כאשר לראשות״הממשלה,

 הנאצים עם מגעיו בדבר הוכחשו, לא מעולם אשר מאוד,
 באריכות מפרט המיכתב השנייה. העולם מילחמת בימי

 קצינים עם קשר ליצור וחבריו שמיר של הנטיונות את
 נגד ביחד ולפעול ברית איתם לכרות כדי בכירים, נאציים

הבריטים.
 כבר מישהו אם לברכט, הנט האיגוד, יו״ר את שאלתי

ימים. חודש לפני כמעט נשלח אשר למיכתבם, ענה
לא. עדיין לא.
 זו ממישהו, תשובה תקבלו אם שגם מניחה אני •

לא. ותו נימוסית תשובה תהיה
בזה. בטוח אני

בעניין? ולפעול להמשיך תוכניות לכם ויש •
ונדבר לכנסת נבוא אולי לעשות. מה אין שכמעט לנו ברור

 ולעורר לנסות היתה המיכתב של הכוונה אנשים. כמה עם אישית
חולמים. לא אנחנו מזה יותר על אחר. או זה חבר־כנסת של מצפון
 המשוכנעים. את שיכנע בוודאי שלכם המיכתב •
 נשלח שאליהם אותם מבין מישהו שיש מאמין אתה

 בו, הכתובות העובדות את יודעים שאינם המיכתב,
כללי? באופן לפחות
כאלה. יש אולי יודע, לא אני
״אילאם״? באיגוד יש חברים כמה •

איש. אלפי כמה — ותומכים חברים
 לא האלה, מהאלפים אחד שאן! חושב ואתה •

לליכוד? מעולם הצביע
 נגד מילחמה, נגד מוגדר: מאוד קו בעל הוא שלנו האיגוד

 לא אחד שאף בביטחון להגיד יכול לא אני שלום. בער גזענות,
זאת. לתאר לי קשה אבל הליכוד, עבור מעולם הצביע
 נכתב שלכם שהמיכתב להגיד, נכון יהיה זה •

תפקידו? תם ובזה מצפון, של כאקט
 ללב קצת לדבר שהצלחנו מקווה אני זאת, ובכל כן. למעשה,

 לב עם טובים אנשים יש בליכוד שגם להאמין רוצה ואני היהודי,
יהודי.
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