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 בגני־התערוכה תיפתח ',83 בנובמבר 2ה־ חמישי, ביום
תיי גופים הבינלאומית. התיירות תערוכת בתל־אביב

 ואוסטרליה ארצות־הברית אירופה, מדינות מרוב רותיים
 הביתנים בין שלהם. התיירותי הפוטנציאל את יציגו

 סיסקאי. ממשלת של הביתן גם נמצא בתערוכה הרבים
 לבן, דרום־אפריקאי וויק, ואן וטל את פגשתי הביתן ליד

 לי שיסביר ממגו ביקשתי החדשה. המדינה בפיתוח העוסק
סיטקאי. היא מה

 היא שחורים. שאזרחיה ועצמאית, קטנה מדינה היא סיסקאי
דרום־אפריקה. של המזרחי בחוף נמצאת
 מדינת היא שסיסקאי להגיד יהיה נכון לא האם •

 להראות כדי דרום־אפריקה, על־ידי שהוקמה חפות,
 היא כשלמעשה עצמאות, יש לשחורים שגם לעולם
 אינה גם ולכן דרום־אפריקה בממשלת לגמרי תלויה

עצמאית? כמדינה בעולם מוכרת
 שונות בארצות פוליטיקאים אם בכלל לי איכפת לא

 אינם והם שחורים, שם שיש היא העובדה לא. או בסיסקאי מכירים
 מוכרת שלהם העצמאות אם בין להם, לעזור צריך ולכן מפותחים

לא. אם ובין בעולם
 לפי האם הפוליטיקאים. אומרים מה נעזוב בוא •

עצמאית? באמת סיסקאי האישית, דעתך
 ישראלים הרבה שכל־כך זה על דעתך ומה כן. דעתי לפי
 הם הגדה־המערבית? לערביי פתרון זה שאוטונומיה חושבים
 אלא זאת, מכתיב המוחלט העולמי שהצדק בגלל לא כך חושבים

דעתכם. לפי ריאלית גישה שזאת משום
 התושב בעיני עצמאות של הפירוש מה •

סיסקאי? של השחור
 אותו בשביל עצמי כבוד מלבד פירוש, שום לה אין אם גם
שווה. כבר זה שחור,
 השיטה את למכור מנסה בארץ, עושה אתה מה •

לישראל?
 שאפשר עצה לכל זקוקים שאתם לי נראה שומע, שאני ממה

להקת עם פה נמצא אני לאחרים. עצות נותן לא אני אבל לקבל,
ערב ערב שתופיע ומנגנים, זמרים רקדנים, של גדולה ילקלור
תוכלי לתערוכה, תבואי ואם הבינלאומית התיירות וערוכת

העצמאות על שלהם דעתם מה אותם ולשאול השחורים עם לי
בעינייך. חן מוצאת לא .־־כך
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 כספיות עצות לשמוע רוצים כל״כך לא כבר אנשים
 אליו לפנות שאפשר מישהו חיפשתי בנקים. מפקידי
 שתיים. או עצה יתן ושגם בני־אדם בשפת שידבר בעניין,

 נטייה בגלל גם בעניינים, מבין גורליצקי שאילי לי אמרו
 חייב הוא ולכן אמ״י כראש מכהן שהוא בגלל וגם אישית

 שלו החדשה ההצגה אחרי אותו תפסתי בכסף. להתעסק
 דעתו לפי האם אותו ושאלתי בריבוע בעל צפיר טוביה ושל
בארץ. הבורסה עידן תם

 רק בבורסה שרואים אנשים יש נגמרת. לא פעם אף בורסה לא.
 הבורסה. של שולי צד זה אבל קלים, רווחים לעשיית פרוע מקום
בורסה. בלי להתנהל יכול לא הון שוק שום

 בבורסה להשקיע ימשיך הקטן האיש האם •
חודש? לפני עד לו שהיתה כזו בהתלהבות

 תקופות שוב תהיינה אם היא השאלה בבורסה. ישקיעו תמיד
 ואחרי נגמר שהכל חשבו ׳76 אחרי גם אבל .1982 בשנת כמו עדנה

 העניינים אחר־כך כך. חשבו שנתיים, לפני השחור, פברואר
 חלשה שהבורסה ל# זה עכשיו כאן שקרה מה נרגעים.

 יציבות חוסר שמכנים מסויים פוליטי מצב בגלל זה ומתמוטטת.
 בלבנון, וחצי שנה של מילחמה בכלכלה. שקשור מה לכל אדיר

 מערכת שום שם, שמשקיעים מה כל עם ושומרון יהודה
 זה אולי אבל זה. עם להתמודד יכולה לא כלכלית או מוניטארית

להתחלף. יכולה ממשלה גם ייגמר.
 המערך, מממשלת דווקא תבוא לבורסה שהסכנה חשבו אנשים

 זאת אבל הכרחי, לא משהו בבורסה ורואה פועלים ממשלת שהיא
דעתי. לפי טעות
בסן? הפסדת אישית אתה •
 ושלומי טוב במצב שאני לך אמרתי הרי — אותי תשאלי אל

טוב.
פנוי? כסך קצת לו שיש לאיש מציע אתה מה •

 זר. למטבע צמודות איגרות־חוב לקנות הכסף של אחד בדלק
 קצת השלישי ובחלק וחצי, לשנה מדד צמודי לקנות השני בחלק
ירוד. במצב הן וכיום גבוהה תשואה בעלות הן כי בנקאיות, מניות

 היא ביוון, כדורסל משחקת תל״אביב שמכבי פעם בכל
 סיסמות עלבונות, קללות, של פנים בקבלת שם זוכה

 מכבי קבוצת מנהל את שאלתי מכות. ואפילו אנטישמיות
 לעשות מה אין אם מחרובסקי, שמואל(שמלוק) תל״אביב,

בעניין.
 משחקים כשהם מתנהגים הם ככה לעשות. מה אין למעשה,

הפטריוטית. היוונית ההתנהגות של הנוסח זה עצמם. ובין בינם
 ׳ אבנים. עליכם זרקו שנתיים שלפני זוכרת אני •
אלימות. ויותר יותר שהשיטות אומרת, זאת

 אם אבל וקללות, פוגעות סיסמות יש המישחק כדי תוך
 ניצלנו הפעם ומכות. אבנים לזריקת עוברים הם אותם, מנצחים

מזה.
 מה משמים. גזירה זו כאילו לזה מתייחס אתה •

פיב״א? אנשי זה על אומרים
 או ייפצע מישהו וחלילה, חס אם דוח. כותבים תמיר הם

 לשכוח אסור גדול. יותר דוח בטח יכתבו הם מזה, גרוע יותר
 אבל ביטחונית, מבחינה באירופה מאוד גדול מיטרד שאנחנו
 בין במישחק במיוחד. מתייחס לא אחד אף כבר העלבונות לעניין

מכות. יש איטלקיות קבוצות ובין מכות יש ופורטוגל אנגליה
 תשחק לא שהיא תאיים מכבי אם יקרה מה •
כזה? קהל עם בארצות יותר

מאוד ולהרבה ארצות בהרבה מאור גדולה שימחה נגרום
אנשים.
לעשות? אפשר זאת בכל מה אז •

שצריך. מה זה לנצח. הזמן כל וצריך מדי רגישים להיות אסור


