
ובריח מנעול על נעולה

 כן, חושי. את הקהיתי מדעתי לצאת לא בשביל אז
קרה. באמת, זה, ככה

שתית? לא קודם •
מה. כולם, כמו שתיתי

 של תקופות אצלך זוכרת אני •
.1981 לפני עוד ואלימות, שכרות

ההסתב־ החיים, כל אותי שמלווה דבר זה

 שאם ״אניוגאמז
 ניצן ונשר אגמל,

 שרף, ל• יפנה לא
 למוות אמו׳, וכנים
 של לאנסמבל וגל,

.הרמוז׳
מו, מי, מה, כן, עונה, אני שרגא, לי, קוראים כויות.

 מחפש זה זה, את מחפש שאני לא זה תקרית. ויש *
לצרות. נקלע אני שלי החיים כל אותי,

 בצבא לים. עליתי 16 ובגיל מבואות־ים, שהיום
 וטי־ רגילה טירונות ועשיתי לצוללות התנדבתי
 בטירו־ וחצי חודש שבמשך גילו ואז רונות־ים,

 ולארוחות־בוקר. לריצת־בוקר קמתי לא נות־ים
 בוקר כל מכולת, הבסיס, של לגדר מעבר שם, היה

 ושתי חלב בקבוק תביא ״צ׳ארלי, לו צועק הייתי
 היתה שלי ואמא לי מעביר היה הוא לחמניות!״

משלמת.
בבוקר? קמת לא למה •

 נשלחתי בוקר? בארבע לרוץ מה בשביל
קפה. כוס לחצי 6 לכלא
קפה? כוס חצי •

 כוס ורבע יום, 35 זה קפה כוס יום. 21ל־ יעני
 כל בתותחנים. גמרתי הצבא את יום. 14 זה קפה
 קשר במילואים, אני, היום לתותחנים. נופל נפל

בקיצור. ?7 פרופיל בתותחנים,
לתיאטרון? התגלגלת מתי •

 ההופעות. כל של הסטאר הייתי במוסד עוד
 להיות אפשרות לי היתה הצבא, אחרי ,22 בגיל
 לי ופתחה באגד קבוע עבדה שלי אמא אגד, חבר
קרן.
״אגד״? חבר להיות לך נראה לא •

בבית־צבי. שנים לשלוש ללכת החלטתי לא.
במסג מעמד החזקת שנים שלוש •
המימסד? רת

 לכיתה יומני־נוכחות. שרפתי כי הסתדרתי,
 הייתי מתי ידעו לא אז יומן, היה לא פעם אף שלי
 ספי תלמידים, 31 מתוך יצאנו, לא. ומתי נוכח

 נקבה אף ואני, שליט דוד רונן, אילן ריבלין,
שחקנית. יצאה לא שלנו מהכיתה

לשוק. יצאת ואז •
גווא־ צ׳ה זה כדי ותוך סטאטיסט להבימה

באוניברסיטה. רה
אותך? גילה מי •

אחד. אף
צ׳אנס? לך נתן מי •

 אחר־כך לחיפה, לבוא לי הציע קוטלר עודד
 שנה לחצי הלכתי ולהבימה לחאן, לי הציעו

 שלוש הייתי ושם לחיפה עברתי והתאכזבתי.
ב ראשיים תפקידים עשיתי היתר בין עונות,
קטן. ובשרגא הצילו
אותך? םירסם מה •

הת שם בקולנוע, סלומוניקו של הקטן הבן .
קראוס. לשמוליק דומה זה להגיד חילו

היית? ילד איזה •
 באיטליה, שנולד מהשואה, פליטים של ילד

 לבת־ שלו המשפחה עם והתגלגל לארץ, בדרך
ב׳. כיתה עד בסדר ילד? איזה גלים.
כ׳? בסיתה קרה מה •

 הוריי ,21 בן ממני, גדול היה הוא מת. אחי
 מחוץ גדל אני ומאז למוסד ונשלחתי התגרשו

לבית.
אחיך? מת ממה •
שלך. העניין לא זה
להגיד? רוצה לא אתה למה •

ליזול. שתה רמלה, בכלא התאבד
זה? בגלל התגרשו הוריך •

קודם. עוד התגרשו לא,
התחנכת? מוסד באיזה •

 בסדר. דווקא מקום בקרית־טבעון, אורים,
מה למכמורת, הלכתי ואז ח׳ כיתה עד שם הייתי

בחצר לטיול מהביתן יוצא הרפז
ו בקשתי על־פי הסגורה במחלקה ״אני

עידית? אשתך, את היכרת איפה •
 בשיער. שיחקה היא בבית־צבי כשהייתי

.1971ב־ התחתנו
פיצו ביניכם היו מהתחלה כבר •

צים?
 כשבאנו התחיל המשבר שגעון. היה בהתחלה
ה את הרסה הגדולה העיר .1975ב־ לתל־אביב,

בחיפה. שבנינו השקטים חיים
 נשים גם שיש גילית כי הרסה, למה •

אחרות.
 יודעת, את אחרות. נשים בגלל דווקא לאו
ה ואחרי בנות שלוש עם תקועה היתה עידית
 הגעתי לשתות. הולכים הביתה, חוזרים לא הצגה

ואוש התמוטטה עידית הצרות, התחילו מאוחר,
פזה.

 גרמת שאתה אותך מאשימים • ,
וראשפוזים? שלה להתמוטטויות

 לפני עוד מאושפזת היתה עידית נכון. לא
 מה בשביל מה, יודעת את אבל אותי. שהכירה

 עידית שמל. את להכפיש אוהב לא עליה, לדבר
 עליה, כועס שאני היחיד הדבר טובה. אמא היא

גורדון. ברחוב הבית את שהפסידה
 לא אתה כי הבית, את הפסידה היא •

במועד. שכר-דירה שילמת
 עשתה עידית הצרות. התחילו איך תראי

 שהתפרסמתי ואחרי לתל־אביב, כשהגעתי טעות.
 חין־ חירבת עם ורעי, ודודי הגדר מאחורי עם
 כל חשיש עישנתי שונות, טלוויזיה והצגות עה

 למעשה, במשטרה. תיק לי היה לא אבל הזמן,
 ההצלחה בשיא הייתי ממנה. בא הראשון התיק
 לשוק לצאת לגרמניה, לנסוע התכוונתי שלי,

 לא היא ממשיות, והצעות תוכניות לי היו העולמי,
 אימת אז שהיה לדדון, הלכה אז שאסע, רצתה

 שלא למשטרה אותי והסגירה מחלקת־הסמים,
 אני ואם כלי-עישון מצא הביתה, בא הוא אסע.
 שהמעגל בגלל זה הזה, הסגור במוסד כאן, היום
 ואז שעשתה מה על לה לסלוח יכולתי ולא נסגר

 ניסיתי השנים כל שלי. ההתפרפרויות התחילו
 אבל בינינו. הסיפור את ולסגור ממנה להיפרד

 בגללה, תיקים לארבעים קרוב לי יש בשלה. היא
 התלוננה היא בולשיט. והשאר סמים על אחד

 מיפרט על ניגנה חייה כל שברתי, שהרבצתי,
הבית. את שהפסידה הסיבה הו הרחמים

הבית? עם קרה מה •
 רמלה, לעיר ירדתי מי־תהום את כשעשיתי

 לשיכונים, מהמעברה שפונו החברה את להכיר
 שעבר מה כי הזדהות־יתר, של תהליך עברתי
והס במעברה גדלתי אני עליי. גם עבר עליהם,
למילו הלכתי לא ההיא, בתקופה לאללה תבכתי

 בכלא, שהייתי בתקופה .6 לכלא ונשלחתי אים
כי הכל, סד תשלומים שני שכר־דירה שילמנו לא

 כשיצאתי, בכלא. הייתי ואני כסף היה לא לעידית
התיי בעל-הבית. על־ידי פינוי של תביעה היתה
 חשבון שאפתח אמר והוא עורך־דין עם עצתי

 כל פלוס החוב את לו ואשליש לבעל־הדירה
חודש.

 ומכיוון פסק־דין שנתן אילת לשופט הגענו
 לשמור עצמי על לקחתי מהבית נושלנו שבגללי

 שעלה זיפות, ועשינו בדירה השקענו הבית. על
 את הפכנו שיפצנו, הרחבנו, לירות, אלף 14 אז

 ויתר, לא בעל־הב״ת אבל למשהו־משהו. הדירה
 נתן לנדאו, בית־המשפט, ונשיא לעליון עלה

 דירה לפשרה, יגיעו ועידית שבעל־הבית פסיקה
 במקום ועידית. הגונה. בסביבה דירה תמורת
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יסכימו אנשים
"י 1

 לא פעם אף לא?
 בעמדה. פישלנו■

 היו ל׳ שנדו הבעיות
 כל לי מדו בבית, רק

 ד שיהיו הסיבות
בעזת׳
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