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 בשקרים העולם ,.בנר
הואלי־קויאה!״ לגבי

 כל קראו איש, ורבע כמיליון בארץ, היהודים מחצית
 ספר לפחות 1987 של הראשוגים החודשים בשיבעת אחד
 קראו 317ו־־ שניים, או ספר קראו מהם 69;/״בחודש. אחד

 על״ידי השבוע פורסם כן בחודש. ויותר ספרים שלושה
 שנערך סקר על״פי לסטטיסטיקה, המרכזית הלישכה
מישרד־החינוך. לבקשת

 בקנה־מידה הרבה לא זה אם זמורה אוהד את שאלתי
עולמי.

 אני פחות. בהרבה זה בעולם אחרים במקומות מאוד. הרבה זה
 גבוה־ ממוצע זהו שכן מעם־ישראל, מאוכזב להישמע רוצה לא

 בנד אבל מתרחבת. הזו התרבותית שהתופעה שמח ואני יחסי.
 דומה. די המצב מעוטות־האוכלוסין, המתורבתות, דינות־המערב

 אלף 300 רק יש ששם איסלנד, את כדוגמה בסקרים לוקחים תמיד
הספרים. קוראי ורבים תושבים.

עם־הספר? באמת אנחנו •
 הזה. למושג מתנגד אני מלח. של קורטוב עם לוקח אני זה את

 מאשר יותר 1א נהיו שהספרים לכך גרמה חשיפת־התיקשורת
 אבל בונבוניירות. ולא ספרים, כמתנות היום מביאים אנשים בעבר.
 די לזה מתייחס הייתי — ספרים הקורא עם שאנחנו להגיד

בולטים. די אנחנו לספרות. מטורף עם־ישראל כל לא בהסתייגות.
בסקרים. בעיית־אמון לו שיש כמי נשמע אתה •

 לסטאטיסטיקה משקרים העולם בכל שהאוכלוסין ידוע נכון.
 לדעתי, מתורבתים. להראות רוצים כולם הרגלי־קריאה. בעניין

 מחקרי־שוק לעשות מאוד קשה בקנייה. מתבטא המעשי המיבחן
ספר. בענייני

יותר? בארץ קוראים זאת, ובבל •

ספרים
 חדשים מו״לים האחרונות. בשנתיים יותר גדולה ,״ייה יע כן.

יותר. קוראת גם שהאוכלוסיה להניח אפשר מכאן לשוק. יוצאים

עניים? והסוסרים מתלוננים, המו״לים למה אז •
 המו״לים שאר לא גם לי, נדמה וכמוני, מתלונן, לא אני

 גם למשל, סופרי־הבישול ברווח. השנה את גמרתי אני הגדולים.
 זה בבעיות נמצא אובייקטיבית, שבאמת, מי מתלוננים. אינם הם

 עמוס למכור? יכולים כבר הם כמה והשירה. היפה הספרות סופרי
 דולר קיבלו הם אם ספרים. אלף 50כ־ השנה מכרו יהושע וא.ב. עוז

 להם להספיק צריך זה אבל דולר. אלף 40כ־ להם יצא ספר, עבור
 כך רבי־מכר. לכתוב שנה בכל יכולים לא הם כי שנים, לכמה

נוספות. לעבודות וזקוקים בבעיה נמצאים באמת שהסופרים
אנטלר) (רונית

 צדינים נאן הדתיים ״*נר
, ה ו ו י ״ רא ל ק! לצעו

 בצפת, מתערוכה הוצא עמרני עומרי הפסל של פסל־שיש
 רצו לא ומארמי־התערוכה ערומה, אשה כדמות שהיה מפני

הדתי. הציבור את להרגיז
זה. על אומר הוא מה תומרקין יגאל הפסל את שאלתי

 הלביא, תוכנית לה שיש למדינה מתאים צפוי. דווקא זה
 הזדמנות בכל ראשיהם על כיפות ששמים לפוליטיקאים מתאים

כולם. בעיני חן למצוא כדי סמארק, עם ילדים ומנשקים

דת
צעקה? קול יקימו לא בארץ שהפסלים למה •
סמרטוטים. הם כי
איתן•? ומה •

פסל. לא אני
אתה? מה אז לא. •

תומרקין. אני
 מאוד איש הוא ידיעתי מיטב לפי תומרקץ, •

מגיב. מאוד מעורב,
 מי על אין מזה וחוץ שלנו, לא כבר הזאת הארץ אותי. עיזבי
לצעוק. ולא לירות, צריכים כאן הדתיים על לצעוק.

שמי) (דניאלה

 עד■■ ■נעס שהסוס ..כחדת■
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 צופי״ה* את השכיב סנדרסון דני שעשה הווידיאו סרט
 שהוא יודע סנדרסון אחרי שעוקב מי הריצפה. על טלוויזיה

 קרוב הכי ״הדבר מהם. מפחד וגם בעלי״חיים, אוהב לא
 אומר הוא שניצל," זה - הביתה מכניס שאני לבעל־חיים

 סוס על דני רוכב הווידיאו בסרט זאת ובכל הזדמנות. בכל
נובח. כלב כשמאחוריו במירדף, ומשתתף

דני. את שאלתי בעלי״חיים, עם בסצינות הסתבכת איך
 אבל פוחלץ. יהיה ארכב. אני שעליו שהסוס. בתסריט סוכם

 והוא עליו, עליתי אמיתי. סוס והביאו פוחלץ, היה לא להפתעתי
 במושכות, למשוך לי צעקו כולם דהירה. של להיסטריה נכנס מיד
 בשיניים. לו יכאיב אני במושכות אמשוך שאם פחדתי אני אבל
בבכי. ייגמר וזה עליי יכעס והוא
להצחיק? כדי זה את אומר אתה •

לגמרי. אמיתי סיפור זהו להצחיק! איזה
מזה? יצאת איד •

איכ והצליח קילומטרים, כשני אחרינו רץ מהאורווה הפועל
למטולה. מגיע הייתי אחרת הסוס. את לעצור שהו

 היית למה מכלכים. מפחד שאתה יודעת אני •
אחריך? ירדוף כלם שדווקא צריך
 את צילמו כאשר פשוט. זה? את סידרתי אני השתגעת? את
 כלב, היה מהם לאחד והסתכלו. מהרחוב שכנים הרבה עמדו הקטע,
 שותף, להיות רוצה שהוא הכלב החליט לרוץ, התחלתי וכשאני
אחריי. לרוץ והתחיל

פחדת? •
 ריאליסטי מאוד מימד נתן הזה הבלתי־צפוי שהדבר נגיד
שלי. לבריחה

 המערבי כעולם לרגע. רצינית להיות רוצה אני •
 כעלי-חיים. לאהוב לא פרימיטיסי כמעט נחשם זה

 בכל זה את אומר וגם אותם אוהב לא גם אתה
למה? הזדמנות.

חיות
 החזיקו ולא אהבו לא שבו בבית גדלתי אשמתי. לא ממש זו

 יקהו טוב, ילד אהיה לא שאם עליי מאיימים היו הוריי בעלי־חיים.
זהו. אותם. אוהב לא לן? להגיד מה לגן־החיות. אותי
בזה? להילחם מנסה לא ואתה •

 לשבת רציתי לחוף־הנכיס. נסעתי זמן־מה לפני מנסה? אני ואם
 והתחיל עיט, עליי ירד דקה תוך לכתוב. לחשוב, בשקט, שם

 שהטבע חושב אני בכלל, נגדנו. פשוט שהם קלטתי לי. להציק
שלנו. הן והמידרכות שלהם, הוא

 בעל־חיים לגדל מהם תמנע אתה ילדים. לך יש •
בבית?
 הרשיתי מזמן לא בעניין. להתרכך כבר שהתחלתי היא האמת

שמי) (דניאלה מלגו. כלב לבנות אדם, לבני, כבר
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