
אגו אבא עם ס־ל! דפוה שד ראיון

 ריר1ו היה ״פרס
מתפקידו! לפרוש להציע

בניו־יורק? מעשיך מה •
בז שבועות. כמה לפני הגעתי

 ועריכתם כתיבתם על חתמתי מנו
 הבחירות כל אבל ספרים, שני של

הכתי את עיכבו השטויות, הללו,
החוזים... את מפסיד הייתי עוד בה.

בינל יחסים על בספר המדובר
 המספר יותר, קליל ובספר אומיים,

שעי בני־אדם עם מיפגשים 30 על
נפגשתי. מם

ומ איתם, בפגישות פותח אני
 ביניהם: מנהיגותם. סוד את נתח

 אייזנהאור, דווייט דה־גול, שארל
 יש ועוד. השלישי העולם מנהיגי

 בשקט הישנים אנשים מדי יותר
כו אני מה ידעו אילו אלה. בימים
תב...

סידרת־המ־ מכין אני מזה, חוץ
 שעות (תשע מורשת לסידרה שר
 על־פי היהודי). העם תולדות על

אמרי מיליון 50 בזה צפו הסקרים,
 עוד במערך המיפלגה בסניף קאים.

תומכים... מיליון 50ב־ זכיתי לא
 40״ על הסידרה של המנחה אני

אי עדות — ישראל של שנותיה
חתמ השבוע אבן.״ אבא של שית

 13 מיספר ערוץ עם חוזה על תי
 להתקדם היא התוכנית -?).8-8(

.1988 עד הסידרה עם
לצו בחרו — למפיקים אמרתי

 — מפורסמים מאוד מפיקים זה רך
הפי־אג־ לגלות קשה אישית שלי

ב חודש לפני להסריט התחלנו(הת־ 1988 בסוף שמח) דינג(סוף
 אנחנו כעת בלונדון, המשכנו ארץ,

שהת מפני במצריים, גם נבקר פה.
ש מה על המפיקים לפני חייבתי
חתמ לא ״אובייקטיביות". קוראים

 הקרן־ של סרט לעשות חוזה על תי
הקיימת־לישראל.

 של גדולה התלהבות כאן קיימת
״תס פה יש הזה. למיפעל היהודים

 לי איכפת כל־כך לא הדימוי": ביך
נר אנחנו איך אלא בארץ, המצב
 שלנו.״ הדימוי אים,

נלהב. נשמע אתה •
 לעסוק אותי, מרתק מאוד זה

 ההתרוצצות לעומת הזאת. בסידרה
יהודי״... ״מיהו על במיזנון־הכנסת

הר מכל? יותר אותי מרגש מה
 מנציחים אנחנו למשל, לוונטיות.

הק על 1947ב־ באו״ם הוויכוח את
 הגענו איך היהודית. המדינה מת

 מתן על־ידי בנושא? לפריצת־דרך
 ולא שטחים, על שנתפשר הבטחה
 עם שנתחלק הריבונות, את נרחיב

הפלסטינים.
 בן־ דויד לכך התחייבו בתחילה

 וייצמן. חיים שרת, משה גוריון,
אני. אחר־כך
 שנתרחב אז אומרים היינו אילו

 לך, מבטיח אני בנו, התמיכה —
לאפס. שואפת היתה

מענ זה — אז עוד שהשפיע מה
 האס״ שיתוף־הפעולה היה — יין

 שהגלגל איך ראי ריקאי־סובייטי.
חוזר! ההיסטורי

הפלס הנושא א־פרופו •

 נביל עם כאן נפגשת טיני,
שעת׳?

הח אבל שניפגש, מאמצים היו
חוק. הוא שחוק לטתי

הזה! מהחוק מסתייג כל־כך אני
העול התחיקה בעידן כמוהו אין

 בעידן (באמריקה) פה הייתי מית.
 לחוקק מעז היה לא הוא מק־קארתי.

 עם המיפגשים נגד החוק כמו חוק
אש״ף!
 אחרי עוקב אני אז מצחיק. זה
 אחריי. כאן עוקב והוא שעת', נביל

אבן האבא ״אתה לו: אמר מישהו

 באמת זה אבל הפלסטינים!" של
ב איתו להיפגש לי אסור מצחיק.

 איש 100 יש אם אבל עיניים, ארבע
מצחיק! מותר. זה — מסביבנו

 מל- הטובות הנשמות •
מ שמאלה שהקצנת עיזות

 ממיפלג• בעייטה קיבלת אז
תך.

שלי... בעמדות שינוי כל אין
זאת... בכל •

 חופשי. יותר שאני ברור עכשיו
 צריך אתה — מחנה בתוך כשאתה
 הזה החופש קונסנזוס. לתוך לחתור

נכס. בהחלט זה — פתאום לי שיש
ה בחודשים דברים, משמיע אני

חרי קולעת, יותר בצורה אחרונים,
 כחבר־סי- או •כחבר־הממשלה, פה.
יו אומר עצמי שמעתי בכנסת, עה
 מצד אחד... ״מצד פעמים: מדי תר

מאידך...״ שני...
 דברים שונה. המצב גם עכשיו

 כיום הם היפותטיים, פעם שהיו
 מזה הראשונה בפעם אקטואליים.

מהפך! חל שנים
 דויד ״אני נאמר: שנים במשך
 מוכן אחרים / גולדה / בן־גוריון
 נידח, אי בכל הערבים עט להיפגש

 הם פתאום רענן..." עץ כל תחת
 אנחנו ואילו אותנו, לפגוש מוכנים

 בוו־ חוסיין עם להיפגש מוכנים לא
הפ עם ואילו עידה־הבינלאומית,

לא! בכלל לסטינים

 אחר מכאן עוקב אתה •
 במיפלגת-העבו- הנעשה

דה?
 הראל אהרל׳ה אם בקשר אני כן,

מ כולם במיפלגה. אחרים וחברים
בייאוש. דברים
 .מנכסיה. שירדה מיפלגה זוהי

בבוזי־ תבוסה נחלנו לא בעצם

 לכנסת אבן נבחר לא שבה קופה
)...12ה־

מיותרות...!״ מיו יש סגן ״למילה
 ״שם בגאווה, אבן לי סיפר מאגאזין," בניו״יורק מאמר ״יש

 מיצחק ראש-ממשלה להיות יותר מתאים שאני כותבים
נתניהו!" ביבי לפחות אז - אני לא ואם שמיר,

פו • פרו בי א- תו - בי א ר ל הו ט ב ב ל ר ע ת- ח רו  א
ך ד בו כ ך! פגעה ל ב

 מין בכך יש פאטאלית. מילה היא ״סגן״ המילה יודעת, את
זאת! בלעדי הסתדרו שרי״החוץ שרוב היא עובדה מיותרות.

ע! • א, דוגי לפניו: היו מדו לו ה מי ד הו ר. י אי מ ך  ב
שזה ביי מקור באוזני התבסא ארנס משה זוכר! מי אבל כן,

מיותר. היה
 בננות, של רפובליקה איננו שאול* הזכיר ביבי של המעשה

 אצלנו מחליקים הזמן כל קליפות״בננות: של רפובליקה אלא
קליפות-בננות...״ על

ת • ר מ ם א בי ג בי ת ל ך א ת ע ו ד
 לא. לא, המפורסמת. הארוחה מאז ביבי עם דיברתי לא

 כל-כך עיתונות על״כך שקיבל מזה, נבוך די שהוא שמעתי
שלילית.

 שצ׳רנסקי (נתן) את למנות ההצעה - האירועים שני
 זה. את אירגן השגריר אחד. בשבוע הזדמנו - איתי והעניין

ארוחות! הרבה לכל״כך מוזמן אני
 המוזמנים לכל לטלפן צריך היה השגריר לעצמך, תארי

בב אליה, שהוזטנת לארוחה ״בקשר להם: ולומר המכובדים
תבוא.״״ אל קשה

 - כזאת הוראה לתת סמכות אין שלסגן-שר שמעתי בכלל,
למנכ״ל. דק

שה מדי, שמאוחר להודיע היה יכול השגריר גס בעצם,
נשלחו... הזמנות

ההולנדי. שר״החוץ עם נפגשתי לפני׳כן יום לין איכפת מה
מצחיק! זה

לכוון... ■ותו קל ממשטן
אבן! אבא עבור הזה הסדר השתנה מה

 עדיין כיהן שנה, לפני בניו־יורק. יחגוג השתא הסדר שאת
 הנשיא גיסו, בחברת הסדר את וחגג בכנסת, 1 מיספר כדובר

בישראל. והמישפחה הרצוג חיים
 סידדת־טלוויזיה, בהפקת בכתיבה, כולו עסוק הוא כעת

ב הפסקות) חודשים(עם כמה כבר ממוקם הוא בפגישות.
 במיפ- מטרות לעבר ירה משם בשדירת״מדיסון, נחמד מלון

 גד נבון, יצחק רבין, יצחק פרס, שימעון נמו: לגת״העבודה,
 נתניהו, בנימין(״ביבי״) לעבר גור. מוטה שחל, משה יעקובי,

בהאג. לכבודו ארוחת-ערב בשעתו שמנע
 מלא שנון, חריף, מושחז, במיטבו: אבן היה לציטוט" ״שלא

מצחוק. התגלגלתי השיחה, ריב במשך הומור.
ביותר. חריפים ביטויים לציטוט נותרו הסינון, אחרי גם

האופ הפמיליאריות, לכוון. יותר קל ניו-יורק, ממנהטן,
 את מכירים ״כולם נוסח והחשבונות לישראל, כל״כך יינית

 מתרחקים - בו!" לפגוש מחר ״עלול / לו" חייב ״אני / כולם"
ומילים. מילין אלפי

 ומי מה, קורים היכן אבן אח עידננתי השיחה סוף לקראת
תוצדת-הארץ. עסיסית ברכילות לי החזיר אבן ומתי. מגיע
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