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היפו לגמרי שהם הברים אומר כשאתה אז
 הפר את לתפוס מסוגלים אנשים כמה תטיים,

 כשרואים עכשיו, אבל הסכנה? של טנציאל
 יכול באמת אז מתרחשים, הדברים כל את

 אני אבל גדולה, יותר היא שהשינאה להיות
ובאהבה. בשינאה עכשיו עוסק לא

ה פ  אותך: לשאול מוכרח אני •
 סרס כששימעון מרגיש אתה איך

במדי 1 מיספר בשנוא אותך הדיח
נה?

 מיכתב ושלחתי ותרעומת, מחאה הבעתי
 במשך לאות ללא עובד אדם הוקעה. של ממש

ההג את לתפוס כדי שנים, הרבה כל־כן־
או מדיח האחרון ברגע מישהו ובסוף מוניה,

הזה. כדבר ייעשה לא תו.
 השינאה את מסביר אתה איך •

סרס? לשימעון הזאת
 הסקר זה בגלל שינאה. של סוגים שני יש

 החברים. לי יסלחו חובבני, קצת סקר היה הזה
 ויש שינאה יש שינאה? זה מה שינאה, הרי כי

שינאה.
 שאולי זה, בגלל שונאים פרס שימעון את

 ואותי האמת. את אומר לא שהוא מרגישים
 לכן האמת. את אומר שאני זה בגלל שונאים

חו לא אתה שינאה, של שונה לגמרי סוג זה
כלפיך. שמופנית השינאה נניח כך? שזה שב

מאוד. יתכן •
 שאומרים זה בגלל לא אותך שונאים הרי
 ימח אומרים: אלא האמת, את אומר לא שאתה

 האמת זו מה לנו, אומר הוא אמת איזה שמו,
ונורא. איום זה הרי לנו, מביא שאתה
 הרי שונאים? זה בגלל פרס שימעון את

ההפוכה. הסיבה בגלל בדיוק אותו שונאים
רבין? יצחק את אוהבים למה •
אותה, לנתח שצריך פוזה איזה אצלו יש

 הרי אבל האמת. את אומר שהוא שחושבים
 פרס, שימעון כמו האמת אותה את אומר הוא
 ואצלו שקר זה פרס שימעון אצל למה אז

אמת?
סיפור. לך אספר אני
 עיניי את שפקח הסיפור זה — אחד יום

 אחד יום — בחיי אחר סיפור מכל יותר
 לערב־ראיונות. לחולון נהג״טקסי עם נסעתי
 יגרה לא אחר שאף נדר נדרתי כבר בגילי
 כל ככה עושה אני בטקסי, לוויכוחים אותי
 כוח אין אגב, חברתיות, בנסיבות גם הזמן.

 לא אני טנק, תביא אפילו לי, תאמין בעולם,
 לא־טו־ הרגשה יוצר אחר־כך זה כי מתווכח,

זה. את עושה לא אני בה,
 ממש חולון, סיבוב עד מעמד החזקתי אז
 כבוד מעורר משהו הייתי בי, מתגאה היית

 את לי וזיין הראש, את לי ניפח הוא ביותר.
 כל לי ואמר דברים, מיני כל לי וסיפר השכל,

כלום. כאילו ואני דברים, מיני

 היה בדבריו המרכזי הנושא הזמן וכל
 ששימעון פרס, שימעון את משמיץ שהוא
 אני וזה, זה והוא נוכל והוא מנוול, הוא פרס

 עוד כשהייתי אגב, היה, (זה כלום. כאילו
 ואני מתומכי־פרס.) והייתי במיפלגת״העבורה

 אומה הוא שבו לרגע עד בכבוד, מעמד מחזיק
 שבר זה זה. הגון איש איזה רבץ, את ותראה
אותי. שבר זה אותי,

 בסדר, מבין, לא אני לי, ״תגיד לו: אמרתי
 עניין ויש נוכל, פרס ששימעון אומר אתה

 אני — להגיד' יכול אתה איך אבל תדיראן*.
 שדחף טוב אבל אותי, דחף שד איזה יודע לא

 יכול אתה ״איך — הרבה למדתי כי אותי,
 רבץ יצחק הרי רבין... יצחק כמו שאדם להגיד
 נתפס לא פרס ושימעון זר, בחשבון נתפס
 העניין! בדיוק ״זה אומר: הוא אז דבר!״ בשום

תופ לא הערמומיים את תופסים, הישרים את
סים!״

 היא הנחת־היסוד עיניי. נפקחו רגע באותו
 הוא מעצמו, יודע הוא זה עבריינים, שכולם

 במס־ משלם לא בטח עבריין, שהוא יודע
 כולם אז וכד, לשלם צריך שהוא מה ההכנסה

 על והפוליטיקאים ברור, זה בסדר, לא הרי
 הישרים ואת הנאיביים את וכמה. כמה אחת

 לא העקרוטים ואת המנוולים ואת תופסים,
תופסים.

 רבץ ההסבר! זה ההסבר? מה שואל אתה אז
ישר. מנוול־נוכל הוא

 מאוד הוא נאיבי. לא איש רבץ יצחק הרי
ערמומי.

 האמיתיות הבעיות כל בין פרס, לשימעון
והש אמיתיות בעיות גם לו ויש לו, שיש

 שלו והפחדים שלו, השגיאות הן שלו גיאות
 והגימגומים וההיסוסים שלו, הפחדים הם

 גם זאת בכל הוא אבל — זה וכל והזיגזגים
הליכוד. נגד ״פייט" נתן

 תקף. לא להיתקף, לא כדי רבץ, יצחק
 המלאכה את היה. לא הוא שיירו במקום

 הוא האופוזיציה, של בימים האופוזיציונית,
עשה. לא מעולם

 אני משוגע? אני מה, אמר: הוא למה?
 עלי יגירו עוד אותי, יתקיפו עוד אתלכלך,

 ',67ב־ בתחת זריקה לי שנתנו יגידו רע, משהו
בלחץ. עומד לא ואני בלחץ עמדתי לא כי

 ומה מסוגל הוא מה יודע הוא אופיו על־פי
 הפוליטית הזיקית זה ועל־פי מסוגל. לא הוא

 הרבה מכיר אני שלה. הצבעים את מחליפה
 ויצחק הוא נבון. יצחק למשל כאלה, אנשים

מסו לא שהם יודעים הם מאוד. דומים רבץ
 אש, לספוג מסוגל לא הוא אש. לספוג גלים
דבר. אותו לשטח־אש. נכנס לא הוא ולכן

מיני כל להגיד אפשר פרס שימעון על

ל שמושת היו בשעתו *  ־פר רבות מש ע
תריראן. בחברת פרס שינושן של טית

 פרס שימעון על להגיד אי־אפשר אבל דברים,
 לשטח־ נכנס הוא לשטח־אש, נכנס לא שהוא

 הוא לא־נכון, נכנס הוא נכנס. הוא עגבניות,
להיכ שצריך הדברים בשביל לא אולי נכנס

נכנס. הוא אבל בשבילם, נס
 סביב סביבם, וכירכר פיזז רבץ יצחק
 הריקים. כאחד שם, הלאומנים סביב הליכוד,

 כמו לו, ובזנו לחלון מבעד השקפנו זה בגלל
 של בארון אבל ה', ארון לפני שם שפיזז דויד,
 לא רבין יצחק את אלוהים. שום היה לא רבץ

מהיום. מכירים
 אותו מתאר שאתה כפי במצב •
בט המהלך את רואה אתה איך —
שאתה כסי השאיפה, הקצר? ווח

 למיפגש• להגיע היא אותה, מגדיר
 מנקודה יגיעו איך פלסטיני. ישראלי

ב׳? לנקודה א׳
 למרות מיפגש, רואה אני הקצר בטווח

 למרות הליכוד, של הסרבנות למרות הכל,
 הוא ששמיר זה למרות המערך, של הגימגום

 אותי, מעצבן נורא זה לפיענוח. לי קשה נורא
 אותו. לפענח הקושי בגלל שמיר, של העניין

 שהרכבת לפענח, קל כל־כך השאר כל את
ביותר. הקלים הדברים אחד זה בארץ תחזית

העניין. על מקשה קצת באמת שמיר אבל
 הוא שקוף, מאוד אדם הוא פרס שימעון

להג צריך לא — רבץ יצחק הפתוח. כספר
 הוא הפתוח, כספר שהוא לומר אי־אפשר זים,

 בגלל אולי שמיר, יצחק אך הפתוח. כעיתון
 בריו־סתרים. כמו כתוב שלו, המחתרתי העבר

 קצת באמת וזה שם, כתוב מה לדעת אי־אפשר
מקשה.
ה שבאלטרנטיבה להאמין, לי קשה אבל

הצו לבין ארצות־הברית, עם עימות בין זאת
 לעימות. יילכו נוסחה, שהיא איזו לקבל רך

 ישיבה שתאפשר נוסחה תהיה דבר של בסופו
 על פלסטיניים נציגים עם אחד שולחן ליד

 כל־ הרי שהיא כביכול, הזאת, היוזמה בסיס
מס־שפתיים. רק הרי זה פוזה, כולה

 זה ״כולם" — שכולם חושב שאני מכיוון
 את וגם הכי־חשובים, הגורמים כל את כולל

 כולם — כמונו הפחות־חשובים, הגורמים
 יותר כולם המציאותיות, בעידן עכשיו חיים

 יותר אמריקה בעבר. שהיו מכפי מציאותיים
 מציאותית, יותר ברית־המועצות מציאותית,

 יותר ישראל מדינת מציאותי, יותר אש״ף
 למיגבלות יותר מודע אחד כל מציאותית.

 יוכל לא הוא מה להשיג, יוכל הוא מה שלו,
להשיג.
 מה זה הזה, המציאותי בעידן מנותקים הכי

 הם מנותקים הכי הטיטניק. על קודם שאמרנו
רג בשתי כבר כשכולם הישראלים. זאת בכל
 אחת. ברגל רק עדיין ישראל הקרקע, על ליים
מיפגש. שיהיה מאמין אני אבל

 שלך בניתוח המכרעת הנקודה •
ה האמריקאי. העניין זאת בכל היא

הדחי את לתת יצטרכו אמריקאים
פה.

 אילמלא דחיפה. של עניין לא אפילו זה
 אם מסופק אני האמריקאית, המתהפכת החרב

 להתיר מסוגל שמיר, יצחק ששמו הזה, האסיר
 אמריקאים אין אם מבית־האסורים. עצמו את
 לא הוא אז — עולם אין בכלל אם תשמע, —

 עולם אין אם אמריקאים, אין אם לזוז. רוצה
 להמשיך ואפשר שווי־נפש וכולם בעיות, ואין

הק המצב את אוהב שמיר כן, הקיים... במצב
יים.

 שרון אריק בין תכריע אמריקה •
שמיר? ויצחק

עו אין ואם אמריקה, אין אם אז נכון. כן,
 אין ואם אילוצים, אין ואם צרכים אין ואם לם,

 בתוך שינויים אין ואם סכנות אין ואם גושים
 המצב את אוהב שמיר אז — הערבי העולם
וה זאת, בכל קיימים אלה כל אבל הקיים.
 במובן וגם רחב הכי במובן באמת, — עולם

 משרון חזק יותר יהיה העולם — מצומצם הכי
יחד. גם וממודעי

כך? כדי עד •
כך. כדי ער כן,
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 הגבר את שכבש חדשני
 הודות האמריקאי

בולטים: יתרונות 2 ל־
הטבעי המראה .1

רי בניגוד מ חו ם, צבע ל רי ח  פועל נ0$ז 101) א
קר שיער על בעי ר ה אפו אינו ה ה ו שנ ת מ  הגוון א

רי קו מ ה השיער. של ה א ר מ ל ה ב ק ת מ טבעי הינו ש

השימוש נוחות .2
ם מו מיני ץ, ב חפיפה מאמ שוטה, ב ך פ תו  ב

ת 5 קו ם ד על ר נ פו א שיער ה א מה  זכר. לל
ל פו טי ף ה סי ח מו ק לשיער נפ מעני שיי מגע לו ו  רך. מ

ר ניתן חו ב ם 3 בין ל ס - גווני ה, חו ה ם כ ם בינוני חו חו  ו
ר. בהי

טוב להיראות יודעים כבר האמריקאים
אי הגבר ק רי מ א ה ה ר גיל ב מן כ ח מז פו טי ה  אינו ש
ם שייך שי אי הגבר בלבד. לנ ק רי מ א ב מודע ה ט  הי

ת רונו ת ה לי א ר מ ח הצעיר ה פ טו מ ה ם ו ר תו תו ה מי ד ת  ל
חונו ט ב ל ם, העצמי ו קי ס ע ת ב בי ם. ב לויי בבי ה, ו אי לר  ו

ליוני ם מי אי ק רי מ ם א שי מ ת ש רי מ צ מו ה ב ק י ט מ ס  קו
__________________________________שיער. ובצבעי

ר ב ת ס אלי שהגבר מ שר ה מפגר אינו הי ב ר ה רי ב ח  א
אי. ק רי מ א ה

ר ק ס א טלפוני• ב צ מ שיער מבעלי 50ס/0ש־ נ ר ה פו א  ה
ת הביעו נו כו ת נ סו ת לנ  שיערם. על (081 *ס? ו!8£א א

ה א ז ע, ל ם מפתי עול שייך ב תר ה ר יו ת יו ם, ו רי צעי  ל
ם חש אלי ג שר ה ברירה, שאין הי מ ע עושה שלא ו טב  ה

הצבע. יעשה
׳89 במאי נתדמן מנון ע״י שנערך טלפוני סקר י

 מובחרות ובחנויות לצרכן במשביו המרקחת, בבתי להשיג
וקוסמטיקה. להיגיינה
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