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שמאה נדשנהה
 של הראשונה בישיבה התרחש בדיוק מה יודע יני

 אל המפד״ל נציגי חזרו כאשר המורחבת, הממשלה
העגול. השולחן
 כאשר קול, משה של לזרועותיו רפאל יצחק נפל האם
בעיניהם? גיל של דמעות

 את איש בורג ויוסף שם־טוב ויקטור חיבקו האם
גרונם? את חונקת כשההתרגשות רעהו,  לפוליטיקאים כיאה התאפקו, שכולם יתכן

ספק אין אף ברגשותיהם. השולטים מיקצועיים
ה חזרו שסוה-סות ליבם בעומק חשו שכולם
הת הגדולה המישפחה וכי האבודים, אחים
שוב. אחדה

 לפזר לנכון רבין יצחק מצא מדוע התוהים ש ■>
ממ במקומה ולהקים ,שהיתר. הרעה הממשלה את ,

יותר. גרועה שלה
 מסובכים. בחשבונות הלוח את כיסו מלומדים פרשנים

 אחד עם שניים, מינוס הצטרפו, עשרה פרשו, שלושה
 תמיד כמו מאוד. קטן נראה הנקי הרווח וכר. וכד בספק,

 הרווח* לבין התוססת־ברוטו בין גדול הבדל יש בישראל,
נטו.

כולו? התרגיל בא מה לשם כן, אם ב־ ץ הפרלמנטרי״ הבסיס את ״להרחיב
קוש/

 כיטעט באופן בממשלה כה עד שתמכו ומוקד, רק״ח
 בעדה. הצבעה כל פעמיים לשקול מעכשיו יצטרכו עיוור,

 לעומת לשמונה, מגיעים ר״צ, קולות עם יחד קולותיהם,
המפד״ל• הנהגת של קולות־נטו שמונה  הם* לגבי חופש-תימרון לממשלה להקנות

להיפר• דרי-שלופז

 שחלפו ככל גברה אלא הזמן, עם פחתה לא זו הרגשה
 הנפשי הצורך גבר עימד. ויחד והחודשים. השבועות

המישפחה. את מחדש לאחד
 סיפוקה. על עתה שבאה היא זו הרגשה

 הקלה, של תחושה השתררה לשולחן מסביב
אחים שכת נעים, ומה טוב מה רגיעה. של
יחד. גם

 ב־ ועוקב פוליטיקאים, של מהצהרות שניזון י **
 אינו מיפלגתיים, מוסדות של ההחלטות אחרי דבקות (■/

האלה. האמיתות את לתפוס מסוגל
 רואה הוא בתיאטרון־בובות. לילד משול כזה אדם

אחרי הרודף השוטר את לזו, זו המרביצות הבובות את

 כשלעצמם, אינם, ורפאל בורג שה״ה מאוד יתכן
 שם־טוב ד,״ד. או ואלון, רבין מה״ה יותר קיצוניים
 וניצים יונים גמישים, פוליטיקאים הם אלה כל והאוזנר.
 משב, לכל הרגישות שבשבות־רוח1 מצוא׳ ולעת לסירוגין,
 של המשתנה הצו לפי המתלבשים פוליטיים צ׳כצ׳כים
האופנה.
 ורפאל בורג ה״ה של לדיעותיהם חשיבות כל אין אבל

 עתה זוהי במיפלגתם. מתרחש מה חשוב כשלעצמם.
 בה והפעיל התוסס שהחלק לאומניתיקיצונית, מיפלגה

 למים־ מכתיב הזה האגף שוביניסטי־מיסטי. גוון בעל הוא
והקו. הסיגנון את כולה לגה

 לממשלה חזרו וחזני, רפאל בורג, שה״ה מפני דווקא
 על לשמור יצטרכו הם בולט, כה עסקי־מיסחרי רקע על

הפולי ערוותם את כיסו שבו הדל האידיאולוגי הכיסוי
של הדתיקאן, מן יותר דתיים להיות יצטרכו הם טית.
השלמה. מארץ־ישראל יותר מים

להח הסכם על סופית לחתימה רק נוגע הדבר ואין
ה לקראת צעד כל שנאמר. כפי המערבית, הגדה זרת

 כלפי גמישות של טכסים כל נוסח, שינוי כל הסדר,
 כזה מיקרה ובכל בממשלה. לאישור זקוק האמריקאים,

 לנאום בתוקף, להתנגד וחזני רפאל בורג, ה״ה יצטרכו
 לבקש וארץ, שמיים להזעיק לגנות, חריפים, נאומים

 אחרת הקדוש־ברוך-הוא. של הדחופה התערבותו את
בבגידה. אותם ויאשימו אמונים גוש מאמיני יקומו

לממ האלה המוסקטרים שלושת של הצטרפותם עם
 לפעול היכולת מן יותר עוד הממשלה התרחקה שלה,

 עם להסתדר קשה יותר עוד לה יהיה הסדר. להשגת
 הערבים. עם הסדר על כלל לדבר שלא — האמריקאים

ז רבץ זאת עשה דמה הן, אס

וחזני קול השרים גב: אל גב

פר באריתמטיקה נעוצה אינה כד על תשובה ■■*
 ודיפלומטיים, מדיניים בחישובים לא וגם למנטרית, ן ן

בארץ. השולט המימסד במהות טמונה היא
הזה. המימסד מאברי אבר היא המפד״ל
 ממש — הגדולה למישפחה שייכת היא

ומפ״ם. הל״ע עצמה, מיפלגת־חעבודה כמו
 צורך אין הביתה. יחזור הטועה שבנה רוצה אמא כל
 הדחף קול הדם, קול זהו רציונלית. סיבה לכך לחפש

בלב. הטבוע המישפחתי המישפ■ בני את יחד המחברים הקשרים
 טכסיסי שיקול מכל יותר אמיצים הזאת הה

וע מסורת שד משותפות מורכבים הס הודו!.
שו ודרכי-מחשבה, סיגנון שד שותפות סקים,
ומהות. שיטה של תפות

 ה־ המישפחתית המסיבה מן המפד״ל נעדרה באשר
 חלל שיש משהו. שחסר הכל הרגישו ״ממשלה״, קדוייה

כרגיל. מתנהלים אינם שהעסקים ריק.
אי־נוחות. של כללית הרגישה יצרו הריקים הכיסאות

לה כדי משלמי־המיסים מכספי נוספים מיליונים לבזבז
רוזנבאום. טיבור של עסקיו את ציל

לגמרי. טבעי זה למעשה מדהים. זה למראיודעין,
 כאלה. עסקים באלפי בזה זה קשורים המישפחה בני
והעי והסוכנות המדינה תקציבי בחלוקת שותפים הם

הזמ בחלוקת ובינלאומיים, לאומיים במסעי־שוד ריות,
קומ ואחת באלף וזיכיונות, ורשיונות וקומיסיונים נות

 ציבוריים כספים להעביר אחת: היא שמטרתן בינציות
פרטיים. ו/או מיפלגתיים לכיסים

 נהדרת ששיטה לחשוב היה גמור אבסורד
 אידיאולוגיות סיסמאות, במה בגדל תתפרק זו

לס כדי אלא הומצאו שלא זה, מסוג ושטויות
תמימים. שד אוזניהם כר

 ? לא ומי הזאת, למישפחה שיין* י **
למדי. קשה שאלה זוהי ו■/

המצומ המישפחה הרכב לגבי פסק אין
 מסביב מהדש עכשיו שהתאחדה זו — צמת

 השונים, פלגיה עד מיפלגת־העכודה לשולחן.
ול״ע. מפ״ם המפד״ל,

 למיש־ שייכת היא הליברלית? המיפלגה בדבר מה
 שנים במשך מעסקיה. ברבים ושותפה הבחינות, מכל פחה

השולחן. לייד היא אף ישבה דכי• יהושע את כחשכה מישהו יחליף: אם
 ב• יעקוכי גד את או אדליד, כשימחה נוכיץ

־־־כדל. .......... ־־־ --------------- בהכד איש יבחין לא רימדט, אלימלך
 ה־ השולחן מן והתרחקו לגח״ל, הצטרפו הליברלים

המרו הכסאות אל חזרה מתגעגעים הם מאז מישפחתי.
נואשים. לבטים מוליד והדבר פדים,

 ופועלי- אגודת־ישראל אנשי נמצאים דומה במצב
 מעל עד המישפחה בעיסקי שקועים אלה אגודת־ישראל.

 בכל דרכם זורמים המדינה מכספי מיליונים לשטריימל.
 הרבה קרובים הם ודרכי־הפעולה השיטה מבחינת חודש.
 מנטו• לשכניהם מאשר אפרת ולאהרון קול למשה יותר

רי־קרתא.
 ל־ רק אבל למראית-עין. מכך, רחוקה תנועת־החרות

 ואשר מרידוד יעקוב בין עמוקה קירבה יש מראית־עין.
 רכטר, וצבי קרמרמן יוסף ביו אוטומטית שותפות ידלין,
 וישראל בדר יוחנן כמו סיאמיים תאומים על לדבר שלא

זקו אינה לממשלת-ליבוד-לאומי השאיפהקרגמן.
 המיל■ לדחליל או ועידת-רכאט של לאליבי קה

 שהמיש־ ההרגשה מן נובעת היא הכאה. חמה
ו מלאכותי. הוא ובאופוזיציה בקואליציה חק

וה האבות בל את המחברת השותפות אילו
ואמיתית. עמוקה היא והדודות, הדודים כנים,

 *עלה הוא אין כיפה-אדומה. את הבולע הזאב את הגנב,
 אצבעותיו על דובבות האלה הדמויות שכל דעתו על
שונים. בקולות התמליל כל את המשמיע אחד, אדם של

 כדי הבריקדות על לעלות רפאל יצחק מובן הבמה על
 את לשפוך מוכן האוזנר וגידעון רפורמי, גיור למנוע

 למות מובן חזני מיכאל פסולי־החיתון. את לחתן כדי דמו
 ויקטור ואילו השלמה, ארץ־ישראל של השם קידוש על

ואחוות-העמים. השלום למען נפשו את מחרף שם־טוב
 בולם בין שוררת הבמה מאחורי הבמה. על קורה זה
 כמו — אחת לשיטה שותפים כולם כיעמוקה. הבנה

שונות. סחורות המוכרים כשוק, בעלי-דובנים
 ברגשות סוחר וקול דתיים, ברגשות סוחר רפאל

ושו סוציאליות, כסיסמאות סוחרת מפ״ם אנטי־דתיים.
 מאחר אנטי-סוציאליות. במליצות סוחרים במערך תפיה

 רואה אלא לסיסמותיו, ברצינות מתייחס אינו מהם שאיש
 מפריעות הסיסמאות אין קולות, לרכישת מכשיר רק בהן

המשותפים לעסקים

 כמו חדש, גוף של הלבטים מובנים זה רקע ל **
 יודע אינו שעדיין אלוני, שולמית של רשימתה ?
 להישאר? או לצאת לצאת? או להישאר שייך. הוא לאן

להש יותר: עמוקה שאלה התחבאה זו לשאלה מתחת
לא? או למי׳שפחה תייך

 אבל מבשרה. בשר והיא ממפא״י, באה עצמה אלוני
 על להחליט המתקשה מגוונת, חבורה התקבצה מסביבה
מקומה.

 מצאה זה במיקרה חזקה, היא המישפחה אל השאיפה
 בלומר, — הליברלי״ ״המרכז בחזון אידיאולוגי כיסוי לה

 של הדוכן ל״ע. עם איחוד על-ידי למישפחה הצטרפות
ובעליו ■המישפחתי, בשוק ביותר המכניסים אחד הוא ל״ע

ובחו״ל. בארץ המישפחה עסקי בכל משולבים ליצחק יותר שיעור לאין קרוב קול משח
שדתן 1_הרע!י פרידט!; _ _למרשה מאשר רפאל

 העסקים ומצלצלות, גלויות הסיסמאות
קד מתגלח לפעמים רק ומוצנעים. חכדייס

----------חמר רד........ —־־־ ־־־־־

 למד ולהפכם המישפחה מן ל״ע את להוציא
 האלכימאים של להוקום־פוקוס דומה חדשה,

לזהב. עפר להפוך שרצו כימי-הכיניים,
 מחוץ נשארה היא החוצה. אלוני קפצה האחרון ברגע

 או סופית, הכרעה זוהי אם היא השאלה למישפחה.
מתלבטת. היא רגעית. תגובה רק

 ל־ לחזור מק״י של הנושן החלום לבדה• היא ולא
 של הנחושה ההחלטה המערך, או מפ״ם דרך מישפחה

 ול׳׳ע״, המערך של היונים מן להינתק ״לא מוקד אנשי
 להקמת להביא ״׳שינוי״ קבוצה של ה&רופסורלי החזון
 לגעגועים ביטויים הם אלה כל — מתוך ימני ״מרכז

במישפהה. להשתלבות דרכים מישפחתיים,  לא אלה, כיסופים כליכם קיימים עוד בל
 של אלטרנטיבה בהקמת חלק לקחת יוכלו
השלטת. המי״טפחה הרקובה-של לשיטה ממש

בחיפזון. המסך שמורד לפני לרגע-קט, סמוי
 לכאורה, טיבור־צור-האוזנד-מפ״ם. הציר נתגלה הנה

 בינלאומית. בספסרות עוסק רוזנבאום טיבור מוזר. ציר
ליש החברה של המיליונים את אליו מזרים צור מיכאל

והר לישראל, החברה פרקליט היה האוזנר גדעון ראל.
תובעים בוועדת־הכספים מפ״ם נציגי הון־עתק. עליה וויח

מחזי השבוע, שקמה החדשה־ישנה, ממשלה ן*
לקדמותה■ המישפחה שלמות את רה 1 !

 הגיון בה יש פנימי. או חיצוני מדיני, הגיון בה אין
ניצחה. השיטה מזה. חזק הגיון ואין — מישפחתי

מה
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