
סידרד. אחר־כך, קומוניסט. אי־פעם שהו
 הורסים האלה. ״הדתיים נגד קללות של
הליכוד.״ כמו רקובים. המדינה. את לנו

■! 1■ 1■ 19.00 וייצמן. עזר
אפטר ניחוח ונודף מגולח רענן, חוזר
 בכמה שנעשו טריקים על זועם שייב.

 של פיתקי־הצבעה נוקבו שבהן קלפיות,
ב הטעות על וכן נפסלו, הם ובכך מח״ל

 מאלפי נמנע שבגללה מישרד־הפנים, מחשב
מלהצביע. אזרחים
חברי־ גם נמצאים שם ,13ה־ לקומה עולה
 עזר הורביץ. ויגאל ליבני איתן הכנסת
 ז׳בו־ שזאב העובדה על לתגובתו נשאל

שלי. במחנה תמיכה על חתם הנכד טינסקי
נב מייד ייתכן! לא ״זה מתחמם: עזר

 ״לבדוק :לקרוב־מישפחה מחייג הוא רר.״
 זה אם בשלי. שזאביק שמועה יש מייד.
 הוא מילא,״ הראש! על לו לתת נכון,

 בלעדיו.״ גם ״ננצח מתנחם,
 מישקפיים מרכיב הוא בשיא. מצב־רוחו

 הפוליטיים המישקפיים איך ״נו, ושואל:
 פונה אותך,״ רואה אני עכשיו שלי?

 ליצחק אותך חשבתי הזמן ״כל לליבני,
שמיר.״

בעליצות, שואל ?״ חבר׳ה שקט, מה, ״אז
 ששת־ שבימי לי מזכיר זה טוב. סימן ״זה

 ואמרו (הוד), מוטי ואל אלי באו הימים
אמר ,לעזאזל,׳ צל״שים. על להמליץ צריך

 520 גמרנו שדות־תעופה, 25 ,דפקנו תי,
 כשמחלקים בסדר. היו כולם אבל מטוסים,

 גנרל שאיזה סימן זה מדליות, מדי יותר
פשלה.׳״ עשה

 ״שמעתי :לעזר ומעיר נכנם מישהו
 המסלול.״ על רץ כבר שלכם שהמטוס
 עונה רגל,״ 40,000ב־ כבר שלנו ״המטוס

 הלה. מעיר מסוכן,״ ״זה וביה. מניה עזר לו
 מסביר נמוך,״ מסוכן יותר הרבה ״איפה,

 יגאל מבשר ארגזי-יין,״ 12 ״הזמנתי עזר.
 צועק שמפניה!״ 12 גם תביא הורוביץ.״

לי!״ תקמץ אל פויומאט! ״אבוט עזר. לו
בו. גוער הוא
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23.00 אטו*שרון.78

 מסיבה לקראת ערוכה בסביון הווילה
 בניצחונו. כנראה, משוכנע, פלאטו גדולה.
 כל עמוסים שולחנות לכך. ערוך הבית
 חג. אומרת כולה האווירה מלצרים. טוב,

האורחים. בין מסתובב בהט אבי הבדרן
 ממשלת גנב? מה ממנו? רוצים ״מה

 מצרפת שרבורג ספינות את גנבה ישראל
ממנו?״ רוצים מה אז כלום, קרה ולא
שואל. הוא

 מהלך שחורה, בחליפודקטיפה פלאטו,
בניצחונו. בטוח האיש לחלוטין. רגוע

 הראשוני המידגם את משדרת הטלוויזיה
 מסר מול ניצב פלאטו רב. המתח שלה.

 אל הצופה במירפסת שהוצב הטלוויזיה
ב הוצבו אחדים מקלטים שבגן. הבריכה

 הוא האורחים. לנוחות הבית, פינות שאר
 נדהם יבין. חיים של לדיווחו תרגום מבקש
המערך. ירידת לשמע

 הבחירה תוצאות את :מודיעה הטלוויזיה
צעקה. נשמעת !״שלנו המלך ״אתה לפ״ש.

 חיבוקים. נשיקות, עליו. מסתערים הכל
מנשי שפתון, בציבעי כולו מוכתם ׳פלאטו

 כשהיא מופיעה אמו, אסתר, הנשים. קות
דיוק ועליה מודפסת לובשת!חולצת־טדיקו

 אנט, בריצה מופיעה לפתע בנה. של נו
 היום כל משך עסוקה שהיתה אשתו,

הארץ. ברחבי השונות בקלפיות בסיורים
■! 1■ ■

23.00 ד״ש. :זטה
 פרחים מאד הרבה אופטימיות, הרבה
 אורח, לכל ומחולקים בארגזים שהובאו
 שהמערך ותיקווה רבות, צעירות מזכירות
 תהיה וד״ש תבוסה, ירשמו ביחד והליכוד
ל התנאים את להכתיב שיוכל הפרטנר
הממשלה. להרכבת שותפה
הטל משדרת לאחר־מכן ספורות דקות

 תוצאות לגבי שלה התחזית את וויזיה
 קם רובינשטיין אמנון פרופסור הבחירות.

 רעידת־אדמה.״ זו אסון, ״זה :וממלמל
מכו והשמח הנרגש הוא תמיר, שמואל

 יכול אינו והוא נוצצות, עיניו בד״ש. לם
 שנים מחכה ״אני :ר״גשותיו את להסתיר

!״זה לרגע
 אותנו לגרור כדי הכל יעשה ״הוא

תל עורך־דין חבריו את מזהיר לליכוד,״
התנו של הנלהבים מתומכיה ידוע, אביבי !

 הוא אבל קורה, מה יודע לא ״ידיו עה.
 לשבת כדי הליכוד, עם ללכת כן גם ינסה

רועד. בקול הפרקליט מוסיף בממשלה,״
 הוא שקטה. פינה מחפש עמית, מאיר

הפרק עמוקה. דאגה פניו על מגיב. אינו
 יגרור שתמיר חשש שהביע הידוע, ליט
 :מרגיע הליכוד, עם לקואליציה ד״ש את

 הקמנו זה בשביל לא זו. לתוכנית ,״נתנגד
המרכזת, בוועדה יתברר הדבר ד״ש. את

 ברחובות הליכוד של המרכזי המטה לידולילי אריק
 שטות במרבית שהו בה מגוריהם, עיר

הליכוד של הבחירות במטה ביקורם הבחירות. יום של היום

 אריק של הצפויה חזרתו את למעשה סימל בעיר, סיורם במהלך
 שזכה למרות שנה. כחצי לפני בטריקת־דלת פרש ממנו לליכוד

שר־הביטחון. לכהונת עיניו את אריק לוטש בילבד, מנדטים בשני

לה יתנגדו 37 לפחות חברים. 120 שבה
הליכוד!״ עם ליכה

רע, לא זה ״בכל-זאת רובינשטיין אמנון
מנדטים.״ 20ל־ מצפה אני שהשגנו. מה

נו גלים גוברת. במיסדרונות התנועה
 הבניין. את מציפים אורחים של ספים

 בגיל- כהות, בחליפות גברים שני .מגיעים
בהע לוחצים ד״ש צמרת אנשי העמידה,

 ״אלה מחו״ל. האורחים שני ידי את רכה
 מסביר הזה,״ העסק של הגדולים התומכים

ד״ש. מעסקני אחד
 ו־ בר׳ונס אמיליו המכובדים, התורמים

 מ- גדולה חברה מייצגים בוביס, איגנץ
לירות. רבבות לד״ש שתרמה חו״ל

 לטלפון, ניגש קבוצה מאותה נוסף אורח
המפו מבתי-המלון מאחד שמפניה ומזמין
ב פד, יש אנשים ״כמה בעיר. ארים

שואל. הוא בניין?״
לו. משיבים ״שיבעים,״

 ארגזי-שמפניה,״ -ושני כוסות ״שיבעים
המשקיע. מזמין
 אישה עם משוחח ונרגש, צעיר גבר

 לא ״אם ד״ש. מטה מפעילות בלונדית,
 מילחמה תהיה לז׳נבה, אש״ף את נזמין

אומר. הוא בקיץ,״
■ >■ י'■

♦23.30 זאג. מצודת
 מקלטי־הטלוויזיה סביב מתזמף רב קהל

 ובני- עסקנים צלמים, עיתונאים, שבאולם.
 ופורץ להתחמם מתחיל הקהל מישפחותיהם.

צי מוטק׳ה קם...״ לא אחד ״אף בשירה:
להשתיקם. ניגש עזר, של סגנו פורי,
 חיזוי הן התוצאות מדי, מוקדם עדיין
 ציפורי אך לשיר, ומנסה קם מישהו בלבד
ושתוק!״ שם ״שב בכעס: צועק

מגילויי- מרוצה אינו מאופק, עזר
כו את ״,להושיב בעצמו, שולט ה,שימחה,

מע הקרובים. עוזריו על פוקד הוא לם!״
 על שומר אך הזרה, לעיתונות ראיון ניק

קור־רוח.
שו ממרכזים להגיע מתחילים טלפונים

ה תוצאות את רושמות המזכירות נים.
מאש התוצאות עולה. ההתרגשות קלפיות.

 אנשים סמית. חנוך של תחזיתו את רות
 מסרב עזר לברך. מתקשרים וסניפים

:לטלפון. לגשת
עתי אחריה מניו־יורק. ראשונה שיחה

לאלי מתקשר עזר כמה. עוד להגיע דות
תעמו את שריכז דחף, מנהל ז׳ורבין, עזר
 בטלוויזיה, עסוק פה, ״אני הליכוד. לת

 התחת את תזיז אולי אז השאר, וכל רדיו
 ומרבה שתוי, ז׳ודבין הנה?״ ותבוא שלך

ויסקי. על לדבר
 חוזר לבוקר,״ מחכה מתרגש, לא ״אני

 לקראת הולכים ״אנחנו ומכריז. עזר
 הסובבים לכל מזכיר הוא רצינית.״ תקופה
* אותו.

שב הצרות הכניסות בשתי הסדרנים
 הזרס מול לעמוד מתקשים השנייה, קומה

 הליכוד ראשי משולהב. קהל של הגואה
 לחדר ועוברים המרכזי, האולם את עוזבים

ו סקרנים הטלוויזיה. בשידור לחזות צדדי
 להתפרץ. מנסים ד,״עמך״, מקרב תומכים

 חסיד־ליכוד צועק להיכנס!״ רוצה ״אני
 של הכסף את להחזיר ״באתי משולהב,

!״ידלין
לטל ראשון ראיון לתת ניגש עזר
 קורץ לחלוטין, רגוע יושב הוא וויזיה.

 נפתח שמחר חושב ״אני מוכרים. לאנשים
 את לאחד איך לחשוב ונצטרך חדש, דף
 שואל נדהם?״ אתה ״האם ישראל.״ עם

סו תוצאות לראות רוצה ״אני המראיין.
 הוא נדהם,״ להיות אם אחליט ואז פיות

 מסביר הליכוד? של הסוד היה מה משיב.
 שנמאס העובדה נכונה, ״,מדיניות וייצמן:

 ש׳דישדשה׳ ד״ש, של והנוכחות מהמערך
אחת. רגל על התורה כל המערך.״ את

■! ■! 1■ 01.00 זאבי. מצודת
 חדרם הקהל. מפל מפונה חדר-ד,דיווחים

 מתמלא. מהליכוד הכנסת חברי של הסגור
 להט, שלמה ״צ׳יצ״׳ מגיעים זה אחר בזה

 זיידל הילל ארידור, יורם ארליך, שימחה
 ממתינים מצטרף. אינו עזר ואחרים,

לשל ״בגין שואג ברחוב הקהל לבגין.
 לכנס עומד שהמערך מספר מישהו טון!״

 :שואל העסקנים ואחד מסיבת־עיתונאים,
 כזו?״ מסיבה עושים לא אנחנו ״,למה

לו. עונים ארוך,״ הלילה זמן, ״יש
 עוד ״אתם דקות, לכמה נכנם עזר

 בתמימות, הנוכחים את שואל הוא ?״ באן
 בירידה. שהמערך מודיע כשהקריין בדיוק

 ולצלמים מתלוצץ, הוא בו,״ יודה ״הייתי
 נורא אני לצלם, ״לא ביד: מנפנף הוא

ומכ מרצין, הוא יותר מאוחר מצטער.״
 רק שנדע רוצה ״אני חבריו: לפני ריז

 שהולכת האחריות כובד את אחד: דבר
 קואליציה?״ עושים מה, אז עלינו. ליפול

ארליך. לשימחה באידיש לוחש הוא
 כשלפתע ארליך, את מראיינת הטלוויזיה

 הישיר השידוד אדיר. צופר קול נשמע
 כ- הידוע גדי, מהומה. פורצת מופסק,
 תל- מכבי ממישחקי הצופר״ עם ״האיש
 במדי החדר אל להסתנן הצליח אביב,
 אם חברי־הכנסת בין ויכוח מתפתח סדרן.

 בהמשך נשאר. הוא לבסוף — להוציאו
 מחרישות־אוז- צפירות לצפור עתיד הוא

בגין. עם הראיון שידור בעת ניים,
 לוחץ בחוץ. המסתובב היחידי עזר,

 לאולם לזרום הממשיכים האוהדים ידי את
 מן אחד כל כימעט מזהה .הוא המרכזי.
שכו ראשי עם מתחבק בשמו, הפעילים

 מה ועיירות-פיתוח. פרברים נציגי נות,
יצ האם ,.ישראל־ד,שנייד היום עד שכונה

 30 ״אחרי זה. מושג לשנות הליכוד ליח
 אך אומר, הוא הזמן,״ הגיע — שנה

בהילולה. להיסחף שלא משתדל
 הנוכחים על השליטה גוברת. ההיסטריה

 עזר המארגנים. מידי נשמטת באולם
 הוא תשואות ולכל המיקרופון, את נוטל

 מנצחים. שאנחנו רושם לי ״יש אומר:
 עם כל קור-רוח. על לשמור מבקש אני

 שאנו ויודע בטלוויזיה, בנו מביט ישראל
להפ הקרובות. השנים בארבע אותו ננהיג

 הוא !׳׳מוטק׳ה רגועה. התנהגות גין
 מעצורי־אוויר, ״להחזיק לציפורי, קורא

אותם.״ להרגיע
 אמור בגין מההמון. ומתרחק יוצא, עזר
 עזר אין בינתיים רגע. בכל להגיע

 מרגיש ״אני להתלהבות. שותף עצמו חש
 אומר הוא אחריות,״ הרבה צריך שפה

 יודעים פה ״איפה סביבו. האנשים לקומץ
אחריות?״ זה מה

 המצודה מול ברחוב הקהל — 02.00
 !״אותה אכל פרס קרה, מה הא ״הו :צועק
 ההמון, את להרגיע ויוצא מתרתח עזר
 העולים מד,המונים, נחלץ בקושי רק אך

בו. לגעת ומנסים עליו
מס הקהל מוקפת. מכוניתו מגיע. בגין

 חולשות ארוכות דקות המכונית. על תער
 עזר הדלת. את לפתוח שמצליחים עד

 בגין עם מתחבק בהמון, דרכו את מפלס
ה מגג וד,תרועות. מחיאות־ד,כפיים לקול

בהת וייצמן משפחת בני משקיפים מצודה
ברחוב. למטה הנעשה על רגשות
 על-ידי נמחץ כימעט לבניין, נכנס בגין

 על עולה הוא והאוהדים. הצלמים המון
 חי״. ישראל ״עם הקהל עם ושר הבמה

 של פנס-תאורה בשיא. באולם ההשתוללות
 רגע במהומה. ומתנפץ נופל הטלוויזיה

ה למרבה אסון. להתרחש שעומד נדמה
 ומונע הנעשה, על טכנאי משתלט מזל

ל ציפורי צועק חצי־שעה במשך דליקה.
 נאום- את לשאת אמור בגין לשתוק. קהל

 אפשרות אין המהומה בגלל אך הניצחון,
מהת סמוק הליכוד מנהיג לשדר. להתחיל
 ציפורי סבלנותו. את לאבד מתחיל רגשות,

קור מהשטח. נעלם עזר לשווא. צורח,
 ארוכות דקות משך אך ברמקול, לו אים
 לשאת לבגין ניתן לבסוף מגיע. אינו הוא
 מתחילה כשבאולם עוזב הוא הנאום. את

ריקודים. מעגלי שירה, החגיגה.
 פעילי-ליכוד שני נופלים האולם במרכז

 נחלת- מסניף שניהם רעהו. בזרועות איש
 בדם בדם, עבדנו. עבודה ״,איזה יהודה.

 בגרון צועקים הם אותם!״ קרענו עבדנו!
ניחר.

 יהוו ופלאטו אריק עזר, ניצח. הליכוד
ימ מרציאנו סעדיה הבאה. הקואליציה את

בשכונות. העוני נגד להלחם שיך


