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 נגיד עם דברים מחליף נאור, אריה■ הממשלה, מזכירהאביר המזכיר
 שירות נציב ניצבים כשלידם גפני, ארנון בנק־ישראל,

 יותר מאוחר איתן. רפאל רב־אלוף (מימין) והרמטכ״ל (קרח) פיידמו אברהם המדינה,
תבורי. חיים המישטרה, מפכ״ל את לדחוף נאלץ• הנכבדים, בשורת מקום נאור מצא לא

רב המישטרה, של הכללי מפקח־ ^
 לשאת כבר יכול תבורי, חיים ניצב • י

בטכ ביותר הנדחף ״האיש של התואר את
 התמירה, קומתו למרות ממלכתיים.״ סים
 שורת מתוך אחורנית ׳תמיד נדחף הוא

הנכבדים.
 הנשיא פני קבלת בטכס ,1977 בנובמבר
 היתד, בן־גוריון, בנמל־התעופה אל־סאדאת

 מקום לה מצאה שלא כהן, גאולה ח״כ זו
 את ודחפה נדחקה השטידדהאדום, ליד

האח בשבת אחורנית. המישטרה מפכ״ל
 לרווחה. לנשום תבורי היה יכול רונה

נעדרה היא שם. היתד, לא כהן גאולה
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תמיר. עם ושוסטאק פת גדעון עם מסתודד אבו־חצירא בעוד מאחריהם. ביציע שנכלאו
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 ליד מקום תפס הקומה, נמוך נאור גם
בקומתו. לו ד,שווק הרמטכ״ל,

 שורת כשהחלה מסויים, ברגע אולם
 החליט להתכווץ, קארטר מיסדר אבירי
 חסות את העדיף מקום, להחליף נאור

 הוא צה״ל. חסות את מאשר המישטרה
 לאט לאט תפס המפכ״ל, של מימינו נדחק

 קארטר הנשיא חלף כאשר מקומו. את
 היה כבר מקבלי־הפנים, שורת פני על

 גובהו בזכות רק לשורה. מעבר תבורי
 לראשו ־ מעל ידו את לשלוח הצליח הוא
הנשיא. יד את וללחוץ נאור אריה של

 לא שרובם — האבירים ושורת ייתכן
המ את לנצל ביקשו בלחיצת־יד, הסתפקו

 לספר ג׳ימי, עם בשיחה לפתוח כדי אורע
 קודמת פגישה לו להזכיר או בדיחה לו

 נחלץ אילמלא יותר, דלילה היתד, — שלהם
 כאשר לעזרה. וייצמן עזר שר־הביטחון

 לנמל־ד,תעופה, שלו במכונית־השרד הגיע
 נשיאות־ חברי אלד, היו כי הסתבר

 אבל לנשיא. יד ללחוץ שזומנו הכנסת,
 אותם לצייד הספיקו לא השבת ביגלל

 כניסה זכות שהיקנו המיוחדות, בתגיות
השוט בפני הח״כים התחננו לשווא לשדה.

 סרבו השוטרים להיכנס. להם שיתירו רים
 הח״כים ניצבו שעה חצי במשך לשמוע.

 עליהם תפסח פן חרדים המחסום, מול
״תגיד וייצמן. הופיע ואז ההיסטוריה.

 מזכיר- שם היה זאת לעומת במופגן.
 על הוא נטל הפעם נאור, אריה הממשלה,

תבורי. דחיפת של המשימה את עצמו
 המאושרים, לרגלי הנפרש האדום השטיח

 רם- האורח של ידו את ללחוץ שנבחרו
 דיו פעם אף ארוך אינו בבואו, המעלה

 נכבדים יותר יש כולם. את להכיל כדי
 את להחמיץ לא כדי אך שטיח. מאשר

 מתחככים הנבחרים, מצטופפים הלחיצה
 מרפקים להפעיל מהססים אינם בזה, זד,

 עם יחד יותר. קדמית עמדה לתפוס כדי
הוע שלרשותם המופלאים, ועשרה מאה
נדחק שטיח, של מטרים מאה רק מדו


