
 וכבר החלטתו על הודיע לא עדייו הוא
 שאליו מהמחנה צוננת בקבלת־פנים זכה
 מיפלגתית אסיפה בתום משתייך. הוא
״אפ פעילים: לקבוצת פרם שימעון אמר

 כחבר, אך בכך, ירצה אם לנבון מקומי נה
 מייעץ הייתי שלי, טוב חבר הוא ויצחק

 נאמרו בו הפורום זאת.״ לעשות לא לו
 זמן בתוך יודע, שנבון לכך כוון הדברים

 לחזור רצונו על פרם חושב מה קצר,
הפוליטיים. לחיים

 אחרות התבטאויות כמו אלה, דברים
 לתפקיד לרוץ החלטתו את מחזקים נגדו,

 מעד נבון של מעשיו שלו. הבא הציבורי
 לפני הפוליטי. המימסד כל את נגדו ררים
הופ כנשיא, להיבחר כשעמד שנים, חמש

 כ־ אחר־כך שהתגלו דומות שמועות צו
).2116 הזה (העולם חסרות־שחר

עומ שבני־הזוג הראשונה הפעם זו אין
המשות בחייהם קשות, החלטות לפני דים
 ,47ה־ בת ולאופירה 61ה־ בן ליצחק, פים.

 בהתמודדות נסיון יש ,1963ב־ שנישאו
חשובות. הכרעות עם

גידול
ממאיר

ם תיי רי נ ת  נכנס נישואיהם א
הצ כאשר הפוליטית, לקלחת נבון

הק דרשו הפוליטיים החיים לרפ״י. טרף
 לחיים מקום הותירו אך מסויימת, רבה

פרטיים.
 שנבון ,1978 בתחילת ברור היה כאשר

נכ שהם בני־הזוג הבינו לנשיא, יתמנה
 רבים ושדברים בחייהם, חדש לעידן נסים

 לעשות יוכלו לא — כן לפני לעשות שאהבו
במישכן.
 המיכשולים. על גברו הם קצר זמן בתוך

 הנשיא. תפקיד את חדש בתוכן מילא נבון
 לאירוח מירצה כל את הקדישה אופירה

 כ* ומגוונים. שונים ציבוריים ולתפקידים
 היא שיקום, של לפסיכולוגיה מאסטרנית

 מחוננים בילדים לטיפול רב זמן הקדישה
עניים. מבתים שבאים

גי הורחק לנשיא נבון ■נבחר שבה בשנה
 כעבור רק אופירה. של מפניה קטן דול

)70 בענזוד (הנושך

 פרצופו יתגלה ישיבות, מאותן "טוקולים
כ״יונה״. המוכר הנשיא, של האמיתי
 מיפלגת יושב-ראש עם המזוהים חוגים
 חסר הוא שנבון להישבע מוכנים העבודה

 בידם יש להכריע. ויכולת כושר־מנהיגות,
 המיפלגה, חבר היותו מתקופת רב חומר

זו. דיעה שיחזק
 ואופוזיציה, קואליציה התאחדו מדוע
 הזוג את להשמיץ כדי ושונאים, יריבים

 ולספר רבה כה באינסנסיוויות הנשיאותי
סיפורי־בדיםז עליהם

לתפ לרוץ מתכוון נבון :ברורה הסיבה
דאש־הסמשלה. קיד

פברואר, בתחילת ודאי. כימעם התסריט
 על הנשיא יודיע יותר, מאוחר מעט או

 מאי, בסוף אחת. קדנציה בתום פרישתו
 לטובת המישכן את יעזוב הוא כאשר
 באפריל), להיבחר (שצריך חדש נשיא

הפוליטיים. לחיים חזרתו על יודיע הוא
 לחודש יוקדמו הכחירות אם

 הבחירות מועד — 1ע83 אוקטובר
 שהוא הרי — המקומיות לרשויות
ה בראש זה במועד כביר יתייצב

הליכוד. סול בהתמודדות מערך
המים

י ץ אז *  עומדים הלבנון מילחמת פרו
י  החלטות סידרת לפני ורעייתו הנשיא ״

 הקרר בשנים חייהם מהלך את שתקבענה
אי ישראל. של הפוליטית המפה ואת בות

 ולחזור לפרוש הזוג בני מעדיפים היו שית,
 רעננות שהכניס הזוג, /רגילים. לחיים

מע היה נשיאי־ישראל, במישכן ודינמיות
 מניח נבון הציבורית. מהעין להתרחק דיף

 יעוד ספרים, לכתוב היה חייו שיעוד
ומה מהתפקיד פרישה מילא. טרם שהוא
בכ להתרכז לו תאפשר ,הציבוריים חיים

מאור־הזרקו הרחק וארז, נעמה ילדיהם, י שני את לגדל רוצים היו הזוג בני תיבה.

העכורים

ברחו להסתובב משתוקקת אופירה רים.
 ■ויצחק צמוד, ליווי ללא ירושלים בות
 אזרח ככל תיאטרון להצגת ללכת כמה
כנשיא. ולא

 הוא סביבו, נבון מביט כאשר זאת, מול
תפ במיסגרת הארץ, ברחבי סיוריו נחרד.
 עדות־המיזרח, בני בקרב בעיקר קידו,

 שכלפיו למרות קשה. רושם בו הותירו
 שהשינאה הרי אהבה, של גילויים ישנם
העו כלפי ובעיקר תנועת־העבודה כלפי

 כך כדי עד .1מאנ רבה היא בראשה, מד
 הליכוד, של לדרכו שמתנגדים מי שגם

 שלא כדי ורק בבחירות, עבורו מצביעים
פרס. שימעון של כוחו את לחזק

 וכני העבודה צמרת כין הניכור
 כארץ, .רוב שהם ■הממרח, עדות
 הבץ שנכון עד חריף, כה הוא

ההנ תחת פוליטי, מהפך שסיכויי
המ של הנוכחית הפוליטית הגה

אפסיים. כמעט הם ערך,
 הליכוד שיצר להידרדרות מודע נבון
 שהליכוד ראשון, מכלי יודע, הוא בארץ.

 אותה ליישב כדי רק בגדה, הסדר מונע
 ההרסניות לתוצאות מודע הוא ביהודים.

 ממילחמת כתוצאה והצבא החברה על
להת הממשלה נסיון היה ששיאה הלבנון,

לב ממלכתית ועדת־חקירה מהקמת חמק
במחנות־הפליטים. הטבח אירועי דיקת

 החברתי הסדר להתרופפות ער גם הוא
ה ברחבי מקיים שהוא בפגישות בארץ.

 מכרסם שהייאוש לגלות נדהם הוא ארץ,
הציבור. של חשובים בחלקים
 מנחם בהנהגת הליכוד, שילטון המשך

ה העמקת משמעו אחר, מישהו או בגין
 הישראלית, בחברה והניכור הקיטוב פער,

 השלום הסכם פיצוץ מתמשכת, מילחמה
המונית. וירידה מצריים עם

ולתפ הציבור לרחשי-לב מודע נבון
 גודל את מבין הוא עליו. שהוטל קיד

 עליו ועתה כתפיו, על שמוטלת האחריות
 או ספרים ולכתוב בבית לשבת להכריע,

הפוליטיקה. של העכורים במים לצלול

ושמועות גד ו ן ו ו הרבות המשותפות מהופעותיהס באחת נבון הזוג בני ו
נוספות שנים חמש יישב לא שנבון הוברר מאז בציבור. 111111

 משברים על שמועות הבכירים הפוליטיים בחוגים פושטות החלו ישראל,
הציבוריים. מהחיים בכלל לפרוש הנשיא של כוונתו ועל אפשריים גירושים

נשיא
׳הזוג

 במישכן
בג בחיי

שה להודיע
את מקבל

ת ל ך" כ ר ע מ  ■ בישראל הפוליטית ה
 שני על בשיחות אלה בימים קד■

 הס נבון. ויצחק אופירה בלבד: שים
 רעייתו הנשיא סביב הנרקמים ריס

מסמרי־שער.
 שבני־ הוא הכי־פופולארי הסיפור

 מו שבועות בעוד להתגרש. אומר גמרו
 כך על נבון יודיע פברואר, בתחילת

 יודיע הוא אחת ובעונה בעת בור.
 צ מחיים והתנזרות מתפקידו פרישתו

 בלו בירושלים נראה אף נבון דיים.
 דירות מחפשים כשהם ויקטור, אחיו,

 ממישכן שיפרדו אחרי לרעייתו, או
מזה. וזה שיא

 1 על יודיע שנבון טוענים, אחרים
 מ זאת ויתרץ פברואר בחודש שה

 שעלו שלו, חיי־המישפחה את להציל
שירטון.

 נ לשר־הביטחון המקורבים חוגים '
 שכאשר במיסדרונות־הכנסת, רים
 ועדת״החוץ־והביטחון יושב־ראש גבון

 מהפע לכמה שותף הפך הוא הכנסת
יתפרסמו וכאשר המערך, ממשלת של


