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 כיסא, עבר הוא לו. שיועד הכיסא זח שאין הבחין הוא מימין) (למעלה להתיישב
 האולס, בשולי לשבת העדיפו ונשותיהס אחריס ח״כים הצלמיס. אל חייך וכשהתיישב

סרנוספוי ענת :צילומים וליציאת. האוכל לשולחנות יותר הקרובים במקומות

 של לצידם ישב ־הממשלה ראש לשבת. שיוכל
 בורג. יוסף חדיר הפנים, ושר מבידור, מנחם

פלאטו־שרון. שמואל ביניהם ובעבר, בהווה ם

 נראה כמעט הוא לבד. היה היא רגיל ולא
 אחריו נשרכת לא לילי, כשאשתו, לבד, עירום

 התיישב הוא הערצה. מבטי לעברו ושולחת
 לילי. איפה פייר אותו ששאלה בורג, רבקה ליד
 במשק, נמצאת שהיא והסביר משהו, מילמל הוא
 זה לבד. המשק את להשאיר אי־אפשר כי

רגע. של תירוץ כמו נשמע
 עדשות לעבר מדושנים חיוכים שלח שרון

 הסתובב קם. והוא הבזקים כמה המצלמות,
 ושלח לאחר, יד לחץ מישהו, עם שוחח קצת,
 במקר התיישבו כבר כשכולם לשלישי. חיוך

 בצורה מהאולם ויצא שחן פנה מותיהם,
 במבטיהם. אחריו ועקבו ראו כולם ■בולטת.

מישהו. לחש ז״ הפעם זומם הוא תעלול ״איזה

 כמעט כרגיל. לבדו, הגיע פרס גם
 קצת במהירות, פגימה נכנם גנב, כמו

 מדי יותר למשוך שלא משתדל נבוך,
 והתיישב למקומו רץ כמעט לב, תשומת

 יו״ר ואפור. שקט סביחר. רעיה ליד
 חתן כמו חיוכים, כולו הסתובב, הכנסת

 אירגן הוא שלו. הערב היה זה בחתונתו.
פרט. לכל כמעט ודאג אותו

 כבר ישבו כולם שקט. השתרר ואז
 מכר רגל, על רגל מניחים במקומותיהם,

 לבגין. חיכו כולם לאירוע. בהתאם בחם,
 שומרי־ ערימת עם יחד הגיע, והוא

 שולחים עבר, מכל אותו המקיפים ראש,
חלי ימעד שלא לעברו, דואגים מבטים

 ניטה הוא עייף. נראה בגין ויפול. לה
 כבר החיוך אבל למצלמות. לחייך בכוח

זוהר לא כבר הוא פעם. שהיה מה לא

 לוחץ בדר, יוחנן לשעבר, חרות ח״כ
 וסגנית (נויסין), ותיקה מכירה ידי

 (למטלה) בידיה אוכלת גלזר־תעסה מרים שר־החינוך
במסיבה. ולמחסנים לח׳כיס שהוגשה מהתיקרובת
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