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 נשר יושבע שבו לרגע רבים שבועות חינה הוא ציפורי. ומרדני בן־פורת
בגין. של התפטרותו בגלל נה עד ממנו נמנע הדבר בממשלת־ישראל.

 העיף סבידור, מנחם הכנסת, יו״ר
 והכריז, הריק השולחן לעבר כועס מבט

 ליד אחד שר לפחות יישב לא אם כי
 הדיון. את יפסיק הוא הממשלה, שולחן
 או חדש היה לא הזה האיום אפילו

מקורי.
 הזדרז הידר, דבר את ששמע שמיר,

 הוא מקומו. את ותפס פנימה להכנס
 כמעט ריק באולם ארוכה שעה שם ישב

 מבטים מעיף כשהוא לחלוטין,
 הנואמים אין־קץ לעבר משועממים

 לפעם מפעם לדוכן. תור לפי שעלו
 פתחי־הכניסה לעבר נואשות הציץ

 משם תבוא אולי לאולם־המליאה,
 אותו להציל שיוכל שר, בדמות ישועה

 שום אך החוצה. להימלט יצליח והוא
בפתח. נראה לא שר

 ייאוש מלאי פתקים שלח שמיר
מרדכי לשר שיקראו ביקש החוצה,

 אותה עסוק היה ציפורי אך ציפורי.
 חברי הכללי. במיזנון באירוח שעה

 הכנסת במיזנון ישבו אחרים ממשלה
 העיתונאים. של עינם את לצוד וניסו
 חייל כמו במערכה, בודד נשאר שמיר

אלמוני.
 כנצח, בעיניו שנראה זמן, אחרי

 את והציל לאולם, ציפורי סוף־סוף נכנם
שלו. ראש־הממשלה

 תסקיד
זמני

 אנשי הנצח. כמו נמשך ^דיון
 מעל בידיהם נופפו !האופוזיציה 1

 ואלה, הקואליציה, חברי לעבר הדוכן
 בניפנופי״ידיים להם החזירו בתורם,

פרט איש, כאילו נראה נרגשים.

 שנאמר למה הקשיב לא לקצרניות,
 לא כאילו נראה ביציע ולצופים שם,

דבר. שם נאמר
 כל במשך מאוד פעיל שהיה מי
 המייגעות הדיון שעות תשע

 העבדקן הח״כ היה והמשעממות,
 ״מנכ״ל המכונה שפירא, אברהם

 לא מאום כאילו נראה שפירא המדינה״.
 את הבטיח בוודאי הוא אותו. מטריד

 הרבה שלו וקרנות־הפנסיה חסכונותיו
 על ירדו מישרד־האוצר שגזירות לפני

פשוטי־העם.
בין בעירו כגביר הסתובב שפירא

 שם, הרגיע פה, מילה זרק חברי־הכנסת,
 ניירות, על חתם קריאת־ביניים, קרא
 בין ודילג קיפץ פתקים, כתב

 הסביר, לאופוזיציה, הקואליציה
עבר. לכל וחייך השתיק

 שולמית מהיציע בהיעדרה בלטה
 ראש־הממשלה של אשתו שמיר,
 כך על העירו הכנסת ליצני החדש.

 לאשתו אמר בוודאי שמיר כי בציניות,
 הוא התפקיד כי לטרוח, טעם שאין

זמני. ממילא
ונמשך. נמשך נמשך, והדיון

בשעה כי הודיעו חברי־הממשלה

 לנשיא להגיע בכוונתם יש בערב 7.30
 הדיון ה״חדש״. הרכבם את ולהציג
 7 השעה אחרי קצת נגמר המייגע
 אחרי החדשה, הממשלה חברי בערב.

 הצהרות־האמונים, על כולם שחתמו
 לשם הגיעו הם הנשיא. אל מיהרו

 הסתדרו באיחור, כמעט מתנשפים,
 כמרמישפחתית לתמונה מעגל בחצי

 הרימו אחת, וגברת גברים 22 של
 משם ומיהרו לחיים, כוסית

 הממשלה לישיבת — לעבודת־יומם
 ואל ה״חדש', ההרכב של הראשונה
ביניהם. הישנות הקטטות

היתה שלא הקידה
שמיר ראש״הממשלה. כיסא על מתיישב שמיר, יצחק

 מתכופף שהוא מכיוון קידה, קד הוא כאילו נראה
 ברקע הכנסת. סדרן עומד מאחוריו לשבת. כדי

מרידור. ויעקב ארנס משה(.מישה׳׳) השרים נראים
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