
סלע תהילה לשעבר, ומלכת־היוסי לוי דויד עם אברמסון
פוליטית!״ מבחינה להתקדם רציתי .אני

 שלא וברגע בתפקיד, שיירצו השרים,
 עכשיו, להיבחר לוי לדויד נתנו

 תיאורטית אופציה לעצמם השאירו
הבאה. לפעם

 שיקול זה עכשיו, אותו לחסום
 ואחד אחד כל של אישי אינטרסאנטי

 ליצור לא כדי בשמיר, שבחרו מהשרים
 לדורות. לוי דויד של עובדה
אברמסון. דברי באן עד
 למקום לכניסה עצמו את מכין חנן
 הבאה. בכנסת הליכוד ברשימת ריאלי

 מבלה הוא לתרום. מה לו יש לדבריו,
 לוי, דויד במחיצת רבות שעות במשך

השר. של מצניעותו ומתפעל
 זמן אין לוי לדויד כי מסביר הוא
 ממלכתי מוסר לו ״יש בקטנות. לעסוק

 הופעה כי מסביר, הוא עוד ומישפחתי."
 ומתפעל מאוד חשובה מטופחת
 תמיד שנראה לוי, של הלבוש מסיגנון
 מקבל בגדיו את כי מספר, הוא מטופח.

בצרפת. מאחיו לוי

 כפני ^
גורילה 7^

 את אברמסון קונה השר, עומת
 בכיכר־המדינה. בחנויות בגדיו /

זה תמיד. מסודר להראות משתדל ״אני

 בתמונה. התבונן כאשר חשכו, לוי
 חש כי הבין הוא גורילה. כפני נראו
 וכי יכולתו כמיטב עשה עמר דויד
 ע יודע שדויד היות בו. לפגוע רצה

 התם את לתקן ממני ביקש צייר,
 לי, שהיה הרצון כל עם אבל

 ב ללישכה כשהגעתי הצלחתי.
 ט התמונה את הסתרתי שלים,

המגירות.
 והר* השר עם ארוכה .נסיעה

 נ אני אצלי. כבילוי נחשבים
 בעז נושא כל על שיחה של למרתון

 מתן אני קריטריונים. שום לי אין
הכללווז שום אין ספיציפי אדם עם

 כך ברגל, הרבה הולך ״אני
 — שלי הקבוע המישקל על שומר
 ? מבוקרת, בצורה אוכל אני ק״ג.

המזו בנושא רב ידע לי יש הפרזה.
 הקש! על חנן את שואלת אני

 מין יש ואם שלו, הרומנטיים
קשור. הוא שאליה מיוחדת

 ני אברמסון חנן היה זה לרגע עד
 וו קם השאלה לשמע ושלו.

 ז! והתיישב משחזר בחדר. מהתהלך
 יש להשכיר. חרב לא ״אני

 מתי׳ אני וקשה. עשיר ניסיון־חיים
 ר* משהו כאל הרומנטי לנושא
 בנה גדולה טראומה עברתי ביותר.
כל לנושא ניגש שאני בגלל

ם

 ברזלים ישנם בקורה, ״כאן, ואמר: בטון
כטפסן.׳׳ במו־ידי שכופפתי

 בו מאמין אני כי איתו, עובד אני
 את ובהגשמתו בדרכו אישית,

 לוי דויד יצא לדעתי, שלו. האידיאות
לראש־ממשלה. מאי־בחירתו יותר חזק

 ממלכתי אינטרס לטובת אישיים
וציבורי.
 הוא מקריב, שהוא הדברים אחד
 הגדולה. מישפחתו עם שלו הקשר
 הוא הבית, מן הרבה נעדר שהוא למרות

בכל חם. ואדם מובהק מישפחה איש

 ,.שלום גגד בבעולה התחיל הוא
של תשומת־ליבו את ומשו , ענשיו״

הונעתו״ על המקניד .,איש לוי, דויד
 יותר איתנה אחיזה לו שיש הוכיח הוא

 את הוכיח גם הוא אחר. שר מלכל
התוצאות. אחרי שלו בתגובה עצמו,

 הרבה אותו חיזק שנשא הנאום
 גדולתו בעצם זוהי ובמיפלגה. בציבור

נושאים על להתגבר שלו היכולת —

 כדי הביתה, להגיע משתדל הוא לילה
בבוקר. אותו יראו שילדיו

 לבית־הכנסת דויד הולך בשבתות
היום. כל מישפחתו עם ומבלה

 ראש־ להיות לוי דויד צריר לדעתי,
ועשוי ביותר המתאים הוא הממשלה.

וידידה אברמסוז
לרומנטיקה!״ ברצינות מתייחס ,,אני

באנגליה החיה הוד, ודליה הלבנה) מיירצ״ק(בשמלה עדייה ידידות עם אברמסון
ו משוחרר גבר .אני

וחדשה. שונה רוח להביא
 הגשמת את כסימבול, מייצג,' הוא

 גלויות קיבוץ של הציוני החזון
 יכולת בעל מנהיג הוא בארץ־ישראל.

 לנהל שיודע איש הוא וחשיבה, ניתוח
 לוי דויד נגד שהלך מי כל עניינים.

כל ייבחר, דויד שאם ידע השרים מבין

 לתקופה מבחינתם סגורות האופציות
ארוכה.

 לגילו שמתקרב מבוגר, אדם שמיר
 שיפרוש נותנת והדעת בגין, של

 חדשות, בחירות תהיינה כאשר בקרוב.
 להיות חייבת מתי, חשוב ולא

 התפקיד על במיפלגה התמודדות
 אז, לראשות־הממשלה. הראשון
מבין נוספים מועמדים יהיו כנראה,

 אני החורף כל במשך וקובע. חשוב
 קניתי הקיץ ולימי עניבה עם מתהלך
 הצבעים.״ בכל טריקו חולצות תריסר

 ארמיס הוא עליו האהוב הבושם
 לאירועים יוצא הוא לפעמים .900

לוי. דויד עם חשובים
תושיה גילה כיצד מספר אברסמון

 השר אל התלווה חנן, מסויים. באירוע
 שם בקיריית־מלאכי, ממלכתי לסיור
 בערב כבוד. אזרחות לוי דויד קיבל

 באולם מסיבה השר לכבוד נערכה
 קם והברכות הנאומים בתום מקומי.
 והגיש עמר, דויד בשם מקומי שוטר
 עטיפת לפי שצייר פורטרט לוי לדויד
 השוטר של ידו את לחץ לוי דויד ספר.

דויד של ״עיניו מספר: חנן לו. והודה

 שכן משהו לי לקרות יכול ברצינות,
לי. קרה

 רצע מערכת ליצור מוכן ״אני
 ׳ כמובן זיקות. מאוד הרבה עם וחזקה

 המוב אהיה שלא כדי קארייריסטית,
מתוסכלת. אחרי ואגרור

 שיש אשה מפני פחד לי ״אין
 מ ואני משלה, עצמאית קאריירה

 ען ארגיש ולא כזה דבר לעודד
 לה; כדי משלי, מספיק לי יש נחות.
ממול.

 מקביל מסלולים שני יש ״אם
 תרב של וכיוונים זיקות להם שיש
 אינטלי עסקים, סקס, רגש,

 אידו זהו וטיולים, פוליטיקה
להגשמה. ניתן שלדעתי

 מסג לא כזה, קשה נוצר ״כאשר
 אותו לתדלק צריך מעצמו, שינוע

 וי| שלי האידיאל זהו במודעות. הזמן
 א| כל עם להיכנס מוכן לא אני

מיד. רומנטית למערכת
 נפש< מבעיות משוחרר גבר ״אני
 י! שלא שטוען מי המיני. בנושא

 עצמו. עם בעיה לו יש להתאפק,
 גרו הכי החתיכה עם להיכנס מסוגל
 הפ עם אישן ואני למיטה, בעולם

השני.״ לצד והיא אחד לצד
אדווה נעמי___________

 שרו הבגוים את מקבר רו■ וויו
 שרו היועץ ואירו בצובת מאחיו
בכיכרהמדינה בגדיו את קונה


