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ם .,אני  לא אופן בשו
לליכוד!״ המשו רואה

 שעוד מהומות .,נעשה
בישראל!״ נראו לא

י ,,הכי ת י י ה ה צ ו  ר
״ יהיה שאבא ד! שנ

 תוצאות את עכשיו כבר לדעת כדי נותנים היינו לא מה
 הזה המידע ועם זה. וכמה זה יקבל מנדטים כמה הבחירות!

 שלנו. הפרטיות הטפקולציות את לעשות להתחיל
 זאת, לעומת פתוח. הכל עוד הרגילים, בני״התמותה לפנינו,
 תחזיות. כבר יש והגרפולוגית האסטרולוגית תמיר למרים
 של מותו את סאדאת, של מותו את בעבר שחזתה מאחר

 ואת וייצמן עזר של לפוליטיקה חזרתו את גיומאייל,
 לפנות החלטתי הפוליטית, מהמפה בגין מנחם של העלטותו

 הבחירות, תוצאות לגבי היום, כבר רואה את מה אליה.
אותה. שאלתי

 המפה את שינתה בהתמודדות להשתתף נבון יצחק של סירובו
 הכל יתמודד, שנבון סיכוי עוד כשהיה אתמול, עד הפוליטית.

מאוד. ברור לי נראה
להתמודד? נבון של סירובו את חזית ולא •

חזיתי. לא זה שאת מודה אני
 של ידו כתב את סעם לא שראית יודעת אני •

עליו? להגיד יכולה את מה נבון. יצחק
 לא הוא מכישלון. חזק פחד לו יש ידו: כתב את לי הביאו כן,
 מקבל לו, שקורים דברים לקבל מוכן הוא להתמודד. אוהב

 להיכנס רוצה לא אני תיהרס. שלו שהתדמית פחד לו יש ומשלים.
 חיזקו שכנראה פרטיות, בעיות הרבה יש אבל אישיים, לפרטים

!להתמודד. שלא החלטתו את
בעתיד? רואה את מה •

 לא מה על לדבר לי קל יותר מוכנה. לגמרי לא עוד שלי המפה
 סיטואציה תיווצר אם אפילו ראש־ממשלה. יהיה לא שמיר יקרה.
 יהיה לא שרון מאוד. קצר זמן יימשך זה יהיה, כן שהוא

 וייצמן עזר נתונים. מספיק לי אין עוד לוי דוד לגבי ראש־ממשלה.
 שיגיע לוודאי קרוב אבל מנדטים, החמישה את יעבור לא

לחמישה.
הבאה? הממשלה את ירכיב מי •

 אחרי מייד או לשילטון. חוזר המערך קטנה. בעיה יש כאן
 רואה לא אופן בשום אני אחריהן. מאוד קצר זמן או הבחירות,

לליכוד. המשך
 בשורות עוד לך יש בתחזיות, כבר אנחנו אם •

בחירות? ענייני מלבד
 חוזה אני עכשיו מצריים. עם המשא־ומתן את חזיתי בזמנו

 תוך פריצת־דרך. שום רואה לא אני סוריה עם ירדן. עם משא־ומתן
 הכלכלי המצב רצינית. בכמות נפט בארץ ימצאו שנים שלוש

 גיאות של תקופה אפילו תבוא ואחריה הקרובה בשנה כבר ישתפר
כלכלית.

 זה שר של פרטי שיגעון הוא מה לדעת קשה אלה בימים
 הדברים אחד בחירות. לפני של החלטות הן ומה אחר או

 של הצעתו היא וכאדם, כאשה השבוע, אותי הקפיצו שהכי
 היחידה הפלות. נגד החוק את לאכוף שוטטק אליעזר השר

 לובלטקי, מאשה נעמ׳ת, מזכירת היתה רוחי לפי שהגיבה
 לבית״הטוהר, אחד רופא יוכנס אם כי אמרה אשר

 מאשה את שאלתי איתו. יחד נעמ׳ת נשות כל תיכנסנה
 באמת שהן או כעס של אמירה היתה זו אם לובלסקי,
כך. לפעול מתכוונות

שלה. מלה כל מאחרי עומדת אני אבל כעם, של אמירה היתה זו
 לפי באשה מלאכותית הפלה שביצע בגלל אחד רופא ייאסר אם

 ישראל. במדינת כמותן נראו לא שעוד מהומות נעשה בקשתה,
צורך. יהיה אם בתי־הסוהר, את ונמלא ונשבות נפגין
שמת הראשונה המעט לא שזו היא האמת •

במיוחד? חוששות אתן הפעם האם בנושא. עסקים
 לשוסטק להתייחס צריך שלא שאומרים אנשים שיש נכון זה

 רשימות יש אגודת־ישראל אצל כי פחד, יש שני מצד ברצינות,
 ובאופן הפלות, שעושים מרדימים ושל גינקולוגיים רופאים של

 חשש ויש למישטרה. תלונה להגיש יכולים בעצמם הם תיאורטי,
 החלטות את עקף שוסטק לרופאים. יתנכלו שחמומי־המוח כמובן
׳.83 מרס מחודש זה בעניי! הכנסת של והרווחה העבודה ועדת
זאת? עשה הוא דעתך, לסי מדוע, •

 אגודת* של בפופולאריות ולזכות אחריות. מחוסר כל קודם
כלום? זה ישראל,

 לא נבון, יצחק של מהחלטתו התאכזבו רבים אנשים
 שלא אחת העבודה. מיפלגת ראשות על להתמודד
 יצחק של 11ה״ בת בתו היא מאוד, שמחה אלא התאכזבה,

 לא מאבא ביקשה היא מדוע אותה שאלתי נעמה. נבון,
להתמודד.

לפוליטיקה. ייכנס שאבא רוצה לא אני כי
למה? •

אותי. יעליבו הם ושוב בי יקנאו הם שוב החברים. בגלל
המדינה? נשיא היה סשאביך היה זה סך •
אותי. והעליבו בי קינאו הם
 ולא נשיא לא אם יהיה, שאכא רוצה היית מה •

ראש־ממשלה?
 הזמן כל בבית יושב סופר סופר. יהיה שאבא רוצה הייתי הכי
 לאחי לעזור זמן לו יהיה תמיד בבית, הזמן כל שהוא ובגלל וכותב.

שלנו. בלימודים ולי ארז
 רוצה שהיית אחר מישהו יש שלך, אבא לא אם •

ראש־הממשלה? שיהיה
כלום. בזה מבינה לא אני
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