
 ״בשר כל־כך דמות להפוך מצחיק קצת
הדמוק לגיבור סבידור, כמו ודמית*
 לשנות. איו המציאות את אבל רטיה,

 את פרע הוא שהשבוע העובדה *י*את
 לזר־ להוסיף רק אפשר המחיר, מלוא

שלו. הדפנה
 בני ח״כ ״השקרנים״(לפי במיפלנת

 להט) שלמה ״הנוכלים״(לפי שליטא),
 יצחק ההדדית״(לפי השינאה ״אכולי
 הקונסנזוס (לפי והאפסים ברמן)

 סבי־ כמו לאנשים מקום אין הלאומי),
רור.

למישותשו •שאיפות
 שהב־ ידע, הכנסת ושב־ראש ^

 להדחתו להביא עלולה רעתו 4
 שירי־ההלל דווקא לכנסת. מהרשימה

 האופוזיציה, בעיתונות בהם שזכה
 של הפרלמנטארי הכתב רעות. בישרו
 סבידור את הגדיר גינוסר, שלמה דבר,

אחרים ומעדיף. ״בולט כיושב־ראש

 על הדמוקרטיה, הצלת על לו הריעו
 סבידור ואומץ־לב. עצמאות הפגנת
 לא ושליו, רהוט מאמר כתב עצמו

 את היטב נימק שבו במעריב, טיפוסי,
 שוחח בגין שמנחם סיפר. ואף הכרעתו,

 עם מעשהו. את והצדיק טלפונית, עימו
 עיתונאי בראיון להודות, ידע הוא זאת,

 נגדי ש״יש אחרונות, לידיעות
 בדיוק מה יודע אינני עמוק. די מישקע

 עלי לחצו ״אבל הוסיף, נגרי,״ מבשלים
 שאני ידעתי ההצבעה. בעת קשות
 לכך היטב מודע ואני להיפגע, עלול

עתה.״ אף
 הציבורית התהודה הפיחה זאת, עם

 הטלפונים ומאות עשרות החיובית,
 שנוצרה, החדשה התדמית האוהדים,

 שניות באותה בקירבו. חדשה רוח מעין
 האיש את כל־כך המאפיינת מוזרה,

 עם לשכוח לעיתים, סבידור, נטה הזה,
 זאת. להבין קשה קצת עסק. לו יש מי

 מהם, אחד היה תמול־שילשום רק הרי
ליברלי מרכז מאותו קולות 149 קיבל

מתחיל כח״ס מבידור
בומבסטי בטון

ישיבה ניהול בעת מבידור
שימה עצורה בנ

בישיבה משבר בעת מבידור
אישי בסימון

הידר כבוד
הבית״ ״כבוד

 ניצי, ח״כ עוד בסבידור שראה עצמו,
מהשורה. חרותניק־ציוני־כללי

 מזכיר קצת שעבר, התהליך
 הבישוף בקט, תומס את

 המלך, על־ידי שמונה האנגלי
 לחצר הכנסיה את להכפיף כדי

 קבלת עם והסך, המלוכה,
 נגד הדת דגל לנושא מישרתו,
החילוני! השילטון
לוו, שלו והחשש הדאגה הבעות

 הפגנות על־ידי פעם, לא ניסתרו ואף
 מופרז. עצמי ביטחון של פומביות

 באורח הסביר שבו עצמו, ראיון באותו
 הסכנות את ומפוכח מציאותי כה

 סבידור, הצהיר במיפלגה, לו האורבות
 על להתמודד כוונתו על במפורש,

 לי ״יש ברשימה. הראשון המקום
 סבידור, גרס להיבחר,״ סבירים סיכויים

 למישרת שואף שהוא התוודה ואף
 למיצער, לאו, ואם שר־החוץ,

שר־התחבורה.

הגב מאחור חוק •
* ת ן ש ה ר ע ב צ ה  הקדמת על ה
 היתה לא ,1984 במרס הבחירות, ^

 עם סבידור של הראשונה התנגשותו
, הליכוד. הנהגת

 בסיקור היו״ר זכה 1983 בקיץ
 בכלי־התיקשורת, אפילו, נלהב אוהד,
 החדשה. תדמיתו את מגבש והחל

 מאיר חרות, איש סגנו, הצליח בהעדרו
 לאומני״דתי קנאי — אבידוב כהן

 הפוליטי בהווי בקלות משתלב שהיה
 לעזור — בטהראן כיום השורר

 חוק את להעביר לאגודת־ישראל
 בגניבה. ממש הבארברי הארכיאולוגיה

 נדודי־ ליל אחרי לכנסת, חזר סבידור
 האקט את ״ביטל״ ופשוט שינה,

הזה. המפוקפק הפרלמנטארי
 רוני בכנסת, הליכוד סיעת יו״ר
 באולם צרח הוא מגידרו. יצא מילוא,

 בגלוי סבידור על איים המליאה,
 אופיינית בגסות־רוח אותו, והוקיע

 יושב־ראש לגבי תקדים חסרת אבל
הבית.

 כבידור של התקיף צעדו
 פרשנויות של לגל כרגיל, הביא,

 לוויכוח ואף הסוגים, מכל
לזכותו הנוגע בכל לגיטימי


