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שומר) הגזבר (במרכז: ובואליעזד ו״צמן בננים: הם דק

לבסוף פנים, מרצינים ופואד הוד מוטי ותת־האלוף: האלוף

)13 מעמוד (המשך
 יהודה התבטא השבוע באמצע לתודה.

 שהמפד״ל פרטיות בשיחות בן־מאיר
 השלישי המנדט את לאבד עומדים

 המר, זבולון של מעמדו ושאפילו שלה,
 ישב הוא עתה בסכנה. ברשימה, 2 מס׳
 חישובים וחישב מסך־הטלוויזיה מול

 בשידור אותו ראיין ניסן שאלי לפני
 חובשי סוככו השולחן, על מעליו, חי.

 בצד השניה, מהשורה עסקנים כיפות,
 לדיברי ובדריכות בקשב מאזין עמד

 מנכ׳׳ל סלומון, משה הרב בן־מאיר
 יוסף הד׳׳ר וממקורבי הדתות מישרד

בורג.
 אברהם ח״ב הסתובב במיסדרון

 במקום מוצב הוא זורח. כולו מלמד
 ״אתם שימחה. כולו אך בחוץ, .6ה־

 וגם שמונה נקבל אנחנו תיראו,
 לפני הסביר בפנים.״ יהיה בן־מאיר
בבניין. הרביעית לקומה שטיפס
 אינו איש בורג. את מחפשים הכל

 כלל שבורג אומר אחד הוא. איפה יודע
 נסע שהוא אומר אחר לבניין, הגיע לא

 בחדר הרביעית, בקומה שמיר. ליצחק
 טלפון מכשיר ליד בורג יושב צדדי,

 אנשי לצידו המיוחלת. לשיחה וממתין
 מביט הוא ותמורה. ליכוד קבוצתו

 את שוב בודק הטלוויזיה, במסך
 פורת, לחנן ולועג שבידיו החישובים

 התקרב שלא במורשה רביעי ־מקום
הכנסת. במליאת לכיסא אפילו

 בשירה הצעירים, פורצים לחדר
 בוא אבל, בלי אבל, ״בלי אדירה:
 למפד״ל!״ הביתה בוא למפד״ל, הביתה

 ברשימה, 3 מס׳ שאקי, אבנר הפרופסור
 מזכיר בורג. לצד מקומו את תופס

 לעצור מנסה האן, אריה בכנסת, הסיעה
 פגישה לקיים ״תנו הנכנסים: את בפתח

 עונג, מדושן בן־מאיר, חבר׳ה." חשאית,
 הצופה, של המדיני לכתב מכתיב
 מחר. של הכותרת את מייזלס, שאול
 הטלוויזיה שידורי כוכב מאיר, יצחק

 של אחרת בפינה יושב המפד״ל, של
 מצלצל הטלפון לחלוטין. רגוע החדר,
 גם לא, השפופרת. את מרים ובורג
 לא גם שמיר. יצחק זה אין הפעם

לנתק. ממהר בורג פרס. שימעון

הלאומי המשגע •
 פינחסיגולדשטיין (ליכוד): 23:30

״התוצ ממשלת־אחדות: נגד או בעד
 ממשלת רוצה שהעם מוכיחות אות

 אלא הליכוד, את היכה לא העם אחדות.
 לנו לתת רוצה שוב הוא אותו. ליטף

 תוקם לא שאם מעריך אני אשראי.
 להגיע ניאלץ לאומית, אחדות ממשלת

 שנה." בתוך נוספות לבחירות
 ״לא הליכוד? מן לפרוש מתכוונים
 לזה אתייחס ולא בעבר לזה התייחסתי

 של ניסיון היו הדיבורים כל כיום.
 הליכוד. את לקעקע ותמ״י המערך

הצליחו." לא הם לשימחתי
 לטלוויזיה להתראיין גומר לוי דויד

 יושב שבו המלון לכיוון בדרכו ויוצא
 עוד הוא בדרך וממתין. שמיר יצחק

 לא ״מעולם קצר: ראיון לתת מספיק
 אחדות, בממשלת רצוננו את הסתרנו

 שני דרושים לזה אבל בעבר. גם
 שאם הדעת על יעלה לא פרטנרים.

 בעד אנחנו ממשלה... להרכיב נוכל
 אפשרות זו לאומית, אחדות ממשלת
 נטישת על־ידי לא אבל ריאלית,
 לו שיש חשב המערך שלנו. העמדות

 נטישת של דרך על ודיבר מוחלט רוב
 מדינה והקמת קמס־דיוויד הסכמי

 הרוב את לו נתן לא העם פלסטינית.
 כל את מחייבת האחריות המיוחל.
ז את לפגוש הולך אני כרגע, הצדדים. ~ 

 ] עם לקואליציה בקשר ראש־הממשלה.
 ולדבר להשיב מוקדם עדיין כהנא, הרב
 ! כל את לבדוק רוצים אנחנו זה. על

 ץ כך. על רק עומד אינו הדבר האופציות.
 . צריך שיפור. צופה אני מיקרה בכל

החיילים.״ קולות את בחשבון לקחת
 כבר עכשיו (תמ״י): 24:00

 שחור, פנתר קרה. מה לנתח מתחילים
 של הבחירות מסע את תוקף יקים, מוני

 ־־ לומר'אנו פחדו פרווה. היו ״הם תמ״י.
 היינו מעמדית'. עדתית מיפלגה
 לתקוף ניצי, יותר קו על ללכת צריכים

האשכנזי." המימסד את
 הוא מחדל ששב אחר תמ׳י פעיל

 מאחורי שעמד בורשטיין, עופר המפיק
ובאחרונה הטיבעית הברירה להקת


