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 )15 מעמוד (המשך
 הערבי. מהרחוב תוצאות־אמת שהזרים
 האחד,״ המנדט את עוברים ״אנחנו

 פעם בכל בשימחה, הפעילים קראו
המיספרים. את ולחשב לרשום שסיימו

 שוב הפנים (ליכוד): 01:10
 כבר העייפות הפעם נופלות.

משתלטת.
 מבקש גור מוטה (מערך): 01:30

 יצחק,״ ״כן, הטלוויזיה. את להנמיך
 ואחרי הטלפון לשפופרת אומר הוא

 כי מודיע, הוא יצחק עם השיחה
 והמערך 99ב־<! ירד הליכוד בכפר־סבא

 ״שימחת־עניים" המישפט .1ב־* עלה
למילת־מפתח. כאן הופך

 רובין בן־ציון (תמ״י): 01:30
 החדרים מאחד יוצא הוא מחייך.

 והוא מנדט עוד יש שלתמ״י כשנודע
 כתבים עליו עטים לפתע בפנים.

 האולם את חזק אור מאיר שוב וצלמים.
מצלמת. הטלוויזיה גם הקטן,

האח הפעילים (התחיה): 01:30
 אחרי בורח, רפול מסתלקים. רונים

 רדיופוני ראיון להעניק שניאות
 מוועדת דיווחים אורן. לשלום

 סיכוי על מודיעים המרכזית הבחירות
 חלק מקיריית־ארבע. לוולדמן טוב

למרתף. שבים בחוץ מהעומדים

ח׳ שידור ♦
 מדלגים יחד ראשי (יחד): 01:50

 הבחירות. למטה השניה מהקומה
 והאולם רגע בכל להיכנס עומד וייצמן
 נכנס, הוא לתחייה. מתעורר העייף
 קצית־שרוולים, תכלת בחולצה לבוש
 מדלג הוא מאוד. מתוח אך מחייך
 את תופסים ולצידו הנשיאות לבימת

 רק ברשימה. אחריו הבאים מקומותיהם
 2 מס׳ בן־אליעזר, (״פואד״) בנימין

 כל מחייך בכנסת, מקומו את שהבטיח
 יושב־ יושב לצדו בפנים. הוא הזמן.
 עמר. שלמה אגד, של המזכירות ראש
 לו נותן מישהו מחייך. לא הוא ׳.3 מס׳

 פניו תוכנו, את קורא כשהוא פתק.
 מסביר הוא אחר־כך בסיפוק. נעים

 ששם בחיפה, קולות נמנו לא שעדיין
 קולות אלפי כמה לו יש בוודאי

 בהמשך גדולים. להיכנס וסיכוייו
 הוא וגם צדק שהוא התברר הלילה
בפגים.

 לו אומר רימון לדבר. מתחיל וייצמן
 שישודר לפני ירבר ולא שימתין

 רימון על קול מרים וייצמן בטלוויזיה.
 ומדוע לשבת עליו היכן אותו ושואל

 כבר ״הוא בתחילה. זאת לו אמר לא הוא
 ששמע זר עיתונאי אומר רגוע," לא

 וייצמן. של המיוחד אופיו על רבות
 להיות שחלם יחד תנועת יושב־ראש

 בכישלון, מודה המכריע. השלישי הכוח
 שנותרו מי של במחיאות־כפיים וזוכה

 אחד מעל קולט הוא לפתע באולם.
 מצולם שהוא הטלוויזיה ממסכי

 בבית. לצופים פונה הוא חי. בשידור
 לכתב רץ ווייצמן מסתיים השידור

 להתראיין כדי לימור, מיכה הטלוויזיה
 ווייצמן בורקאס אוכל לימור אך אצלו,
השניה. לקומה ועצבני כעוס ממהר,

 אם יודעת לא ברנוביץ הקבלנית
 דני בעלה אותו. ולנחם לחדרו לעלות

 להישאר. רוצה היא הביתה, רוצה
לבדו. נוסע דני נשארת. היא לבסוף

 מחכים עדיין (ליכוד): 02:20
 את הראה לא עוד שרון גם לשמיר.

 פרטית בדירה מחכה ״הוא במטה. עצמו
מקורביו. אומרים בתל־אביב.״
 המערך ראשי (מערך): 02:20

 נבון, פרס, העצמאות. לאולם מגיעים
 אותם מקבלים ובר־לב. רבין

 לא אך קצובות, במחיאות־כפיים
 של הג׳ינגל את מנגנים סוערות.
 המיקרופון לתוך שר גור מוטה המערך.
היחידה". התיקווה הוא ״המערך

 על המערך מטה (ליכוד): 02:25
 בדריכות מקשיבים הכל המירקע.

 קלות. מחייכים לומר. להם יש לאשר
 לעבר קוראים אדוקים פעילים מיספר

גנאי. קריאות פרס

רועדות ידיים •
 המתקדמת (הרשימה 02:30

 בטלפון לזרום המשיכו למטה לשלום):
 היהודי. ומהרחוב מהגליל דיווחי־אמת

קולות, אלף 30מ־ יותר כבר נספרו

 השני המנדט הובטח כבר ולמעשה
 מוחמר החיפאי עורך״הדין של ולצידו

 פלר. מתי 11 ה־ בכנסת יישב מיעארי
 על לדבר מתעקשים בטלוויזיה אבל

 ארם הרשימה, דובר בלבד. אחד מנדט
 דואג וזה יערי לאהוד מטלפן קלר,

 כבר עתה הטלוויזיה. את לעדכן
 לרשימה מנדטים שני על משדרים

לשלום. המתקדמת
 של אחרון ארגז (ליכוד): 02:30 ■

הנוכחים. בין עובר ושתייה עוגות
 את נושא פרס (מערך): 02:30

 אומר לא ולטלוויזיה. לנוכחים דברו
 מעין מתקיימת במקום הרבה.

 זהיר פרס מסיבת־עיתונאים־זוטא.
לכלום. מתחייב לא בדבריו. מאוד

 של מידגם לפי כי מודיע גור מוטה
 מנדטים 51 ב־ זכה המערך הרדיו,

 בר־לב מהומה. מתעוררת .39 והליכוד
 גור טוב. שמע אמנם אם לברר מבקש

 הליכוד ,51 — המערך ומדגיש: חוזר
 עוזבת זו אופטימית ובנימה .39 —

 שולחן־ את העבודה מפלגת צמרת
 שהוכן מיוחד לחדר ועולה הכבוד
 המלון של השלישית בקומה עבורה

הלילה. כל שיימשכו להתייעצויות
 מי ואומר חוזר עניים,״ ״שימחת

 מוטה של האחרונה הודעתו על שאומר
 מקרי סיכום על מבוססת שהיתה גור,
 ששודר קלפיות, מאות כמה של

בטלוויזיה.
 המוביל הצוות (ליכוד): 02:45

 מוביל. שמיר לאולם. נכנס הליכוד של
 צוערים אחריו לאה. חיוך מחייך הוא
 לכולם. מחייכים הכל ושרון. ארנס לוי,

 את תופס שמיר מתקתקות. המצלמות
 הוא שולחן־הנשיאות. ליד מקומו
 ניירות, מיספר מחזיק הוא בידו נרגש.

 צפוף בכתב־יד נאומו כתוב שעליהם
 מברך הוא פותח. לוי ובלתי־מאורגן.

 את שולח לפעם כשמפעם כולם, את
 אכן ששערותיו ומוודא ראשו לעבר ידו

 שצריך. כמו במקומה, אחת כל מונחות
 השולחן. בקצה מקומו את תופס שרון
 מזיעים. כולם עייף. הוא אדומות, עיניו

באולם. חם
 את כנראה שגמר דרוקמן, חיים

 למטה בא שלו. במטה ההילולה
 על־ידי בחיבוקים מתקבל הא הליכוד.

 את גם ומחבק מתכופף שמיר, יצחק
 ניפנופי חיבוקים, חיוכים, לוי. דויד

 נלהב תומך הוא — שבטוח מה שלום.
לקואליציה. איתם ילך הוא בליכוד.

 את לשאת שמיר של תורו הגיע ואז
 בדריכות. מחכים הכל לאומה. דברו

 דויד של ידו את לוחץ לאיטו, קם שמיר
 על נשען הוא רועדות, ידיו ופותח. לוי

 את לפענח מנסה שלפניו, השולחן
שלפניו. בניירות הכתוב

 אנחת־רווחה. ונאנח מסיים הוא
 אל נגלה הוא עבר. כבר מכל הגרוע
 הוא בגין, מנחם את מזכיר כשהוא העם.
 מישהו מתיישב. הוא תשואות. סוחף

 לחדל. באנגלית, משהו ממנו מבקש
 ״לא כוח. לו אין הרוס. כבר הוא

 ״אולי מתחנן, כמעט הוא עכשיו!״
 בשביל דרוש. לא בעצם זה אחר־כך.

מה?"
 לראות מתחילים (ליכוד): 03:15

 עכשיו? מה סיים. שמיר הסוף. את
 המצלמות. בשביל לחיצות־יריים

 ״התיקווה!״ פיתרון: לוי מוצא לבסוף
 ומסיימים נעמדים כולם קורא. הוא

התיקווה. בשירת
 האולם. מן להתחמק מנסים השרים

 עיקבות רק נשארו קצר זמן בתוך
הפוגרום.

 עשרות כמה (ליכוד): 03:30
 ישראל דיגלי עם שרופים, אוהדים
 למטה, מחכים והליכוד מח״ל וכרזות

 מאחורי עומדים הם ליקיריהם.
 שוטרי המישטרה. של גדרות־ביטחון
 הסדר. על שומרים מישמר־הגבול

 בוולבו איש איש, נמלטים השרים
 המצודה ליד היא. חגיגות עת לא שלו.

 פיתקות־ שכולו גדול שטיח נשאר
מח״ל. של בחירות

 עומד גור מוטה (המערך): 03:35
 שלו. הסקרים באיש קשות נוזף בחוץ.

 עם יד משלב כך אחר דיסקין. אבי
 הלילה כל לצדו שהיתה אשתו, ריטה,
 לא לה בניגוד מכוניתם. לעבר ופונה
 לאה (נבון), אופירה עצמן את הראו

 לרגע לא אף סוניה(פרס) וכמובן (רבץ)
אחד.
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