
חזהו. לפני צמודות ידיו כששתי תפילה, שנושא כמי נראה הוא בתמונה
 אשתו באלים. מלווה בתי־הסוהר, רות

 האנשים, מעשרות מישהו הבלונדית.
 אותו זיהה הבימה, בקידמת שהתרוצצו

 עוד באו אחריו פניו. את לקבל וניגש
למקו אותו להוביל ורצו אחרים רבים

מו.
 מקום היה לא סויסה לרפי אבוי, אך

הכי בכל חיפושים אחרי גם מסומן.
 נמצא לא הראשונה השורה של סאות

 עליו, סויסה של שמו עם כיסא אף
 השניה, בשורה אותו להושיב ונאלצו

חשובים. הפחות של
האי תחילת מועד שהתקרב ככל

 הבימה שבקידמת הבלגאן היה רוע,
 תלמידות צעירות, נערות יותר. גדול

 חיכו לבנות, בשמלות תיכון בית־ספר
 לאולם, בכניסה המכובדת לאישיות

בחול מקומיים אנשי־ביטחון עשרות
 מחזיקים כהים, ובמיכנסיים לבנות צות

בעז־ ומשוחחים מכשירי־קשר בידיהם

 של מכוניתו את מייד הקיפו אנשים
כש ממנה יצא והוא ראש־הממשלה,

 פרס, פניו. על מרוח אושר של חיוך
 ראש־עיריית אזולאי, באריה מלווה

 עצור היה רב לא זמן לפני שרק אשדוד,
 השניים בבית־המעצר. שונים בחשדות

 האולם של האחורי חלקו אל צעדו
 את מצעיד כשראש־העיריה הגדול,

 ימיה את שהדגימה תערוכה, אל פרס
 לגלות ניסה פרס העיר. של הראשונים

 וטף נשים אנשים, כשעשרות עניין,
ולר בו לגעת מנסים לעברו, נדחקים

 בחיים, ראש־ממשלה נראה כיצד אות
טיבעי. בגודל מקרוב,

 קפיצה .
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שמסר אחרי משם, כשיצא בבית־הנשיא. לפרס תינו

 הוא בשאלות. עליו עטו הם ההתפטרות, מיכתב את
 הוא מהם. אחד לכל כמעט לענות והסכים נינוח היה

מולו. שעמדו הרבים העיתונאים לעבר חייך אפילו
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מי כל עם והתנשק התחבק ובדרכו העיר, ראשית את

 והסכים ילדים לחבק הירבה הוא בדרכו. שנקרה
 נדחפו אשדוד אזרחי שרצה. מי כל עם להצטלם

ראש״הממשלה. עם בתמונה לזכות כדי - ודחפו
 התלבשו הם בנמל־אשדוד. הגדול לם

הח לאירוע והתכוננו בגדיהם במיטב
 ומייסדי ותיקי ראש־הממשלה. עם שוב

ונשו הם לערב. המוזמנים בין היו העיר
 פרנסי־העיר כל גם ובעליהן. הן תיהם,

 בחליפות חנוטים מלא, בהרכב שם היו
 שמורים מקומות היו להם מצוחצחות.

המכו ושם כיסא כל הראשונה, בשורה
עליו. רשום בד

 נכנס היעודה השעה לפני קצת
שי נציב שהיה מי סויסה, רפי פנימה

 ביניהם, התערבבו השני עם האחד רתם
מצוח חאקי במדי מקומיים שוטרים

ה מישמר אנשיי ליד הצטופפו צחים
 אלה גם אלה ירוקות. בכומתות גבול

 של מאנשי־הביטחון הוראות קיבלו
 כדי מועד מבעוד למקום שבאו פרס,

ראש־הממשלה. על השמירה את לארגן
 בשיאה היתה כבר כשהמהומה ואז,

 שתי העלטה, מתוך מאי־שם, החליקו
 ועצרו מוכספות אמריקאיות מכוניות
עשרות האולם. פתח ליד בחריקה

 להתחבק, כראש״ממשלה, האחרונים
 זקן אשה, כל עם ולהצטלם להתנשק

 באשרור אנשים. סתם עם וגם וטף,
 מרחק לעבור ארוכות דקות לו לקח
 שסביבו משום מטרים, כמה של קצר

 כשהם הטקס, מוזמני כל הצטופפו
 או במבט לזכות כדי ודוחפים נדחפים
 חייך הוא מאושר. נראה פרס במגע.

 ילדים הרים ורחב, גדול חיוך עבר לכל
 של המסורקים ראשיהן ליטף קטנים,
 שבו רגע מכל ונהנה קטנות, ילדות
הבאים. עשרות לעברו נדחפו

 ראש־עיריית העניק הערב במהלך
 לראש־הממשלה כבוד אזרחות אשדוד
 שעורי־הבית את היטב שהכין ופרס,
 מי כל של בשמם לנקוב ידע שלו,

 את איתו ביחד הערב באותו שקיבלו
 ידע גם הוא אשדוד". ״יקיר התואר
 מורכב שהיה הקהל, של ליבו אל לדבר
 והזכיר העיר, תושבי ממיזרחיים ברובו
 מלך חסן את ביקר האחרון בזמן כי להם

 ממנו, כמצופה הגיב הקהל מארוקו.
בשימחה. כפיים ומחא התלהב
 באשדוד הערב באותו נשאר פרס
 שכללה התוכנית, לסוף עד כמעט
 כשכבר בסוף, וגם וריקודים. שירים

 מכוניתו, לכיוון וצעד האולם מן יצא
 כאילו ארוכות, דקות עוד סחב הוא

 עוד נשיקה, עוד היום. את לסיים מסרב
 חיוך. עוד ידיים, לחיצת עוד חיבוק,
 לקבל העם, אהדת את קצת עוד למשוך

אתמול שרק מאלה חיזוקים קצת עוד
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באו. צלמים שעשרות מכיוון בבוקר, השישי ביום פעמים נמה ליד מיד

 עגבניות, עליו זרקו מחר) גם (ואולי
 מיפלגתו ואת אותו וקיללו צעקו

 אל אותם לקחה ארצה, אותם שהביאה
במ אותם ושיכנה והחולות הדיונות
תנאים. ללא עברות

 הוא כי פרס את אוהבים הם עכשיו
 יהיה מה יורע מי אבל ראש־הממשלה.

 העניין, את שמבין כמי ופרס, מחר?
 טעמה את פעם לא בעבר שחווה וכמי
 עד הרגעים את סחב השינאה, של

קיצם.
 פרס טס בוקר לפנות הרביעי ביום

 צילומים של יומיים בילה שם לפאריס,
ומכו הנשיא, מיטראן, עם אחרונים

 עם מייד הצרפתית. בבירה אחרים בדים
 שרי־המערך בלישכתו התכנסו שובו

 אז לנשיא. לכתו לפני אחרונה לישיבה
 תלך לא שמיפלגתם החליטו גם

 חילוקי־ כל ייושבו שלא עד לנשיא,
 של זו החלטה הליכוד. עם הריעות

 אנשי־הליכוד את הכניסה שרי־המערך
ללחץ.

הרו הסכם את קיים מצירו, פרס,
 מיכתב־ההת־ את שמסר בכך טציה

 כאילו כבר השאר כל לנשיא. פטרות
בו. תלוי אינו

 טס השישי, ביום היום, באותו עוד
 שהתקיים התק״ם, מועצת לכינוס פרס

 שב בערב רק שבגליל. יפעת בקיבוץ
 שמיר, יצחק את אליו זימן ואז לביתו,
 הבא, וראש־הממשלה — מקומו ממלא

 צעד שמיר המוזמן. קיווה לפחות כך
 ז׳בוטינסקי שברחוב מביתו ברגל

הנמ ראש־הממשלה, לבית בירושלים
 בפינת משם, מטרים מאות כמה צא

 מלווה לבר, היה הוא בלפור. רחוב
פני בזריזות נכנס הוא באיש־ביטחון.

 ליד רגע אפילו משתהה כשאינו מה,
 לו שחיכו התיקשורת, מנציגי כמה

 בכל נראה, הוא קר. ירושלמי בערב
 התפקיד לקראת מרץ מלא אופן,

 כבר היה אולי, פרס, לו. המחכה החדש
 ורב־ עמוס שבוע אחרי עייף, קצת

שלו. הקדנציה סוף של שבוע פעילות.


