
וגזניוות מריחו ון ח״כ באמצע: ברישנתו. בן־אהחן ליוסי נמסיבת־אנתעה שמיו החזק: האיש את חבק
 המנומס ארנם, השר את לראשונה ראו בלישכה, שהסתובבו מזדמנים, ושאר קציני־בטחון, פקידים,
 קור־רוח. על לשמור הצליח רב בקושי ומתפרץ. זועף כועס וקר״הרוח,

זאת. לעשות הצליח בן־אהרון
 פגישות־ את שקבע הוא אפור. איש חצי־מארוקאי־חצי־תימני, חובש־כיפה, קטן־קומה, איש הוא

 סומך שמיר לא. ומי יעבוד מי שקבע הוא שמיר. שליד השונים לתפקידים המועמדים עם ההיכרות
הסוף. עד דבר, בכל עליו

 הכל עושה פאריס. א, לונדון וושינגטון, רציני: במקום שגריר להיות היום, בבוא רוצה, בן־אהרון
והנכנס. היוצא הוא שמיר. אל הדרך את לסגור

הקיצו הימניות בדיעותיו מורו על עולה והתלמיד שמיר, של לדיעותיו שהשתעבד עליו אומרים
ניות.

 תלוי עדיין חדרו דלת על אפלבאום. את להוריד שכח הנגבי, צחי ראש־הממשלה, לישכת מנהל גם
בתפקיד. קודמו של השלט

 ראש־ במישרד הופיע הוא — לא? או כן כשר, יכהן מודעי האם — הוויכוחים שהסתיימו לאחר
 מודעי של חדריו שלום. סילבן ולעוזרו, למזכירתו לעצמו, — חדרים שלושה לו הוקצבו הממשלה.

 להגיע כדי הארוך. למיסדרון המובילה הראשית, הדלת לפני ראש־הממשלה, למישרד בכניסה שוכנים
ביקורת. שום לעבור צריך לא אליו

 כשנכנס מקיר־אל־קיר. שטיח מחייב) וכמובן(המעמד ארון־ספרים כסאות, שולחן, ביקש מודעי
 מערכת־הריהוט נחרד. המעודן, הטעם בעל רבלון, חברת את שניהל השר עיניו. חשכו ללישכתו,

 לחלק עזרא נאלץ שעות 24 תוך המנהלן. בעזרא, נזף כהה!״ עץ אוהב ״אני בהיר. מעץ־אורן היתה בחדרו
חדשה. מערכת־ריהוט אנין־הטעם לשר ולהמציא ועוזריהם, היועצים חדרי בין הריהוט את

ש שלה רא שה מחכה הממ מכונית בלי בודד איש ] רא
 משעות־הבוקר איש־המינהלה. סיידוף, •עזרא ספק, ללא היה, הראשונים הימים ובם ^
 למשוגות־ מאוד מהר הסתגל הוא רהיטים. להחלפת החדרים, לצביעת דאג חצות ועד המוקדמות ^

החדשים. היועצים של ליבם
בורג. אברהם של במקומו שבא לעינייני־תפוצות, היועץ הורביץ, הארי הארוך. במיסדרון יושבים הם

 היועץ רובין. עמוס אנשי־הכלכלה. סלבין, ושמוליק רובין עמוס מהתיקשורת. אחימאיר ויוסי פזנר אבי
 של אשתו מרירור, ליאורה ישראל. בנק של המחקר ממחלקת שמיר ללישכת שהגיע הכלכלי,

 מרידוד לרובין. מרידוד בין שירכה היא במחלקת־המחקר. היא גם עובדת מרידור, דן חבר״הכנסת
הסכים. בן־אהרון המליץ,
מראש־הממשלה. מועדף ביחס זוכים הכלכליים שהיועצים הרי החדרים מיספר לפי נקבע היחס אם
מערכת־חדרים. קיבלו הכיפה וחובש המזוקן סלבין שמוליק ועוזרו רובין
במישרד. להופיע חזר בדיחות, ולספר לחייך המרבה קדישאי, במיסדרון. יושב קדישאי יחיאל גם
לספר. מוכן שקדישאי היחידי הדבר זה טובה. בדיחה לשמוע נכנס העובר וכל פתוחה, תמיד חדרו דלת

 אל בתפקידה. שיכה י עדיין ליבאי־שפירא, ניצה הד״ר לענייני־נשים, ראש־הממשלה יועצת
 נפרדה .;יא ,־ד. .כ את לה הבטיח שמיר ממקורבי מישהו ליבנת. לימור לפגישה הגיעה בן־אהרון

 אותי למצוא יהיה ־ אפ הבא ״מהשבוע והודיעה האחרונה, בשנה עבדה שאיתם זאב, במצודת מחבריה נ
בירושלים״.

 בחיפושיו ממשיך ״ הנו ככל הוא, מבן־אהרון. תשובה עריץ קיבלה לא זאב. במצודת עדיין היא
יועצת. אחר

 ראש־ יועץ להיות ט ביק הוא לתשובה. ממתין ישובי־יהודה־ושומרון, מזכ״ל שנלר, עתניאל גם
התיישבות. לענייני הממשלה

 קיבל שלא מי תשובות. במתן מאחר לא הוא מהר. דברים חותך האיש יודע. בן־אהרון את שמכיר מי
יקבלה. לא גם הנראה ככלי תשובה,

בהירים רהיטים אוהב אינו מודעי
 ביותר הקרובים החדרים וייצמן. עזר השר של מערכת־החדרים את קיבל מילוא רוני גן־השר ^

 ממחברת. שנתלש דף, תלוי מילוא של חדרו על גם השני. העבר מן זאת בכל אבל לדלת־הזכוכית,
בכתב־יד. כתוב מילוא" ״רוני בנעץ. והקבוע

 היום. התחילה שלא לבן־אהרון, מילוא רוני בין מתיחות על לספר יודעים ראש־הממשלה בלישכת
לראש־הממשלה. הקירבה ועל המדיני, בתחום שמיר של אוזנו על נלחמים השניים

 ״מנהל־לישכת אפלבאום. בועז הוא הארוך בפרוזדור במערכת־חדרים לבדו היושב היחידי איש ^
 שמאחוריו תואר ביותר. הארוך בתואר זכה ראש־הממשלה״ בלישכת ממלא״מקום־ראש־הממשלה 1 1

ומעש. עבודה כל אין.
לו. לקחו המזכירה את וגם הטלפונים את המכונית, את

■■ אנטלד דמית




