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 אלבין מיקי של לחסדיו שזכו המאושרים 150 בין
 בן־ מרים לעין: המזדקרים שמות שני מופיעים המנוח,

 גן־פורת שעמיהוד שידוע מכיוון בן־פורת. ועמיהוד פורת
 העליונה השופטת היא וקרובת־מישפחתו עורד־דין, הוא

השו כבוד אל וטילפנתי העזתי בן־פורת, מרים הפורשת
פטת.
?150דד ברשימת נכלל לשלד זהה ששם לד ידוע •
מדברת. את מה על בכלל מבינה לא אני

 מקרן אופציות שקיבלו האנשים 150 רשימת •על
״נשואה״.

אלבי פרשת
 את מה על יקירתי, לי, הסבירי קרן? איזו נשואה? בכלל זה מה

מדברת.
 קרוב־ של ושמו לשלך זהה ששם על־כך •

 מקבלי־ של המפורסמת ברשימה נבללים מישפחתך
האופציות.

 מצליח. עורך־דין הוא שלי. קרוב באמת הוא בן־פורת עמיהוד
 היא אבל — דודו אשת — במישפחה נוספת בן־פורת מרים היתה

נפטרה.
? תי מ •

 הרשימה נורא, כל־כך זה מותק, תגידי, כשנה. לפני מזמן, לא
בסדר. כנראה זה אז בזה, קשור עמי אם הזאת?
לגיטימציה? העסק לבל נותן זה •

 שפעם לי מזכיר זה מושג. וחצי מושג לי אין יודעת. לא אני
 המיגרש על מיסים חייבת שאני ממס־ההכגסה, מיכתב קיבלתי

 מיגרש לי .קנו המס: לשילטונות כתבתי בצפון־הארץ. שברשותי
ברק) (דפנה מיסים...״ ואשלם
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עצמי!״ סביב הסתובבתי

 ארנס משה - לממשלת־ישראל שניים חזרו השני ביום
 אז ״בגלות". כשהיה גור עם בשיחה נזכרתי גור. ומרדכי
 רעיונות וגילגל בכלל, מהפוליטיקה פרישה על אף הירהר

בכנסת. ההשבעה ערב עימו לשוחח שבתי נועזים. די

ממשלה

ה?1

מתרגש? •
חדש. לא זה אז ימים, כמה כבר מזה יודע אני חושב. לא
 עיקב שאינך שיטענו שיהיו למשל, לד, ברור •

מהמג התפטרת עת הנוקבות הצהרותיך אחרי
 הפעם זאת לי? ברור שלא חושבת? את איך מה? אלא
 לי האמינו לא עיקביות? כאלה? דברים שומע שאני הראשונה

 — חוזר שאני לי האמינו לא ועזבתי. — הממשלה את עוזב שאני
 פוליטיקאי. של סטריאוטיפ יש שלעיתונאים היא הבעיה וחזרתי.

 בסדר כל־כן־ ייצא הכל שלא כדי אבל בסדר, מתייחסים אלי דווקא
חוסר־עיקביות. אומרים? מה משהו. להוסיף צריך אז —

 כשעזבת לאשתך, רווח איד לי תיארת בזמנו •
ועכשיו? הממשלה. את

לממשלה. שובי בעד מאוד ריטה בינתיים, בזמנו. מאור, נכון
 האחרונים, בחודשים עצמי סביב הסתובבתי איר ראתה, פשוט היא

 שנים 30 חיים סתם לא הגורל!" זה אז — הגורל זה ״אם ואמרה:
ברק) (דפנה ביחד!




