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 בהיבטים ראש״המטוז, ניצב ריקאי
 במיקרים לשרים. מעל מסויימים,

הנ בין לתאם עשוי הוא חריגים
 שר- ,ביותר הבכיר השר לבין שיא

 של במימשלו בייקר (ג׳ורג' החוץ
 בתפקיד שימש בייקר אגב, בוש.

 מובן רגן). רונלד של ראש־המטה
 הפירמידה בקודקוד שיחסי־הכוח
 פי על משתנים האמריקאית

 עקב אולם הפועלות, הנפשות
 לבין בוש בין השוררת הידידות

 בגלל גם ואולי וסומנו, בייקר
 בוש, של ה״יורמית" תדמיתו

 כוח ולסונונו לבייקר שיהיה צופים
 ארצות- של ענייניה בניהול אדיר

 ימני כאיש נחשב סונונו הברית.
ונמרץ. שמרן מאוד,

ב סונונו את לראיין הסיכויים
 מ־ ביותר. קלושים היו זה עיתוי

 לתפקיד מתמנה כשאדם שום־מה,
 מסביבו הילת־הכוח רס״מעלה,

 שהוא בשעה מאשר יותר אף גדולה
ני על הימרתי אותה. מאייש כבר
רא ראיון לתת אותו שישכנע מוק
 מייצגת שאני שהתמנה: מאז שון,

א ג׳נטלמן סונונו, ישראלי. עיתון
 הכפפה את להרים היסס לא מיתי,

הגינו כל פי על אותה לי ולהגיש
הנשיא- ממישרד ״מדברים נים:

 מר עם לשוחח לך נוח מתי הנבחר,
סונונוי"
 שבה המילה לא זאת - ״נוח"

 את לתאר כדי משתמשת הייתי
 מושלג, ביום שהתקיים הראיון
 מהדו- רוב בוושינגטון. מקפיא,

 הקור. במידת עסקו רות״החדשות
 ישבו אנשים - ריקים היו הרחובות

 למכשירי״הטל־ צמודים בוודאי
 הבלתי־פוס־ בדיווחים וצפו וויזיה

בחוץ. הקור על קים
 סונונו פתח מקורי" קופאת ״את

 לניו״המפשייר ״בואי השיחה, את
 אותך. מזמין אני מגוריו). (מקום

קר..." יותר אפילו שם שסו יש מה
כ עתה עד שכיהן סונונו ג׳ון

 איש הוא ניו״המפשייר, של מושלה
אמי דיפלומט בלשונו, זהיר חכם,

 כאילו עליו, הפירסומים אף על תי.
התרשמ לוקים, שלו יחסי־האנוש

 נוח- הוא - רוצה הוא שכאשר תי
כ להרגיש לן נותן שרמנטי, מזג,
 אף על עבורך, פנוי זמנו כל אילו

 20ה־ לקראת הרצחני סדר־היום
השילטון). חילופי (יום בינואר

להמ סונונו ניסה השיחה במשך
מח להמעיט תפקידו, מערך עיט

 לנטרל להרגיע, במערכת, שיבותו
הרבה כל־כך - מוקדי״התנגדות

אחת. במכה ציפורים
 לא שהוא מעריכה שאני למרות

 שכל להוכיח כדי מאמץ יחסוך
הפולי ומדיעותיו מפניו החוששים

כמה עד לחשוב מפחיד טעו, טיות

 שהכריזו מאז שלי, סרר־היום אוהו!
 יכול שאינני משוגע כל־כך מינויי, על

 בצוות- שניה כל לתארו. לנסות אפילו
 ייאמן. לא פשוט זה מחושבת. המעבר
הישרא- המימשל במיכנה •

 התייעצתי בוש, של החלטתו אחרי
 היה בכל־זאת מישפחתי. עם ארוכות

ביו צפוף לוח־זמנים מדובר: במה ברור
 תמכו הם לבסוף כברה. באחריות תר,
לתפקיד. הכניסה את עלי הקל וזה בי,

 מושל למנות רגיל זה אין •
כראש־מטה.

 מושל היה כרגע: להיזכר מנסה אני
 אייזנ־ דווייט בימי לראש־מטה שהפך
 אקט זהו כן, אבל אדמס. שרמן — האור
 כראש־מטה. מושל למנות חריג מאוד

 לא? מדוע — שניה במחשבה כי אם
■ ■ ■

ת ע מ ש והבעיה הפיל על •
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להר שהצליח כמה עד חכם, שהוא
אותי. גיע

■ ■ ■
י אנ  אף שעל מתרשמת •
 טרם רייגן שמימשל העובדה
 לעבוד התחלת בבר הסתיים,

המרץ. במלוא

1א7י
לא

99יגן!

 מישחק־א־ עורכת הייתי אילו
 חלון־ שולחן־כסא, - סוציאציות

 על מגיבים היו רבים - וכו׳ וילון
 מילים: בשתי ״ראש־מטה״ המושג
ריגן. דונלד

 שר־החוץ בייקר, גייימס גם נכון,
 היה בוש, ג׳ורג' בממשלת המיועד

 בסיפרי״ה־ יירשם ואף ראש״מטה,
ש הנדיר כראש״המטה היסטוריה

 אבל רגן. ננסי עם להסתדר הצליח
ה במשימה הצליח לא ריגן דונלד
 לסיפרי- חיכה לא הוא (ננסי). קשה

 מה משלו: ספר וכתב ההיסטוריה
 ריגן חשף בספר בטוח. - שבטוח

 מאחורי הנעשה על מטפח יותר
 ״רוני בעידן הלבן בבית הקלעים

וננסי".
 טוענים בוושינגטון שרבים ריגן,
לפיטו האחראית היא־היא שננסי

גילה רב־ההשפעה, מתפקידו ריו

ריגן לשעבר ראש־מטה
אוהב...־ הכי שהוא .הילדה

ננסי(וכמו של תלותה את ברבים
באסטרו הנשיא) בעלה, של גם בן

לוגיה.
 מההחלטות רבות שאולי הגילוי

ב 1 מיספר האיש של הרות־הגורל
 השמש, מהלך פי על התקבלו עולם

 גורמי- כמה ועוד הכוכבים הירח,
 ברחבי לפרצי״צחוק גרמו שמיים,
העולם.

 בבו־ ואשתו הנשיא של התלות
לאנ בדרך־כלל אופיינית חות־על

 או מצוקה של במצב המצויים שים,
התיאורים מסויים. נפשי בתהליך

 עוררו ריגן של בסיפרו הססגוניים
ה נקמתו את השיג ריגן אי-נוחות.

ל הדרך כל לאורך וצחק מתוקה
תגו שמו מעורר מאז אולם בנק,
במיוחד. ריגשיות בות

כשהז סינונו, ג׳ון של תגובתו
 הי- רינן, דונלד של שמו את כרתי

ה את לו שמזכירים ילד כשל תה
 בסודי־סו- אוהב, הכי שהוא ילדה
יו לא מכיר, לא בכלל ושהוא דות,
 בכלל הוא - לדעת לו נוח לא דע,

בצמה. לה מושך
 משוחחת כשאני •מעניין,

 להימנע יכולה לא אני איתן*,
בריגן... מלהיזכר

ריגן? איזה
•דונלדריגן!

הפתיחה.״ את מבין לא אני
מז כל-כך לא שימש ריגן •

 נכנס. אתה שאליו בתפקיד מן
כשה רבה, מחלוקת עורר הוא
 של הכמוסים הסודות את שף

 אחרי וסביבתם, איטתו הנשיא,
שפוטר.

פולי הייתי אני שונה! בכלל זה אבל
פע שלוש נבחרתי שנים. במשך טיקאי

מריגן. שונה אני מושל. למישרת מים
 הסכמתי שבגללה היחידה הסיכה

ה בבית ראש־המטה תפקיד את למלא
תפ את לבצע לבוש לעזור היתה לבן

 אחרת סיבה שום לי אין כהלכה. קידו
 אינני כזה. אחראי תפקיד לבצע בעולם
 ביני דימיון שום אין קאריירה, מתחיל

ריגן. לבין

סונונו חתימת
בארצוח־הבריתר שלישי דיר אזי ״תרשם׳:

 מהו, לשלך. הזהה תפקיד אין לי
הב ראש־מטה תפיסתך, פי על
הלבן? ית

שהנ מה כל את הכולל תפקיד זהו
 הערכות־ מידע, כלים, — צריך שיא
 זה כל תפקידו. את למלא כדי — מצב

שהנ תרגישי אבל להבטיח, עלי מוטל
 חשוב המדיניות. על המחליט הוא שיא

זאת. להבין
 מערך להמעיט מנסה אתה •

מוט רושם שזהו או התפקיד,
שלי? עה

מח או עצמי מערך מוריד אינני לא,
 שבוש מזכיר רק אני התפקיד. שיבות

הנבחר. הנשיא הוא
נשיא־ראש־ כל וסיגנונו, נשיא כל
 סיגנונו ביניהם. היחסים ומעיר מטה
 מוטל עלי רגן. משל שונה בוש של

 יבוצעו בוש של שרצונותיו להבטיח
האופטימלית. בצורה

הו מ  לבין בינך הקשר •
בוש?

 מאוד. טוב זה את זה מכירים אנחנו
 כשהת־ ,1980ב־ בראשונה בו פגשתי

 מטעם לנשיאות המועמדות על חרה
 רגן. עם אז התמודד הוא הרפובליקאים.

 ניר מדינת כמושל 1982ב־ כשנבחרתי
 מאז היכרותינו. התבססה המפשייר,
התקרבנו.

היח את מכנה היית כיצד •
כיום? ביניכם סים

חברים. שאנחנו לחשוב רוצה הייתי
 לך כשהודיע מופתע היית •

 לאחד אותך למנות כוונתו על
ב־ ביותר הבכירים התפקידים

מימשל?
 זאת אבל לכבוד, לי היה זה מופתע?

קיבל עבורי. קשה מאוד החלטה היתה
 שכבר אחרי בוש של הודעתו את תי

הכרז הפרטי. לסקטור לעבור החלטתי
המושל. למישרת עוד רץ שאינני תי
 מהערכות־מצב או מפחדים נבע לא וזה

רו אני שכך הרגשתי פשוט פסימיות.
הזמן. שהגיע צה,

היהודית?
לי. חדש לא זה

 בארצות-הברית, •יהודים
חוש ישראל, ממנהיגי וכמה
 הו- שבה מעמדת־הבוח שים

 הרקע את מדגישים והם צבת,
שלך. הערבי

 את לך לספר הולך אני באמת! נו
 אחת פעם אותה לפרט ותקפידי האמת,

 בארצות־ שלישי דור אני ולתמיד:
 אבא שלישי! דור מבינה? את הברית,

 אמי של מישפחתה בבוסטון. נולד שלי
 גדלתי עצמי אני יווני. ממוצא היא

 בן כשהייתי לשם, הגעתי בניו־יורק.
חודשים. שלושה־ארבעה

 נולד — אבי של האבא — סבי
 מפני שחוששים מבין אני בירושלים•.

 הדים אלי שהגיעו מובן הבלתי־ידוע.
 חסר־ באמת זה אבל האלה, מהחששות

בסיס.
 מפני שחוששים •מכיוון

לד רוצה הייתי הבלתי-ידוע,
ההת על דעתך מה יותר: עת

 באש״ף האחרונות פתחויות
 מה באלג׳יר? שאירע מה —

 לבין האמריקאים בין שאירע
אש״ף.

 רקע יש בוש ג׳ורג׳ הנבחר לנשיא
 בנושא הכרוך כל את להבין כדי מעולה

 ונושאי־ המיזרח־התיכון של המסובך
 והבנה ידע לו שיש באמת אחרים. חוץ

 החדש. למימשל עצום נכס וזהו נדירים,
 הוא בנוח. כך, אם להרגיש, כולנו על

 שהגיע אדם זוכר ואינני שיחליט, האדם
 ביי־ ג׳יימס לכס־הנשיאות. מוכן כל־כך

בהחל לו יעזור המיועד) קר(שר־החוץ
טותיו.
 מקומך גם הערכתי, פי על •

ייפקד. לא
מתארגנים, עדיין אנחנו אבל כן,
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