
כ
שכרו על יבוא הישר המוצא מייד, שיופיעו כן, א□ חיים? יברלים

להיות. יוכלו שעוד למה אותם יוביל
 חברי־המרכז את לרגע עזבו לא המומלצים

 נדבקו הם עליהם. להמליץ צריכים שהיו
 שלא לנייר. דבק כמו לבד, מסטיק כמו אליהם
 היו הם האחרון. ברגע תקלה חלילה, תיקרה,
 בכבוד, אליהם התייחסו אליהם, נחמדים
מוגזמת. בחביבות במורא,

 בחוץ הפעילים אירגנו הנאומים בזמן
האלף־בית. אותיות לפי מחולקים שולחנות,

 מעטפות, ערימת מונחת היתה שולחן כל על
 חברי־המרכז 400 של שמותיהם לפי מסודרת

הקיימים.
 הראשון ניירות. חמישה היו מעטפה ככל

 חבר־המרכז היה צריך שבו כתב־הסכמה, היה
 מרכז־הליכוד. חבר להיות מוכן שהוא לאשר
 חבר־ המליץ שבו כתב־המלצה, היה השני

 כתב הוא השלישי נוסף. מרכז חבר על המרכז
מרכדהלי־ חבר להיות המומלץ של הסכמה

 לחצי־חבר(כך המלצה כתב הוא הרביעי כור,
 כתב־ הוא והחמישי שם!) נכתב בפירוש
חבר. חצי של הסכמה
 בתוך הנאומים הסתיימו בטרם עוד
 השולחנות, על חברי־המרכז עטו כבר האולם,

 כל מקורביהם. מקום את להבטיח ממהרים
וחצי. מומלץ הזדנבו ואחריו הלך, חבר־מרכז
חברי־מרכז, שני לחתימות שנדרש החצי,

 לשני, אחד בין בפאניקה בררך־כלל הסתובב • 1
 כדי בו־זמנית, שניהם עם להיות מנסה

 יישאר והוא תקלה תהיה לא האחרון שברגע
חצי. רק באמת

 נערכה לא הגדול הבזאר של פתיחתו
בהת אלא גזירת־סרט, של רישמי בטכס

 באקט שראו ונשים, גברים של המונית נפלות
 מאחד חלק להיות כמוה מאין קלה ררך זה

 גם המחלק במרינה, ביותר הדינמיים הגופים !
רחבה. ביד ואפשרויות־קידום טובות־הנאה

הבאים: הדיאלוגים נערכו ואילך זה ומרגע
 להיות לך מסרר ־״מי למומלץ: חבר

חבר־מרכז?״
 שימליץ מישהו מחפש ״אני מומלץ:

עלי•״
לך.״ אסדר אני בוא, ״אז חבר:

או:
המר־ יו״ר (קעטבי, ״יצחק חבר־מרבז:

 תדאג ״■צחק,
 בחוץ פה ר■!

תבוסים!״ כולם
★ ★ ★

 חובה ״■ש
 בינתיים. שנבטו!

 אותם להחתים
בבית־הקבוותד

★ ★ ★ 
 ווצה ..אחה

 קווב שאכניס
 במקום שרר
ותיקי״ פעיל

 יהיה אשקלון, מועצת־העיר חברי שני כז>,
מסודר?״

בסדר." ״יהיה יצחק:
או.•

 שאני רוצה? אתה ״מה חבר־מרכז:
 אנשים אכניס ולא שלך, בן־מישפחה אכניס

שנים?" 10 כבר שפעילים
או:

 למה ועידה? עשו לא ״למה חבר־מרכז:
 פיתאום מה החברים? כל את מחדש בחרו לא

 יחליטו? שנה 13 לפני שנבחרו חברי־מרכז
 אחד עוד מחפש אדם בחוץ! קורה מה תראה

 קנוניות איזה תראה שלו. לאח שיחתום
 השיטה את לבטל צריכים בחוץ! מתקיימות

לך." ואשמור לי שמור של שיטה זו הזאת,
או:

 תשמע לי! לעזור מוכרח ״אתה מועמד:
הבטי חברת־מרכז, ,74 בת אשה לי. קרה מה
 התקשרה היא יומיים לפני עלי.׳ להמליץ חה

 החברה עם עיסקה עשתה שהיא* לי ואמרה
ממ וזו שלה, הבת על ממליצה שהיא שלה,
 מישהו בלי נשארתי ואני שלה, הבת על ליצה

עלי. שימליץ
 לא בכלל בני־מישפחה, מכניסים ״אנשים

לע לא למה שנים. כבר פעיל ואני פעילים!
בס דמוקרטית בצורה העניין כל את שות

ניפים?"
 הסכם זה לעשות? יכול אני ״מה מודעי:

חרות־ליברלים."
או:

מר חברי 62 של רשימה לי ״יש מודעי:
ת שאמרו כז, א  תכניס, רוצה שאתה מי לי,

מאשרים.׳״ אנחנו
להמ יכולים מהם שניים שכל חברים, 62(
 93 פשוט, בחשבון זה, שלושה, עוד על ליץ

מודעי). של בידיו הנתונים חדשים, חברים
.או:

 פה לי, תדאג ״יצחק, למודעי: מועמד
תפוסים." כולם בחוץ

באוני פעיל ״אני למודעי: מועמד
 אבל להשפיע, כדי להיכנס רוצה אני ברסיטה,

אותי?" יכניס יןן אותי, מכיר לא אחד אף
 איתם דיברו אנשים, עם ״קבעו מועמד:

וזהו.״
 בחברים רק תלוי ״זה חבר־מרכז:

בסניף."
אני מה מתערבים, לא הם ״אבל מועמד:

כלום." עוזר לא (מודעי) הוא אעשה?
 זה? על דיבר פעם ״מישהו מועמד:

זה?" על החליט מישהו
 שנפטרו אנשים הרבה ״יש מועמד:

 כדי לבית־הקברות ללכת צריך אז בינתיים,
אותם?״ להחתים

 לבקש ללכת צריך אני ״מה, מועמד:
טובות?״

 ולא שיבואו הבטיחו ״אנשים מועמד:
אעשה?" אני מה אז באו,

 לא הליברלית המיפלגה ממנהיגי איש
 קורה בדיוק מה לומר, רצה לא או ידע,

מוע שהם שאמרו היו החתומים. לטופסים
הלי מרכז יו״ר שרון, לאריאל ישירות ברים
 חבר־מרכז־הליכוד תעודות ינפיק והוא כוד,

החדשים. לחברים
 למשה יועברו שהמעטפות שאמרו היו
 שאמרו היו הליכוד. מזכירות יו״ר ארנס,

 את שתאמת לוועדה, קודם יעברו שהמעטפות
 של והן הממליצים של הן — החתימות

 יעברו הבדיקה, אחרי אז, ורק — המומלצים
 מי אבל התעודות. להנפקת הליכוד למוסדות

 שריר, מודעי, אנשי — הוועדה חברי יהיו
 הנקודה זו אך נאמר, לא זה — פת או ניסים,

ביותר. ורבת־המשמעות החשובה
 אנשי כמה גם הרב בקהל שראו מי היו

 חברי־מרכז להיות שהחליטו תנועת־החרות,
 המפרך המסלול דרך ולא הפתוח, הבזאר דרך
 מי גם ביניהם היו סניפי־התנועה. של

שהצליחו.
 הוא קובע. המרכז של הרכבו כך, או כך
 של המדינית תוכניתו את הקרוב בטווח יקבע
 בטווח יקבע הוא לחסד. או לשבט שמיר

כו על לשמור ימשיך מהליברלים מי הרחוק
שהצ שמי ספק אין ייחלש. ומי יתחזק מי חו,

 יותר להכניס זו, חד־פעמית בהזדמנות ליח,
 מקום לעצמו להבטיח יוכל הקרובים, מאנשיו

בעתיד. גם באמצע טוב
 גדולות מיפלגות שהובילה החרות, תנועת

 עצמה את מוצאת שלה, הפנימית בדמוקרטיה
 28 שכבר שרידי־מיפלגה, עם באיחוד פתאום

 הבוחר, של הקשה במיבחנו עמדה לא שנים
מוס בתוך בחירות ניהלה לא שנים שכבר

 מן שליש לפתע, מהווים, שאנשיה דותיה,
 עוד לפחות המוסיף שליש המאוחדת' התנועה

 לשלושה — וניסים מודעי — מחנות שני
ושרון. לוי שמיר, — הקיימים
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 להיות רוצה אתה מדוע •
מרכז־הליכוד! חבר

 משפיע גורם להיות רוצה אני
המדיניות. בהחלטות

 עם עצמך את מזהה אתה •
מודעי! מחנה
פיתאום! מה

ה ז  של כנם במו נראה •
 ו־ ניםיס משה מחנה־מודעי.

אינם. פת גידעון
 לא־ או תומכים של כנס זה

המדינית. ביוזמה תומכים
 לא-תומך! או תומך אתה •

לא עוד ואני החלטתי, לא עוד
היוזמה. טח בדיוק יודע
 עליך! ממליץ מי •

בכיר. חבד־מרכז
 בתור עליך ממליץ הוא •

חצין בתור או שלם,
שלם. בתור

 החצי! מי אז •
אותו. מחפשים

 שתיכנם! בטוח אתה •
יודען אני מה מקווה. אני
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