
יצן1 את תשאלו
פלס מדינה תקום לא ושומרון יהודה שבתוך
 תפי־ את ישנה שהליכוד להיות יכול טינית.

 הליכוד שרק אמרו שפעם כמו סת־עולמו,
 שתפיסת־ להיות יכול שטחים. להחזיר יכול

מהאידיאולוגיה.״ לסגת תהיה העולם
כזאת? בתנועה תישאר אתה •

יורע!״ ״לא
אותה? שתעזוב בטוח לא אבל •

יודע.״ לא אני זה את גם יודע. ״לא
 שאתה מה משמעותי, מאוד זה •

אומר.
אידיאו בכלל היום יש אם יודע לא ״אני

 דבר בכלל יש אם יודע לא אני במדינה. לוגיה
במיפלגות.״ כזה

אידיאולו יש לוי, מקסיב ולד, •
גיה?

 בן־ במידרשת למדתי פעם יודע. לא ״אני
 מורשת את למדתי ילד. כשהייתי אליעזר,

 היום כאלה. דברים התנדבות, ז׳בוטינסקי.
 את משיג רץ, אתה היום זה. את רואה לא אתה

 המיפלגות של הבעייה וזהו. שלך, הקולות
 ואתה שלהן, שיטת־הבחירות את קועשו היא

לאידי זמן לך אין איש. 3000ל־ ללכת צריו
אולוגיות.״
ט א  תתקבל, שמיר תוכנית •

 בכל ימנע, המדיני שהמהלך ברור
 ביהודה ישראלית ריבונות מיקרה,

 לוד. כמו תהיה לא שכם ושומרון,
לעולם.

 צריך אז אומר, שאתה כמו ככה, זה אם
 מי האלה. הדברים את ויומר יבוא ששמיר
שיעזוב." שלא, ומי בתנועה. שיישאר שיקבל,

ה לנשיא, וילד יפסיד שמיר אם •
השילטון? את יאבד ליכוד
 המרכז? הכרעת את יקבל לא שמיר ״מה,

מאמין!" לא אני
 אמר. שהוא מה בדיוק זה אבל •

לנשיא! ילך שהוא במפורש.
 למנוע יכול מישהו רוצה, כל־כך הוא ״אם
 איבוד שזה חושב לא אני אבל ממנו?

 ולא אחד, אדם על קמה לא מיפלגה השילטון.
אחד.״ אדם על נופלת
מועמד. לד ויש •

 עוד להסכמה. שיגיעו מאמין אני אבל ״כן,
מהר.״ שהולכים מנהיגים ראיתי לא

התמתן? הליכוד •
 מצבים יוצר עצמו שהאיזור חושב ״אני
 את אראה כשאני להם. להיערך חייב שאתה

 אז חברי־הקבינט, כמו הכוללת, התמונה כל
לעשות." צריו מה ארע אני

 ראש להיות יבול שהיה וייצמן, •
 הוא בקבינט. נמצא שלך, התנועה

 למשל, אחרת, הדברים את רואה
מארנם.

 וייצמן על שאומרים התפיסה נגד לא ״אני
 השאיפה זו מדבר?׳ הוא מה מדבר, הוא ,איך
 והש־ מדבר. הוא ככה מרגיש, הוא כך שלו.

 יכול אותי. לשכנע נסה בוא, קפת־עולמך,
 במרכז־ הדבר אותו אשתכנע. שאני להיות
 לא ששמיר אבל אותי. לשכנע שינסו חרות.
לנשיא.״ שיילך עלי יאיים

ד אי  אלי עם להסכם הגעת •
לנדאו?
 כדאי תמיד מטבעי. פשרה של איש ״אני
 האחוזים. 100 את לא ואפילו בפשרה, להשיג
 בעניין גם אז מוחץ. ניצחון לא זה אם אפילו

 זה להשלים יכולים שאנחנו חושב אני הזה.
שלו.״ והחסרונות היתרונות אחד לכל זה. את

שלד? החסרונות מה •
שו אני ולמחרת אדם, עם לריב יכול ״אני

חיסרון.״ זה אולי בכלל. מזה כח
חופשי? זמן לך יש •

 גם זה בשביל ספרים. לקרוא אוהב ״אני
העיניים.״ לי כואבות

קורא? אתה מה •
״ל.3ו1׳/

עכשיו? קורא אתה מה •
ההיס של הספרים את מאוד אוהב ״אני

 קורא אני נביאים. התנ״ך. ישראל. של טוריה
 מנהיגות, מבטאים שבהם ספרים מאוד הרבה

 בהם שיש בסרטים לצפות אוהב אני למשל.
קרב." של מתח

אה וזה
 שלפני בטוח אני יהיה. לא שזה בטוח ״אני
 מסו- מהלך יהיה המרכז) הזה(ישיבת התאריך

 ויסביר השרים, את יאסוף ראש״הממשלה יים.
המצב.״ את להם

וש לוי דויד בין הסכמה תושג •
הישיבה? לפני מיר

בטוח.״ ״אני
לא? ואם •

והתוכ למרכז־התנועה, יבוא שמיר ״אם
 בסדר — דמוקרטית בצורה תתקבל נית

 לא והוא נפגע, עצמו את שיראה מי גמור.
 הברירה לו יש בחרות, חבר להישאר יכול

להחליט."
תחליט? אתה מה ואתה, •

הדמוקרטיה. כוח זה אשאר. ״אני
יישאר? לוי ודויד •

 לוי, דויד של בדרכו מאמין אני ״תראה,
אחיו." ואני

לך? עזר הוא •
 ואני לתנועה. חשוב נכס בי רואה ״הוא
שלו.״ ובחוכמת־החיים שלו, בניסיון מסתייע

נחלש? שלו המחנה למה •
לך?" אמר ״מי
הרושם. זה •
 רוצה לא ואני המחנות, נכון. לא זה אז

 אנחנו ועידות. של בזמן מתעוררים מחנות,
 להתאחד. מנסים לא תופעות. להכיר לומדים

לד מנסה אחד השני. על לעלות מנסה אחד
פוליטי של טיבעה זה ואולי השני. על רוך

קה.״
טיבעה? זה •

מלוכל ,פוליטיקה אומרים לפעמים ״כן.
שא ככל מלוכלך. לבגד מתכוונים ולא כת',
נע החיים ככה בפירמידה, יותר מתקדם תה

רוצים בך, מקנאים אנשים יותר. קשים שים

השא וזאת בכלל, ושומרון יהודה את להחזיר
 בעם, השרים, בין גדול בילבול ויש — לה

 פשוט כן. ולהסביר. לבוא צריך — במרכז
המצב.״ את להסביר

הצב זו להיות שהולך מה אבל •
בראש־הממשלה. אי־אמון עת

 המון ויש שלך, הכוח את להקטין במעמדך,
זה. את לעשות שיטות

 שלי? בחיים במתנה משהו לי נתן מישהו
לתפ המערך (מועמד ניצן, את למשל, תראה,

 וההסכם המקומי). השילטון מרכז יו״ר קיד
לו שיש אומר הוא הערבים. עם חתם שהוא

שלי
 לטובתו. מתגייס שחל משה אבל כישורים,

 הוא שבו הערבים, עם חתם שהוא ההסכם והנה
 של יחסי לייצוג להביא היא שמטרתו אומר

 איתם מרכיב שהוא נגיד אז הערביים. הקולות
 שני יהיו שלערבים יהיה והמצב קואליציה,
 יתן הוא מה, אז שליש. עצמו ולו שלישים,

 המקומי השילסון הנהלת השילטון? את להם
שלא!" בטח זה? את יישם והוא בידיהם? תהיה
ההסכם? לך יש מאיפה •

 המצולמים. העותקים מעל מחייך לוי
בדרו־לא־דרך.״ ״הגיע.
 ואתה מעורבת, ראש־עיר אתה •

הערבים. את מכיר
״כן.״

להסבם? איתם להגיע אפשר •
כל.הפ את אראה כאשר דיעה אביע ״אני

 בתנועת־הח־ אני ועכשיו המערכת. של סיפס
היא עכשיו, שלי, התנועה של והריעה רות.
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