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4 /1 1  נאום בחירתו אחרי קרא כולו, וסמוק נירגש שהיה רבין, הממשלה. 11^1
אמר. אבחר,״ שלא למיקרה נאום גס ״הכנתי שייבחר. למיקרה מראש הכין אותו מהכתב,

 ברזות ציבעוניים, פלונים קצת ם **
 וחתיכות משרוקיות מיאירות־עיניים, ^

 ועידת־ להזכיר המעמד היה יכול כמיני,
 ה־ אחת ישל לנשיאות מועמד של מינוי

בארצות־הברית. מיפלגות
 ■נעדרת־ כימעט־חגיגית, היתד! האווירה

כש ידידותי, כדורסל !במשחק כמו מתח.
 ברור יתרון יש הקבוצות שלאחת ברור

 באיזה רק היא והשאלה יריבתה, על
 התפייסות, ישל רוח הניצחון. יהיה הפרש

 אולם על נחה וקירוב-לבבות השלמה
הקבו הזירה — לשעבר האוהל תיאטרון

 — מיפלגת־ד,עבודה !מרכז להתכנסויות עה
 היו האישית והיריבות הקינאה שהשינאח,

 בהזדמנויות בעבר ו0י שהתבלטו התכונות
אלו. מעין

ה המרכז ׳חברי לעצמפם חירשו עכשיו
 כאילו ניראו שרובם והימסורקים, מגולחים

 החגיגי, המאורע לכבוד ;מהאמבטיה יצאו
בקדיאות־ביניים. להתבדח ׳אפילו

לפנינו! יעלו שהמועמדים רוצה ״אני

 בימי ׳אפילו נשמעו לא כאלה וקילוס ישבח
תנועת־ד,פועלים. של תור־הזהב

 בבחינת היו לא רביו יצחק של ממליציו
 יהיו מי לראות חייכו הכל אולם אפתעה.
 שרצה פרס, שכן פרס• שמעון של ממליציו

 רצה כולה, המיפלגד, של מועמדות להיות
 ימליצו לשעבר מפא״י חטיבת אנשי שדווקא

 י המרכז. בפני עליו
 אלוף־ של בדמותם כאלה שיניים ימציא הוא
 את שאיבד שכול אב גרנית, ישראל מישנה

 דיין ושמשה יום־הכייפיורים במילחמת יבנו
 ושל ;הביטחון משרד כמבקר למנותו ביקש
 שאיבתם המייפלגה, מצעירי חריש מיכה
הע רבין של הראשי תומכו שריר, ליוסי
שכנגד. לצד אותם בירה

 לפרס ביויגריאפי הספד נאום נשא גרינית
 מנה הוא בילעם. מעשה עשה חריש ואילו

 את לשכנע כדי פרם של מגרעותיו כל את
לב כדאי ה׳מייגרעות שלמרות מפא״י אנשי

 קרא ספיר,״ של סוכן בטח ״הוא בו• חור
תומ־ שני ״עוד לעברו, המרכז מאנשי אחד

א

הדוור!״ עם... זו התחתנה שלבסוף עד
 נושמת שימיפלגת־ד,עבודה היה נראה
 אחרי לו שזכתה מהחופש נהנית לרווחה,
 ושילטיון מישטר־החטיבות מעליה שהוסר

ב אותה שהוליכו הישישים הפטריאדכים
השנייה. העלייה בימי עוד שניחרשו תלמים
 לרשת * הדיאדוכים של תורם הגיע עתה

 להיות הוד, שאמור יומה השילטון. את
 וקרבות־דמים פילוגים מלווה מכאיב, ניתוח

לפחות — להיות הפך השלל, חלוקת על

 — ׳ממלכתי תפקיד לו ותעניק מהשייכחה
 רחבה. ■תנועה של למנהיגה בדלילה הפך

 ׳מיספר ומים י לפני שעוד פרס, ושמעון
 שיל ועושר,־דברו נושא־כליו בחזקת היה

 בזכות למנהיג בן־ייום הפך — דיין משה
עצמו.

 היו פרס של המושבעים חסידיו אפילו
 ב־ יזכה כי להמר ההצבעה לפני מוכנים

 תיאר לא איש המרכז. חברי מקולות 3370
היה שפירושם ,4670ב־ יזכה כי לעצמו

שהפ למרות מאושר קורן פרס, שמעון שר־ההסברה11 ש ה המנצח
 מקולות 467,ב־ שזכה העובדה רבין. עם במירוץ סיד

בצמרת, 2 מיספר לאיש אותו הפכיה מרשים, ניצחון עבורו היוותה המיפלגה, מרכז חברי

 אחד יבין ההבדל מה לשמוע רוצה אני
ב הקשיש סורקים מרדכי יתבע לשני!״

ב אותו שיסע ומישהו לסדר־היום, הצעה
 תציו־ פה, יזה ימה פתאום? ״:מה קריאה:

!״ ? ׳גת־אופנה
ל הממליצים שורת עלתה לאחר־ימכן

 שהית- המועמדים, שני של בשיבתם ספר
 ה־ לראשות המועמד תפקיד על !מודדו

ודברי ׳מיפל׳גת־׳העבודד״ מטעם ׳ממשלה

 אחוז.״ 100 של רוב יקבל ורביו כאלה בים
 יצחק ח״ב היה המצב את שהציל מי
 שבחיו את סיפר מיקסים שבנאום נבון,

 נאום אותו את נושא הייה ״אילו פרס. שיל
 הצירים, אמרו פרם,״ על ולא עצמו על

 הממשלה לראשות כמועמד נבחר נבון ״,היה
 על אמיר עצמו פרס ושמעון בעיות.״ כל בלי

 הבחור על הסיפור את מזכיר ״זה :הנאום
לנערתו, אהבה מכתבי הרבה כך כל שכתב

 רעות ידידות, של לימיפגן למראית־עין,
ושיתוף־פעיולה.

 מיספר ׳שבועות לפני שעוד ירבץ, יצחק
 כמי מפניו, בירח שעתידו כמי נחשב
תחלצו ש הזקנה ההנהגה לחסדי שזקוק

 של צבאו למצביאי שניתן כינוי *
 ה־ את ביניהם ׳שחילקו מוקדון אלכסנדר

מותו. אחרי שילטון

בו. בחרו מפא״י חטיבת חברי שמחצית
 ברוב רבץ נבחר בו הזה, הסופי המעמד

 מיפלגת־ד,עבודה של למועמדת 547:־ של
 מהלכים של תוצאה היה הממשלה, לראשות

 קודם- יום ■מראש. חזויים בלתי והתפתחויות
 מיפילגית־העבודה מרכז התכנס כאשר ■לכן,

 כי היה נראה עדיין הראשונה, לישיבתו
 עקשנית מילחמה תהיה הדיאדיוכים מילחמת

׳ומרה.

מוע־ על שלו שנאום־ההמלצה נבון, יצחק 1ך1(|71
| | | . | | \ | | ״  מלאכת־מח־ היה פרס שמעון של מרותו |

ההצבעה. תוצאות ׳היוודע עם אכזבה ׳בארשת ריטורית, שבת

במרכז ההצבעה תוצאות על ההכרזה לפני רגע פרס, שמעון מול (מימין) רבין יצחק 11:1 111 ך
1 1111 1 1 /1 1 1 1  רבין, יצחק נבחר לפיה ההצבעה, תוצאות כבר ידועות כשלשניהם מיפלגת־העבודה, 1

אותם. ומברכים שניהם ידי את לוחצים במיפלגה החטיבות כל חברי פרם. שמעון על־פני קטן ביתרון
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