מישיבתה מלכותית
)המשך מעמוד (33
תל-אביב ,שלמה ).צ׳יץ׳( להט ,כנראה
מפני שהגיע ללא אשתו .ראש־עיריי,ת ירו*
שלים ,טדי קולק ,כלל לא בא לברך את
חברתמיפלגתו־לשעבר ,יצחק בבון ,ביומו
הגדול .טדי היד .עייף ,כפי הנראה .שעה
קודם־לכן יכלו יותר ממיליון צופים בטל 
וויזיה להבחין יפו ,כשהוא יושב ביציע
האורחים בכנסת ומפהק לתוך המצלמה,
מבלי לטרוח כלל להסתיר את פיו בידו.
אט־אט החלו גם האורחים האחרים
מתפזרים .כאשר נותרו רק כמה מאות
אנשים פזורים על הדשא המוצף אור,
ידידים אמיתיים או סקרנים שהחליטו
למצות את חוויית החלפת הנשיאים עד

תומה ,התגלתה לפתע תמונה מופלאה.
נעה קציר סיפרה עוד קודם־לכן לאו 
פירה בבון  :״חלמתי עלייך סלילה .חלמתי
שאת עומדת כמרכזה של מסיבה גדולה,
עם מוסיקה והרפה אנשים וילדים.״ והנה,
לפתע התגשם חלומה של נינה קציר .לפתע
התגשם ■חלומם של כל ואותם ישראלים ש 
צפו — מרחוק ובקינאה — בבית הלבן
הנוצץ ובוושינגטון ,עמום האירועים התר־
בותיים-הברתיים-מו0יקאליים ,כפי שהיה
הבית הלבן כזמנם של גץן ווג׳קי קנדי.
יצחק נבון ניגש אל התיזמורת כדי להו 
דות למנצחה ולנגניה .ילדיו רצו בעיקסו־
תיו ,הצלמים אחריהם ,אופירה הצטרפה
אף היא והקהל הסתדר כחצי־גורן ממול.
נמצא מי שהביא כמה כיסאות שעליהם

שני מנצחים

מנצח תזמורת צה״ל ,יצחק )״זיקו״( גראציאני ,אשר
שוחח עם הנשיא נבון בשפת הלאדינו ,גילה לפתע את
ארז בן הארבע כשהוא ניצב לו ח על דוכן־המנצחים .גראציאני שיתף אותו במלאכתו.

שובבות ירדס

כבר בקבלת־הפנים הרישמית הראשונה שלהם ,היתוו
אופירה ויצחק נבון את אופיו החדש של מישכן הנשיא.
את זמנם חילקו שווה־בשווה בין לחיצות־הידיים והברכות לבין סישחקי־השתובבות.
התיישבו נבון וילדיו .לפתע נעלמה או 
פירה ,וחזרה כעבור דקות אחדות כשהיא
מלווה את אמה הקשישה ,שרה ,אל מקום
מושכו של בעלה הנשיא .חמותו חיבקה את
ראשו ׳ונשקה לו.

גיגה חלמה
על אופירה

* ! ו !  ! ! ,אשת הנשיא היוצא ,נינה
 1 1 -4 1 1קציר ,התעייפה מהעמידה,
חלצה את נעליה ואחזה אותן בידה.
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ך ראציאגי המשיל לנגן עם התיז 
^ מורת שלו .ארז הפעוט מיחד אל ה 
חצוצרות וחטרומבונים ועזר לחיילים־נגנים
לנשוף .נירה בת החמש פנתה אל המתופף,
״סילקה״ אותו מעם תופיו וחבטה במקלות-
התיפוף על תופייהעור ועל המצילתיים.
היא הצליחה להקים רעש גדול עוד יותר
מארז .האח הצעיר התקנא ,נטש את ה 
טרומבון ומיהר אל כן־ד,נשיאות של התיז־
מורת .גראציאני מצא לו לפתע עוזר על
רובן הניצוח.
הכל שפע מוסיקה ,אור ,נשים ואנשים
יפים .המלצרים החלו משרתים את האור 
חים כשהם נושאים את המגשים בצעדי
ריקוד .כני המישפחה ,של יצחק ושל או 
פירה וקומץ ידידים קרובים ,התאספו סביב
הנשיא לתמונה מישפחתית־מלסותית על
כיסאות שהוצבו על הדשא.
המחיצות הוסרו .הגינונים הנוקשים-
מכופתרים של בית הנשיא נעלמו כלא־היו.
הקהל סגר את המעגל .דומה היה שהכל
משתתפים במסיבה מישסחתית גדולה ו 
חמה .הוו ■שפיזימו עם התיזמורת ,אחרים
צחקו בקול .הזמרת של התיזמורת נטלה
את המיקרופון ושרה ,ואליה הצטרף חלק
מהקהל.
הראשונים שהתעייפו הוו האורחים ,אח 
ריהם נירה ׳וארז .אופירה ויצחק ׳נבון ,למ 
חות שהיה זה חיום הגדוש ביותר בחייהם,
כאילו ביקשו להאריך ולמתוח אותו עוד
ועוד ,למצותו עד יתום .הם המשיכו לטפל
ביאורהיהם ,להשתעשע עם ילדיהם ולהתנשק
עם הקרובים.
הסייגנון החדש ,הצעיר ,סיגנון בית קנדי,
כבש את מישבן נשיאי ישראל כבר בערב
הראשון לכהונתם של הנשיא והגברת ה 
ראשונה ,יצחק ואופירה נבון.

1 1 1 7 1 '11׳  11 *1 * 1נירה בת החמש קינאה בהצלחותיו המוסיקאליות של אחיה הצעיר,
 - 1 - 1 1 ! ! ■ 411י * סילקת את המתופף הקבוע של תיזמורת צה״ל ממקומו והחלה
מקישה על הכלים בקצב התיזנוורת שהמשיכה לנגן .המתופף נראה עומד בצד.

 711 " 11*111ך !  | | 1 1 1 | 1עוד קודם שהלך ארז לנצח על התיזמורת ,הוא ניסה את
 1414 ! 1 .1 4 1 1 11411כוחו בנשיפה בטרומבון .החייל־נגן ,יחד עם אופירה ,ניסו
לעזור לו להפיק צליל מהכלי וכשהצליח ,אמרה אופירה  :״הוא עוד יחתום קבע.״

