
בגין מנחם
 נותן היה העתיקה ברומי פנאט ך*

 לערוך המנצח, למצביא מייוחדת רשות 1 י
ברחו הגדול מיצעד־הנצחון הטריומף, את
 משדה־הקרב. כמנצח שב כאשר העיר, בות

 שלו, הפתוחה בכירכה ניצב היה המצביא
 מסנאטד מורכבת שהיתר. תהלוכה בראש

 מביא היה שאותם ושבויים, חיילים רים,
עבדים. להפכם כדי עימו

 עוזריו אולי או ועוזריו, ראש־הממשלה
 ברחובות טריומף לערוך החליטו בלבד,

 שברומי בעוד אולם לכנסת. בואך ירושלים,
 ברחובות, ההמונים עומדים היו העתיקה

 לקבל מתייצבים היו נבבדי־המימשל וכל
 לכבודו קבלת־הפנים היתד. הקיסר, פני את
 השלום חתימת טכס לאחר שחזר בגין, של

 לא ההמונים לגמרי. שונה בוושינגטון,
 המתינו לא ואף ירושלים, רחובות את מילאו

ניי כעשר לעיר. בכניסה לגיבור-היום לו
במהירות נוסעות צופרות, מישטרה דות
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משוה החוזר מנצח קיסר להבות כמו תוכנן הכד
 רק בגין. של היחידי הליווי את היוו רבה,

 כלל בדרך המיועד במקום לכנסת, בכניסה
 שמחאו־ צעירים כמה ניצבו למפגינים,

 אותם מחאדכפיים יותר מאוחר כפיים.
 למרות נבון, יצחק המדינה, לנשיא צעירים

מוושינגטון. בא לא שהוא

 אתה ״זכיר,
\״ תמותה בן

 בן־גל, (״איזי״) יצחק צין־־הכנםת, ף*
שה כדי ביכולתו אשר כל את עשה |/

 צה״ל, של יחידה במיקצועיות. יבוצע טכס
 את דיגלה המדים, גווני כל את שכללה
 כשאגרופיו בגין את ליווה וקצין נשקה,
 ראש־המפד לאחור. משוכות וידיו קמוצים

המיסדר. את סקר שלה

 התמקמו המוזמנים. בימת היתד. ממול
 ועיתונאים סדרנים פקידי-כנסת, יותר בד,

 אנשי כל כימעט אישים־חשובים. מאשר
 חברת־כנסת להוציא נעדרו, בכנסת המערך

ה האופוזיציה מיפלגת אשל. תמר אחת,

במעון יחידה
בתמונה הנראית

ה סיעת של היחידה הנציגה
אשל, תמר ח״כ היתה מערך

אבידר. יוסף (מיל.) האלוף הסטודנט עם חד
סו נמנע ר ב

הקוקט■ במסיבת המארח י־׳יה

 שמיר, משה הכנסת, יושב־ראש
 בוושינגטון, בגין בפמליית שהיה

הטכס. לאחר במישכן שנערכה יל

 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, גם לטכס, הגיעו צה״ל אלופי כל לאוים אוויר
 שניים ריכזו תשומת־הלב את אולם בו. נכח לא איתן, (״רפול״)

 זאב האלוף חיל־הים, של החדש והמפקד עיברי, דויד האלוף חיל־האוויר, מפקד :שבאו
נבון. וגד פירון מרדכי והאלופים־רבנים אורלי אברהם האלוף בטכס היו מלבדם אלמוג.

 הטכס, את להחרים החליטה לא גדולה
 לעלות למיותר זאת חשבו פשוט חבריה

 ספסלי- על לשבת כדי לירושלים, במייוחד
 כל לא גם לבגין. ולהריע מחוספסים עץ

 העייפות הגיעו. הליכוד של חברי־הסנסת
 היכתה האחרונים השבועות של המצטברת

בהם. גם
 הוא מכך. מוטרד היה לא בגין אולם

 שלו, התיאטרלית הרצינות במלוא עמד,
 יצחק הכנסת, יושב־ראש רעייתו, ליד

 ומזכיר- מוושינגטון, עימו שהגיע שמיר,
 זקוף בגו קיבל לורד, נתנאל הכנסת,

נאם. כך ואחר החצוצרות של התרועה את
 ליד ניצב ברומי, שנערך המקביל, *בטכס

ב ללחוש היה תפקידו שכל אדם הקיסר
 תמותה!״ בן אתה ״זכור, הקיסר: אוזני
 הלחשן תפקיד את כזה. לחשן היה לא לבגין
 נשיא- יותר, מאוחר עצמו, על קיבל

 שכח לא לבגין ברכה בנאום המדינה.
 :במדינה בעיות עוד קיימות כי לו, להזכיר
 פער־ כלכליות, בעיות חברתיות, בעיות

 ואיכות־חיים. שיכון צעירים, זוגות חברתי,
 שלו. הפרטי הלחשן את אהב לא בגין

 גם בירך הוא בנאומו, נבון פתח כאשר
 לא הוא בגין, נאם כאשר בגין. עליזה
 אופירה נשיא-המדינה, אשת את הזכיר
נבון.

היוגיס_______ס
להמריא סירבו

 הופתע לא איש אחד. נואם עוד ןייהיד!
חלבי א־דין נור הדרוזי שהשייך מכך, 1


