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 הפתעה זו היתה לוי. דויד שר־הקליטה
 לכן, קודם פעמיים כבר נאם לוי לצירים.

 אולם משהו. יחדש שהוא להניח היה וקשה
 הקודמות, בוועידות כמו שלא הפתיע. השר

 יושב־ראש לבחירת ההצבעות נערכו עת
 — לוי הציע הוועידה, בסיום התנועה
 לבחור — הבטוח ברוב התקבלה והצעתו

ההנהלה. ביושב־ראש מייד
 תנועת של ירושלמי עסקן סלומון, גרשון

 של כ״קצין־המיבצעים שנחשב ומי החרות
 יום בימת־הנשיאות. אל זינק כהן״, גאולה
 חתומה דרישה סלומון העביר לכן קודם

 לקיים הוועידה, צירי 200מ־ יותר על־ידי
 לדעת ביקש הוא אישיות־חשאיות. בהירות

 כי דרש גם סלומון הזו. הדרישה עם מה
 תינתן כץ, שמואל לבגין, המתנגד למועמד

 בדיוק חברי־ד,וועידה, בפני רשות־הדיבור
הת גם סלומון לבגין. ניחנה שהיא כפי

 הותירה המפתיעה שההצבעה כך, על מרמר
 ביניהם לאולם, מחוץ שלו מהצירים רבים

 באותו עסוקה שהיתר, עצמה, כהן גאולה גם
מוקד. בתוכנית זמן

 ח״כ שהיה מי הישיבה, יושב־ראש אולם
 בדימוקרטיה מכיר מגורי־כהן, יוסף חרות,
 מגורי־ שלו. המנהיג את המשרתת זו אחת,
 סלומון, של טענותיו כל את דחה כהן

 לוי דויד ההצבעה. את לערוך ומיהר
 דקות שתי תוך מתמטי. כפלא התגלה
 שהצביעו קולות 1,349 לספור לוי הצליח
להחרים לאנשיו הורה סלומון בגין. עבור

 שכהן לפני עוד וממושקף, חליפה לבוש
 תחזרי מאיתנו. ״תסתלקי אחת. מילה אמרה

 זעק בתנועה!״ אותך צריכים לא למיטבח,
 בגין, את בעיניו שחיפש אחר ציר לעברה
 יצא בגין אך מתפעל, המנהיג אם לראות
מהאולם. הפגנתי באופן
 גאולה, של דבריה את שמעו הכל לא

 הרעש שלפניה. המיקרופונים סוללת למרות
 קולות נשמעו ושם פה מנשוא. כבד היה

 בשאגות נתקלו הם אולם בה, התומכים
 הביר־ של אגרופים ובד,נפות היריבים ,של

 את תקפה גאולה היריבים. מבין יונים
 כי וטענה הלא־חשאית ההצבעה סיגנון

ול סאדאת לידידו להידמות ״רוצה בגין
 הישיבה, יושב־ראש מכריע.״ ברוב היבחר

 של החדשה המדעיות את שכח מגורי־כהן,
ההשוואה. על להתנצל ממנה ודרש בגין,
 חרות של חבר־כנסת או מוכר, מנהיג כל
 ככל רב, זמן במשך לנאום היה רשאי

 הוגבלו סתם שצירים בעוד רוחו, על העולה
 סתם, כציר נחשבה כהן דקות. לחמש
 האופוזיציוני. המחנה בראש שעמדה למרות
 רבים צירים נזכרו דקות חמש כעבור

 כאשר ליושב־ראש. שעוניהם את להראות
 את נוספות דקות בחמש גאולה עברה
 את מגורי־כהן הפסיק לה, שהוקצב הזמן

 הכנסת, יושב״ראש גם אולם באמצע. נאומה
 לדעת, נוכח באולם שישב שמיר, יצחק
 קשה גאולה שאת אחדות, פעמים כבר

 לנאום המשיכה וחברת־הסנסת להפסיק,
של מאיים גוש דבר. אירע לא כאילו

באפנת״שיק׳
יו־ש האישי השיק את צאיתמ
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ל היופי תחי  מ
פן.. בצמוד לגו

 ויופי רכות נשיות
 פי על גם נמדדים
התחתון. המראה

 את תמצאי אצלנו
ביותר. לך המתאים

וחוף ים בגדי •
כותנות שינה, בגדי •
ותחתונים חזיות •
בית בגדי •

 המידות, ולכל גוונים בשלל
 האופנה: יצרני ממיטב וזאת
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 לשאת כדי הראשונה, בשורה ממקומו מתרומם ראש־הממשלהלבמה בגין
 ללוות ממהר במישקפייס) (מאחוריו שומר־ראש ניאומו. את

 מנחם כהה). בחולצה (במעבר נקדימון שלמה דוברו גם וכך אותו,
בחירה. נאום הוא אף לשאת כץ, שמואל ליריבו, איפשר לא אך ארוך, נאום נשא בגין

 תשעה יכלו לא זאת למרות ההצבעה, את
 מנהיגם נגד ידם והרימו להתאפק צירים

הכמעט־ניצחי.
 בגין, של לאוזניו הגיעו עשהטענות

 בחרות. הדימוקרטיה על להגן קם הוא
 אפשר לב, אמיצי ״היו הקריאות: מול אל

 ומול בחיים,״ ולהישאר בגין נגד להצביע
 שאין כך על צירים, של השבר זעקות

 בגין התמם חשאית, הצבעה מקיימים
 הקהל אל הגב עם ישבתי ״אני ואמר:

מצביע.״ אחד כל איך ראיתי ולא
 האגרופים של שילטונם כי נראה אך

 להתקיים המשיך בגין מחסידי והביריונים
 הגיעה. כהן גאולה כי נודע המיוזע. באולם

 הישיבה, את היושב־ראש הפסיק מייד
 כמחצית אחרי מהאולם. לצאת לכל והורה

 ואיש מאדם, ריק היה האולם כאשר השעה,
 אותו ולנקות ההזדמנות את לנצל טרח לא

 לקראת חזרה, להיכנס הכל נקראו מהזוהמה,
 הכל להפתעת אולם כהן. גאולה של נאומה
 כמו שלא האולם. בפתח סדרנים הוצבו

 דרשו, הם הוועידה, ימי משלושת רגע באף
 שביקש מי מכל כרטיס־ציר לראות לפתע,

 כהן לגאולה כי ידעו המארגנים להיכנס.
 אך הצירים, מקרב אוהדים 200כ־ רק יש

 הם ומאלה הקהל, בקרב רבים אוהדים
הכניסה. את למנוע רצו

לגאול
גאולה את

 גאו- את להתחיל כיסתה כהן אולה ך
 היסטריות בצעקות מייד נתקלה היא מה. ו*
 האולם. עברי מכל בגין, של אנשיו של

מבוגר אדם לעברה צעק שקרנית,״ ״את

 הם כי היה ונראה אליה, התקרב אנשים
 סביב בכוח. מהבמה להורידה מתכוונים

 חלקם אנשים, של חיה חומה נוצרה גאולה
 איבדו שלא מאלה האחר וחלקם מחסידיה

 עזר הכללית. בהיסטריה שפיות־הדעת את
 אשתו לילי, בבושה. ראשו את כבש וייצמן

ב גאולה את נישקה שרון, אריק של
הפגנתיות.

 מההמון גאולה להצלת היוזמה, את אולם
 שר־הביטחון, סגן דווקא נקט ד,משוסה,

 התייצב הוא ציפורי. (״מוטקה״) מרדכי
 את והרגיע הדוחפים את דחף גאולה, לייד

 את לסיים לגאולה נתן ציפורי המאיימים.
ל מחוץ אל להובילה, דאג ואף דבריה,
 חמום- שאף כדי הנאום, סיום אחרי אולם,

 יתקוף לא הימים, משכבר אופנוען או מוח
אותה.

 רבים באולם. הרוחות שקטו בינתיים
ואח בבית, תנומה לחטוף הלכו מהצירים

 ציר בחוץ. שחנו במכוניותיהם — רים
 הצעות והציעו הבמה, על עלה ציר אחר

 הסתייגויות שהביעו היו הוועדות. להחלטת
 בחדר לאולם. חזר בגין נפלו. שרובן

 ספריו את שמכר דוכן ניצב לאולם הכניסה
 דוברו, של סיפרו ואת ראש־ד,ממשלה של

 רבים בגין. על נקדימון, (״נקדי״) שלמה
 תמונות- רכשו ואחרים הספרים, את רכשו
 המנהיג לעבר ומיהרו בגין, של דיוקן

 בצידי בשקיקה. מהם אחד לכל שחתם
 למצוא כסאות, לחבר אנשים התחילו האולם

 גיבורי תנומה. עליהם לחטוף כדי שולחנות,
 של המשעמם והחלק עייפים, היו המכות

 והכלכליות הפוליטיות ההחלטות הוועידה,
 מעטים. אך עניינו מיפלגת־השילטון של

 מנחם של בניצחונו הסתיימה ועידת־חרות
בחרות. ובפילוג ,14ה־ בפעם בגין,
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