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 של ישיבת־הפתיחה אחרי קהה ה ל
העשירית. הכנסת י

 חברי־הכנסת את הזמין נשיא־המדינה
 חברות־הכב־ רעי את לא (אך ורעיותיהם

 במישכן־הנשי- צנועה לקבלת־פנים סת)
אים.

 נבון ואופירה יצחק תפסו היעודה בשעה
הב את לקבל כדי בכניסה, מקומם את

 כל עם ולהחליף ידיהם את ללחוץ אים,
כמקובל. מילות־נימוסין, כמה מהם אחד

 הופיע המכריע, כרגע ואז,
 ראש־ בגין, מנחם חכר־הכנסת

היוצאת. הממשלה
מובן כדבר לכך, מוזמן להיות מבלי

האלטרנטיבה?
 — הנשיאותי הזוג ליד התייצב מאליו,

 — !שהופיע חבר־כנסת כל בשוחה. כראשון
 הוא כבעל־בית. ידו, את בגין לו הושיט

נהנה. בשיחה, פתח חיבק׳ ידו, את לחץ

 הנשיא מרוגז. הסמיקה גבון אופירה
 הרגיש לא בגין אך נזעם. כנציב־מלח עמד
מאושר. קרן הוא בכך.

 וחסרת■ קטנה כאפיזודה כך,
 חדי■ חכרי־הכנסת שרק חשיבות,

העוב התגלתה כה, הכחיגו עין
הפו המציאות שד העיקרית דה

המתחרים שני :החדשה ליטית

 הם הישראלי הציבור על הגדולים
נכון. ויצחק בגין מנחם עתה

הוס1ט ניצחון
 נשיא-המדינה אין האחרונים ימים ף
 בארץ, ונד נע הוא שמריו. על שוקט ׳■י

 הציבור, את מברך בנקודות־תורפה, ;מופיע
עדינה. ותוכחה נועם דברי משמיע

אפ נשיא-המדינה, היה לולא
פוליטי זהו כי לחשוב היה שר
 מערכת־כחירות. כשיא קאי

נפלו כאשר בקריית־שמונוז, הופיע הוא

 רבין שיצחק בעוד פצצות־הקאטיושות. שם
 עוינים, ביטויים של מטר מול שם עמד
 האוכלוסיה, מן קשה סבל לוי דויד ואף

 וב־ כגיבור בכבוד־מלכים, הנשיא התקבל
 כשהופיע בגין־בגין, שצעק הקהל מושיע.

 ומבויים, חטוף לביקור ראש־ד,ממשלה שם
וביראת־כבוד• בלבביות לנשיא הריע

 בפ״תחת־דפיח הנשיא הופיע מכן לאחר
 להחזירו יהיה בגין מנחם שעל האיזור —

התוש בעיני כאוב. במהלך הבא באביב
 וההפקרה, הנסיגה את מסמל בגין בים,

 התייחס הנשיא ואילו הבגידה. לא אם
דיעות השמיע לא הוא בהבנה. אליהם

 לחרוג שלא מאוד נזהר הוא — פוליטיות
 למיפלגות מעל העומד כנשיא, מתפקידו

 אך — ורעיונית פוליטית למחלוקת ומעל
 בעל מבין, אדם הנה כי חשו בעלי-שיחו

הזולת. בצער המשתתף חם, לב
 נעליו את הקהל חלץ בגיבעת־אולגה

 כאילו רגליו, את נישק הנשיא, של וגרביו
 מיזרחי. סולטאן או מארוקאי מלך היה
 יצחק מוזר. שנראה דבר בכך היה לא

 אבריו, רמ״ח בכל המיזרח איש הוא נבון
 אצלו כטיבעיות נראות מיזרחיות ומיחוות

בגין. אצל כמו שלא —
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1 הבאה? המהפכה את ״צג המדינה נשיא האם נוס? במקום בגין? נגד
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