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שנערך בקוקסייל אדום ■ין ■ ■ ■

 מבידור ההופעה. אחרי הח׳יכיס במיזנון
ידיים. לרחוץ הפסיק ולא מאוד לבבי היה

 )37 מעמוד (רמשך
כבה. משהו ושמח.

ה כל כשימחה. לקראתו קפץ סבידור
 ועד מבורג הראשונה, בשורה מכובדים

חולקים ממקומותיהם, מייד קמו פרם,

 מאושר נראה הרצוג חיים העבודה ח״כ ץ
 שאירננה ומהקוקטייד מהמסיבה ביותר •

 בא הרצוג לכנסת. ליוס־ההולדת הבית יושב־ראש מישפחת
המרקליס. בשולי גם ושתה שאכל אחרי הודכים למיזנון

י**״

1 נלהב נראה לא רובינשטיין אמנון שינוי ח׳כ ? |11 ן1 רובינשטיין במסיבה. שהוגש הישראלי מהיין ■1 י י י
 עלה הוא גם קולאם. אלי הליברלים ח״כ ליד המופע זמן כל ישב

יותר. משובח יין שם למצוא בתקווה הח״כים למיזנון מהטרקליס

כוסית. לשתות הספיקו לברכה ברכה ובין הוח׳כים, האורחים פני את לקבל לידר

באופו עדיין מבוגר, יותר בגין זיציה,
 בכל בגין כראש־ממשלה. בגין זיציה,

 בן- בגין. הרבה תקופה. ובכל מצב
 קצרים, בהבזקים ואשכול שרת גוריון,
 שרת- של בנאום גולדה שוליים. כאילו

 להיכל המעבר בשחור-לבן. הכל חוץ.
 רבץ את בגין. שוב הכנסת. של החדש

 זה פי היה. לא כאילו מזכירים. לא
ז בכלל

 המסך. על עזים צבעים פיתאום, ואז,
 סאדאת. ביקור הגדול. לרגע מגיעים זהו,

 (בגץ! בגין. והרבה סאדאת קצת שוב,
נ) בגיו

להת מנסים במקומותיהם, ישבו כולם
 ליד העיתונאים, עמדו בצד בסרט. רכז

לע התחילו לאט לאט האוכל. שולחנות
שהצ ח״כים, מיני כל לרגל אליהם לות
 בשתי ותפסו מכיסאותיהם, להתחמק ליחו

 קצת לעצמם לעשות ההזדמנות את ידיים
 העיתונאים כל פז. הזדמנות יחסי־ציבור.

־* שם. היו
 כאיש כולם קמו האירוע, כשנגמר

 טוב. כל העמום השולחן לעבר ורצו אחד
 במרפקיהם נאבקו בגין של שומרי־ראשו

הוא המעלית. לעבר דרך לו לפלס כדי

עלי הסתכל הוא לראש־הממשלה. כבוד
 ניגש ולהם, לו מה מבין לא כאילו הם,
מ באיטיות. הסתובב שלו, הכיסא אל

 ד משומרי־ראשו אחד עמד כבר אחוריו
 עמדו שומרי-ראש שני הכיסא, את החזיק

 התיישב. הוא להתיישב. לו ועזרו מלפנים
 עבר אחד מיבצע לרווחה. נשמו כולם

בטקס. להתחיל אפשר בשלום.
הרבה

רכ ת << ע  הכתב גולן, אריה הינחה ה
■ (בהתנד ישראל קול של הפרלמנטרי י

לעי המידע בדף כתוב שהיה כמו בות,
 ה־ של קצר נאום-פתיחה אחרי תונאים).

ההופעה. התחילה סבידור, יו״ר
כי לבן מסך כבו, באולם האורות כל

 הוקרן ועליו שאגאל של הציור את סה
 לתאר היה ואמור במיוחד, שהוכן סרט,

 הסתבר ואז הכנסת. תולדות את בקצרה
 מאוד דבר הם הכנסת שתולדות לכולם,

 לא בסרט, הראשי הכוכב סובייקטיבי.
באומו- בצעירותו, בגין בגין. אלא היה

 וצלע קם פשוט הוא כלום. טעם לא
 שומרי-הראש בחבורת מלווה החוצה,

שלו.
 עמוסים היו שהשולחנות לומר קשה

 היו למדי. צנוע היה האוכל טוב. בכל
סו מיני מכל גבינות, מלאי מגשים שם
 בשבט ט״ו ופירות קרייקרים קצת גים,

 מסוג ישראלי ויין קלה שתיה יבשים.
 יותר לנקר לא כדי מאוד, צנוע פשוט.

העם. עיני את מדי

 הסרק- עברי משני הוצבו השולחנות
 חברי- כל הסתדרו פקודה לפי וכמו לץ,

 הער וכל האולם, של אחד בצד הכנסת
 ומשרתים. אדונים כמו השני. בצד בדים
 כמו השולחנות נראו ספורות דקות תוך

 וכולם נשאר לא דבר פוגרום. אחרי
 לא החוצה. דרכם את לעשות התחילו

 שנגמר אחרי יותר, שם לעשות מה היה
 במיוחד. עליזה היתד. לא האווירה האוכל.

ביום־הולדתה. שמחה שהכנסת לומר קשה

אריה בכנסת, הספד״ל סיעת מזכירמישפטית בדיקה
לאורחים. שהוגשו היבשים הפירות את בודק

 גבינות כלל שהוגש המזון טיבעי. מיץ ושתה טעם שכבר שר־הנזישפמיס לידו
טיבסי. ומיץ רקיקים ואדום, לבן יין לנדו־בשבט, כיאה יבשים פירות וצהובות, לבנות
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