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לפני נאמה כהן התימנית. לעדה בת כהן, גאולה ח״כ

 קם מהבימה וכשירדה הכנסת, בטרקלין הרב הקהל
 בנאומים אופיין כולו הערב ידה. את ללחוץ בגין

במושבו. סבלנות בחוסר לנוע לקהל גרמו אשר ארוכים

 המליאה אולם התחיל מדבר, בעודו
 נראו רבים חברי־כנסת להתרוקן.

 במהירות ניירותיהם את אורזים
 השעה המקום. מן להסתלק ומזדרזים

 לכולם נכונה ועוד ערב שעת היתה
 להשתתף הוזמנו הם ארוכה. תוכנית
 התימנים, עליית לציון המרכזי באירוע

 הכנסת בטרקלין להתקיים אמור שהיה
במליאה. הנאומים גמר אחרי מייד

 תעסה־גלזר ח״כ היו הערב מארגני
 למוזמנים הכינו והם חשאי. וח״ב

 גם לבסוף שהיתה ארוכה תוכנית
מייגעת.

 הבימה סביב התיישב הרב הקהל
 הגיע, הכנסת לחברי ראשון המרכזית.

 כמעט בשקט, פרס. שימעון כרגיל,
 הנושא בכיסא התיישב בהתגנבות,

הגיעו אחריו הבימה. מול שמו, את

|1ך ן| | | | |  הגיע פרס שימעון \
רא־ הכנסת לטרקלין 1 1
 בכיסא התיישב הוא כדרכו. שון, 1[

 עד וחיכה שמו, כתוב היה שעליו 11
החשובים. המוזמנים שאר שיגיעו 1!
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 לאורח־ לחכות נאלצו הם אך ההופעות, את להתחיל ורצו הכנסת
 כשכולם באיחור הגיע הוא בביתו. עת באותה שהה אשר בגין מנחם הכבוד,

הבימה. מול לו המיועד בכיסא והתיישב במקומותיהם ישבו כבר

הדיונים תום עם לביתו נסע בגין מנחם ושבת לשבת.
שהוזמנו האורחים, כל הכנסת. במליאת ■ # ■1

בטרקלין התאספו לארץ, התימנים לעליית שנה מאה חגיגות ציון לטקס

 העיף ממקומו, קם בגין נחם *ץ
ט כ מ  אולם את ועזב לצדדים זריז ^/
 זמן באותו היה האורחים יציע המליאה.

 זרמו רבים אנשים לפה. מפה מלא
 ישבו חשובים הפחות — פנימה

 הזכוכיות, מאחרי ביציע־האורחים
 היו האלה האורחים העיתונאים. ביציע

 לבושים קטני־קומה, ורובם צנומים
 המגלה רחב, כשחיוך בגדיהם במיטב
 את מציף צחורות, שיניים של שורות
 ציון טקס להתחיל עמד בכנסת פניהם.

לארץ. התימנים לעליית שנה מאה
 כיחכח סבירור, מנחם הכנסת, ירר
 הישיבה את לפתוח עמד הוא בגרונו.

 רצוי המאה חגיגות ״את המיוחדת:
פתח תימן,״ ליהודי בהצדעה לחתום

 סבידור של הקצר נאומו אחרי סבידור.
 שר־החינוך, סגן לדוכן־הנואמים עלתה
 לערה בת שהיא תעסה־גלזר, מרים

 על היסטורית סקירה ונתנה התימנית,
 ״לחמנו בארץ־ישראל. התימנים
 ״בפלמ״ח, אמרה, כולם,״ בשורות
 מצאו התימנים ובהגנה. בלח״י באצ״ל,
 נוער בחברות — מקום בכל מקומם

 וכהנה כהנה ועוד ובקיבוצים,״
התימנית. העדה מנפלאות
 מן תימני ח״כ לדוכן עלה אחריה

 ״זוהי ואמר: חשאי, יהודה האופוזיציה,
 שכולם ולעם לכנסת כבוד תעודת
 חולמים של קומץ נס על מעלים
 ציונה שהגיעו למציאות, חלום שהפכו

בדרד־לא־דרך.״


