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לחייו. על אותו ונישקה בגין אל מייד רצה וכשהגיעה מאוד עליזה היתה

 חברי שבין התימנים השימחה, חתני
 גאולה חשאי, תעסה״גלזר, — הכנסת

 היו אחווה של גדולים חיוכים כהן.
 כל התיישבו לבסוף פניהם. על שפוכים

 התימנים כשקהל מלפנים החשובים
 לא הם וחיכו. מאחור מקומו את תופס
 של שאורח־הכבוד לפני להתחיל יכלו

 את יתפוס ראש־הממשלה, הערב,
 יאלצו שכולם התברר אז מקומו.
 בגין מנחם ארוכה. שעה עוד לחכות

 הדיונים, תום עם הכנסת בניין את עזב
 מביתו. שישוב לו לחכות צורך והיה

 מלווה הגיע, הוא ואז חיכו. וכולם
 האישי ובמזכירו שומרי־ראש בחבורת

 סוף־סוף קדישאי. יחיאל הבלתי־נפרד,
החלה. והחגיגה במקומו בגין התיישב
 את המכבדת חגיגה בכל וכמו
 של בסידרה נפתחה היא עצמה,

הרדיו איש חובב, משה המנחה, נאומים.

 העדה יוצא הוא גם והאהוד, הוותיק
 לכל זה אחר בזה קרא התימנית,
 לאומה: דברם את לשאת הנואמים

 גאסח, יוסף הרב סבידור, מנחם
 כהן, גאולה ח״כ רצבי, יהודה פרופסור

בגין. מנחם וכמובן פרס שימעון ח״כ
 חברי־הכנסת ובעיקר בקהל, אנשים

 התימנית, לעדה כבוד לחלוק שבאו
 שהתחילה לפני עוד לפהק, התחילו

 ידועים התימנית העדה בני התוכנית.
 לשתף רצו והם שמחים, כאנשים

 רצו כולם האומה. גדולי את בשימחתם
 להראות מה היה לכולם להופיע,

 היא ומפוארת. ארוכה היתה והרשימה
 מסורתיים, תימניים ריקודים כללה
 וכמובן עינבל, להקת של הופעה קטע

 הגדול, וסולימאן דאמרי שושנה
 נראו לאט־לאט. אשתו. עם שהופיע

מפהקים, חברי־כנסת ויותר יותר
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כדמות התגלה שרון דן. אורי ובעוזרו בשומרי־ראשו

 בכיסא במקומו, שהתיישב ברגע ביותר. פופולארית
 שהיו רביס אורחים עליו עטו הבימה, בצד קיצוני

לבקשות. ברצון נענה שרון חתימה. ממנו וביקשו במקום

 בכיסאותיהם באי־נוחות מתנועעים
 החלו אנשים ממש. נרדם אף וחלקם
 המנחה, לעבר ייאוש תנועות לעשות

 יכלו שלא אלה שבתוכם, והאמיצים
 מן בשקט פרשו מעמד, עוד להחזיק
המקום.
הראשונה, השורה מן המכובדים רק

 היו רבי־עוצמה שזרקורים אותם
 וללכת. לקום יכלו לא אליהם, מכוונים

למקומו צמודים להישאר נאלצו הם
תיגמר. שהחגיגה עד ולחכות תיהם

 הערב במשך טרחה הטרקלין בצד
 את להכין מראש־העין, קרטה מזל
התימניים־המסורתיים. המאכלים כל

 אורחים לשם התגנבו הערב במשך
המזון. על ועטו משועממים

 כולם נסו החגיגה, שנגמרה ברגע
 והאורחים הצעירים ורק החוצה בבהלה

 המזון את לאכול כדי נשארו התימניים
השולחנות. על מוכן שהיה הרב

■ סרגוסטי ענת

 התימנים נדב■ חובה כד■ לצאת
התחרטו הם סוף בלי נמשך כשזה

ח רגב ואחיו רביב מראש־העין. לוי רביב לילד נושק בגין מנחםבטבע נשיקה ך1 \ ממנו וקיבלו לראש־הממשלה ושש החמש בני הילדים שני שניגשו אחרי |יי 1\
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מסורתיים. תימניים ריקודים של ומשעשע מרענן קטע נתנו הילדים ממנו. גם לנשיקה התימנית. העדה בנות שתיהן כהן, גאולה וח״כ צפירה ברכה הזמרת מימין: לראש־הממשלה.
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