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אבמולנס שהוביל אותם לבית־החוליס המר
כזי לקבלת חולים ,כאשר ניסה הרופא

להצמיד תחבושת לפיצעו הפתוח ,צרחה
אתל בפעם השנייה ,סטרה לרופא ,נאבקה
עימו מרוב י כאב מטורף.
כי בשביל אתל ,כמו בשביל כל בגי־
קנדי׳ לא היתד ,זו אלא מערכה אחרונה של
טראגדיה כימעט־אינסופית ,שהחלה הרבה זמן
לפני הרצחו של ג׳ון קנדי.
★ ★ ★

שרשרת שד אימה

*** ו ש לו! ק נ די ידעה תמיד את החיים
כתערובת מכאיבה של ניצחונות מזהי
רים ושל טראגדיות מחרידות.
גם השבוע היכר ,המוות בפיסגת־הניצחון
— עת הודיע הסנאטור הצעיר ) (42על
ניצחונו בבחירות המוקדמות בקליפורניה ב
שיעור של  47אחוז לעומת  43ליריבו ,ה־
סנאטור יוג׳ין מק־קארתי.
אז ,דווקא אז ,קם בהמון המשתולל מ
שמחה ,במיטבה מלון אמבסדור שבלוס־
אנג׳לס ,פליט ירדני צנום בן  .24״איש קטן
עם אקדח קטן,״ כפי שהוגדר אחר־כך.
סירחאן בישארה סירחאן 'לחץ על ההדק
— וחמש יריות ,שנשמעו כמו זיקוקי־די־
נור פעוטי־ערך ,החרידו את העולם•
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לאחיו

הסנאטור רוברט קנדי נפל על ריצפת־ה־
בטון .כדור אחד פילח את מוחו .שני חדר
לחוט־השידרה מצווארו .שלישי פגע בכתפו.
אחות ניצלה אך בנס מן היריות של המת
נקש ,כשעמדה ליד בובי .בינתיים התנפלו
על סירחאן הנאבק שני בושים :רייפר
ג׳ונסון ,אלוף אולימפי לשעבר ,שהוא אהד
מידידיו של בובי; ורוזבלט גרייר׳ כדורגלן
מיקצועני ,אף הוא מחסידיו .הם פירקו אתן
האקדח מידי הירדני ,החזיקו אותו בעזרת
גיל בארי ,איש אף.בי.איי .לשעבר ושומר־
ראשו של בובי ,שמעולם לא נשא אקדח.
״אנא ,אל תזיזו אותי,״ מילמל בובי .מי
שהו החזיק את ראשו הפצוע .אשתו ,אתל,
צרחה בהיסטריה ודחפה אותו .אחר־כך ,ב־

בהלוויית בעלה ,הנשיא הנרצח ג׳ון פיצג׳רלד קנדי ,ניצבת האלמנה ז׳אקלין קנדי,
בין האח הצעיר טדי )מימין( לבין רוברט )״בוב׳׳( קנדי )משמאל( ,הדומה להפליא
הגדול ,שנהרג בהיותו בעיר הטכסאסית דאלאס ,על־ידי מתנקש שירה בו.
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׳!* ■^ ■**ייי** ■ ■**ייי
ך* שושלת של אילי־ההון הצעירים,
|  1היפים והמוכשרים ,המאירה את זירת ה
מדיניות האמריקאית במאור בלתי־רגיל של
סרט הוליבודי מתקתק ,אפופה — מאח
רי הקלעים של הצלחתה האגדית — במעטה
של כאב ושל אימה.
מאז ירש דור־הקנדים הצעיר ,ליד הזר
קורים ,את מקומו של ג׳וזף ,מייסד ה
שושלת המודרנית ,ושל אשתו רוז — אירעו
האסונות הבאים:
• ב־ 1944ניספה ג׳וזף קנדי הבן ,כש
הטיס מפציץ בריטי מעל לגרמניה ,ב־
מלהמת־העולם השנייה.
>• כעבור חודש נהרג בקרב ,על אדמת
צרפת ,בעלה של אחת הבנות של השו
שלת ,המארקיז לבית הארטינגטון ,שאשתו
קאתלין נשארה בודדה.
• קאתלין עצמה ניספתה בתאונת־מטוס,
גם היא בצרפת ,ב־.1949

• ב־ 1958נהרגו הורי־אשתו של בובי
קנדי ,ג׳ורג׳ סקסל ואשתו ,כשמטוסם נפל.
• באוגוסט  1963נהרג בנו של הנשיא
ג׳ון קנדי ,פאטריש בובייה קנדי ,יומיים
לאחר לידת־הפג שלו.
• ג׳ון קנדי עצמו ,נשיא אוצות־הברית,
נרצח שעה שנסע בתהלוכת־ניצחון ברחובות
דאלאס ,טכסאס — מדינתו של יורשו ,אז
סגן־הנשיא לינדון ג׳ונסון .זה אירע ביום
שלא יישכח באמריקה ובעולם :ה־ 22בנו
במבר .1963
י• הצער הסודי ,הגדול ביותר של ה
משפחה נעוץ דווקא בדמות חיה :רוזמארי,
אחת מחמש הבנות של ג׳וזף ,המאושפזת
במוסד למפגרים ,מאז ילדותה• .
• ואילו הזקן ,אבי־השושלת ג׳וזף ,קי
בל לפני שש שנים שטף־דם במוח ,משותק
חלקית מאז ,מתקשה לדבר.
־^ך

״גאון המשפחה!"
ול הטראגדיה האישית המחרידה של
אתל ושל בובי קנדי ,ניצבה טראגדיה
אישית של דמות פחות־מפורסמת :המתנ
קש בן ה־ ,24סירחאן בישארה סירחאן.
סירחאן נולד ארבע שנים לפני מלחמת
העצמאות הישראלית ,בשכונת מוצררה —
השוכנת בין ירושלים החדשה לבין העיר
העתיקה .״הוא היה גאון,״ נזכר השבו©
בישארה סירחאן ,אביו ,בשיחה עם כתב
העולם הזה .״טירחאן למד כל דבר הרבה

| ה  1 | ? 1ו 7שוב ניצבת האלמנה בין שני הגברים :אבל הפעם זוהי אתל ,אשתו של בוב,
 0 1 1 ^ 111שנרצח בדרכו אל הנשיאות ,כשמשני צריה :ג׳ו ,בנה הבכור בן ה־) 15מ
ימין( וטדי — הניצב נואש ובוהה בחלל ,כאילו אין הוא יכול להקיף את גודל האסון.

