
מחבר נפרדים ופוס הילל ,יעקוב• ברעם, משל, רביו, עופר: של ארונו מיל
ת, ממלכתיות להלוויות ניגוד ד  הפ־ לא קודמו
 חגרתי, לאירוע עופר אברהם שר־השיכון של זו בה ■■
קים אלה עם אלה ציבור אישי נפגשו שבו  ובלחי־ בחיבו

 ובמנוד־ראש מושפל במבט הבל נפגשו הפעם צות״ידיים•
ם שבו תל״אביב, עיריית בגיין נוגה. ט התקיי האש טק
ת למרות כליל, דומם היה כבה, שמילאוהו. האנשים מאו

הילל, שלמה שר״המישטרה, התקשר קודם־לבו יום
 תל- עיריית ראש עם טבט, לענייני ועדת־השרים ראש
 המישפחה בקשת על״פי בי והודיעו להט, שלמה אביב

 בתל־אביב. המנוח השר של ההלווייה טכס יתקיים
 ואת הארון העמדת את לאפשר מצ׳יצ׳ ביקש הוא

 צ׳יצ׳ אולם היכל״התרבות. ברחבת טכס־האשכבה קיום
ת לערוך התעקש  בהזכירו העיריה, בבניין הטכס א

תל־אביב. טגן״ראש״עיריית בזמנו, היה, עופר בי להילל
ם ליד הועמדה לצלמים מייוחדת מוגבהת בימה מקו

 לבני הדבר משנודע אולם הארון• מול המישפחה, מושב
 מבקשים הם בי לשר״המישטרה הודיעו עופר, מישפחת

ם שיימנע  טבס״האש- במשך העיתונות עם קשר בל מה
 בימת הועברה מגבוה הוראה על־פי וההלווייה. בבה

ם הצלמים מקו חק ל  בלל ניתן לא שמטנו מאד, מרו
ת או המישפחה את לראות  ראש־ עמד עליו הדוכן א

הטפד. לשאת רביו יצחק הממשלה
 העצוב. ביומם מאד מלוכדים היו עופר משפחת בני
 ורחל, מיכל הבלות, שתי ונדב, קובי דן, הבנים, שלושת

 לרגע. הירפו ולא בזה זה החזיקו שושנה, והאלמנה
ם, במישקפיים עיניה את ביסתה שושנה  וראשה בהי

 השפיל נדב בחלל. בהו ודן קובי צד. אל מצד התנודד
 4קובי של אשתו מיכל, ואילו שפתיו את ונשך ראשו

בעלה. כתף על נשענת כשהיא בבכי מיררה
ידידו- אליאב, לובה ח״ב עמד המישפחה מאחורי

שושנה. של כתפיה את וחיבק עופר, של מנוער
 אחר- הילל, בתחילה זה. אחר בזה הגיעו השרים

להתבלט. כמתביישים בצד ועמדו שם־טוב, בך
ם הגיע אחרי״הצהריים וחצי שתיים בשעה רק מקו  ל

אחרי מייד לאה. אשתו על-ידי מלווה ראש־הממשלה,
 קדיש, אמר קובי, שהבן, אחרי רק גולדה. הגיעה הם

ושר״הביטחון. קציר אפרים המדינה, נשיא גם הגיעו
הל ועיני המצלמות עדשות מול  הרב, האבלים ק

ה של פניהם לבשו לעופר, אחרון כבוד לחלוק שבא
ת והעסקנים הח׳׳כים שרים,  על לאבל מעבר ויגון. קדרו
 היה ניתן ארוכה, כיברת״דרך עימם שעבר ידיד, של מותו
מחרטה. הבעת את לחוש

 באחריות, נושא שהוא מהם, אחד בל חש באילו
 לשים עופר בחר בה הדרך על שתהא, כבל קטנה

לפרשתו. קץ
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מישמו־הננסת ם יד צ ל נש המתכסה קיברו מור עופו אברהם של ובניו אשתו


