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 הגדול הסכום בגין למישפחת היה מניין
י ספורות שעות בן ערב על להוציא הזה,

 שאכן רבים כספים כמובן, היו, אולם
 של מדי־הלבן אל המדינה. על־ידי הוצאו
 הכחולים מדיהם הצטרפו פלאזה מלצרי

 את לאבטח שבאו שוטרים, עשרות של
הת את ולכוון חגו, ביום ראש־ד,ממשלה

 תיגבורת נוספה לאלה ביתו. ליד נועה
 ירוקים, מדים עמוסים ג׳יפים שלושה בת
 אלה חמושים שוטרים מישמר־הגבול. של
 בלתי־רצוי מקהל למנוע אמורים היו

 ולחגוג ראש־הממשלה בית אל להתפרץ
תע ללא נותרו הם אך יובלו, את איתו

 שביקשו סקרנים, תריסרי שני מלבד סוקה.
 שם היה לא לבית, הבאים את לראות

 שעברה השנה מן השכנות אפילו כלל. קהל
 לראש־הממשלה, עוגות להביא ניסו לא

 הילדים וגם במלון. להתחרות פחדו אולי
 שנה, לפני פרחים לו שהביאו הקטנים

 בעלת הוזעקה הבית אל והפעם. בא לא
הבי אשר בירושלים, ידועה חנות־פרחים

 ושזירות־פרחים זרים עשרות עימד, אה
הבית. ובפינות בגן שפוזרו

 חיילות גם כמובן, הצטרפו, זה צבא אל
 תיקי את לפתוח אמורות שהיו הג״א,

 והגו- בצד, ישבו אולם ולבודקם האורחות
 ראש של הקבועים הראש שומרי רילות,

 הקשים מימיהם אחד היה שזה הממשלה,
ביותר.

 בכתב, הזמנות נשלחו לא ליום־ההולדת
 ראש־ לישבת ומזכירות עובדי עם והגברת,

הק בהזמנת ארוכים ימים עשו הממשלה,
 האמריקאים התיירים את בטלפון. רואים

 וגם מכירים שומרי־הראש אין בוודאי
 של חבריו־לנשק הלוחמת, המישפחה את

מכי הם אין שנה, 30מ־ יותר מלפני בגין
 את לקבל להם הבטיחה בגין עליזה רים.
 כך ועל-ידי הבית, בשער האורחים פני
 מעל ולהפרידם האורחים את לזהות גם

 נראתה לא בגין עליזה אך סתם. סקרנים
מיל ספורות דקות למשך השער. ליד כלל
 ״לזה :שאמרה חסיד״ בתה מקומה את אה

 היא גם אבל לא,״ ולזה להיכנס, לתת
שבפנים. האורחים אל להצטרף מיהרה
 האצ״ל, מוותיקי אחד הציל המצב את

 וקרן החרות תנועת בגיזברות כיום העובד
 הדלת, ליד עמד הוא טהורי. דויד תל־חי,

 אלה את הכנים. שהכיר, מי כל ואת
 ושהתעקשו זכר, לא או הכיר לא שטהורי
 לבקש נאלצים הראש שומרי היו להיכנס,
 נכנסו פתק, על שמם את רשמו להמתין,

 מבני־המיש- אחד אל ופנו הבית תוך אל
 מכר, הוא האיש אם לוודא על־מגת פחה

 תורם חשוב, אמריקאי חבר־לנשק, ידיד,
 המשתוקק נודניק סתם או תל־חי, לקרן

הממשלה. ראש חשבון על חינם לאכול
 עם שבו שומרי־הראש כאשר פעם, מדי

 ליד עגומה סצינה פרצה שלילית, תשובה
 פרופסור, שלי הבן ״אבל בנוסח: השער,

 — להיכנס?״ לי נותנים לא אתם למה
הרא מהבחירות חרות בשביל מצביע ״אני

״שלי הבן של הסנדק היה בגין שונות, ! — 
 דרישת לו שיש לראש־הממשלה ״תגידו

 מכניס שהוא ותראו מניו־יורק, מג׳ק שלום
המקום!״ על מייד אותי

״גועל-נפש,
ת;״ המסיבה א הז

 בעל אותם. הכיר לא בגין ממישפחת • י שאיש למרות שנכנסו, כאלה גם יו
 בירושלים בן־יהודה ברחוב חנות־בגדים

 נו־ של היהודי הרב אל בחנותו התוודע
 בגין. ביקר שבה ניימיץ שאת־המטוסים

 ליום- הוזמן במטוס, לארץ הגיע הרב
 חנות־ בעל את איתו והכניס ההולדת,
 פרדסן הוא מכנם, ועדה אריה הבגדים.

 עסק- והיא פתח־תיקווה בעיריית העובד
 בגין את .מכירים אינם בלונדית, נית־ציבור

 לירושלים טרמפ נתנו הם אבל טוב, כל־כך
 שהיה ברמן, יצחק חבר-הכנסת לידידם,

 שבא היחידי הליברלית המיפלגה איש
 שכל למרות ראש־הממשלה, את לברך

הוזמנו. הליכוד של חברי־הכנסת
 כולו. הוזמן בארץ הדיפלומטי הקורפוס

 והיא לדיפלומטים, חולשה יש בגין לעליזה
 דיפלומטיות במסיבות להשתתף אוהבת
 ובני־מישפחותי־ שגרירים בביתה ולארח

 שגריר שלושה: רק באו מאלה אך הם.
ב קנדה שגריר לואיס, סם ארצות־הברית

 וזקן קנדה, על ספר לבגין שהביא ישראל,
השגרירים. את שייצג הדיפלומטי, הסגל
מ כולה. התייצבה לא הממשלה גם
 שר־הפנים רק בא המפד״ל שרי
 :בחוץ הנאספים לעבר שקרא בורג, יוסף
תי?״ מכירים לא אתם ״מה, זבולון או

 לבוא, התעצלו אבו־חצירא ואהרון המר
 ד״ש שרי גם מלוד. וזה מבני־ברק זה
 ייגאל בגין, של סגנו :מלא בהרכב באו לא

 אחריו ומייד הבאים, מראשוני היה ידין,
 אולם כץ. אברהם שר-הרווחה גם הגיע

 בוודאי חשב תמיר שמואל שר־המישפטים
 עדיין בגין לבין בינו האחרונה שהסולחה

 ראש־ את לברך שיבוא כדי מספקת אינה
 בתל- עסוק היה עמית ומאיר הממשלה,

אביב.
 משתתף אינו מודעי יצחק שר־האנרגיה

 בתו של הטראגי מותה מאז במסיבות
 להישאר ביכר לוי דויד ואילו הראלה,

 אמנון הגיעו רחוקים ממקומות בבית־שאן.
 לירושלים הגיע כי שסיפר חיפה, איש לין,

 כהן, יגאל וכמוהו ליום־ההולדת, במיוחד
 קאופמן חיים וח״כ כהן מתל־עדשים.

 :הליכוד סיעת כל בשם מתנה לבגין הביאו
 על־ידי שצוייר כפי בגין, מנחם של דיוקן
על בית־ינאי, ממושב פרגסון בשם צייר

 פרגסון ראש־הממשלה. של צילומים פי
 כמתנה, לבגין הציור את להעניק סירב

 התמונה את לרכוש נאלצה הליכוד וסיעת
לירות. 15,000ב־

 של ועדת־ההוץ-והביטחון ראש יושב גם
מת הביא ארנס, משה הפרופסור הכנסת,

 שהיה חריף, משקה של קטן בקבוק נה:
 ורוד. בסרט וקשור ציבעוני בנייר עטוף

 ח״כ בונבוניירות. לבגין הביאו השאר כל
 סיפרו את במתנה לו הביא יצחקי יצחק

 הולצ־ שימחה אבי־הפצועים ואילו החדש,
 שישה הביא הוזמן, שלא למרות שבא ברג,

 וחפיסות-מסטיק קורצ׳אק יאנוש על ספרים
בגין. של לנכדותיו

להת יכול לא שיצא חרות מאנשי אחד
 כבר בגין ממעריצי שהוא ולמרות אפק,
 גועל־נפש, היה ״זה הפטיר: רבות, שנים

הזאת.״ המסיבה כל
 שמרו אנשים ודחוק. דחוס היה בפנים

 ומשקאות, אוכל לחטוף כדי אחת יד על
 לגונן כדי המרפק, או השנייה, היד ועל
שהח אחרים של דחיפות מפני עצמם על

 על בשר קוביית או כוס אחת ביד זיקו
פכסם.

תמיד; ״איתך
ם!״ באש במי ו

כא רק החלה האמיתית שימחה ויץ
ב ראש־הממשלה, לבית הגיעה שר י י

 האצ״ל, לוחמי קבוצת מוניות, של שיירה
וכש בתל-אביב, התיקווה שכונת מוותיקי

 אלה ציפורי. מרדכי םגן־שר-הביטחון הגיע
 גרעיני־חומוס מלאי סירים עימם הביאו

 יספיק,״ לא האוכל אולי ״כי מבושלים,
 את עימו הביא וציפורי מצב־רוח, והמון
הבריא. גרונו

 לו מוחא וייצמן, עזר שלו, כשהבוס
 והחל המיקרופון את ציפורי נטל כפיים,
 שירי טהרת על בציבור שירה מארגן
 המופיעה זמרת בריקדות. עלי כמו האצ״ל

הסוכ מטעם חדשים עולים בפני בתשלום
 ראש־הממשלה, לפני להופיע התנדבה נות

נכדו עם הזמרת, עם יחד וציפורי חינם,
 בני- חבורת ועם הממשלה ראש של תיו

והאח בגין של המובהקים מצביעיו הכרם,
 שלו, המפורסמת האופנועים לשיירת ראים
 בני בעיני דמעות שהעלתה בשירה, פצחו

הלוחמת. המישפחה
 היה והרעש מההמולה התרגש שלא מי

 הגיע הוא דיין. משה שר־החוץ, דווקא
 את לחץ פנימה, נכנס רחל, רעייתו עם
 ליד רגע התעכב ראש־הממשלה, של ידו

 יחד למסיבה שבא רובינשטיין, אלי עוזרו
 להסתלק ומיהר התינוקת, ובתו אשתו עם

למכוניתו. חזרה
 ששירי אלטלנה, איש לנקין, אליהו
 ראש- נס תחת הלוחמים ומיפגש המחתרת
במ המשקאות עושר גם ואולי הממשלה,

 גדולה, התרגשות לידי אותו הביאו קום,
 :לבגין הבטיח בנאומו נאום. לשאת ביקש

ובמים!״ באש תמיד, אתך נלך ״כולנו
החו מרבית כבר היו בערב תשע בשעה

 עשרות כמה רק לבתיהם. בדרך שוב גגים
 התיקווה, שכונת ומאנשי האצ״ל מוותיקי

 שכבר פיתאום ״ומה רחוקה דרך שעשו
 הממשלה ראש עם נשארו הגענו,״ רק נלך,

איתו. לחגוג והמשיכו
 מאות את אורזים החלו פלאזה מלון מלצרי
 השולחנות עשרות את מקפלים המגשים,
שנות והכוסות הצלחות אלפי את ואוספים

בשטח. מתגוללים רו
 מאחרוני נפרדת בגין מישפחת בעוד
 הלילה, לשנת ומתכוננת ועולה אורחיה
 במלאכת להתחיל פלאזה מלצרי התכוננו

ה לביזבוז אילמים עדים הכלים, הדחת
גדול.
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