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מס שהוא ביד־ושס, שלו הביקור בעזרת

 אולם היהודים.״ על בילי אחיו מדברי תייג
 את רק אלא בילי, את הזכיר לא קארטר
באח שהתגלו אושוויץ של האוויר צילומי

אמריקאי. בארכיון רונה
 קיברו זמן. היה לא ולמלווים לקארטר

 להם. המתין הסמוך בהר-הרצל הרצל של
הו החילות מכל חיילים של סדרות שתי
 המתינו שם הקבר, אל קארטר את בילו

 ענק פרחים זר נושאות שוטרות שתי לו
 להניח הכללים, פי על עליו, היה שאותו

ש לפני קלה שעה הרצל. של קברו על
 בהר- בית־חעלמין רחבת אל קארטר הגיע

 הכל בבהלה. הכל לפתע נתקפו הרצל
 :נשכח אחד חשוב פרט אך וסודר, אורגן

 בהולה יצאה מישטרה מכונית הפרחים. זר
במהי שהוכן פרחים זר לרכוש כדי לעיר,

 שתי כי מישהו טען אחר־כך שיא. רות
 יפות די אינן בזר, האוחזות השוטרות,

 קארטר. את המלווה הצלמים צבא בשביל
 בעיני יותר, יפות אחרות, שוטרות שתי

מקו את לתפוס הוזמנו המישטרתי, הטעם
 על האחרון הרגע של חזרה ולערוך מן

 באיפור צבועה אחרת, שוטרת הטכס. כללי
 שלה, בת־המיצווה בחגיגת אינדיאנית כמו

הרצל. קבר של האורחים ספר ליד ניצבה
 במקום פשטו קארטר שהגיע לפני עוד

 חמישה קבר את לבקר בא ״הוא הבדיחות.
 לשער בהתכוונו מישהו אמר הדולאר,״

 לירות. 100 ההרצל, שטר לעומת הדולאר
 מאיר. לגולדה מתגעגע קארטר ״אפילו

 בגין, עם שעות הרבה כך כל שישב לאחר
 אמרה קיברה,״ את גם יפקוד בטח הוא

 להתייחד שגמר לאחר ואמנם, אחרת. בדיחה
המדי חוזה של קיברו מול ברך בכריעת

 הופכת בדיחה עוד כי היה נדמה נה,
 המכונית, אל פנה לא קארטר למציאות.

הגדול. הקברות בבית אחר לכיוון אלא
מין מי  הז

ת ! א מי
 אינו היעד כי התברר מאד מהר ך ^
 ז׳בוטינס־ זאב של קיברו אלא גולדה, יי
 ההכרה את קארטר עשה זיכרו שעם קי,

 של בביתו לכן, קודם ערב רק הראשונה
 של קיברו ליד העמידה כדי תוך בגין.

 בסמוך, ״כאן, לקארטר: בגין אמר הרצל,
רו היית ז׳בוטינסקי. של קיברו גם נמצא

 כאורח.מנומס, קארטר, ז״ אותו לפקוד צה
 הביקור חשוב בגין מנחם למארח כי הבין
 כאשר מייד. והסכים מורו של המבר ליד

מיו בוודאי יבקש לארצות־הברית יחזור
ז׳בוטינסקי. על כתוב חומר לו למצוא עציו

 וקאר־ בגין של דרכיהם נפרדו הרצל בהר
 הממשלה, בקריית ללישכתו פנה בגין טר.

 הזוג ובני לביתה הוסעה בגין עליזה
 באבו־טור. הסקוטית לכנסייה פנו קארטר

 לבוא, ספורים עיתונאים רק הורשו לכאן
הידו הקארטרים, הצלמים. — מהם ופחות

 במייו־ דתית רגישות בעלי כאנשים עים
לבד. להיות רצו חד,

 קל יום להיות היה צריך יום אותו
 רו־ מארצות־הברית. הנשיאותית למישפחה

ביק בנין, עליזה עם יחד קארטר, זאלין
 ירושלים, שמבשרת הקליטה במרכז רה

 קצרה, עבודה פגישת נקבעה לנשיא ואילו
 הממשלה ראש עם הצהריים״, לשעת ״עד

 בשעה בגין. של במישרדו השרים, וצוות
 עומדת התוכנית כי התבדר בצהריים אחת

 פלאדה מלון של מכוניות שיירת להשתבש.
 ראש-הממ- במישרד ארוחת־צהריים פרקה
בדיו קצרה הפסקה ערכו השרים שלה.
 ואחר־כך האוכל על ממש התנפלו ניהם,
הס הקצרה העבודה פגישת לעבודה. חזרו

הצהריים. אחר בחמש תיימה
 היתה הביקור של הכותרת מגולות אחת
 שאותה החגיגית, הארוחה להיות צריכה

 במישכן לקארטר נבון יצחק הנשיא ערך
 נערכה איד ברור לא היום עד הכנסת.
 השא- תחת זו לארוחה המוזמנים רשימת
 שברור מה הכנסת. של המפורסמים גאלים

 מיש- את ״מאשימה״ הנשיא שלישכת הוא
 ואילו המוזמנים רשימת בעריכת רד־החוץ

 הובאה הרשימה כי טוען מישרד־החוץ
 ישבו באמת חשובים אישים הנשיא. מבית

 שרים מישרד־החוץ, של זוטרים פקידים ליד
 וביטוח, ממון אנשי עם בשולחן התחלקו
האו אך רב, בהידור מודפס היה התפריט

 שטרן אייזיק הכנר לגמרי. בינוני עצמו כל
שהו לפני הרגישה, בנגינתו לבבות הרעיד

 יאות בלתי בקפיצות עינבל להקת פיעה
המעמד. לגודל
 קאר־ על עבר לעייפה עמום יום עוד

 המישפחה סיירה שבו היום זה היה טר.
 ל- נכון למחרת העיר. באתרי הנשיאותית

 בפני ונאום מעייף דיונים יום קארטר
הכנסת.
ירושלים. כיבוש את השלים ג׳ימי
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