
המישפחה

לכתו כלולותיך, אהבת נעוריו, חסד לו .זכותי
מנחת לה אמו מוקשים...״ זוועות נאוץ

 ומוליך בזרועו אוחז זאב, בנימין בגין, של בנו
 הקבורה טקס אחרי מכונית־השרד, אל אוחו

 לבושה למצלמה- גבה עם מימין, בירושלים. שבהר־הזיתיס בבית־העלמין
 ני׳צבוז חמיה בתו לאה. בגין, של הצעירה בתו נראית אפור, בבגד
התמונה. של הימני בצידה הלבן, השיער בעל הגבר מאחורי מאחור, מעם

כגין מ:חם ה הממשל אש• ף
ב לארוחת־ערב לצאת עמד 1

 סם היהודי המנהיג, של חברתו
 היהודית הקהילה אנשי רוטנברג.
ל עמדו עיר־הסרטים של התוססת

 ולשמוע ראש־הממשלה עם היפגש
 את בצור. האסון על פרטים מפיו

 בקומה בגין של סידרת־החדרים
 ש־ פלאזה סנצ׳ורי מלון של 19ה־

 מאולפן- הרחק לא בסנצ׳ורי־סיטי,
הקי העשרים המאה פוקס הסרטים

אנשי־ביטחון. טבעת פה
ב בנוח. הרגיש ראש־המסשלה

בקהי רבים מעריצים לו יש זו עיר
 חבורת־המע־ בראש היהודית. לה

 תד מפיק בלייזר, פיל עומד ריצים
ליור ושעת־טלוויזיה ננית-דדיו

 יזרעאל העיתון ובעל וליהודים דים
 פניו את לקבל תיכנן בלייזר מוריי.

 כשעשרות המלון, בפתח• בגין של
פר עליו מרעיפים יהודיים ילדים

 ר ישראל דיגלוני ומניפים חים
ארצות־הברית.

 ראש- שעמד לפני ספורות דקות
 הגיעה המלון את לצאת הממשלה

 היה הקו על מהארץ. שיחת־טלפון
 ראש־הממשלה, של הבכור בנו

 עם לדבר ביקש הוא זאב. בנימין
 ראש־הממשלה, של האישי רופאו
 להעביר ביקשו הוא גוססמן. מרווין

 שבגין אחרי רק לבגין. הידיעה את
בנו. עם דיבר הידיעה, את קיבל

 על- באהבה שכונתה בגין עליזה
 ״אלה,׳׳ מקורביה ועל־ידי בעלה ידי

 תחילת מאז מאוד. חולה אשד. היתד.
 מאושפזת היתה אוקטובר חודש

ב בעין־כרם, הדסה בבית־החולים
 ראש־הממ־ נמרץ. לטיפול מחלקה

 ככל מיטתה ליד לשבת הקפיד שלה
 — האחרים בני־מישפזזתה יכולתו.

 בנותיה כלתה, בנימין־זאב, בנה
 של אחיו למתי, (הנשואה חסיד.
 של אחותו ולאה, מילוא) רוני
 ישבו כולם — הלפרין רחל בגין
בתורנויות. מיטתה ליד

ביקורו את פעמיים ביטל בגין

אש של הקשה מצבה בגלל בזאיר
האחרו הימים בעשרת אולם תו.
ב שיפור־מה חל מותה שלפני נים

 עד בהבינה בגין. עליזה של מצבה
 לאר־ בעלה של מסעו חשוב כמה

ו פתק לו רשמה היא צות־הברית
 כדי הנסיעה. את ידחה שלא ביקשה

ב ניתוח עברה נשימתה על להקל
לדבר. יכלה לא ומאז צווארה,

 כמה עד לספר יודעים מקורביו
 ראש־הממש־ ההחלטה. עליו קשתה

 אולם חשוב, היה מסעו כי ידע לה
מ אותו הטריד אשתו של מצבה

ולנ אותה לעזוב חשש הוא אוד.

 רופאיה על-ידי שוכנע לבסוף סוע.
הש מצבה כאשר כעת, דווקא כי

ה לנסוע. יכול הוא במעט, תפר
 עשה לבעלה עליזה שכתבה פתק

שלו. את הוא גם
 לשיל- הגיעו שביום בגין, מנחם

 עמד אופוזיציה, שנות 30 אחרי טון
̂  במצודת ההיסטריים מעריציו מול
לך ״זכרתי אשתו: על ואמר זאב

 בגין עליזה ביקשה שס בהר־הזיתיס, הגרדום עולי שלהסברס בין
 מאחוריו בגין. מנחם ראשיהממשלה בעלוב ניצב להיקבר,

 בחמישה לבית־הקברות הובאו המוזמנים מאות פורוש. מנחם אגודת־ישראל ח״ב עומד
שהוטמנה אחרי נחסמה. בית־הקברות אל המוליכה הדרך כאשר ממוזגייאוויר, אוטובוסים

 והשליך החברה־קדישא, איש מידי את־החפירה את בגין מנחם נטל רעייתו, ישל גופתה
 ואנשי־ מישמר־הגבול אנשי שוטרים, מאות היו בבית־הקברות גס הקבר. תוך אל קומץ־עפר

 * הצפופה הקבוצה מן בית־תקברות אל שבאו הרבים האנשים את להרחיק שדאגו ביטחון,
לקבר. להתקרב לאחרים גם ניתן התפזר, ההלוויה שמסע אחרי רק הרישמייס. המוזמנים של
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