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מהכנסת. להלוויה^הישר בא איתן

 אחרי מחפשות עיניו הפתוח, קבר
מכרים.

 לומר רבין יצחק סיים כאשר
 סימן מעין היד, זה הספדו, את

נשמ ברקע ההלוויה. טקס לסיום
אר שימחה המספיד של דבריו עו

מחלי החלו כבר הבאים אך ליך,
 וברכות. טלפונים כתובות, פים

 עשו וכמוהו עזב, ראש־הממשלה
 ובמילואים. בשירות אנשי־צבא

 נעלמו, ארליך של עוזריו אפילו
 • כאשר אותם לחפש נאלץ והוא
דבריו. את לשאת סיים

 הקבר על במהירות הונחו הזרים
 מ־ ביקשה אביבה האלמנה הרענן.

 וראש תבכה, שלא קרובת־מישפחה
 (״צ׳יץ׳״) שלמה תל־אביב עיריית

 בין חיפש רב, באיחור שבא להט,
 יוכל למי עדיין, עזבו שלא אותם
שלום. לומר

 לשעבר, האשכנזי הראשי הרב
 לקבר בסמוך שעמד גורן, שלמה
 הגופה, הטמנת אחרי מקרוב ועקב

 המקום את עזב הוא נאום. נשא לא
הצעיר. נהגו בלווית במהירות,

 מפקד לשעבר טולקובסקי, דן
 ב־ נוכחותו את ניצל חיל־אוויר,

ב־ ארון לשאת כדי בית-הקברות
שסאת פגישה

שלמה (מיל׳) סגן־אלוף את שכס בטפיחת לשלום רך

 מפקד הוא אף שהיה טליק, הצנחנים. מוותיקי באום,
 אריק של לצידם ולחם ששת־הימיס במילחמת אוגדה
הידיים. מלוחצי רבים אליו משך יפה, ואברהם שרון

 הל* לפני שנערכה אחרת, הלוויה
יפה. של וויתו

 בן- יצחק מישמר־הכנסת, מפקד
 הטקס כל לאורך לעמוד נאלץ גל,

מתו יצא ולא המוזמנים, ברחבת
 פיקוד־הדרום, מפקד לעומתו, כה.

 לשולי להתחמק הצליח ארז, חיים
מכרים. עם ולשוחח בית־הקברות

 מט, דני החיילים, קבילות נציב
למו הפך הבאים, מראשוני שהיד,

במ קצינים של לרגל לעלייה קד
 ׳שר־התיקשורת, אליו. שניגשו דים

 קרוב־קרוב התקרב ציפורי, מרדכי
 מסביב שעמדו המכובדים, לרחבת
לקבר.

 לצידם עמד מימון דויד האלוף
 שבאו כופיות, לובשי ערבים של
 מישמר־ה־ מפקד להלוויה. הם אף

 איב־ שחייליו בר, צבי ניצב גבול,
 צדדיו, מכל בית״ד,קברות את טחו
 הנעשה את הזמן כל בעיניו בדק

מסביב.

 דקל, מיכאל שר־ד,חקלאות, סגן
 קשר לה שיש צביה, אשתו, עם בא

 יפה. מישפחת עם רחוק מישפחתי
 יעקב כלכלה, לענייני שר-ד,על
 כשהוא לבית־הקברות בא מרידור,

 שלום, ראובן האישי, בעוזרו מלווה
 הנוכחים עם לשוחח מבלי ועזב

 נמוך־ השר של ראשו גם במקום.
האידי עמיתו נאמן, יובל הקומה
 הרחק לא נראתה יפה, של אולוגי

מהקבר.

 נמשכות היו החבריות השיחות
להח התחיל אילמלא רב, זמן עוד

באי צריכים היו ואילמלא שיך,
 עד — לעיסוקיהם לחזור ר,ד,לוויה
הבאה. להלוויה

 להלוויה בא תקופה, באותה יפה, של ומפקדו הימים
ידיים. מללחוץ פסק לא הוא רבים. בחברים ופגש

 הראשונים בין בא זורע (״זרו״) מאיר (מיל׳) האלוף
 חבר־ שהיה ומי מעגן־מיכאג, מקיבוץ זרו להלוויה. י י

 בהלוויה פגש הוא בצבא. משותף משירות יפה את הכיר כנסת,
מהם. ואחד אחד כל ליד לשיחה והתעכב משותפים, חברים

שר־ עוזר לשעבר בן־נתן, אשרהיפה אושר
בגר ישראל ושגריר הביטחון

 התייצב הוא יפה. להלוויית באיחור בא ובצרפת, מניה
■ צפריר ציון : צילומים בטקס. מרחוק והביט בצד, מעט
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 רמטכ״ל לרבין, הקבר. אד המובל בארון מביטים ■**■■■■
אביבה האלמנה ליפה. מישפחתי קשר גס יש ששת־הימים, מילחמת

 על וסיפר הקבר, ליד הספד
 כשברקע עוזבים רבים -החלו דבריו אחרי אותו. הכיר שהוא כפי יפה

ארליך. שימחה ושר־החקלאות, סגן־ראש־הממשלה דבריו את נושא


