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 לו אמרנו ״לא ושגיאות. גימגומים רצוף
 היה שהוא בגלל עליו, חושבים אנחנו מה

מ גרשון, אחר־כך הסביר עלוב,״ כל־כך
 של נאומו ואומנם, כהן• גאולה של חסידיה

 שלא — הנייר מן נקראה שמרביתו בגין,
 כל נעדר — ראש־הממשלה של כהרגלו

 שמוסר אלה מסוג דיווח מעין והיה ברק,
 ישיבות אחרי ■נאור אריה הממשלה מזכיר

הממשלה.

 כדורבנות דברימ
הידיד מאלמגת

הממ מישיבת דיווח מסר אכן בגץ ^  בישיבה שאירע כל סיפר לא הוא שלה. ו
 נגע לא זו בישיבה בוקר. באותו שנערכה

 על שלו תגובתו את רק מסר הוא כלל.
ש הלאווים שלושת על סיפר הישיבה,

החלטת ׳תהיה שזו בהנחה למצריים, העביר

יו להיערך ■שעמדה בישיבתה הממשלה
ה את לסיים מיהר בגין אחר־כך. מיים

 של נאומו באמצע למקומו. וחזר נאום,
 שב־ (״אברשה״) אברהם לאולם נכנס בגין

אומ הוא חרות. הנהלת יושב־דאש טרמן,
 המישטרה, אך קודם־ילכן לבניין הגיע נם

 אנשי־ ושאר יומישמר־הגבול הג״א אנשי
 זאב, מצודת על שסגרו למיניהם ביטחון

להיכנס. לו הניחו ולא אותו זיהו לא
 שר־הביט־ לאולם נכנס דיחריו דקות ■כמה

 :ולשבת לעלות לו הציעו וייצמן. עזר חון,
 בשורה והתיישב סירב הוא אולם הבימה, יעל

 הלב את לאכול רוצה לא ״אני הראשונה.
 אל בהתכוונו למלוויו, הסביר ארנס,״ של

 שניהל זעדת־החוץ־והביטחיון ראש יושב
 בלא- פטור אולם הבמה. מעל הושיבה את

 שישב יצחקי, יצחק ח״כ אי־אפשר. כלום,
 פלסטיק כוס למלא מיהר הבמה, בשולי
לעזר. והגישה מהבמה יריד במיץ,

שלא שרון. אריק עלה בגין אחרי

ש השלטים הכריזו בוגד♦" גץ ף•
■ /  ויישובי גוש־אמונים חברי נשאו /
 של בפיתחה וההתנחלויות, רפיח פיתחת
 של מכוניתו נהג בתל־אביב. זאב מצודת

הת שם למצודה, שהגיע ראש־הממשלד.
 מרכז ישיבת האחרון הראשון ביום קיימה
ל המכונית עמדה כאשר נדהם. חרות,
 אלק- היישוב בן צעיר, לעברה זינק היעצר

ה של הקידמי המישטח יעל והשטתח נה,
 קפא הנהג, ליד שישב שומר־הראש מכונית.
 ארוכות שניראו שניות, ׳כעבור במקומו.

מ שיומרי־ראש כמה לעברו זינקו כנצח,
ש אישים׳ על לשמירה המיוחדת היחידה
 ארוכה שעה כבר לראש-יהממשלה המתינו

מהמכונית. אותו והורידו קודם־לבן,
 מן יצא ונרעש, חיוור עצמו, בגין מנחם

ל לו שנועדו התלאות אולם המכונית.
 המפגי־ קהל מעבר החלו. רק ערב אותו
 ביצים. עשרות כמה לעברו הוטלו ינים
ל מיהרו אותו, ׳שליוו שיומרי־הראש ישני

מהבי נפגע לא בגין בגופם. עליו סוכך
הנז במהירות. הבניין לתוך ׳ונדחק צים,
 כחולה חליפה :׳שומרי־הרואש שני של קים

כליל. שהוכתמו חום ומעיל־עור
האו בתוך הבמה יעל בגין מנחם כשישב

 כאולם־חתונות, משמש שבדרך־כלל לם,
 לאי־הניעימויות מתגעגע שהוא היה דומה

חיל כהן גאולה של חסידיה בחוץ. שחווה
 כולם וקריקאטורות, עצומות כרוזים, קו

 תקפו לבמה שעלו הנואמים נגדו. מכוונים
 עשו ביו שתמכו ואלה רבה, בחריפות אותו
 של מפלגתו כישרון. ללא או נחצי-פה זאת
י הגב את לו הפנתה בגין  בקריאוית־ הן -

 בתרועות והן הזילזול ביחס הן הביניים,
הצב שבכל יברור היה אם-בי — למתנגדיו

בבגין. התומך השקט הרוב ינצח עה

שה בגין מנתם שר מחסידיו אותו רהשתיק מ
י ----------------------------------

 הוא עצמו. בגין היה הנואמים ראשון
 כמו אפור, ■נאום ונשא הדוכן על עלה
נאום ערב, באותו חולניים שיניואו פניו,


