
 באופן נחלץ עצמו המנהיג בגין. ממעריצי
בתנו הדימוקרטיה ולהגנת להגנתו סימלי

 הצליח לא גאולה, של נציגה אולם עה,
הישרא הטלוויזיה צוות דבריו. את לסיים

 הותקפו מישעל, ניסים הכתב עם לית,
 שהעזו מפני רק ביריונים, אותם על־ידי

 ועידת- של האמיתיים פניה את לצלם
חרות.

 לא סערות היו השלישי, ביום גם אולם
 חבר עלה כאשר הדחוס. באולם מעטות
 (״גורודיש״) שמואל (מיל.) האלוף חרות,

 בקוראן קרא כי להצהיר, כדי לבמה, גונן,
 התנפל היהודים, את להרוג המוסלמים שעל
 שהציג וממושקף, קרח מבוגר, אדם עליו

 בחייו, הראשונה בפעם שכול. כאב עצמו
 ההורים של זעמם טעם את גורודיש טעם

 משה שנוא־נפשו, טועם שאותו השכולים,
 גייס שכול אב אותו שנים. שש כבר דיין,

בזע גורודיש על והתנפל עצומים כוחות

הב בנאום בגין מנחם !
מניף שלו, הארוך חירות י■

דבוטנסקי. בית״ר, מנהיג תמונת תחת יד

 רק שלי!״ הבן את הרגת ״רוצח, קות:
 המיקצועיים הסדרנים הצליחו רב בקושי

 שומר- בעזרת האיש, את לבלום חרות של
 לשעבר, מחייליו אחד גורודיש, של ראש
 מים לו הגישו אחדים עדי. בשם בחור

 האב אולם יותר,״ תפריע שלא ״בתנאי
 הכללית לאווירה האות את נתן השכול
ערב. באותו

 לבחור
מייד

 לנאום בגין עלה לצפוי, ;יגוז־ ך*
 לנאומו ציפו הכל .8.30 בשעה כבר

 ישיר בשידור יכנס שהוא כדי ,9 אחרי
 הוא יותר. חכם היה בגין אולם למבט,

 את אפילו ועבר משעה, יותר בן נאום נשא
לפתע, הרים, בגין, של נאומו במהלך מבט.
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 גורו־ על להגן מיהרו וצירים סדרנים שלי.״ הבן את הרגת ״רוצח,
 אחד :למטה השכול. האב את לרסן הצליחו רב בקושי רק דיש.

שולחן. על תנומה חוטף ההמונית, מההיסטריה העייף הצירים,

 מוקפת כהן, גאולה
ושומרי־ מעריצים

 בגין את תקפה שבו הנאום אחרי ראש
החירות. מתנועת פרישתה על והודיעה

 :כתוב היה שעליה .כרזה, הצירים אחד
 בגין חיזיון?״ או חזון בית־חורון ״בגין,
 גילה הציר אולם אותו, להושיב הורה

 היתה התקרית מתנחלים. של עקשנות
 סירב בגין אולם בשקט, לעבור יכולה

הטל מצלמות ומול מולו כאשר לנאום,
 ובזויה״. ״משמיצה כרזה מונפת וויזיה

 ניסו נושא־הכרזה, הצעיר על קמו חסידיו
 הרועש הרוב תיגרה. והתפתחה להכותו

 חטף שהבחור אחרי ניצח, בגין חסידי של
נאמנות. מכות

הכרזה הונפה ספורות דקות כעבור

גאו של מחסידיה אחדהחסיד
למחות מנסה כהן, לה

תנועת ראשי לה שעשו העוול כנגד
מייד. הושתק הוא אולם החרות,

 העובדה אולם צעירה. על-ידי הקרועה
 הביריונים את הרתיעה לא אישה זו שהיתר,

 שנים כבר החרות תנועת את המלווים
הצעי לעבר אגרוף מכות שלחו הם רבות.

 אותה והוציאו המנהיג נגד המפגינה רה,
 לא זו בתקרית מהאולם. וחבולה מוכה

 עמד שהוא למרות אלגנטי. כה בגין היה
 כל את בדיוק וראה המוגבהת הבמה על

 מכים חרות חברי כיצד — באולם המתרחש
 שלו שהצו עד המתין הוא — חרות חברת

 חבולים יובלו לנאומו ור,מפריעים יתמלא,
לאולם. מחוץ אל והבוטים

 לבמה עלה בגין, של נאומו אחרי מייד
)66 בעמוד (המשך


