
1 1 1 1 |0ן1 7 | למקום הגיעו בהו־הבית, המתרחש על ששמעו רבים, צעירים |
מישרדי מול זה היה בתחילה גדולה. הפגנה החלה ומייד 11/1 י #| 1/ י

לעבר המפגינים פנו אחר־כך הרחבה. בשולי אליהם, הצמודה המישטרה ותחנת הווקף

 למקום באו הצהריים בשעות והחיילים. השוטרים עליידי נהדפו ושם הסלע, כיפת
 ברחבה. שאירע מה על מעודכן דיווח לקבל כדי העליונה המוסלמית המועצה נכבדי
המקום. את ■שיעזבו שם, שהיו הרבים לשוטרים שעה אותה קראו היסטריות נשים

 הדגה ׳11111 מעיזים האס
 שנמצאו יהודית להגדה
 על גודמן עור בהדרו
להסעה? עולו הקשו

 שהושלט אחרי המיבנה. מתוך שברחו
 פנימה, לחדור הניסיונות התחילו סדר,

 המטורף שאם ברור היה דקות תוך אך
ייש הוא נוספים, נשק בכלי מצוייר לא
תחמושת. ללא אר

 ממתפללים פונתה הכותל־המערבי רחבת
הגי דרכי וכל שם,. שהיו רבים ומטיילים

המ מפגינים אך נחסמו. להר־הבית שה
 לרחבה. לחדור שיכו

למיב־ נכנסה ראשוני, מגע שנוצר אחרי

 כוחות־הביט־ אנשי של קטנה קבוצה נר,
 ניצב הדרומי המחוז מפקד ובראשה חון

 נשקו ואת עצמו ד׳סגיר היורה כספי. יהושע
ש ברור, היד, כעת ממחסניות. המרוקן

ברח באנשים פגע שהוא לפגיעות מעבר

 לפגוע מסוגל אינו הוא ובמיבנה, בה
 ל־ ממשיים לנזקים ולגרום הסלע, בכיפת
מיבנה.

 של מניעיו ברורים היו לא זה בשלב
 חייב ״הייתי :לכספי אמר הוא היורה.
הור כאשר אשתוק לא זד,. את לעשות

ראשו במחשבה וחברי.״ קרובי את גים
 על במעשה־נקם, שמדובר נדמה היה נה

זו. טענה הופרכה אחר־כך אישי. רקע
 את לחלץ כיצד היתה שנותרה, הבעיה

 נדחף לתפסו, שהצליח שומר גודמן. אלן
 וסככו בו שאחזו אנשי־המישטרד, על־ידי

 משער להוציאו הצליחו השוטרים עליו.
לכיוון אותו העבירו הסלע, בכיפת אחורי

 בשנת צולמה זו תמונההאיש? זה האם
 של ׳אימונים במחנה 1969

קיים שבארצות־הברית. ניו־יורק במדינת יהודית להגנה הליגה

 מחזיק משמאל, (שני ומעלה ממתניו העירום האיש בין רב דימיון
 זו תמונה הבית. מהר המתנקש גודמן, אלן־הארי ובין ברובה)

כהנא. כנופיית טל נרחבת בכתבה ),1681( הזה בהעולם התפרסמה

 המוגרבים, לשער ומשם אל־אקצה מיסגד
 לחלץ כדי למקום, שהוזעק ובאמבולנס

המישטרה. לתחנת הועבר הוא פצועים,
הרו שני היה בהתקפה קציר־הדמים

אנוש. במצב חלקם פצועים, ותישעה גים
ש הפלסטינים הסערה. התחילה אז רק

 פעל לא שגודמן טענו במקום התאספו
 אף משותפיו, שלושה עד וששניים לבדו,

 רצים כשהם בהמון, ירו כיפות, חובשי הם
ל שהוזעקו אמבולנסים, לרחבה. מסביב
הת העיר, שבמיזרח מבתי־חחולים מקום
 כש־ וההרוגים, הפצועים את להעביר חילו
 מה נגד להפגין התחילו הפלסטינים המון

השילטונות״. של ידם ״אוזלת כינה שהוא
)72 בעמוד (המשך


