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רצו פנים

 אחריהם ההפגנה. של החלוץ חיל הילדים,
ה רחבי־הכתפיס, הבריאים הבחורים צעדו

 וקרב־מגע היתקלות של במקרה מהווים
 והנכבדים הרבנים על המגן בולם׳ גוש מעין

מאחוריהם. צמודים ההולכים
 יתחיל שאם ידעתי השיטה. את הכרתי

 הראשון, האש בקו הבחורים יימצאו קרב,
 כמאסף הראשון. המים בקו נכון, יותר או

 וסתם זאטוטים של חבורות שוב שימשו
 לא אף להפגין אמנם שהלכו טובים, יהודים

 המשטרה ניידת בתוך עצמם את למצוא רצו
להם. המחכה
לפעמים,. מסוכן, מקום הוא המאסף אולם

ה הבירה, שוטרי החזית. מן פחות לא
 ערכו הדתיות, ההפגנות את היטב מכירים

דלי שרשרת בצורת פעולת־הטעיה, פעם לא
 שהכוח בשעה הרחוב, את החוסמת לה

 הסמטאות מאחת לפתע מגיח היה העיקרי
ב להישאר החלטתי במאסף. שמות ועושה
בטוח. שבטוח מה אמצע.

 וככר גאולה רחוב לכוון התקדמה ההפגנה
 הראשונים. נעצרו ׳לפתע המפורסמת. השבת

 לראשי מעל כברק. הידיעה עברה ,משטרה!״
 ומאיימת. אפורה בשורה הבחנתי המפגינים

הרהרתי. האויב, זהו ובכן
 את לחוש התחלתי נייטרלי, היותי למרות
 וצצו עלו בחטף אמיתי. מפגין של החוויות
שוט של שורות נשכחות: תמונות בדמיוני

ומולם שריון, מכוניות על־ידי נתמכים רים,

 ובפיו תכלת־לבן דגלי נושא המון מתקדם
 מדינה חפשית, ,עליה החוזרת: הקריאה
 עברה שנים מעשר למעלה לפני עברית!״

 נגד המונית הפגנה עצמו המקום באותו
 האנשים גוש נע פקודה לפי כמו הבריטים•

 רוצחי ,נאצים! אתו. אותי וסחף קדימה
צרח סגלוב!״ ״רוצחי מסביב. שאגו סגלוב!״

 ידי את מעלה כלפי והנפתי גרוני במלוא תי
הכבולות.

★ ★ ★
,אחרי צועקים כולם

 סנד בתוקף שלוש! שתיים ^ד!ת
> ץ  התקהלות שלפני מכריז הנני כותי1/
״ בלתי ת... קי  הניידת של הרמקול רעם חו

 אל קרובים כבר היינו ביותר. הקרובה
 תפסו הילדים התנדף. חיל־החלוץ השוטרים.

 מאחורינו, המדרכות לאורך מסייעות עמדות
 האזהרה סוף את ״נאצים!״ לשאוג והמשיכו

 נבלעה היא לשמוע. הספקתי לא המשטרתית
 בבת־אחת שהשמיעו העצומה, השאגה בתוך
 הרגשה מתוך שאגתי, אני גם לקרב. חברי

מתקרב. אבדן־חושים של
 שוטרי עמדו ממני מטרים שני במרחק
 את סקרתי הנפה. מטה וקציני ירושלים
 הפרידה וביניהם ביני המוכרות. הדמויות

 נדחקתי הדלילה. הדתיים הגברתנים שורת
האש• קו אל קדימה
ים■ חשבתי, השוטרים, יתקדמו רגע עוד

 זינק חתמונה, של חינונית בפינה בניסושטש, חנראז! חשימר טרח.
 ברקס מתפרץ. מפגין לתפוס כדי בשרשרת, נזססומו חצילוס ברגע
לניידת סמול תגזדרכח, על עמדות שוופסו הנרגזים, הטפניניס נראים

שערים גאה ברחוב חחבגנה, בראשית
 לסל* ויתחילו הגאגמים שורות בין אל רצו
ונא צורחים ובגברים באברכים הניידות את

 ועשיתי בכים המצלמה את החבאתי בקים.
ה את להמשיך הנפשיות ההכנות את כבר

הבירה. משטרת בכלא כתבה
הכבו ידיהם הסתערו. לא השוטרים אולם

 במבוכה. אותם הביאו המפגינים של לות
 הלכו המפגינים של החימר, ששאגות בשעה
 מבלי שלודר״ השומרים שרשרת עמדה וגברו,
לזוז.
ה של הראשונה בשורה העומדים בץ

 מעיקר, דממה אם־אט השתררה מפגינים
 בלתי־צפוי, היה המשטרה של חוסר־ד,פעולה

מא מישהו דרש אפס!״ מאך .נו, כנראד,
 עשיתי אך אלי, התכוון אם ידעתי לא חורי.

 בארץ לחיות ״תנו למה! יודע השד משהו.
ה של המפורסמת הסיסמה צעקתי. הזאת!״
ה הבחירות מלחמת מימי הכלליים ציונים
 דעתי על שעלה היחידי הדבר היתר. קודמת
 ענו הזאת!״ בארץ לחיות .תנו רגע. באותו
 את נשכתי צרודים. גרונות עשרות אחרי
 בגרוני, שחילחל בצחוק אפרוץ לבל שפתי

קדימד, .ונדחקתי
★ ★ ★

ד ד ח כו מ ש ד ב ק ס ה ח

רי *4 חו ת א ר  הראשונה, השוטרים שו
 שורה עמדה מטרים, עשרים במרחק

 השוטרים מספר את הערכתי נוספת• כפולה
מכו עמדה בככר, מאחוריהם, לערך. 100ב־

 משטרתית מים מכונית ולידה הכבאים, נית
 צנור בפעולה, היה הכבאים מכונית מנוע

 זלוטניק, הרב בדברי נזכרתי מוכן. ההתזה
ה בימת מעל הכריז קלה שעה לפני שאך

 רבים מים השם, אהבת האש מן ,עזה היכל:
 אהבת של בעזותה ספק היה לא יכבוה?״ לא

 ציננה האפשרית ההתזה אך חברי, של השם
 מטרים כמד, נסוגו הם התלהבותם. את

 עומד עצמי אח מצאתי לפתע אחורי.
 במקצת, נעים בלתי מצב — הפקר בשטח

הדעות לכל
ב הרומאים למחנה עבר פלביוס יוספוס

 את לרשום שיוכל כדי הגדול״ המרד ימי
 מדוע סיבה שום ראיתי לא ההיסטוריה.

 ואעשה ההיסטורי התקדים את אנצל לא
השוט אל והתקרבתי קדימה קפצתי כמוהו.

 את הושיט כבר אלמוני לובש־מדים רים.
ש המסוכן״, ,המתפרץ את לקלוט כדי ידיו
המפגינים• שורות מבין צץ

 עופר?״ ,אחלאן השמים. מן באד, ההצלה
 אח עצר שלידי השוטר מוכר. קול שאג
עניתי. מורדוך!״ חאל אל ,כיף ידו•

 אם הזה, לשוטר שד של עינים לו ,יש
 לי חשבתי חזה,״ בלבוש בחושך אותי זיהה

וה הגבוהה הדמות אל בתודה וחייכתי
 גבי על שהונצח השוטר מורדוך, משופמת

 לבית״ שהוביל בשעה חזת הכולס שעד
 הביס דוויק״ משה מתנקש״הכנסת את המשפט

בתמהון. עלי
 ציננה השוטר מכדי של הידידות קריאת

 הנטויה. החוק זדוע בעל של כעסו את
מל: ידו אח מוריד חראשין חשדטד *מי ה

 תעזיב ״טחב, לו. הסברתי בבקשה?״ אתה
בבקשה.'״ המקום את
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נפסקה כאמצע זעקתו

 .ת־־ז מחנות החלפתי אם גם ולם
 לקצין ניגשתי הקרב. משדה לערוק כזתתי

 בל קרר, מד, לברר ביקשתי אזרחית לבוש
 את קיבלתי ב״מחנה־האויב״. הזמן אותו

החזית אל שנית וחזרתי האינפורמציה,
שר בקצב. המערכה התפתחה כבר עתה

 לאל הודיתי קדימת הסתערה השוטרים שרת
 הגוש כי המפגינים. בין עתה הייתי שלא

 עליו שיתיזו עד אפילו חיכה לא הצעקני
 העברים, לכל והתפורר נסוג הוא מים!
קרב. ללא

 שנאמו. הרבנים אחד של בנו את ראיתי
בפ עמד הוא החנויות באחת מחסה תופס
 כמד, החוצה. והציץ כבול־ידים, עדיין נים,

נל מספיק, זריזים היו שלא מחברי־לשעבר,
 אחד הניידת אל ונגררו השוטרים בידי כדו

 התחמק ג וניסה התפתל בזעם, נאבק מהם
תופסו. מידי

הס הם גרילה. למלחמת עברו המפגינים
 שאגות־ על־ידי מעומדים הבתים• בפתחי תתרו
 בהם הבתים, מרפסות מעל שנשמעו הקרב

 המשיכו אוהדת, דתית אוכלוסיה מתגוררת
 ,מנוולים, היתה! החוזרת הקריאה לצרוח.

נאצים!״
 זעקתו לניידת ונגרר נתפס אחד ילדון
נפסקה- באמצע

★ ★ ★

וחאמתה ההגיון
*  הרחוב בקצה רק ושכך. הלך קרם ך

 אחרון נסיון המפגינים שרידי עשו עוד | ן
 קדימה!״ ,כולם התחדשו. הצעקות להתארגן.

שר שתי ידו. את והרים אחד קצין צעק
 וההתקהלות בריצה הסתערו השוטרים שרות

 שרידיד■ מוקה! פחות תוך חוסלה החדשה
בי הניידת לתוך השוטרים על־יד* הובלי
רוט. הרב גם היה ניהם
 צעקניים• ילדים הסתובבו עוד ושם פה
לב. אליהם שם לא איש אולם

 למחתרת. ירדה לוחמים של אחרת קבוצה
 השוטרים. בעורף יפו, לרחוב עד הסתננה

 משי ניידת בריקודים. ופתחו התאספו שם
רוח. לכל אותם הפיצה סרה

 נתפסו, איש 30 גדול. היה המעצרים יבול
 הרב של בנו בלוי, ישעיהו גם ביניהם
 אורי, השני בנו עם בכלא היושב עמרם,

הקודמת ההפגנה מאז
 אמי ההגיון בעצב. הנעשה אחי עקבתי

 קבוצת ובי להיות, מוכרח זה בך כי לי
 את בהפגנות לכפות יכולה איננה אנשים
 למפגינים כאב לבי אך הריב. על דעתה

 ל־ צעדתי בהן המעטות בשעות המובסים■
אמונתם. וכנה עמוקה כמד, חשתי צידם,

 והתחזקתי בכיסי חוט־השפגט את טמנתי
הגדישה. הניידת גין


