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 אילן של הבתים את ״הרסו רעה: רוח | ן
 התחילו המקום אנשי כהן.״ ואורי מזרחי

 בחבורות, עמדו הם הכפר. במרכז להתקבץ
 לעבר מאיימים מבטים פעם מדי ותקעו
 ההריסה. מלאכת את שסיימו העיריה, פקחי

 נפץ. חומר לחבית דמה שלם כפר
 של בצורה בא חסר, שהיה הקטן הניצוץ

ה את להרוס הולכים ״הם חדשה: שמועה
 לוי.״ בת־שבע של בית

התעופפו אבנים החוצה: פרצה המרירות

ו ראשים על והונחתו הונפו אלות באוויר.
בשערות. נגררו נשים גופות

 כפר תושב )20( אברהם בן מנשה סיפר
 שהרסו לנו אמרו למקום, ״כשהגענו שלם.
 שלהם, הבתים את כהן ואורי מזרחי לאילן

 לוי. בת־שבע של הבית את להרוס ורוצים
 והת־ שם עמד בת־שבע, של האח לוי, עזרא
 שיתנו מהם ביקש הוא הפקחים. עם ווכח

תיכף. יהרסו ולא זמן, לאחותו
 כבר הם אבל הסכימו. לא ״הפקחים

מתאספים הכפר של החבר׳ה שכל הרגישו

אמרתי השוטרים, כשבאו זה, ״אחרי
אנשים זהי כל את לכם ,למה לקצין:
 לי. שמעו לא השני.׳ את אחד פה יהרגו
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 ר,עיתוני לפני כולם. לפני צעקתי
 הפקחים לפני השוטרים, לפני אים, #

 החוק. נגד לצאת רוצים לא ,אנחנו צעקתי:
 אם יומיים. א: שבוע לא אם זמן. לנו תנו
זמן. לנו תנו רק אחד. יום אז יומיים, לא

! א ל . . ! א ל
בתמונה אלה. עזרת

 אותה גררו נאשר יהושע אהובה זועקת •י
 נ־ בראשה שחבטו לאחר השוטרים,

בה אוחזים ציריה כשמשני אהובה נראית

 מעמד, החזיקה לא אהובה הניידת. לעבר אותה וגוררים השוסרי.ם
 אל שנגררה אחרת אשה והתעלפה. מטרים מספר לאחר התמוטטה היא

בהריון. 1גנ שהיא קטינה, בת־שבע היתה העצירים מכונית

ך *  שספג שוטר, של ממצחו שותת ן 1|
 עוד נפצעו מלבדו בראשו. אבן ! 11 1

 של שלם פח אחד. וקצין שוטרים ששה
השוטרים. אחד של ועיניו ראשו על הורק נפט

 הבתים.״ את להרוס והתחילו הסכימו ״לא
מתו רבים שאלו כזה?״ דבר עושים איך

 כשאין עכשיו, דוזקא ״למה הכפר, שבי
עבודה?״ ואין כסף

 את להוציא כזאת בשיטה רוצים ״הם
 אנחנו ״לאיפה התושבים. אמרו בכוח,״ כולנו

 בשביל טובים לא אנחנו אם ללכת? יכולים
 לקנדה.״ ונלך אונייה שיביאו — ישראל

 סגן לפידות. מיכאל ענה הזו השאלה על
 אני נכונה. ״השאלה תל־אביב: עיריית דובר
 בטוח אני אך בעובדות, בקי לא אמנם
 במינה.״ מיוחדת זדון כוזנת שום היתד, שלא
אחרת. תשובה היתד, הכפר לתושבי אך

ה את בכוח מוביל שוטר 1
■ | 111 1 1 7 ודנו )12( רצון אהובה ילדות 1
 הפק־ למלאכת כשהפריעו ),12( טוב סימן 1
שלם. בכפר הבתים בהרס עסקו אשר חים, 1
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 לבוא התחילו ואז גרוע. להיות והולך
 עד ניידת, אחרי ניידת באו הם השוטרים.

שוטרים. כמאה היו שבסוף
 נשים נכנסו בת־שבע, של החדר ״בתוך

 בשביל בפנים, עצמם את סגרו הם וילדים.
הבית. את להרוס יוכלו שלא

 הייתי אני החדר. לתוך פרצו ״השוטרים
 מכל'אלד, יפה ביקשו הם בהתחלה בפנים.

 ירד ואז המקום. את שיעזבו בפנים שהיו
אבנים. של הראשון הגשם פתאום

 התחילו הם לפעולה. נכנסו ״השוטרים
 שהיו והילדים הנשים את בפראות להכות
 החוצה. אותם ולמשוך בת־שבע, של בחדר

 כל את לגרור התחילו בחוץ שהיו השוטרים
הזינזנה. אל ליד להם שנכנס מי

 רק נגמרה המהפכה המשיך. זה ״ככה
 והרסו החבר׳ה כל את הרחיקו שהם אחרי

 מנשה. סיים המסכנה,״ בת־שבע של הבית את
★ ★ ★

דס?״ שישפך ״דמה
ה ***  בת־שבע, של אמה הישישה, לוי ד

 על בוכה ״אני ובוכה. בביתה יושבת
הס בבית־הסוהר,״ שהן שלי הילדות שתי

 הן האם מתייפחת עליהן השתים בירה.
 כאשר היא גם שנעצרה ואהובה, בת־שבע

אחותה. של הגג קורת על לגונן ניסתה
 שלי. הבת את שסוחבים איך ״ראיתי

 שוטרים שלושה איך ראיתי שלי בעינים
 לוי שרד, סיפרה רצח, מכות לה מרביצים

מת ונפלה מעמד, החזיקה לא היא בבכי.
ונגררת. מוכית בתה את בראותה עלפת

 בנתה במעצר, עדיין הנמצאת בת־שבע,
 מכסף שנים, שלוש לפני הקטן הבית את

לשעבר. בעלה על־ידי לה שניתן
ביתה, הריסת את למנוע ניסתה בת־שבע

 ההשתתפות את להסביר אפשר כיצד אך
הכפר? תושבי כל לה שנתנו והעזרה

 הם מחר — לבת־שבע הרוסים הם ״היום
רבים. תושבים הסבירו לנו,״ להרוס יבואו

ה המלחמה כל את למנוע ניסיתי ״אני
 בת־שבע. של אחיה לוי, עזרא אמר זאת,״
 ופרינ־ שוויץ של יום היה זה מה? ״אבל
הסביר. והמשטרה,״ העיריה של ציפים

להרי האחראי המנהל עם דיברתי ״אני
 הסברתי סירקים. אחד העיריה, מטעם סה
זמן. שבוע מבקשים שאנחנו בשקט לו
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ליד. הבא מכל וקרשים, בלוקים אבנים, השוטרים על השליכו הם הנגד. בהתקפת הכפר אנשי
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ההריסה. ביצוע על אישית לפקח כדי הדרומית, הופה מפקד איבצן, אריה ניצב סגן את


