
המש כוח על שפיקד עמית, פקד
 ביד מחזיק המפגינים, מול טרה

המפגינים, את מהמקום להרחיק כדי

 הג׳יפ, לעבר אבן נזרקה כתשובה להתפזר.
לצעקות. מעל נשמעה במתכת שנקישתה

★ ★ ★
כאוויר צרורות

 שלפו הג׳יפ, מן השוטרים קפצו **ייד
ו עבר לכל בהן נופפו אלותיהם, את

 לא עדיין אבל המפגינים. את מפזרים החלו
ממש. היכו

 והנערים. הנערות את הרתיע לא זה איום
כשה הג׳יפ, את לשטוף החל אבנים מטר

 כוי למקום ממקום קופצים נראים שוטרים
האבנים. מן להתחמק
 להשחית. המפקד חמת בערה כבר עכשיו

 וירה מחגורתו נוצץ אקדח שלף עמית פקד
 הגביר רק זה באוויר. יריות־אזהרה שלוש

 ו־ ממרחק, עתה שנזרקו האבנים, מטר את
פחתה. סכנתן
 תנו אבן, לי ״תנו צרח: לידי שעמד נער

 בתקווה המדרכה על שוטט ומבטו אבן!״ לי
מבוקשו. את למצוא

 דרך השוטרים, אחד מידי עוזי חטף הקצין
ל־ נסו המפגינים באוויר. צרור וירה אותו
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העוצר, הוכרז בו הרמקול למעלה, הברזל, מוט על נשקו. את דורך כשהוא נראה והמיקלען

לפזרן שניסו חגבול מישמו שוטו׳ שד גיינ באנזים דוגמות נערים, מאות הצטרפו

 של הרב ההמון מתוך אחת תלמידה ן1ך
 בהיר, כחול סינור לבושה היא המפגינים. 1 -1

בידה. בית־הספר ילקוט את ומחזיקה מסודרת,

 וילדה, ילד תפס עמית חזרו. ושוב רגע,
 נגד נאבק רגע ד,ג׳יפ. לכיוון אותם גרר

הילדים. את ושיחרר אותו, ניצח זעמו,
כעיר עוצר★ ★ ★

מיק־ שהחזיק לשוטר ניגש עמית קד
 לפתע משהו. עליו ציווה בידו, רופון £4

הקשי נאבלוס, ״חושבי מתכתי: קול הידהד
 פיגרו העיר. על עוצר וחצי תשע משעה בו,
 שימצא מי כל לבתיכם, היכנסו החנויות, את

 היתד, השעה ייעצר!״ זו שעה לאחר ברחוב
! דקות. ועשר תשע אז

ה הכרזת עשתה היריות עשו שלא מה
 לעוצר רגילים שכם שתושבי נראה עוצר.

במהירות. התפזרו הם חוסיין. מימי עוד
ה את בחיפזון מגיפים החלו הסוחרים

 מפחד נסגרו רגעים כמה לפני שרק חנויות,
 שוקל חותך, כשהוא נראה קצב המפגינות.

לע יכלה שלא ללקוחה כבש צלעות ועוטף
 והחלה הבשר, את חטפה במנוחה, רגע מוד
 עמדה שלא במהירות הרחוב, במורד רצה

למימדיה. יחם בשום
 הגויאבות רוכל שפך העוצר על זעמו את

 שברא זה של אביו ״ארור המפגינות: על
 בנות־הזנונים כל ארורות בתי־הספר! את

 יחסלו לא הם הישראלים את המתפרעות!
חיסלו!״ כבר שלי הגויאבות את אבל

 ונשים גברים שכם. על ירד מוזר שקט
 הריקים, ברחובות בתיהם מחלונות הציצו

בעמדות־מפתח. שניצבו ובזחלמים בטנקים


