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העין אך שלובי־זרוע, הריצפה מל שישבו

 של הבלתי־מעורער מנהיגו פורת, חנן
 צעירי לו שטמנו בפח נפל גוש־אמונים.

צעי המשותפת למיפקדה הציעו הם חרות•
 מזכירתו שרה, בלתי־מזיקה. שנראתה רה

ה אולמרט, אהוד ח״כ של הפרלמנטרית
 שהוא אף חרות, צעירי של כאי־ש ידוע

 מן שפרש העצמאי למרכז להלכה, שייך,
החופשי״. ״המרכז
 של קציית־חעיתונות מייד מונתה שרה

 להדגיש מקום בכל ודאגה קיסי״, ״מיבצע
 ואת חרות צעירי של הרבה גבורתם את

 תוך בהפגנות, נטלו שהם החשוב החלק
 חובשי־הכיפות, של בחלקם המעטה כדי

מפגיני כאשר זאת, גוש־אמונים. אנשי

חמיש הפעילה הכנסת, על איימו המפגינים
המפגינים, על השפיע לא תותח־המיס ים.

משם. אותם לגרור שניסו השוטרים את 1

 שי־ הגיעה ישראל שעון לפי בבוקר 8.00
ה מאנשי אחד מארצות־הברית. חת־טלפון

 כורש ברחוב הירושלמי למטה דיווח גוש
״יצא ״הוא : בירושלים 14 !

 המשומנת המכונה החלה רגע באותו
 מזכירת שחדלה, הקצב• במלוא עובדת
 או. — מירושלים רווקה צעירה הגוש,

 המטה, אנשי בחיבה אותה שמכנים כפי
 כך על להודיע מיהרה — שלנו״ ״הבתולה

 בתל־ עת באותה שהיו הגוש, לראשי
 הרב את גם הזעיק נוסף טלפון אביב.

לווינגר.
 הידוע הר־ציון, מאיר מיהר עת באותה

של הערבים נגד פעולות-התגמול כגיבור
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 הידיים את תוריד נאצי, ך*תיכת

״ממני שלך | ן ״  איבצן אריה ניצב !
 הקריאה לעבר במהירות מבטו את הפנה

צעי דתית אשה זו היתה אליו• שהופנתה
 שרוולים בעלת לבנה בחולצה לבושה רה,

לברך. מתחת עד וחצאית ארוכים,
 צעירה אותה בגרירת עסוק היה איבצן

בירושלים, רופין כביש צומת שולי לעבר
 אחת האחרון החמישי ביום נערכה שם

 גוש־אמונים אנשי של ההפגנות מעשרות
 ממשלת לחתום עומדת שעליו ההסכם נגד

רביו•
בשואה!״ ניספו שלי ההורים ״גבירתי,

 בניגוד •שעמד שקט, בקול איבצן לה אמר
סביב. שהתחוללה האדירה למהומה גמור
 זו היתד, נאצי!״ אתה חשוב, לא ״זה

 ניצב־המישטרה, אשר היחידה המפגינה
 בכוח־ בשימוש בוחל שאינו בשוטר הידוע
 היה נדמה אותה, כשעזב לה. הניח הזרוע,
ורפש. טומאה מידיו משליו הוא כאילו

ההפ בין היתה רופין בכביש ההפגנה
 אשר גוש־אמונים, של הראשונות גנות
 נגד חרות. מצעירי עשרות בכמה געזר

 שר־ של בואו ביום קיסינג׳ר של ביקורי
 התפזרו הגוש הפגנות האמריקאי. החוץ

מב והמארגנים הביקור, זמן כל לאורך
 אחרי וגם תומו, עד יימשכו הן כי טיחים

סופית. האיזור את יעזוב שקיסינג׳ר

 הבתולה
שלגו

ו־ עוצמה. להוכיח רצה וש־אמונים •>
ב שצמחה התברר לפתע הצליח. הוא

 זרועות רבת מיפלצת מין האחרונה שנה
ה הכוח זהו היטב. משומנת מכונה ארוכות,

 שעות תוך לארגן, המסוגל במדינה יחידי
 וממושמעים קולניים מפגינים אלפי מיספר,

 מכוחות־ נרתעים אינם אשר למנהיגיהם,
 ומזר־ מדמיע גאז מסילוני עדיפים, מישטרה
אדיר. לחץ בעלי נוקי־מים

 כימעט להצטרף, הצליחו זה כוח אל
רע עשרות כמה לכך, שנתבקשו מבלי
 גושיאפונים בעוד חרות. מצעירי שנים
מודיעין מזהיר׳ פיקוד בבעל עצמו הוכיח
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 ממרשט־ וחיילים בו מתברך היה שצד,״ל
 חרות, צעירי הנילווים, עצמם הוכיחו עים,

 וכבקיאים מהומות, לשם מהומות כאוהבי
ניחסי־ציבור. גדולים

מהמפ אחוזים 5מ־ פחות היוו חרות צעירי
כולם. גינים

 שעבר החמישי היום של ההפגנות
בשעה בשיחת־טלפון. דווקא החלו

היהו נגד הקרבות וכגיבור .101ה־ יחידת
 לפגישה סבסטיה, התנחלות בקרבות דים

 ראש־הממש־ יועץ עם נפגש הוא חשובה,
שרון. (״אריק״) אריאל (מיל.) האלוף לה,

 שרו חי״ ישראל ״עםוברגליים בידיים
שרו כשהם המפגינים,

 מלאכת על להקשות כדי שלובות וזרועותיהם הריצפה על עים
אותם, להתיר מישמר־חגבול שוטרי את אילץ זה מצב הפינוי.

 את השוטרים אחד מושך מימיך לפנותם. היה שאפשר לפני
 את לופת אחר שוטר ואילו אותה, ומעקם המפגין של כף־רגלו

 אחר. בשוטר ברגלו לבעוט המנסה השמאלי, המפגין של ידו
באלימות. מבלי..להשתמש דבר שד בסופו פונתה זו קבוצה


