
שכם גטו משערי אחד
בלילה פורצים ביום, מקימים

 שערי־ היה נייחת, במטרה נמו סמחאן,
שכם. של העתיקה העיר של הברזל

 שערי-הברזל, תשעה מתוך שלושה
 סביב הצבאי המימשל על־ידי שהוקמו

 אחד שער נפרצו. או נעקרו העתיקה, העיר
 לקאסבה. ■מחוץ אל התושבים על־ידי נגרר

 נדי רבים מאמצים עשו כוחוודהביטחון
שע של בחגורה העתיקה העיר את לסגור

 את להפוך היתה המטרה כאלה. רים
 בנך ולמנוע דמוי!גטו, לדבר־מה הקאסבה

 המשולהבים הצעירים של חופשי מעבר
התחתית. לעיר

 כוחות נועלים מתיחות, של ברגעים
 בגטו הקאסבה תושבי אלף 35 את הביטחון

 אלה ברגעים עוצר. עליהם ומטילים שלהם,
 כל על אחר, גטו לכל הקאסבה דומה

מכך. המשתמע
 ושערי-הברזל הבתים, של קירות־האבן

 יציאה כל מונעים כוחות־הביטחון, של
 מקווים זו בדרך העתיקה. לעיר כניסה או

 העיר חלקי שני בין להפריד כוחות-הבטחון
תוקזביה. בין אפשרי מגע ולנתק שכם,

סומחיה אם־חהרוג
בשנתיים בניס שני

 בתיהם בתוך הסגורים והילדים, הצעירים
 בתיהם, גגות על לפעמים עולים בקאסבה,

 אחיהם אל בידיהם מנופפים הם ומשם
השערים. שמאחרי בני־המזל

 מעבר הצליחו. לא הנאצים גם
 התחתית, בעיר הגטו, של לשערי-הברזל

ה אחר ועוקבים שכם תושבי מתאספים
 אחד סיפר בקאסבה. אחיהם בין מתרחש

ב המרכזית הניכר שליד מבעלי-החנויות
 אל להגיע יכול אינני יומיים ״זה : שכם

 שערי- מאחרי הנמצאים שלי, ההורים
 קשישים, שלי ההורים העתיקה. בעיר הברזל

 ייגמר, זה איך לאכול. להם שיתן מי ואין
הזהו״ הנורא הדבר

ה באש. הקאסבה עלתה במוצאי-שבת
 מאה הציתו שהחיילים טוענים תושבים

 עבדו ושהנבאים במקום, שהיו ארגזי-עץ
 לפי השריפות. את לכבות כדי הבוקר עד

 הארגזים את החיילים שרפו אחת, השערה
 התושבים, על־ידי ייעשה לא שהדבר כדי

הפגנה. בשעת
 מצדיקים האחרונים הימים מאורעות

 מצליחים רק שכם. תושבי של התחזיות את
 השערים, את ולחזק לתקן כוחות־הביטחון

 עוקרים כבר והנה קודם-לכן, יום שנפרצו
 הזה והמישחק חדש. שעד הקאסבה אנשי
 גילו, שכם תושבי בתחילתו. רק כעת עומד
 ני הכיבוש, כלפי זו להתנגדות נוסף

 כוחות־הביטחון נגד קרב־רחוב לנהל אפשר
האבנים. הוא שבידיהם היחידי הנשק כאשר

ו החיילים יריות תגגר. התסיסה
 מרתיעות אינן כבר הגבול מישמר אנשי

 בסימטות עמדות תופסים התושבים אותם.
ה שליטתם על מאיימים ומשם הקאסבה
 כך בעיר. כוחות־הביטחון של מוחלטת

 הקאסבה הפיכת של האומלל הפיתרוו נולד
 נוספת, נסיגה רק זוהי אך לגטו. שכם של

 והעיר הקאסבה המציאות. מפני ובריחה
 כפי להילחם, יוסיפו שכם של התחתית

 כוחות־ האחרון. השבוע בסוף גם שעשו
 לא הגטו, של ושערי־הברזל הביטחון,

אח ומצעירים מתלמידים, למנוע הצליחו
 האחד־ לרגל ההפגנה את לערוך רים,

 ולהבעיר מחסומי־אבנים להקים במאי,
צמיגים.
 שנערכה ביותר החריפה ההפגנה זו היתה

בהש המדינה. ברחבי השנה באחד־במאי
פיק היו בתל־אביב ההפגנות אליה, וואה
 לגטו הקאסבה הפיכת כי הוכיחה היא ניק.
 את יגביר רק הדבר שכם. את תדכא לא

התסיסה.
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