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 שמות ביניהם — השמות 49 רשומים
 לנפילת עדות ושלוש, פעמיים שהופיעו

הצרודות. מטר תחת יחדו וילדים הורים
 ומרשימה, שקטה בתהלוכה מכן, לאחר

 רחבה הכפר. מרכז אל הרבבה צעדה
 מעל עצרת־זיכרון. לקיום הוכשרה גדולה
שהוש ההרוגים, תמונות התנוססו לבמה

 קריאה לצד — מישפחותיהם על״ידי אלו
 העמים, שני לאחוות ובערבית בעברית

 ל־שכוח!״ ולא ״לזכור והצו:
 ואחות, אח הרצח ביום ששיכלה נערה,

— המזעזעים דבריה את ראשונה נשאה

 הרוצחים, את ״נזכור :המטבע צדי שני
 את לרצוח! שסירבו אותם את גם אך

 היהודים את גם אבל הפרשה, משתיקי
 לפירסום להביא כדי שהסתכנו האמיצים

 אבל הפושעים, על המחפים את הזוועה,
 ב- שדיבר הלוי, בנימין השופט את גם

 אי־ההד של השחור ,הדגל על פסק־דינו
 פקודודהטבח.״ על שריחפה קיות׳,

 הזה העולס מערכת כי סיפר אבנדי
 הנוראה, הידיעה בהתקבל מייד החליטה,

הדב את ולפרסם הצנזורה צו את להפר
 בהליכה כרוך הדבר יהיה אם גם רים,

•שהכין צוות קם כך לשם לבית־הסוהר.

הטבה כמקדם הזיכרון אנדרטת־ מעד הדוט הסרת
הרוגים 49 — מילים שתי

אמה את מפפידה יופון! עליה היתומה
!ירחמו אללה

 צעיר, דיבר אחריה הרצח. יום של ■תיאור
 לידתו. לפני יום, באותו נהרג •שאביו

ער מועצות ראשי דיברו זה אחר בזד.
 הסוערות מחיאות־ד,כפיים את ■אך ביות.

לנוא בקהל הערבים אלפי ייחדו ביותר
:היהודיים מים
 שהטבח טען וילני מאיר ״ב ח •

הממשלה.״ ״מדיניות את מבטא
 מייד הפריך זקם אדיה הבמאי •

 חריג. חיה הטבח כי קבע אלה, דברים
 צעיר כקצין •שירת כי סיפר השאר בין

 חבר נפל כאשר שדמי. יסקר, פקודת תחת
הקצינים־ד,צו את -שדמי העמיד בפעולה,

 הבעת־פני- על אותם ייסר ב־שורה, ערים
 מת, שהוא שמח ״אני :הכריז האבלה, הם

 יותר קצינים תהיו אתם זה שביגלל מפני
!״טובים
 באותה שהיד, פעיל, מאיד ח״כ •

הק מרבית כי קבע בצד,״ל, קצין תקופה
 הזכיר ■גם הוא הטבח. מן הזדעזעו צינים

פקו את •ששמעו מפקדי־ד,מחלקות כל כי
 התעלמו דהאן, מילבד מלינקי, של דתו

 בכפרים דומה טבח ערכו ולא הפקודה מן
הסמוכים.

י אדרי • ר מ את לראות ביקש א

 לשיל־ הדבר בהיוודע מייוחדת*. חוברת
 - בעיתון הפירסום את התירו טונות,

מל להחלטה הדברים התגלגלו וכך  לע
מישפט.

ירון אליקים איש־הודאטרון •
 למנוע כדי מהנר,־ד,שלום, לליכוד קרא

בעתיד. כאלה מעשים
המשו עם התחדד, יבי המשורר •

 זכו •שניהם •שירים. בקריאת הערבי רר
בזרי-פרהים.

ע ע. רג עז  בשקט, ישב הרבבה קהל מז
 שוטף גשם החל הנאומים שבאמצע אף

 את ליוו מחיאות-כפיים ראשו. על לרדת
 קניג. מיסמך גינוי את לידידות, הקריאות

 למדינה הפלסטינים של זכותם איזכוד את
כדשלהם.

 דווקא היה ביותר המזעזע הרגע אך?
 ופנה הקהל קם כאשר העצרת, בתום

 ליד הצטופפו ילדים עשתו! כמה לדרכר.
 ההרוגים, תמונות את הורידו הם הבמה/

 — התמונות אחת את הביתה לקח י^ד וכל
אחות. או אח דוה אם, אב, תמוגר,!של
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 מטיס אלכם חברי־המערכת את ^כלל •
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