
רמאללה

עז ר הטוף ״ ו מ ה
שהם מכריזים הס המר. הסוף עד יפגינו כי .טוענים הפצועים,

 אומרים רבים מהצבא. פוחדים ואינם בהפגנות למות מוכנים
 ובהם־ בשביתות להתמיד להם גרמו ברמת־הגולן שהדרוזים

נשבר.״ לא אנחנו גם נשברה לא הדרוזים ״אם גנות.

 שוכר אנחנו לתל-אביב חזרה דרך ף*
 גום אריה הכתב מפי ברדיו עים ■■

הת והחיים נכשלה, ברמאללה שהשביתה
כתיקנם. נהלו

 שלם יום במשך בערב. שמונה השעה
 של דיווחו וברמאללה. באל־בירה עשינו

 לכתב- יש עניין איזה נכון. איננו גום
י כוזב דיווח למסור הרדיו

נעו היו ובאל־בירה ברמאללר, החנויות
 פתוחות •שהיו אותן ובריח. מנעול על לות

 על־ידי — צה״ל חיילי ידי על נפתחו
 אחר־ שעות לקראת והבריח. המנעול חיתוך

ה בכיכר חנויות כמה נפתחו הצהריים
החיי על־ידי בכוח רמאללה של מרכזית

 את אילצו או המנעולים את שפרצו לים,
לפתחן. הבעלים

מרמאללה, העיתונאית טאוויל, ריימונדה

 לנו מספרת ללישכת-עיתונות, הפך ,שביתה
 איך אוזני במו ״שמעתי כי בהתרגשות

 פותח, שאתה או :לבעל־חנות אומר חייל
 !״בראש כדור לך ׳תוקע שאני או

 היו לא אך לדבר, הסכימו בעלי־החנויות
שמו את לנו למסור או להצטלם מוכנים
ברמאללה. שולט הפחד תיהם.

 צנחנים. שלושה — המרכזית בכיכר
 הבלתי־נמנעת: מההשוואה להימנע קשה

מזכי פאר־הצבא, הנועד, מיטב הצנחנים,
 שהסתובבו הבריטיים, הכלניות את רים

שנו ושהיו המנדט, בתקופת בפלשתינה
היהודי. הציבור על אים

 חבר׳ה שלושה בכיכר, צנחנים שלושה
שחונכו חבר׳ה ■שלושה הנוער, ממיטב

מתפ צבא־ההגנדדלישראל חשודה. תנועה
כצבא-הכיבוש-לישראל. כאן קד

 סיבוב. עושה מבאר־שבע שריקי מאיר
 חיוו מחייך הוא לקראתו. באות אנחנו

זקן. ליו צימח בקושי ילד. של
 מרגיש אתה ״איך אותו: שואלת אני

חייל ״בתור עונה: והוא ברמאללה?״
 ?״ בךאדם בתור או

 אומרת. אני חייל,״ ״בתור
 שם מימית. יומיים לפני באתי ״תראי,

 להתנהג צריך הייתי מוגבל, יותר הייתי
 מזה חוץ אוייבי. הם כאילו יהודים עם

 שלי. הפוליטיות הדי׳עות את נוגד שהפינוי
 בערבים, מדובר פה אחר. סיפור זה פה

שלא דברים פה עושים הערבים באוייב.

 אם רק לירות, לא הודאה קיבלנו ״תראי,
 בסכנת־חיים.״ אנחנו
 ? סכנת־חיים אומרת זאת מה

 פינה, לאיזו אותי שמצמידים ״נאמר
 אני אם ברגליים. רק לירות יש אז וגם

 לפתוח רשאי אני צד, מכל ערבים מוקף
 להרוג.״ במטרה שלא באש

פצו שוכבים רמאללה של בבית-החולים
 לא הוא צה״ל. חיילי בידי ׳שנורו עים

 ליריות לו יצא לא עוד עליהם. שמע
יו רק ברמאללה נמצא הוא בבני-אדם.

מיים.
 הוא איך אותו שואלת אני אחר־כך

 בכיכר מסתובב כשהוא כבן־אדם, מרגיש
כובע-צנחנים חובש כשהוא רמאללה, של ןנ | ך  על־ שנפצעו הצעירים אחד ך

לעי זוכה צה״ל חיילי ידי 11 י
להפגין. ישוב כי טוען מישפחתו. מבן דוד
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הזאת. הדרך על להיהרג ואפילו הסוף, עד ללכת מוכן הוא הנכונה. הדרך זו כי סבור

1^ ד3! ו
הצנחנים

 יום- שבמיצעדי כאותם לגאוות־יחידה,
שלו בעין, דימעה מעלים היו העצמאות

שהש המפורסמת מהיחידה צנחנים שה
 במיתלה. שצנחה אנטבה, במיבצע תתפה
 לצנחנים. מתגייסים הכי־מוצלחים הבנים

לבנות. ההצלחה כשיא נחשב חבר־צנחן
 רמאללה. של בכיכר יושבים הם כעת
כל אחרי עוקבות והעיניים דרוך, העוזי

 עושה שאני מה כל אז להיעשות, צריכים
 להם.״ מגיע בחזרה להם

 לעצמי: וחושבת בילד מסתכלת אני
 כל־כך בטוח שהוא להיות יכול זה איך

 ו ״חושבים״ רגע עושה אינו שהוא במעשיו,
 בנשים. יורה כשאתה ״גם שואלת: אני

 מה עושה שאתה חושב אתה ובילדים
להם? שמגיע


