
 אחד, ינהיג וק יש הפרססץ׳ ..לעם
 המודח העיו״ה ואש אדשנעה. בסאם אמו

עופאזד יאונו ..והנא שנה, של

 במהרה, ייעלמו והם עתיד, להם אין גים!
 וזהו אחד, מנהיג רק יש הפלסטיני לעם

 המערבית, בגדה המנהיג הוא ערפאת. יאסר
 מס׳ הוא ערפאת לגדה. מחוץ המנהיג והוא

אחריו. כולנו שלנו. בהנהגה 1
 ולבסוף הסוף, עד דודין את ינצל הצבא

לכפ להציע לדודיו יש מה אותו. יזרוק
 איתו משתף שהוא הצבא, הלא ריים?

שלהם. האדמות את מהכפריים לוקח פעולה,

 למען הצדק, למען מפגינים הם אליהם.
ה הצעדים השלום. למען זכויות־האדם,

ה את יביאו לא המימשל של אחרונים
 הרציני למצב אותנו הכניסו רק הם שלום.

אי־פעם. שהיה ביותר והמסוכן
ממלאים הנבחרים, ראשי־הערים אנחנו,

 פי- בוחרינו. עלינו שהטילו התפקיד את
 וחבריו דודיו מוצטפה את יחזקו לא טורינו

קוויזלינ־ בוגדים! הם הכפרים. מאגודות

 אותו,״ לעקוף לי נתן לא הוא כי לו,'
 מסיור שחזר מישמר־הגבול איש הסביר
 נראה אליו. שנלווה לחברו בעיר, ממונע

דעתו. על התקבל שההסבר
 שלפני הרחבה אל התפשטו המהומות

 קצין צורף, ניר התמקם שבו בניין־העירייה,
 המודח. ראש־העירייה תחת שמונה צה״ל

 כדורי- ובירי מדמיע בגאז פוזרו המפגינים
גומי.

 שאינה מישמר־הגבול, של חוליה קבע
 קבלת לפני פנימה להיכנס לאיש מאפשרת

 אל־שכעה המימשל. מן באלחוט אישור
 המימשל על־ידי פעמים כמה הוזהר עצצמו

ה לטובתו כי לו ויעצו קולו׳ ישמיע לבל
 ביתו. את ייצא לא אישית

 :אל־שכעה כסאם סיפר
 המפגינים. אחי עם יחד הוא מקומי

מצטרף הייתי ביכולתי, הדבר היה אילו

ביד !גלב
בלי זה את נשיתי

 מישנזו־הגבול, שנטר בידו מחזיק
 לאסוף שאולץ מהתושבים אחד
מזה ״וחוץ זזשוטר הסביר כוונה,״

 של רגלו על בכוח שדרך
 הכביש. מן האבנים את
מבינים.״ הס ככה רק

)43 מעמוד (המשך
ב מהר מדברים האלה ״הילדים הגבול,
 הבאלאגן.״ את מארגן מי ומגלים חקירה
 כנראה ידע ומפוחד, המום שנראה הילד,

לו. מצפה מה
 ה־ מישמר־הגבול, חיילי של מושגיהם

ההת לגבי ובמגלבים, באלות מצויידים
 מהשיחות גם מתבהרים התושבים, עם נהגות
״הרבצתי עצמם. ובין בינם מנהלים שהם

 המחייבים צווים, קיבלו עובדי־העירייה
רא שישה למקום־עבודתם. להופיע אותם

 ה־ על־ידי נעצרו מיקצועיים איגודים שי
 ובני- אל-שכעה של אחיו הצבאי. מימשל

 איימו שם למימשל, זומנו אחרים מישפחה
 בסאם עם תיפגע כולה המישפחה כי עליהם

בשקט. יישב לא
 הרחק בביתו, העת כל שהה אל-שכעה

דרך מוצבת לבית מחוץ הסוער. ההמון מן
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לקסבה. העיתונאים את הכניס הוא לזהותם. על־מנת המפגינים, לצילום מצלמה


