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את החרידו המערבית
 גופתו הועברה כבר לכן קודם אולם שות.

 בלילה, רק נערכה ההלוויה מבית־החולים.
ה על להקשות כדי המישטרה, במיצוות

ה אך זעם. התפרצויות ולמנוע מלווים
הגופה. ללא גם להוטות היו רוחות

ל השבאב החל בצהריים 12ב־ בדיוק
 ב־ צעדו צעירים עשרות במקום. התאסף

 בית- שוכן לה שסמוך דדלורוסה, וויה
 בידיהם. אבנים החזיקו מהם רבים החולים.

 ערבייה״ ״פלסטין קריאות השמיעו הם
 אותך״ נפדה ובדם ו״ברוח ערבית) (פלסטין

 שעמדה חיילים, קבוצת לעבר והתקדמו
 פינת מאחרי מטרים, עשרות כמה במרחק

 מתעופפות החלו האבנים הסימטות. אחת
 מעבר מציצים שנראו החיילים, לעבר

 תגובה עדיין באה לא זה בשלב לפינה.
מצידם.

 שברו הראשון, האבנים מטח כשנגמר
 לחדש כדי גדולים, סלעים חלקי הצעירים

 מוסוות, בפנים הניף, מישהו המאגר. את
וה כתפיים, על הורם הוא פלסטין. דגל

 נזרקו לפתע יותר. עוד השתלהבו רוחות
 שעמדו צוותי־ד,טלוויזיה, לעבר גם אבנים

״סחפייה! צעק המפגינים אחד מאחור.

1 X 1 1 1 X 7  7 1 1 0 7 צ

ל )1! *׳ ויז־ניוז, האירופית הטלוויזיה צלם פסטמן, אלי צועד ,!
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ה בעיר דו־לורוסה בוויה שצילם בעת פגע פסטמן, שלבכתר כדור
 הסמוך הוספיס, בבית־החוליס נראה הוא בתמונה עתיקה.

מכוון? היה בו שפגע שהקליע יתכן האם שנפגע. אחרי דקות כמה האירוע, למקום

 לפתע נפגע. לא איש יריות. לוש
 הבחין לא עדיין איש נוספת. יריד, —
 אלי של כתפו שעל המצלמה אבל בכך,

השמא מזרועו להתנדנד. מתחילה פסטמן
 את מניח הוא אדיר. דם זרם פורץ לית

 חולצתו את מסיר ד,ריצפה, על המצלמה
 בן־רגע הפצע. את בה לחבוש ומנסה
דם. נוטף לסמרטוט החולצה הופכת
 באותה שעמדו הרבים, מהעיתונאים איש

בירו העתיקה בעיר דו־לוווסה בוויה שעה
 צלם נפגע בדיוק כיצד ראה לא שלים,

 הם ויז־ניוז. האירופית הטלוויזיה סוכנות
ש המהומה, למראה כולם מרותקים היו

עיניהם. לנגד התרחשה
 הקליע, הצליח כיצד להבין היה קשה
 לחלוף מטרים, עשרות כמה ממרחק שנורה

לפסטמן. עד ולהגיע מפגינים, המוני בין
הת הר־הבית, על ההתנקשות למחרת

 וכתבים צלמים של גדולה קבוצה רכזה
 הוספיס בית־ד,חולים מול רחבי־העולם מכל

להת אמורה היתד, במקום העתיקה. בעיר
ההתנק־ מהרוגי אחד של הלווייתו קיים

 עיתונאים בערבית שפירושו — סחפייה!״
 מאנשי־התיק- האבנים מיידי את והדף —

שורת.
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להסתכן
 שלוש נשמעו האירזעים ףימהלך

 בתוך שנבלעוי זו, אחר בזו יריות,—י
העיתו החיילים. מכיוון נורו הן ההמולה.

הצעי מאחורי בטווח־הירי, שעמדו נאים,
 לקירות להיצמד מיהרו המשתוללים, רים

הבתים.
 קבוצת למקום הגיעה ממש רגע באותו

 ושני ילדיו שני עם אב בהם חובשי־כיפות,
 ברובים חמושים שהיו נוספים, צעירים

 בשימוש המצויים קרבין, מסוג אמריקאיים
 הנראה, כפי היו, הם המישמר־ד,אזרחי.

המערבי. לכותל בדרכם
 הצעירים שני הורידו המתרחש למראה
לא אך מהכתפיים, הרובים את המזמינים


