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שחורים. סרטים נתלו ועליהם ישראל דיגלי כמה הובאו להפגנה !־רוצח — ״שרון

 הסתדרו מישמר־יהגבוד וטרי **ץ
■ ה בית־הכנסת בפתח שורות בשיתי /
 דראש ב׳ בירושלים. שלמה היכל חדש

בשיאו. היה המתת השנה.
 השוטרים הצליחו לכן, קודם רב לא זמן
 שהתאספו מהמפגינים חלק בכוח לפזר

 זו הפגנה שרידי ראש־הממשלה. בית ליד
 המתפללים, קהל בין אל להסתנן הצליחו

 בגין מנחם מבית־הכנסת. לצאת שהתחיל
 לצאת היה אמור הוא המתפללים. בין היה

רגע. בכל החוצה
 המון לצעוק התחילו בגין!" ״בגין!

בית־הכנסת. כיכר את שמילא המתפללים
 גדולה שחורה כיפה החוצה. יצא בגין

 מייד פניו. על שפוך רחב וחיוך לראשו,
 חובשי כולם אנשי־הביטחון. אותו הקיפו

 והשוטרים מישמר־הגבול אנשי כיפות.
להוליך והתחילו רחב מעגל סביבו יצרו

 הצורח ההמון בתוך לאט לאט אותו
 להרים לשווא ניסו המפגינים ביתו. לכיוון
 בקולות נבלע הוא אך במחאה, קולם

הצהלה.
 הועם לא חיוכו לחייך. הפסיק לא בגין

האחרונים. המאורעות בגלל כלל

^—= ״״נני
״1 ילדים רוצח

 למרות ספונטאנית. היתה הפגנה ף
 לבית מפגינים מאות כמה הגיעו זאת 1 י

 הראשון ביום בירושלים, ראש־הממשלה
 לנער היהודים נוהגים בו היום השבוע,

חטאיהם. את מתוכם ולהשליך כיסיהם את
 חברי־כנסת כמה אירגנו ההפגנה את

נגד הוועד עכשיו, שלום אנשי מהמערך,

ניתנה, כשזו להסתער. לפקודה חיכו הכן, במצב בצד עמדו שוטריםגוררים
 אל בכוח, הארץ על אותם גוררים והחלו המפגינים לעבר פרצו

רחמים. ללא עימם התנהגו ואלה המישטרה, לאנשי התנגדו המפגינים המישטרה. ידות

ז א ג ■
ודמ/וות

 זעמו המפגינים
 עזוה והמישטוה

ת רהם ו נ ב ר

 סופרים שמאל, אנשי בלבנון, המילתמה
והז שינחרד מי כל לשם הגיע ואמנים.

 בפלסטינים, שנערך הנורא מהטבח דעזע
ביירות. במערב מחנות־הפליטים תושבי

 לפליטה שנשארו שלטים נשאו המפגינים
 במשך שנכתבו ושלטים קודמות מהפגנות

הלילה.
 והכינה היא גם התארגנה המישטרה

 מישמר־ אנשי של מתוגבר כוח מחסומים,
מדמיע. יגאז הגבול

מחברי- כמה עמדו ההפגנה בראש

 לעבר בכוח אותם גוררים החלו נים,
 והמתינו בצד, שעמדו ניידות־המישטרה

כשקים. לתוכן שיוטלו לעצורים
 גברים הבחנה ללא גררו השוטרים

 היכו נשים, שתי על התנפלו הם ונשים.
 משיתי אחת לניידת. אותן וגררו אותן

 יום־הכיפד מילחמת אלמנת רעיה, הנשים,
״פאישיסטים!" :השוטרים לעבר צרחה רים,

 על באלימות התנפלו מהשוטרים ׳שניים
 שעמד אליאב, לובה לשעבר חבר־הכנסת

בצד.

 כשהוא מבית־הכנסת, ראש־הממשדה יצא התפילה בתוםצוחק בגין
מישמר־היגבול. ואנשי שוטרים אנשי־בימחון, בעשרות מלווה

ההפגנה. מסיבת לחלוטין מתעלס כשהוא בחוץ לו שחיכה הרב לקהל רחב חיוך חייך בגין

 אלוני, ׳שולמית ביניהם המערך, של ניסת ה
 יורם והסופרים צבן יאיר שריד, י־סי

יזהר. ום׳ גורי חיים עוז, עמוס קניוק,
הח המפגינים בשקט. התחילה ההפגנה

 המחסומים מאחרי ועמדו בשלטים זיקו
 למקום באו רבים המישטרה. שהציבה

ילדיהם. עם
 חברי- את לשכנע ניסו השוטרים

הת אז להתפזר. למפגינים לקרוא הכנסת
 — ״בגין בקצב לקרוא המפגינים חילו
 !״ילדים רוצח — שרון ״אריק י״ רוצח

 בביירות לטבח מהאחראים תבע הם
מייד. להתפטר

 חברת- מתחממת. התחילה האווירה
 ג׳יפ לתוך נכנסה אלוני שולמית הכנסת

להת למפגינים ברמקול וקראה מישטרה
השי הבלתי־חוקית שההפגנה בטענה פזר,

לעי להגיע טעם ואין שלח, את כבר גה
חמישטרה. עם מות

 הדניק, גוני של אמו הרניק, רעיה
 מיבצר את שכבש הכוח על ׳■:•פיקד
 :במחאה צעקה זה, בקרב ונפל הבופור

 נשב שאנחנו ורוצים בלבנון רוצחים ״הם
טובים!״ ילדים ונהיה הדשא על

 כולם המפגינים. על פעלה זו קריאה
הארץ. על התיישבו כאחד

 מהעבר מישמר־הגבול ואנשי השוטרים
 ״תתכונן נדרכו. המחסומים של השני
 מישמר־ לאיש מפקד־הכוח אמר גאז,״ לתת

 תתחילו ״ואתם, ממדים. גדול הגבול,
 זאת, את רוצה אני ראשונה בכוח. לפנות

״החומים המיכגסיים עש  והצביע המשיך !
 הכביש. על שישבה צעירה, מפגינה לעבר
צרות.״ הרבה עשתה ״היא

 חיכו רק הם התמהמהו. לא השוטרים
המפגי- לעבר פרצו מייד כזאת. להוראה

 לשבת המשיכו נבהלו, לא המפגינים
 המישטרה קצין יפקד !״גאז ״תן הארץ. על

 מוכן, עמד זה מישמר־הגבול. איש לעבר
מב ומסיכת־גאז בידו ריסוס מכשיר עם

פניו. על הילה
 מדמיע גאז וסילוני חרישי, קול נשמע

̂  הבינו ■לא אלה המפגינים. לכיוון ניתזו
 * החלו שניות תוך אולם קורה, מה מייד
 אדומות כשעיניהם נפשם, על נסים כולם

בבעתה. לצרוח התחילו ילדים ודומעות.
 על יושב נותר עשת גדעון העיתונאי

 ממרר השנה, בן בנו כשבזרועותיו הכביש
 נלקח הילד לפניו. ישר חדיר הגאז בבכי.
לט-פול. לבית־חולים מייד

השוט המשיכו המפגינים מנוסת למרות
 את מישטרה מחסום בעזרת לדחוף רים

 ־ גורי, וחיים עוז עמום יזהר, ס׳ הסופרים
ודומעים. המומים שהיו

 לעצמו ׳תיאר לא ■מהמפגינים איש
ה את המישטרה תפזר אלה שבאמצעים

 בצל. איש עימו הביא לא לכן הפגנה.
 דומעות עיניים במרגיע התגלה הבצל
הכבו בשטחים המפגינים על־ידי מגאז,
מדמיע. בגאז להשתמש מרבים נגדם שים,

 כשעיניהם הארץ על התיישבו רבים
 ממררים הם ׳כאילו ונראו דמעות, זולגות
 לנו עוזרת הכל בסך ״המישטרה בבכי.
מישהו. אמר בביירות,״ הזוועות על לבכות

 בדיברי־ קין אות את למחוק ״אי־אפשר
 אדומות כשעיניו עת, עמוס אמר הבל,״

אמבו ישני עמדו הרחוב בפינת וזולגות.
 לשטוף ״לא מגן־דויד־אדום. של לנסים

 * ברמקול, האחות קראה במים!״ הגאז את
הנה.״ שיגש לטיפול, שזקוק־ ״מי

 שישוחררו עד להתפזר, סירבו המפגינים
! מהמאר־ חברי-הכנסת, ההפגנה. עצורי כל


