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הכפר בני
ח. חברת

 מלכי־ישראל כיכר אל הוסטו האנשים רוב
 טל־ידי העניין לצורך ׳׳שנתרמו באוטובוסים

שלוש במשך עז בקור עמדו מכפר־שלס, בעיקר הגיעו הם

 פעם מדי ואמנים. השכונה ועד חברי מפי שונים נאומים ושמעו שעות,
 בשקט, כולם התפזרו ההפגנה בסוף ראש־העיריה. נגד זעם בקריאות פרצו
מעשה. בחוסר נשאר הסדר שמירת לצורך שהוזעק הגדול השוטרים וכוח
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 ציונות אותנו ילמדו שלא / אמא
ב עלינו ידרכו ושלא / אשכנזית

 נשתוק לא אנחנו / מערבית עקב
 אנחנו / אמא להם תגידי אז / יותר

שחור. עבודה כוח לא זה
 הריע פעם ומדי שקט, היה הקהל

 ספק אמר, מישהו המילים. לשמע
ההפג שזו ספק-ברצינות, בצחוק,

 קהל־המפגי- גם שבה הראשונה נה
 וגם האמנים גם הנואמים, גם נים,

עדות־המזרח. בני כולם השוטרים,
האש העדה של היחידה הנציגה

 שולה היתה בעצרת שדיברה כנזית
 להביע שבאה רמת־חן, מוועד לרנר

 ״אני רמת־חן. תושבי בשם הזדהות
לעיתונ אמרה רווחה!״ משכונת

אים.
 זה אחר בזה עלו רבים נואמים

 המשיך למטה והקהל הבימה, אל
 אל המכוונות גנאי קריאות לצעוק

ראש־העיריה.
 השוטרים נוסף. חזיז זרק מישהו
 כמאיימים. המחסום אל התקרבו
 כפר־שלם, מאנשי סדרנים, עשרות

 שזרק הבחור הקהל. לעבר רצו
 מאחרי אל בורח החל החזיז את

אחריו. הקהל וכל העיריה, בניין
 ניסה הוועד, מראשי מנחם, יואב

 קיוו כולם הרוחות. את להרגיע שוב
מ אירועים בלא תסתיים שהעצרת

יוחדים.
ולהו בשקם להתפזר מבקש ״אני

 בארברים.״ לא שאנחנו לכולם כיח
 הקהל היה. כך ואכן יואב, אמר

ב העצרת, בתום מהמקום התפזר
לרווחה. נשמו וכולם מופתי, סדר

ענת שד דיווחה כאן עד

 סרטים עם צעירים, בחורים מר.
 ניסו לשרווליהם. מחוברים לבנים

 לסדר. ולדאוג הקהל את להשתיק
 המיש* עם מעימות חששו כולם
טרה.

 שם. נכח הוא גם המחוז מפקד
 סלילי או המוני אירוע בכל כמו
בסחוו. אחר

מיל הבימה שלפני השטח את
 נציגי כאלה, באירועים כרגיל או,

 נכחו כולם כמעט כלי-התיקשורת.
הישרא לטלוויזיה פרט — שם

 צוות- לשלוח טרחה לא זו לית.
 ולוא להזכיר, טרחה לא ואף סיקור

הע של קיומה את אחד, במישפט
נצי שם היו זאת, לעומת צרת.

ה העיתונות של מעטים לא גים
זרה.

 ל- דומיה בדקה התחילה העצרת
 שקט יהושע, שימעון של זיכרו

והשוט המפגינים בכיכר. השתרר
המחסומים, עברי משני עמדו רים

 מיש- כמו אלה. על אלה מסתכלים
אחת. פחה

יהו ישראל היה הדוברים ראשון
 נביא ״אל שימעון. של אביו שע,

 שינאת־ בגלל שלישי בית חורבן
 שקט, היה הקהל פתח. !״חינם
 ה- אנשי בדריכות. הקשיבו כולם

למד מתחת שעמדו אותם מישטרה,
 ראשיהם את למתוח ניסו רגות•
לשמוע. בנסיון הרמקולים, לכיוון

ב הקהל התפרץ דבריו בסיום
 בן- ״צ׳יץ׳ רוצח!״. ״להט צעקות

!״זונה
ה המשורר לדבר עלה אחריו

מו הפגנה ״אין ביטון. ארז עיוור׳
 מההפגנה יותר ומצפונית סרית

״אי אמר. הערב,״ כאן שמתקיימת
ער דם למען שהפגינו האמנים פה
 המשוררים, כל איפה בלבנון. בי

 ז ויפי־הנפש הוגי־הדיעות הסופרים,
 ״להם :לו ועונה בזעם מריע הקהל
!״רוצח

עד מתח שאין שאומר מי ״כל

נוופסוו
ססוחה,
משמאל

לסוציאולו־
 סמי גיה,

 המפגינים. קהל בין עמד
תימנית. ת בתילבוש מפגין

 ביטון. ממשיך !״מדבר שקר — תי
 מישט- ״מדינת לו: עוגה והקהל
רה!״
 יוסף השחקן הינחה הערב את

ה עלה ביטון ארז אחרי שילוח.
 דיבר הוא גם מדינה. שלום סופר

 השימוש ובגנות פער־העדות על
ו המשורר עלה אחריו חם. בנשק
 סאלח. שימעון הירושלמי הזמר

 מיוחדת חופשה לקבל הצליח הוא
להשתתף כדי פשירות־המילואים

גיט עם לבימה עלה הוא בעצרת.
 חיבר בעצמו שהוא שיר ושר רה
 ״תגידי הלחן: ואת מילותיו את

 שלא / במנוחה אותנו שיעזבו להס
 ימשיכו 'שלא / לדבר איך לנו יגידו

 לא זה אנחנו / ולשקר להשחית
 להס תגידי / שחור עבודה כוח

 שלא / במנוחה אותנו שיעזבו אמא,
 יהפכו שלא / הבתים את לנו יהרסו

 לא אנחנו / לאסירים בנינו את
להם תגידי אז / יותר זה את רוצים

 ההפגגה רקע עד סרגוסטי.
ש מוסיפה. ::מיימון שו
 הת- יהושע שמעון רצח אז

 קבוצת קלונה במלוא גלתה ■■ז
 ״סיפ־ עצמה את שמכנה העסקנים

 רשימת היא הלוא הספרדים״, לגת
 אבו־חצי־ אהחץ — וראשיה תמ״י

 רובין. ובן־ציון אוזן אדירת רא,
 את דיגלה על שחרטה המיפלגה,
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זיד^ בהלה של וגע
מצידס שעמדו השוטרים, את למקום הקפיץ פיצוץ

 למקום מיהרו הסדרנים אך המחסומים. של השני
 רצה לא איש כנו. על הסדר את להחזיר ודאגו לפניהם,
להתערב. יאלצו ושהשוטריס במקום, מהומות שיפרצו


