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 הושלך אשר הרימון מפצועי 2 שניים שקדי, ויהושע לדי די
 עכשיו שלום של בעצרת־המוזאה

 את לנצח בגופם ישאו בירושלים,
יהו הקטלני, הרימון של רסיסיו

 חמורים מקרעים הסובל — שע
שנפ — ועדי ובעצבים, בשרירים

 וברגליו, בידיו מרסיסים קשות גע
 חוקי באופן שהביעו בשעה נפגעו

 אשר הממשלה, כנגד מחאתם את
 המלצות מיישום להתחמק ניסתה

 בנוח־ הטבח את שחקרה הוועדה
בביירות. נות־הפליטים

 הנמצאים היחידים הם השניים
 ופיסיותראפי, רפואי בטיפול עדיין

בירו צדק שערי בבית־החוליס
 עד יחלפו רבים חודשים שלים.

 שהיו כפי ולתפקד לשוב שיוכלו
הפיגוע. לפני

הירו בסניף פעילים ויהושע ־עדי
 חיילי־ תנועת גבול, יש של שלמי

 לשרת רוצים אינם אשר המילואים
ל גרינצווייג אמיל כלבנון.  נמנה זי

זו. תנועה של חבריה עם הוא גם
 ביקור־חולים ערך הזה העולם

ה את לחוש וביקש השניים, אצל
ה במוקד שעמדו מי אצל דופק

 מאוד קט לרגע זיעזע אשר פיצוץ,
המדינה. את

בנתניה נולד שקדי יהושע

ליש היגרו הוריו בערד. וגדל
 מיל־ אחרי מצ׳כוסלובקיה, ראל

 הוא אביו השנייה. חמת־העולם
 ׳סיפריה. מנהלת ואמו פשוט פועל

 מד־ הוא פועלי,״ חינוך ״קיבלתי
 סטודנט ,26 בן הוא שקדי ,יש.1

 סאפארי טיולי ומדריך לביולוגיה
 בהתרגשות, מדבר הוא באפריקה.

 דרך פעם מדי מבליח עדין כשחיוך
 איש הוא הקצר. הג׳ינג׳י זקנו

וחביב. עירני פתוח,

״הדגשת*
זדס״ שחטפתי

 במישפחה בירושלים נחלת־צבי ? בשכונת וגדל נולד לוי די
 ואמו מנהל־חשבונות אביו תימנית.

מ היגרה מישפחתו עקרת־בית.
דו שלושה לפני לירושלים תימן
 מערכות מתכנת ,31 בן הוא רות.

עצ את לחשוף לו קשה מחשבים.
 ובורר בזהירות מתבטא הוא מו.
בקפדנות. המילים את

 היתה ההפגנה במהלך האם •
 בהפגנות מאשר שונה תחושת
? קודמות
 ז!יו הקודמות בפעמים :עדי

בוגדים, ״אש״ף, שצעקו פירחחים

הרא על לו ׳חרבנו *1 | |111 111 ■ ך חמורים מקרעים סובל ה
י1״ ! ״  הוא ובעצבים. בשרירים *

לבזות רק הרימון, זורק את להעניש שיש סבור אינו

 ״הייתי אותו,
 אומר. הוא
אמצע אלא

 שציפורים רוצה
 תהי של התחלה לא הוא ,הרימון

הקיינ מהמציאות הצומחת תופעה -

וב בידיו מרסיסיס קשות נפגעלוי עדי
 מתימן היגרה מישפחתו רגליו.

״כשהרימון בירושלים. והתיישבה דורות שלושה לפני

 חשמלי.״ זרם שחטפתי ״חשבתי מספר, הוא התפוצץ,״
 מי חשוב ״לא מהמקום. לפנותו עזר בורג אברום

״בגין הוא האשם — מכריז הוא — הרימון את זרק !

 כך צעקו הפעם !״לערפאת לכו
 הפירחח ואז יותר. מכובדים אנשים
 והוא יותר, קיצוני להיות צריך

 זה כך שלט. וקורע מכות מכנים
מיש איזה שמוצאים עד מתגלגל,

ש שאלה כדאי רימון. שזורק הו
 בשלום בגידה האשמות הטיחו
 — אמרו שהם מה יידעו: עכשיו
ציטט. הרחוב

ע ש הו  הרבה כבר קיים הפחד נ י
את שזרקו לפני דקות חמש זמן.

 ז — לעיתון לא זה וברגליים.
בישבן. גם

: ע ש הו  עזו הפיצוץ ברגע י
 ד.נ מייד הלפידים. את לסדר

 שם ושנפצעתי. ריסון שזרקו
 הי מכאבים. צרחתי הבום, את

הדבריב בין וקישרתי בהכרה
 ו התפוצץ, כשהרימון עדי:

 הפג בגלל זרם. שחטפתי בתי
 ז זרם כמו הרגשתי — בעצבים

לל והתחלתי כולי רעדתי מלי.

אי כד מצאו שלא ״ א י
מו ן!״ אח או ק1 הרימו וו

שיו עכ ולו□ ״ע מפצועי
 יבינו כעת שאולי אמרתי הרימון,

 להם יש מי עם עכשיו שלום אנשי
 יותר, רחוק ילך שזה אמרתי עסק.

קרה. באמת וזה
 שהתפוצץ ברגע קרה מה •

? הרימון
: י ד  האנשים נגמרה, ההפגנה ע
 שנשאר מאיתנו ביקשו התפזרו.

 הלפידים, את לרכז שלטים, לאסוף
 הפיצוץ של שנייה באותה לנקות.
הלפי של בריכוז לפיד הינחתי

 ממני שחסך מה כפוף, הייתי דים.
בידיים הכל חטפתי בגוף. פגיעה

 מ שוטר מולי בא להתרחק.
 ש; לו אמרתי לך״? קרה ״מה
 וז עלי הסתכל הוא זרם. פתי

 ע על הסתכלתי שנפצעתי. לי
 בדם. נספגים שהבגדים וראיתי

 הנעליים הרגשתי לא הרגליים
בדם. מלאות

 מנסא מבחינה קלטתי לא
 ני לא זה בפיצוץ. שנפצעתי

 ש מישהו חיפשתי בתודעה. לי
 בורג. לאברום וקראתי מכיר,
 אברום עליו. נפלתי ואני ניגש

בעמוד (המשך




