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 להעניש וכרי ישראליים, כלי־רכב על
המחנה. יושבי את

לרהיי־ כשמתקרבים מרחוק, כבר
 נסיעה אחרי בה. להבחין אפשר שה,
 הכביש על קילומטרים כמה של

 ציריו שמשני דרומה, מירושלים
 בית־לחם, העיר של יפהפיים בתי־אבן
 נגלית ההרים, ממורדות הגולשת

 צפופה קבוצה דהיישה: לעין לפתע
קטנטנים. בתי־בטון של מאוד

 עמד הגבול מישמר של קומנדקר
 אותנו שראו החיילים בפתח־המחנה.

 חמורה, בהבעת־פנים אלינו ניגשו
 להם כשהסתבר אנחנו. מי שאלו

 להיכנס הרוצים עיתונאים שאנחנו
 לצלם, אסור רגע, ״רק אמרו: למחנה,

 אישור שמקבלים לפני להיכנס אסור
המפקד." מן

 ידעו כל־כן־ לא הם לא. כל: קודם
למה. להסביר

 עם אבל האישור, ניתן לבסוף
 את לצלם ״אסור קלה: הסתייגות
כוחותינו.״

 צורך יש למחנה, להיכנס כדי
 שני בין צר מישעול בתוך להתפתל

נחסמה. הראשית הכניסה בתים. גדרות

 שגתייס ^
דגל געוון

 את פגשנו הראשי רחוב ף*
שבאב כשראו הנוער). (בערבית: ^ה
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גדולה. אבנים ערימת השער כשליד ביתה, תוך אל המוביל קטן

 כמעט אבנרי, אורי את הצעירים
 היינו שימחה. מרוב עליו שהתנפלו

 שנכנסו היחידים הישראלים אולי
 כמובן, לובשי־המדים, מלבד לדהיישה,

קבוע. באופן פה המסתובבים
 עבר, מכל אותנו הקיפו הצעירים

 החלו ילדים, עשרות קטנים, וילדים
סביבנו. להתאסף

 הם דהיישה מתושבי אחוז 30
 של הסודי הנשק אולי זהו ילדים.

 אלה הם — הגיבורים והם הפליטים.
 שמארגנים אלה הם אבנים, שמיידים
 פיזורן. בעת שנהרגים אלה הם הפגנות,

 במחנה־ שלישי דור כבר שהם ילדים
 מהי הקשה בדרן־ הלומדים פליטים,

 מהו לאומית, אחדות מהי לאומית, זהות
 כיבוש מישטר ומהו מחנה״פליטים

צבאי.
 סלולות אינן סימטות־המחנה

 יצוקות אלא בערים, כמו באספלט,
 שייכת אינה דהיישה אפור. בבטון
 משלה. מועצה לה ואין עירייה לשום

 תושבי אומרים שעליו מוכתר, שם יש
 המימשל, מטעם שתול הוא כי המקום
 דואגים הם עצמם. התושבים וישנם
 את בבטון שסללו הם הציבורי. לשטח

שהיתוו הם הראשיות, הסימטות
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 במחנה״הפליטיס רבים קירותמנוקב: קיו
 על רובים. בכדורי מנוקבים

״כן אדומה: כתובת מתנוססת הבתים אחד קיר
32

ההפ למפריעי לא האדמות! לטפטרי לא למאבק!
 בטון. בשיכבת מכוסים הראשיים הרחובות גנות!'

תעלות״ניקוז. בתמונה) שנראה (כמו כשלאורכם
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תדיר. באופן נזרקים כאלה רימונים המתנחלים. עם ההתכתשות בעת

נקיים. הרחובות הביוב. לניקוז תעלות
 קבוצת ישבה לעץ־תאנה מתחת

 ליד בצל, שש־בש ששיחקו גברים
 בתיל־ זקגות שתי ישבו קטנה חנות

 לבנות מיטפחות מסורתית, בושת
 יום בסקרנות. בנו והסתכלו לראשיהן,

בדהיישה. שיגו־ה של
 אל פנימה, אותנו הונחלו השבאב

 מרי צרות. סימטות דרך המח|ה, תוך
 הרבים הילדים את גירשו הם פעם

 צצו חדשים ילדים אוזרינו. שהלכו
פינה. לכל מעבר

 חדר הצעירים. מועדון לתוך נכנסנו
 פינג־פונג שולחן במרכזו גדול, לא

 בצד, זרוקה היתה הרשת אבק. מכוסה
 על מונחות היו ירוקות מדקות ושתי

 כיסאות עמדו לשולחן מסביב השולחן.
 התיישבו מסביבנו התיישבנו. רבים,

.20 עד 17 כבני נערים, כתריסר
 לשני פרט חשופים, הקירות
 לעבודה הנוער ועדת של לוחות־שנה

 בראש הכתלים. על התולים חברתית,
צעירים של תמונות ארבע היו לוח כל

 הפגנות פיזור בעת שנהרגו הגדה, בני
 הם כאן ישראליים. כוחות על־ידי

בהערצה. ״הקדושים״, נקראים
 חלק אין. זגוגיות חלון, יש קיר בכל

 לא מהחלונות חלק שבורות, מהזגוגיות
 נצבה בצד בזגוגית. מעולם זכו

ן בתוכה. בטון שאריות עם מריצת־ברזל,
 את הגיף שנכנס הצעירים אחרון

 את לסגור וניגש מאחוריו, דלת־הברזל
 אפילה היתה בתריסי־הברזל. החלונות

בחדר. קלה
 נוסף וצעיר הדלת, נפתחה שוב

 אחד בביישנות. קצת לחדר, נכנס
 בו הביט הדלת מול שישבו הנערים

 ~ לרווחה, פעורות שחורות, עיניים בשתי
 רחב חיוך קם, רגע אחרי מאמין. כלא

 אליו ניגש הוא פניו. על התפשט
 אחרי כמו ולנשקו, אותו לחבק והתחיל
ארוכה. פרידה

 את האחד ראו לא באמת השניים
 לחדר, שנכנס הצעיר רב. זמן השני

בז ממאסר קצר זמן לפני שוחרר


