
 וצעדו היסוס ללא הנשק את לקחו הם אך דפק,
המכונית. לעבר

 חם, היה אמה. ליד במונית ישבה אילהאם
 הטריד לא זה כל אבל להזיע, התחילה והיא

 אותם שעיכבו בדדו, הצבא מחסומי אפילו אותה.
 את להציג נדרשו ושלידם קילומטרים, כמה כל

 היא יום. באותו אותה עיצבנו לא תעודותיהם,
 אשה כבר תהיה משבוע פחות שבעוד ידעה

נשואה.
 והמישפחה נשלחו, כבר לחתונה ההזמנות

 סיפרה מרים, בת־דודתה, לאירוע. התכוננה כולה
 במרכז שימלה לקנות ללכת מתכננת שהיא לה

 כשנזכרה שפתיה על עלה חיוך היום. באותו שכם
באסם. ושל שלה במסיבת־האירוסין

 בכביש במהירות נסעה הירוקה המונית
 בכופיות חקלאים לירושלים. משכם המתפתל

 הגפנים ההר. אדמות את פסטורלי בשקט עיבדו
 הענבים. מאשכולות כפופים היו הדרך כל לאורך

ופורח. יפה נראה הכל
 דיפדף סעד במונית. הם גם ישבו וג׳מאל סעד

שבידו. בספר בעצבנות
 התבקשו הנוסעים כל מחסום. עצרה. המונית

 חטוף מבט העיף הוא הזיע. ג׳מאל החוצה. לצאת
 וניסה חשב מאוחר,״ להיות ״מתחיל בשעון.
להתעצבן. שלא עצמו את להחזיק

 קשוחים מבטים שיגרתית, תעודות בדיקת
 בתוך קל חיפוש תא־המיטען, אל החיילים של

 יצאו השניים הבא. המחסום אל וקדימה, האוטו
 לא והם עיכובים, מלאת שהדרך ידעו הם מוקדם.

לאחר. רצו
 הראשי ברחוב נסעו הם באופק. נראתה חברון

 את ראו הגיבעה, על מימין, העיר. מרכז אל
 המונית מן ירדו הם המיכללה. של החדש המיבנה

 בכיפות מתנחלים זוג למיכללה. לנסוע כדי
 תלוי היה מהם אחד לכל פניהם. על חלפו סרוגות

 תת־מיקלע בהיכון, ספק ברישול, ספק הכתף, על
עוזי.

 שבו במקום ממול, עיניו. את השפיל סעד
 חברון, של המרכזית התחנה מזמן לא עד היתה

 ביצבצו לפתחים מבעד גדרות־תיל. עכשיו היו
 התנפנף כחול־לבן רגל גדולים. צבאיים אוהלים

 להטריד רצה לא סעד אבל בוקר. של חמה ברוח
 מיהר והוא אלה, בדברים היום באותו מחשבתו את

למיכללה. לנסוע
 של יום היה זה אנשים. המתה המיכללה

 לבניין ובכניסה בחצר הסתובבו ובבוקר בחינות,
לכולם הגילים. מכל רבים ותלמידים תלמידות

אילהאם
בחברון. הרצח

 בכיכר נהרגה 20ה־ בת
 אירע שבו ביום בשכם

להתחתן. עמדה אילהאם

 קבוצות־קבוצות, עמדו הם ביד, ספרים היו
האחרון. הרגע של מידע לשני אחד מעבירים

 שקט הכיתות. אל כולם נכנסו לאט־לאט
 בעל המיכללה, של היפה בבניין־האבנים השתרר

 והאנשים סגורות, היו הדלתות הקומות. ארבע
 בדפי־הבחינות להתרכז וניסו בפנים ישבו

שבידיהם.

 הבחינה. את שגמר הראשונים בין היה סעד
 החוצה ויצא ספריו את לקח הטפסים, את מסר הוא
 עמדה השמש שעת־צהריים. היתה החצר. אל

 חיפש הוא מאוד. חם חם, והיה השמיים במרכז
 את ולהשוות בשקט לשבת רצה מוצל, מקום

 לבניין מתחת שבידו. הספר עם תשובותיו
 אל ירד וסעד עצי־אורן, חורשת יש המיכללה
אחד על נשען כשהוא התיישב, שם החורשה.
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 על נותר הרצח אחרי שעות כמה 1דם; של נחם
 רק המיכללה שמאחורי ריצפת־הבטון 1

פרם מאדם, ריק היה המקום אבו״בקר. של כהה דם כתם

 מסתובב נשק עם חייל למעלה: ברקע בשטח. שהסתובבו לחיילים
 מוקפת השלולית היתה היום למחרת הדם. לשלולית מעל השביל על

גרוס. של לזכרו האבנים לגל בדומה הקורבן, לזכר באבנים

 הספר את פתח הוא להירגע. והתחיל העצים,
בו. וקרא

 הלבנה 504 הפיג׳ו .12.25 וזיתה שעה ך*
 המיכללה של האחורי השער מול עצרה1 1

 כמו הדגם מאותו היתה המכונית האיסלאמית.
 אהרון של דוקריו כביכול, נמלטו, שבה המכונית

 של לוחיות־הזיהוי כן. לפני ימים 20 גרוס,
 ישראליות. לוחיות־זיהוי — צהובות היו המכונית

 כשקלציניקוביס הרכב, מן יצאו בחורים שני
 את כיסו שניהם בידיהם. ודרוכים טעונים

 והשניה אדומה האחת בכופיות. ופניהם ראשיהם
 שלה שהמנוע במכונית, נשאר שלישי שחורה.
 מהירה. תהיה שההימלטות כדי לפעול, המשיך

 על לחפות כדי לידה עמד שרביעי יתכן
המתנקשים.

 ירדו השניים התוכנית. לפי דפק הכל
 בניין לכיוון להתקדם והתחילו מהמכונית
 השטח את במבטיהם סורקים כשהם המיכללה,

 תלמיד ראו הם אפשריים. קורבנות לאתר כרי
 ולפני אליו, רצו הם סעד. היה זה העצים. בין יושב

ממרחק ארוך צרור בו המטירו קורה מה שהבין

 נתקעו האחרים בו, פגעו כדורים כמה מטר. של
ובקרקע. בעצים

 תוצאות את לבדוק כדי התעכבו לא השניים
 על מקום, בקירבת הלאה. התקדמו הם הירי.

 וחיכה אבדבקר, פתחי סמיח ישב מישטח־בטון,
 הוא גם שלה. הבחינה את שתיגמור לאחותו,

קלציניקוב. של ארוך בצרור נקצר
 של מועצת־התלמידים היתה שעה באותה
 של הפנימי בחדר מכונסת המיכללה

 שניים חברים. תישעה במועצה אולם־הכניסה.
 ישבו בחדר בבית־הסוהר. כעת כלואים מהם

 בענייני ודנו וצעירות צעירים שיבעה רגע באותו
המיכללה.

 היה הבניין מלאים. היו שמעליהם החדרים
שלהם. הבחינות את וכתבו ישבו הכל שקט,

 סביב קטן בחדר ישבו התלמידים שיבעת
 בכחול ציור תלוי היה הקיר על צר. שולחן־עץ

בוכה. ילדה של
 את שקטלו היריות את שמע לא מהם איש
 היה הסמוך באולם־הכניסה הרעש בחצר. חבריהם

בדיונים. המשיכו הם מדי. רב
 להתאסף התחילו הקטן לחדרון מחוץ

 עמדו הם בחינותיהם. את שסיימו התלמידים
 גם תשובותיהם. את ובדקו וביחידים, בקבוצות

בחוץ. היריות את שמעו לא הם

 שיברי אדירה. התפוצצות נשמעה לפתע
 יריות של צרורות עבר. לכל התנפצו זגוגיות

האקדמית. הדממה את קרעו
 שני את קר בדם הרוצחים שהרגו אחרי

 במעלה התקדמו הראשונים, הקורבנות
 בניין לכיוון האורנים, בין שביל־הבטון,

המיכללה.
 היתה לאולם־הכניסה הדלת מהר. הלכו הם

 ניצרת״הרימון את שיחרר הרוצחים אחד פתוחה.
 בעוד האולם, לתוך פנימה, בקשת אותו והטיל
 מהקלציניקוב צרורות ויורה עליו מחפה חברו
הקומות. כל של החלונות לתוך

 שחיכתה המכונית לכיוון לסגת התחילו מייד
 ממשיכים כשהם רצו הם האחורי. לשער מחוץ
 לעבר המיכללה, חלונות לכיוון הרף ללא לירות

הקומות, כל
 במכוניתם שוב היו ספורות דקות בתוך
 מסירים הם כשבדרך מהמקום, בזריזות ונמלטו

ראשיהם. את שכיסו הכופיות את

 שלי *הבת
ד מתה ט

*  שחייהם ידעו לא מועצת־התלמידים ברי ך
מטרים שני והתפוצץ נפל הרימון בנס. ניצלו 1 1
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