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 אוטובוסים. של ארוכה שורה אז עומדת הכביש שהוצמדו מיטעני־הנפץ אמורים היו שבה השעה
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 ההמוני, הטבח שהתרחש פני ^
לקרות. עומד מה שיער לא איש €

 אחרי־ ושלושים ארבע השעה
 המוביל שכם, דרו רחוב הצהריים.

 הומה צפונה, שבירושלים שכם משער
 מתרוצצים וילדים נשים גברים, אדם.

 רבים ממהרים. הצרה, המידרכה על
 בידיהם, וחבילות סלים מחזיקים

 נשים, קטנים. תיקים רק אחרים
 ובמיטפחות״ראש ארוכות בשמלות

 תינוקות נושאות לראשיהן, לבנות
 חרדים, יהודים וממהרות. בידיהן
 ולובשי (שטריימל) מיזנבת חבושי

 חרדיות נשים לצד שחורה, קאפוטה
 ציב־ ובמיטפחות־ראש עבים בגרביים
הם. גם ממהרים עוניות,
 על הצר, שברחוב המידרכה בצד
 של ארוכה שורה עומדת הכביש,

 — אגד של אדומים חלקם אוטובוסים.
 חברות של ותכולים, ירוקים וחלקם

המיזרחית. מירושלים
 לאוטובוס. להספיק ממהרים אנשים

 המנועים בתוכם, יושבים הנהגים
 הצר, ברחוב גדולה התכונה פועלים.

 גבוהות אבן בחומות ציריו משני הסגור
וכנסיות. מנזרים של

 ויוצאים מתמלאים האוטובוסים
 המכוניות בין דרכם את מפלסים לדרן־,

הפרטיות.
ואז...

 ארבע בשעה אז, כלום. קרה לא אז
אחרי־הצהריים, השישי ביום ושלושים,

 שישה בו־זמנית להתפוצץ אמורים היו
 אוטובוסים בשישה חבלה מיטעני
 בתחתיתו הוצמד אוטובוס לכל שונים.
 קילוגרם 12 עד שמונה בן של מיטען

חומר־נפץ.
 ביותר. מתוחכמים היו המיטענים

 נמצא השתמשו שבו חומר־הנפץ
 לצרכים משמש וחלקו צה׳׳ל, בשימוש
 הוצמדו החבלה מיטעני אל אזרחיים.
 לשעה הפיצוץ את שכיוונו שעונים,
אחרי־הצהריים. מסויימת
 הקדוש היום שישי, יום היה היום

 שכם דרך הומה זה ביום למוסלמים.
 התושבים, מן רבים מיוחד. באופן
 במיסגד השישי יום לתפילת הבאים

 האלה בשעות חוזרים אל־אקצה,
לבתיהם.
 אילו נגרם שהיה בחיי־אדם, הנזק

 במאות מסתכם היה הפצצות, התפוצצו
ופצועים. הרוגים
 היה הממולכדים האוטובוסים אחר

 גרמניים תיירים קבוצת להסיע אמור
 חברת של אחר, אוטובוס במצדה. לסיור
 התכוון המיזרח־ירושלמית, גיולני

 ואחיות רופאים קבוצת להסיע
 לטיול המיזרחית בעיר מבתי־חולים

החרמון. בהר
 תיכננו נוספים אוטובוסים שני
 בסביבות לסיורים תיירים להסיע

 בקו לנסוע תוכננו והאחרים ירושלים.
 התעופה ונמל ירושלים, בין הרגיל

שבקלנדיה. עטרות


