
 דקות בתוך להימלט. הספיקו לא
 כוחות־ אנשי לשוק הגיעו ספורות

 והתחילו עוצר על הכריזו הם הביטחון.
 מאחורי אל הגברים כל את לאסוף
האוטובוסים. תחנת אל השוק,

 השוק נראה הרצח אחרי קצרה שעה
 רק וריק. שקט בעיר־רפאים. כמו

 טירטרו החיילים של מכשירי־הקשר
 היו ואל־בירה רמאללה רחובות ברקע.
 שהוכרז אחרי קצר זמן מאדם, ריקים
 שהובאו רבים חיילים באיזור. עוצר

 כשהם הריקים ברחובות צעדו לאיזור
 כל היכון. במצב נישקם את נושאים

 למרות ברחובות משוטט שנראה גבר
כש האיסוף, מקום אל הובל העוצר,

ה מאחוריו. הולך נושא״גשק חייל
 של תעודותיהם את בדקו חיילים

ברחובות. שהיו הבודדים התושבים

 פייות
מונממיס

 שבו המקום ליד השוק, אחורי *>
 על בשקט וישבו הגברים כל רוכזו *!)

מיזרחית, בישיבה הגדול חלקם הארץ,
מילחמה) (חדר חמ״ל החיילים הקימו

 פרושות ועליו וגדול ארוך שולחן —
 טירטרו השולחן על האיזור. של מפות

 המקום סביב ומכשירי־קשר. טלפונים
 נמתחה התושבים מרוכזים היו שבו

השטח. את שסגרה גדר־תיל במהירות
 האוטובוסים תחנת של אחרת בפינה
סגורות, חנויות של קיר ליד המרכזית,

גברים. של ארוכה־ארוכה שורה עמדה
ה האבן לקיר הפנים עם עמדו הם

 נשענות אל־על, מונפות ידיהם מאובק,
 בעצבנות צעד מאחוריהם הקיר. על

 על וכבד גדול קשר מכשיר צה״ל, חייל
 רימוני־גאז למותניו, מלא חגור גבו,

ונישקו חזהו על ברצועות תקועים
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אדום. כתם האספלט כביש על ויצר דמו ניגר משם, שנלקח אחרי במקום.

 הבעלים, חלפן־כספים. של דופן נראה משמאל, כתם־הדם, מאחורי
 את השאיר הוא אבולניק. שנורה אחרי מייד המקם מן נמלט כנראה,
מנוסה. בשעת שנפל כיסא, נראה החנות לפתח משמאל פתוחה. חנותו

 בעזרת מנסה, פלילי לזיהוי המחלקה מן שוטרפלילי זיהוי
שלולית״ בתוך שונים מימצאים לחפש מגב,

בחיפושים. בדריכות ומביט אחר שוטר עומד לידו אבולניק. של הדם
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 הלך הוא גבו. על בהצלבה תלוי האישי
 לא שהעצורים והקפיד השורה לאורך
 את יפנו ולא רעהו עם איש ידברו
 ידיהם בשקט, עמדו הם אחורה. ראשם

 לזוז. העזו לא אך המאמץ, מן עייפות
 הלוך מאחוריהם צעד הנשק החייל
ושוב.

 בעיריית פקיד היה אבולניק זלמן
ה על האחראי היה הוא אל־בירה.

 הוא במחלקת־התחבורה. ועבד מחסנים
 שנה 12 לפני מברית־המועצות עלה

 היה הוא לגוש־אמונים. מייד והצטרף
 אירגון ושומרון, יהודה במועצת חבר
ה המתנחל והיה ההתנחלויות, של

 ירושלים. ליד החדשה בגיבעון ראשון
לבדו. במקום גר מה זמן

 כשאקדח ללכת נהג )52(אבולניק
 המתנחלים. שאר כמו למותניו, צמוד
הראשון ביום עבודתו את סיים הוא

 ה־ בניין מאחורי אל וניגש בצהריים
 לערוך אל־בירה, של השוק אל עיריה,
 את שסיים הכדור אותו פגש שם קניות.

 את לשלוף הספיק לא אבולניק חייו.
הארץ. על ונפל החגורה מן אקדחו

 של פלילי לזיהוי המעבדה אנשי
 אחרי קצר זמן למקום הגיעו המישטרה

 בתוך חיפשו הם הגופה. משם שפונתה
 זהות על שיראו מימצאים הדם שלולית

נורה. שבו הנשק
 חבריו גם למקום באו אחר־כך
 קטנה קבוצה אבולניק. של המתנחלים

 סרוגות, כיפות חבושי בחורים, של
 כ־ימ מתוך מציצות לבנות שציציות

 עם שוחחו בצד, עמדו הם נסיהם.
 כשסיימו במקום. הבכירים הקצינים
 ניגשו השטח, את לבדוק השוטרים

 בה הביטו הדם, שלולית אל המתנחלים
הלבן השק את פירקו ארוכה, שעה

 וירקות, פירות — בצד שעמד
 מותו, לפני לקנות אבולניק שהספיק

הוציאו המתנחלים הדם. בהם שדבק

 שני החיילים אחד הביא אחר־כך
 הדם שלולית אל ערביים תושבים

הם הכביש. מן אותו לשטוף להם והורה

 יצאו המתנחלים נמחק. הדם כתם
 כלפי היד את להקשיח שיש בהכרזות
ה־ השטחים של הערביים התושבים

 השזק אל תיגש עבודתו את סיים הוא
פגש שם קניות. לערוך אל־בירה של

חייו את סיים אשר הכדור אותו
כשידיהם עדיין עמדו ואלה כבושים. את מנקים והחלו ומגב מים דלי לקחו לתוך ואספו השק מן המיצרכים את

לקיר. ופניהם אל־על מונפות חיילים כששני האספלט, מעל הדם מוכתמים היו שלא הפירות את ארגז
■ סרגוסטי ענת בהם. וצופים מעליהם עומדים חמושים בדם.
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מהכבי׳ הדם את דקות כמה במשך ששיפשפו הצעירים, שני על והשגיח עמד בנשק חמוש חייל מימצאים.
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