
 ילדים מובילים כשהם עבי־פרווה, לים
בידיהם. ששקיות־ניילון קטנים

 משי גדי
ושיפון

 בשכו־ מקיף סיור שערכנו חרי̂ 
 הסתכם העיתונאי שללנו וכל נה

ה לשומרי־השבת הקוראות במודעות
 בעייפות. הרגשנו להפגין, מסורים
 השכונה, במרכז מזוהם ספסל על ישבנו
ושבים. בעוברים וצפינו

הח הנשים גם התחילו הזה בשלב
הר אל פרצופיהן את להוציא סודות
הכ שהבגדים הבנו אז השקטים. חובות

 להתחפש, בחרנו שבהם והצנועים, הים
ברחוב. ביותר יוצאי־הרופן דווקא היו

 במיטב לבושות היו החרדיות הנשים
ע צ׳רלסטון בסיגנון שמלות האופנה.

בצב קלילים, ושיפון משי בדי שויות
כו ססגוניות. ובדוגמות מרהיבים עים

 ועגילים צווארן, על שרשרות ענדו לן
שבי והמבוגרות הקנאיות לאוזניהן.

 שחורות מיטפחות לראשיהן לבשו ניהן
מגו ששיער־ראשן ברור כשהיה עבות,

 גרביים גרבו לרגליהן למישעי. לח
 מיושנות. ונעלי־גולדה עבים שחורים

מודר כובעים חבשו יותר הצעירות
 וציבעוניים, מסוגננים שביסים או ניים,

למישעי. מסורקת פיאה או
 אחזו כולן, הנשים גם הפלא, למרבה

לא שתוכנה שקית־ניילון, האחת בירן

 צדו ללא״שרוולים, ובחולצה צרה מיני
 כשעל ביד, יד פסעו השניים עינינו. את

 יהיו שהם חשבנו מצלמה. תלויה כתפו
 אבל שכונתי, ללינץ׳ קורבן בקרוב
 רוברי־אנגלית, תיירים השניים, טעינו.

הח בשכונה תשומת־לב כל עוררו לא
 ואיש מפריע, באין בה עברו הם רדית.

 הסתכל איתם, דיבר אליהם, פנה לא
אותם. קילל או אליהם,

 והתפילות, השקט בשיא פיתאום,
 גלגלי־ של מחריש רעש ברחוב נשמע
 בטוחות היינו ריק. כביש על מתכת

 עגלה הפינה מן תצוץ רגע שבעוד
 טעינו אך זבי־חוטם. דרדקים עמוסת
מרה. טעות

 לא שגילו ילד, הלך הרחוב במורד
 עגלת־ בכוח לפניו ודחף ,10 על עלה
 בסירי־מתכת עמוסה כשזו גדולה, ברזל

 קיגל, (או הקוגל ובתוכם מבריקים,
 לזלוז נוהגין שאותו המסורתי, ביידיש)

בש־ תפילת־הבוקר אחרי מייד פה בכל

גלימות
פסים

 הזמן באותו התקדמה מול
 כאילו שנראתה גברים, קבוצת 1*

 היו לראשיהם אחר. למקום שייכת
 לבשו הם קטנות, לבנות כיפות

 וחולצות היישוב מן בהירים מיכנסיים
 הזרוע. לאורך מופשלים ששרווליהן

פיצוח כדי תוך רם, בקול דיברו הם
בירושלים מפגין מפנים שוטרים
מל לא .אתן באן!־ לעמזד ת1י

חרדי מפגין עוצרים שוטרים
ו ב₪1 הלוך לרוץ צריכים .אנחנו

 השניה ובידן מבחוץ, נראה ולא נודע
האבי גם קטנה. לבנה מיטפחת מוללו

בולט. באופן לנו חסר היה הזה זר
 עגלת־ לפחות לפניה דחפה אשה כל

 עוד תלויים כשעליה אחת, תינוקות
 שונים. בגילים ילדים שלושה שניים

 כשהם קטנים ילדים גם נראו לעיתים
 או ילד ובתוכה עגלה, בקושי דוחפים

 יידיש דיברו כולם מהם. קטנים ילדה
ושוטפת. רהוטה
 כמובן, היו, והסימטות הרחובות כל

 יכלו וכך ממונע, כלי־רכב כל נטולים
 באין בהם להסתובב הקטנים הילדים
סכנה. ובאין מפריע

מפצחים
גרעינים

 נעצ־ פעם מדי שקט. היה רחום ן*
בו או קטנות קבוצות לידינו רו 1 (

ה המודעות את בעיון שקראו דדים,
 כתובות היו המודעות להפגנה. קוראות
 יכלו הזאת העברית את גם אבל עברית.

 מכיוון להבין, מאה־שערים תושבי רק
סתו בראשי־תיבות, מלאה היתד, שהיא

לנו. מים
 הוא שזופים, שניהם ובחורה, בחור

בחצאית־ היא הדוקים, במיכגסי־ג׳ינס

 שכונת תושבי היו אלה גרעינים.
 ב־ התפילה מן שחזרו גאולה,

 גם במאה־שערים. הספרדי בית־הכנסת
לב. שם לא מלבדנו, איש אליהם,

 להציץ הצלחנו רבים במאמצים
 לשרוול מתחת חבוי שהיה בשעון

 שש־ ראינו למהדרין. הצנועה החולצה
 לצעוד והחלטנו מתקרבת, עת־ההפגנה

הנ ורחוב שיבטי־ישראל צומת לכיוון
סיקר שבהן קודמות, משבתות ביאים.

 החילוני, הצד מן החרדים הפגנות את נו
ורבת־מעללים. סואנת צומת שזו ידענו

 הראשי הרחוב לאורך לאיטנו הלכנו
 ראינו לחלונות מבעד השכונה. של

 את עורכות בביגרי״שבת חסודות נשים
לב מפות הצהריים. לסעודת השולחן

 במפית מכוסות קלועות חלות נות,
 שנת־ מיבול שאינו בקבוק־יין, רקומה,

נוצצים. וכלים השמיטה,
הת השונים בבתי־הכנסת התפילות

 בגברים, התמלא והרחוב להסתיים חילו
 הגברים בילדים. ובעיקר נשים קצת
הר באוכלוסיית העיקרי המרכיב היו

 אחד כל בחבורות־חבורות. והלכו חוב,
שלו. החצרי השיוך לפי

 להבחין יכולות אינן כמונו בורות
להב יכולנו אבל השונות, החצרות בין
שלהם. התילבושות לפי ביניהם דיל

מבר חומות קאפטות לבשו אחדים

 פסים גלימת היתה מתחת מבריק. סטן
 הצבע, מאותו בד וחגורת צהוב בגוון

 קאפ־ לבשו אחרים המותניים. לרוחב
 ועליה מבריק, סטן מבד שחורות טות

ש היו ומגולגלת. דקה חגורת־שרוך
 הברכיים, עד שהגיעו מיכנסיים לבשו

 עבים לבנים גרביים למיכנסיים ומתחת
 לא־מצוחצחות. שחורות נעליים בתוך

 המיכנסיים לאותם מתחת לבשו אחרים
 נעליים בתוך עבים שחורים גרביים

פשו חליפות לובשי גם והיו שחורות.
בע קטנות. מיגבעות שלראשיהם טות,

מפו שטריימלים חבשו הקאפוטות לי
מפרווה. ארים

 נראים בלתי־מזויינת שבעין למרות
 אף היה אפשר אחד, איש כאילו כולם

 מצועצעים, באברכים להבחין ביניהם
 בפשוטים, במהודרים, יותר, בצנועים

ובעניים. בעשירים
שוימר,
שוימי

 קצת מהשכונה, היציאה קראת ^
 הכביש לרוחב עמדו הצומת, לפני /

 המיש־ מן ש״הושאלר מחסומים שני
 גדולה: כרזה הודבקה ועליהם טרה,

קודש". ״שבת
המת להתאסף התחילו כבר בצומת

 הגברים, בין לבלוט שלא כרי פללים.
בעי הקירות, לאורך רק ללכת הקפדנו

לה התחלנו כבר הזה בשלב בצל. קר
הצנו בת־ישראל בתילבושת מחום זיע
העי בעמיתינו, וקינאנו והכשרה, עה

 כשהם לכביש מעבר שעמדו תונאים,
 אז וקלים. קצרים בביגדי־קיץ לבושים

 התיאוריה של נכונותה על תהינו גם
 גלימות הלובשים לבדווים, שלפיה

 חם לא הלוהט, הקיץ באמצע שחורות
לבגדים. מתחת

 הסוער, ההמון מן הרחק בצד, עמדנו
נ מעט להתפתחויות. בשקט והמתנו

 בידיהן אחזו חלקן לידינו, חלפו שים
עג דחפו אחרות עבים, סיפרי־תפילה

 חובשי קטנים, זאטוטים על ושמרו לות
ב לעמוד הקפידו הן שחורות. כיפות

 להתקרב העזו ולא לקיר, סמוך צד,
ממול. המתפללים הגברים לחבורות
 היה: הגברים שרו שאותו הלהיט

(״שו שאבעס... שוינור שחמר, שזימר,
בעברית). שבת״, שומר שומר מר,

רכו חלקם השוטרים. עמדו מנגד
מאור בקבוצות אחרים סוסים, על בים

 אלות כשבידיהם קסדות, חבושי גנות,
ומגינים.
 בהתרגשות התרוצצו קטנים ילדים

 להלהיט וניסו המתפללים, הגברים בין
בק צעקו דקות כמה בכל הרוחות. את
״שאכעס!" וצרחני: צלול ובקול צב

 מחסומי־ אל להתקרב ניסינו אנחנו
 לעקוב כדי כמובן, הצד, מן המישטרה

 רץ קטן ילד המתרחש. אחר מקרוב
 שנזוז צועק כשהוא בבהלה, לעברנו

 ״הנשים,״ הגיוני: הסבר נידב וגם משם
 אלי־ ושמחות נוצצות כשעיניו אמר,
 אתן בצד. שם, לעמוד ״צריכות קרב,

מפ אתן כי כאן, לעמוד יכולות לא
 הלוך לרוץ צריכים אנחנו לנו. ריעות
ושוב.״
 לעמוד, יכולנו לא זה הסבר מול
לאגף־הנשים. בצניעות וחזרנו
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גאז־מים תותח ליד ובנו חרדי
ביידיש עלי! צעקו הרבנים אבן, זרק הילד
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