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בית־נטופה. עמק לאדמות מעל מסייר

 הידהדו עוד האחרון רבי?ןי יום ף•
 תושבי של הצהרותיהם האוויר ^*בחלל

 על גופותינו!״ על ״רק ועראבה, סכנין
 המשטרה, נציגי בעכו התכנסו כאשר כן,

 דחופה, לישיבה הצבאי והמימשל הש.ב.
 כאשר דם, יישפר אמנם כי בחשבון לקחו

 ב־ מקורות, של דחפורי־הענק לנוע יתחילו
ה המוביל מנהרת את לכרות התחילם

ארצי.
 אחד כל יעשה מה נקבע ישיבה באותה

ההתנג את למנוע כדי הגורמים משלושת
המו על תפרוץ. אם לדכאה, או — שות
מנ את ולהגלות לעצור הוטל הצבאי של

להפ להתנגד אותם שעודדו הפלחים, היגי
לחפירת נטופה, בית בעמק אדמתם קעת

 היו אלא חם, נשק נשאו לא השוטרים
 במכוניות ובכובעי־פלדה. באלות מזויינים

 רימוני ושל מגינים של ערימות מונחות היו
׳ גז־מדמיע.

 לעמק מעל הופיע המשטרה של פייפר
 כי לחשוב, היה אפשר שטחי ממבט הרגוע.

 מחצי־תריסר יותר הרחב השטח בכל אין
 למעלה במטוס: שישב הסייר דיווח אנשים.

בשטח. מרוכזים איש מאלף
★ ★ ★

גשברח ההתגנדות
• ך ן ק, תו מ ע  היישובים אדמות על ה

ם,  מקורות דחפורי עשרה עמדו ^העבריי
המשטרתי הכוח בוא עם לפעולה. מוכנים

חדש!
הארצי. המוביל תעלת

 המתיחים בכפרים הופיעו לחצות קרוב
 חוליות התדפקו במהירות צבאיות. מכוניות
נכ ששמותיהם האנשים דלתי על המימשל

 צווים בפניהם הוצגו השחורה. ברשימה ללו
ה המושל פקד לפיהם אדמיניטטראטיביים,

מביתם. להגלותם או לעצרם צבאי
 יותר: נכבד תפקיד הוטל המשטרה על
 את שירתיע האפשר, ככל חזק כוח לרכז

 כוח שיהיה — ולא מהתנגדותם. הכפריים
 עם בכוח. ההתנגדות את לשבור מסוגל זר,

 לעבר נוהר איש 250 של כוח נראה שחר
 או וניידות, ג׳יפים על :השלווה הבקעה
מכו גם חסרו לא סוסים. גבי על רכובים

 ניבאו הכל כי עצורים. להובלת ניות
 הדחפורים, בפני עצמם את יטילו שהכפריים

 לתוך ולהשליכם להרימם המשטרה על ויהיה
העצירים. מכוניות

 נסעו מלפנים עשן. ופולטות חורקות החלו
 שוטרים 15 דהרו הצדדים משני ;ג׳יפים

 מל־ של מראה העניין לכל ששיוו רכובים,
במערבון. חמת־בוקרים

 מפקד טהון, אורי נתן בבוקר בשמונה
 סקרייפר האות. את מקורות, מטעם המיבצע

 השחורה. באדמה שיניו את נעץ צהוב
 באדמת נראה ראשון פצע חרקו, שרשרות

בדריכות. הביסו השוטרים נטופה. בית עמק
 הפכה הנגיסה לפעולה. נכנם דחפור עוד

 נוסף כלי כל עם שהתארך שחור, לפס
הפל היו היכן ? והפלחים לפעולה. שהוכנס

 עם מה גופותינו?״ על ״רק שנשבעו חים
הסיור? מטוס דיווח שעליהם ראנשים אלף

 פרחה ושם פה רק בשטח. נראו לא הם
 לפתע סקרן. ראש ביצבץ או לבנה, כפייה

תחילה זקן. ערבי הדחפור לעבר התקדם

ה תווי לאורך רוכבים שוטרים שניהתקדמות
המתקדם. לדחפור נמישמר תעלה,

חיפוי. ללא התקדם והדחפור המישמר חוסר קלה שפה לאחר
 מפני ידה, את ומניפה מקללת היא מאוד. נרגזת זו אשהנסיגה

 על לוזעמיסם שלה, המטבח כלי כל את לארוז שנאלצה
הטרקטורים. עליו שעלו לפני דקות כמה המשפחתי האוהל מן ולסגת ראשה,
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̂ן מעצרים נושים, וה

או! רעזוב מיאן זה נוח

 מתבונן ממקורות מודדדוו מפלס
 את קובע שיר־המדידה,

ו שאר התקדמו אחריו המחניה: חלוץ זהו לדחפוריס.


