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 בבוקר, 12ל־ עשר בין בעיר. שנותרו הערביים התושבים על רק חל בקוניטרה העוצר
שלהם. לרובע חוזרים אלה זקנים העיר. חלקי לשאר רוכזו, בו מהרובע לצאת להם מותר

ל בעצמו נבנם הוא המיקלט. מן
 רוצים איד שלג הקצינים עם שם,

?״ ינצח בזה שצבא
 את לעזוב יבולים התושכים

 שעתיים למשך הערכי" ״הרובע
 לחטט בדי זאת מנצלים הם ביום.

ה החנויות הריקים, הבתים בין
 חוזרים הם והחריפות. פרוצות,

מח או בגד עוד מצילים לכתיהם,
 י*צ־ זמן כמה יודעים אינם הם בת.

שלהם. כרובע להסתדר טרבו
 הערבי לאופה קמח מספק צה״ל
פי מחלק והוא במקום, שנשאר

 פריטי שאר לערכים. חינם תות
מהצבא. ישר מקבלים הם המזון

מת העיר של המערבית בכניסה
יפה גבעה על עצום, בניין נשא

י צהרים ארוחת ו ג
צה״ל. שמספק הארוחה את יעשיר זה נגולת.

נר הוא משבר. נוף אל הנשקפת
 אכל בינלאומי, בית-מלון כמו אה

 של החזית במיפקדת שימש הוא
 עליו מתנוסס ביום הסורי. הצבא

 תלויים קירותיו ועל ישראל, דגל
צה״ל. של היחידות סמלי

 - פגזים ״במה הזקיף: מסביר
 וברחו.״ רגליהם הרימו והקצינים

ה השדרה, לאורך נעלמו הם
למזרח. ממערב קוניטרה את חוצה

 עמוד ניצב השדרה של אחד כצד
ה של תחנת־ביקורת ולידו לכן,

 - נכנסים מכאן הצבאית. משטרה
לעיר. - להיכנס שרשאי מי

 השני בקצה ניצב דומה עמוד
 ואין - יוצאים מבאן השדרה. של

 הלאה עומדת זו צבאית. משטרה
הנקו אחרי לדמשק. הכביש על
רשיון. כלי או עם - מעבר אין דה  ה העיר מראה את מנציחים האביזרים, בכל מצוייריםמהדרום תיירים

הבניאס. למעיין בדרך קצרה, חנייה עושים הם סורית.

שלווה תופסים ״<::.־־־־ המנגנון
 בשלבים רק הוא זמר. שיהיה בטוח לא היום גם בעצם, מזרחי. אליבעת. מפלגת משרד היום נראה כך
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► באחד שלקח לעוד הודות — הקאר״רה של לגמרי התחלתיים
 כי אם להנאתו, ופורט כורסה, על יושב הוא הפנאי בשעות הבתים.

הג״א. מיפקד אומר: מאחריו הערבי השלט חבריו. להנאת דווקא לאו


