
 עס בקרב־נזגע נלחמת ג׳ודי, מארצות־הברית,
 אותה. ולכדה בהרים אחריה דלקה אשר יילים

 ולשאתה אותה להרים מהם למנוע לנסות יי
 בתמונה החיילים. כנגד אבודה מילחמה נחלת
 אותה לעקור שבאו החיילים ברגלי כוחה, בכל

בה. להיאחז ומנסה בקרקע בציפורנה :אחזת

 לפקודה תסרבו ״אל :אליהם קורא הוא רב.
 שאתם למפקד תאמת רק אותנו, לפנות

 אכן בי נדמה ולרגע, לכד.״ מסוגלים לא
החיילים. יעשו כך

 לא חנן, של נאומו שעת מחצית משך
 כאשר ע. של בפניו שריר אף זע

 את לחתוך אפשר נאומו, את חנן מסיים
מהופנטים. החיילים בי רומה בסכין. האוויר

 המתנחלים ומול מולם מתייצב קם, ע.
 על כשידיו טיפוסית, צבאית בעמידה
 קצתם מישפטים מיספר ואומר מותניו,

ת בשיחות אותי ששמע ״מי וברורים:  פ
 זה. בעניין האישיות דיעותי מה יודע טיות,
 אתכם אפנה ואני פקודה, היא פקודה אבל

ויהי־מה.״
ההור מחלום. באילו מתעוררים, החיילים

 המתנחלים על מסתערים והם ניתנת, אה
 של עצום בגוש מייד מתארגנים אשר
ומצומדות. שלובות ורגליים ידיים

 עייפים הקצינים קורם צועת רק לא אולם
 קל הפעם, הפינוי, כד. המתנחלים גם —

 לווינגר. הרב אנשי של זה מאשר יותר
 הקרבים החיילים לעבר קורא פורת הנן

 תבכו!״ אותנו. תפנו אל אבל ״תבכו, :אליו
הקרי על החיילים, בפני התנצל קודם־לכן

 ״בעידנא לעברם שהושמעו ״נאצים!״ אות
דריתחא.״
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חוש- ״הפינוי :בקשר מודיע ע.

החת קודם־לכן אחדות שעות פונתה משם וי,
 הארץ, על משתרעים כולם לווינגר. הרב של !

 פנים קצר, שיער צעיר, — פורת חנן הדרך. מן
 לשאת רשות מע. מבקש — ומעוררי־אמון ש

 את יכוון הוא כי ברור המתנחלים. בפני
החיילים. אל דווקא י

/ י כ ב ת  ״

תבכוי"
יש עם של עלילות־הגבודה על לחם מספר !ן
 ועד הגרדום עולי דרך עקיבא, מדבי החל אל,

בקשב מאזיגים החיילים ימדהכיפוריט. מילחמת שי

האו ליד הרכס, על נוחת מסוק לם.״
בזרו המתנחלים נישאו שאליהם טובוסים

 ספוגות- חולצותיהם אשר החיילים עות
דעה.

 שהגיעה מישטרזדצבאית של יחידה
 עב־בשר קצין בראשות האוטובוסים, לחניון
 העובדה עם משלימה אינה סגן, בדרגת

 והסגן המילחמה, את איחרה היא שדווקא
 האוטובוס. לתוך המתנחלים את דוחף

 ה- כל משך קור־חחו על ששמר ע״
עבר. לבל ומקלל צועק נשבר, מיבצע,

 הוסרו. ליריחו, המובילות הדרכים מחסומי
במיבצע השתתפו אשר החיילים למאות

 מראשי ודתה ,17 בת ירושלמית בלונדית הירש, לאהפאנאט מיס
 ונכנסה ״נאצים!״ לעברם קראה החיילים, נגד המסיתות

 מסתרקת לאה מימין: קלט. בוואדי לווינגר הרב של קבוצתו פינוי בעת להיסטריה
 לאחר להרגיעה, מנסה בזרועה האוחז בחייל נלחמת ולמעלה הפינוי, לקראת ומתייפה
הבחנה. בלי אותם ושרטה בעטה החיילים, על לאה התנפלח להיסטריה, שנכנסה

ב חופשת־שבת. ניתנת וד״פינד השמירה
בבית. יישבו הדתיים המתנחלים שבת,
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מת קבוצת מגלה צד,״ל של מסוק־סיור

 יריחו. בפאתי מטע־בננות בתוך נחלים
 להימלט מצליח וחלקם בכוח, מפונה חלקם

בהרים.
 האחרים, לכל כמד המפנה, לסגן-האלוף

 שעומד מה את מסמלת זו קבוצה כי ברור
 יהודים מילחמת :הקרובים בשבועות לקרות

במתנחלים. חיילי־צה״ל, מילחמת ביהודים,

*< י
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ב תיגעו .אל
י
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