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 צחוק עושים קוית־אונע מתנחל■
 הצרים הצבאית העישמדה י7מח״

לעצרו כדי לוו־נגו הוב של ביתו על

̂ני-קותזיר■ סו
בחברון
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 צעיר, סגן לו הודיע ■שעות,״ כמה אחרי

 שיהיה במידה ההתפתחויות מן שחשש
 לא ״הרב בכוח. לווינגר את לעצור עליו
 למושל רע. כל עשה לא הוא !איתיכס יבוא

על יהודי של צעדיו את להגביל אסור

 מחמומי-המזג אחד השיב אדמת־ישדאל,״
 תוכל לא ״אתה ללווינגר. המקורבים שבין

 לעבוד מבלי בטח מכאן אותו להוציא
 אחר תושב אמר גופות,״ מאות כמה על
מבט ואומנם, הצנחנים. לסגן המקום של

 הצבאי המצור את מכל יותר המסמלת התמונהבחברון הסמבה
 הילד תמונת היא המוני, בפיקניק שהסתיים

הצרים, אחד של מראשו נלקחה אשר מישטרה־צבאית של קסדה חבוש מקריית־ארבע

עוללים בין שבוי
היה גוש־אמוניס, של ואוהד מושבע

 אשר החיילים, אחד
 כאוהב־ילדיס התגלה

המצור זמן כל משך טרוד

 דירתו בפתח ומגודלי־פיאות, חובשי־כיפות זאטוטים עם במישחק
 של דירתו על החיילים שהטילו המצור לווינגר. משה הרב של

הוריהם. עם והשיחות הילדים של צחוקם על־ידי נשבר לווינגר

 דברי כי הוכיח, לוויבגר של ביתו סביב
בהחלט. מבוססים האברך־הלוחם

 בחדר־האור- לווינגר ישב עת אותה כל
 אינה כולה המהומה כאילו •שבדירתו, חים

 המאורך השולחן ליד ישב הוא לו. ;נוגעת
 מתפילותיו חדל כשהוא חרישית, והתפלל

 בחוץ המצב על דיווחים לקבל כדי רק
מהדירה. ויוצאים באים שהיו מאנשיו,

 טבעת והתרחבה המתח, התפוגג אט־אם
ה התרופפות הבית. על הצדים החיילים

 לאנשי מוכר שלב היא החיילים אצל מתח
 צה״ל. חיילי עם במגעיהם גוש־אמונים,

 להפעלת אות להם ימשמש שלב -אותו
שלהם. מכטש־ההסברה

 החיילים, לעבר מיהרו צעירות נשים
 כל עמוסות צלחות בידיהן נושאות ׳כשהן
 ממתקים פיחת, בית, מאפה עוגות טוב.

 שתייה ארגזי נשאו ילדים לפיצוח. זרעונים
וטמפו. קוקה־קולה קדה, קלה

 אפילו יכלו לא שכזו מיתקפה נוכח
 העוגות לעמוד. שכחיילים הקשוחים

 נבלעו הממתקים ננגסו, הפירות נטרפו,
 בא אז נתרוקנו. הקרה השתייה ובקבוקי

וצעי צעירים המיתקפה: של השני הגל
המפור בשיחות פתחו המקום, אנשי רות

החיילים. עם ובוויכוחים סמות
 חיילי לחלוסין. התפורר הבית על המצור

 קסדותיהם את זסירו המישטרה־הצבאית
 למישחק. לזאטוטים, אותן ונתנו הלבנות,
 חובש בילד להבחין היה אפשר פה־ושם

 מיספרים בכפה ראשו על הגדולה קסדה,
 אלה בידו מחזיק עיניו, את והמסתירה

 פה־ בה. ומשתעשע המישטרה־הצבאית -של
נושאי חיילים לראות היה אפשר ושם

)20 בעמוד (המשך

דיברי־ היו גוש־אמוניס של ה״זז״ך של מכקיי־הנשק אחדואכול חסוד
 שבהם והזרעונים־לפיצוח, התופינים הפירווז, המאפה,

ביתו. על מצור ולשים רבן את לעצור שבאו הצבאיים והשוטרים החיילים את הלעיטו
עייפים הגיבורים

ותלמידי־ישיבה, חיילים השתתפו שבה

 אחד של בביתו סוערת מסיבת־לילה למחרת
 מסיבה נבון, שעייה קריית־ארבע, ממתיישבי

בצוותא. והנצורים החיילים השתכרו ובה
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