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נגדה למחות כדי אלפי□ באו היו□ ולמחרת

 ציפה הוא תמה. נראה המשופם ;כר ך*
 בשדה־ פניו את שיקבלו איש, לאלפי י י

 תחתם שם. היה לא איש החרוש. התירס
 בדרכם כבדים, דחפורים כמה שם היו

הגיבעה. למעלה
 שכם, עיריית ראש שכעה, בסאם האיש,

 אך עכשיו. שלום של העצרת למקום בא
 במשך מדי. מאוחר שעה רבע הגיע הוא
 צמוד בליווי בעירו הסתובב היום שעות כל
 והשני השב״ב של האחד — ג׳יפים שני של

 ושעל. צעד כל אותו ליוו הם מישטרתי.
 הוא אותו, עזבו כשאלה ערב, לעת עתה,
 היום, שעות כל לו שחיכו לחבריו, פנה

 ממעשה סלידתם את להפגין באו ויחד
ל הוקרתם ואת באלון־מורה ההתנחלות

 הארץ קצות מכל שבאו הישראלים, אלפי
 ישראל אחרת, ישראל שיש להראות כדי

יפה.
 ציפתה כאן אך לביתו. מאוכזב חזר בסאם

 לו חיכו המפגינים מן כמה הפתעה: לו
 איש־מפ״ם קניוק, יורם הסופר בביתו.

 בלוויית הגיעו אבנרי אורי וח״כ דורי לטיף
 אל־סוויל. רימונדה הפלסטינית העיתונאית

 שביתת־המיס־ של הצלחתה על סיפר הוא
 ותגובת בשכם, שנערכה המוחלטת חר

על־כך. הצבאי המימשל

 בדרכים
עוקפות

שלום של הסודית התארגנות ך•
 כאשר בערב, חמישי ביום החלה עכשיו * ״

 לעלות עומד אלון־מורה גרעין כי נודע
 דרומית־מיז־ גיבעה בחווארה, ולהתיישב

 התנועה לראשי הסתבר שכם. לעיר רחית
 בעל־פה, הודעה קיבלו שבעלי־האדמות

ה צו על־פי מהם מופקעות האדמות כי
ממשלה.

 של בבוקר לתוקפו נכנס ההפקעה צו
 שעות כל שבמשך אחרי החמישי, היום

 ו־ משאיות של ערה תנועה היתד, הלילה
 הינתן עם הצר. בכביש שנעה בולדוזרים,

 לעלות אנשים עשרות כמה התחילו האות,
 שם שנסללה אחרי מעלה־הגיבעה, לכיוון

ואז צבאי רכב על־ידי רעועה דרך־עפר
 סייע צבאיים צבעי״הסוואה בעל מסוק רחי.

ה בראש הציוד. את להעלות למתנחלים
ו שרון אריאל שר־החקלאות עמד טור

 ברדיו ההודעות עם בראון. אורי עוזרו,
טלפו להתקשר עכשיו שלום תומכי החלו

 ראשי־התנועה ישבו ערב לעת לזה. זה נית
מיבצע־המחאה. את ואירגנו

̂:7* ״־5״״ למחסום □,אבי! ״״■;,,
השביל של לאורכו ההתנחלות. לשטח בנייה ציוד של מעבר למנוע

 בשטח. למצוא היה שאפשר ביותר מהגדולות אבנים, נערמו
 השביל. לעבר אותו לדרדר וניסו בחורים כמה התקבצו סלע, כשראו

שדותיהם. סביב הערבים שבנו האבן בגדרות לפגוע שלא נזהרו הס

ה החלו בצהריים, 2 בשעה שבת, ביום
 שכם. לכיוון לנוע והאוטובוסים מכוניות

 העברת הארץ. קצווי מכל אנשים הגיעו
 מודעות נמסרו לא טלפונית. היתד, המידע
 הצבאי המימשל יסגור פן מחשש ברדיו,

 אמנם אם ספק היה העיר. מבואות את
 מהמפגינים חלק באו ולכן העניין, הוסתר

עוקפות. בדרכים
 לטפס והתחילו המכוניות את החנו הם

היה ורדימון אורגד ההר. במעלה

 ביקש הוא המיבצע. של זה חלק על אחראי
 לא מסביב, בשדות־התירס לפגוע שלא

ו סיגריות בדלי לכבות בגדרות, לפגוע
האיזור. את ללכלך לא חלילה,
 הגיע השעה, מחצית של טיפוס אחרי

 החדשה. ההתנחלות גדרות מול אל הטור
 הציצה פעם מדי איש. נראה לא ממול
הקרוונים. אחד מאחרי נערה

 של החיצוני מעברה עמדו צה״ל חיילי
רב״ט עופר, המפגינים. מעבר ומנעו הגדר,

 שלמעט הג׳יפ״הצבאי גלגלי לפני יושב ברקן זוריסובו אינו הגי־פ
 למנוע ביקש זורי האבן. מחסומי את החיילים פינו

מין: להתנחלות. הצבא עזרת על מחאה לאות הג׳יפ מעבר את חימברג. יורם מי

 ״שלום כי המעוניין לכל הסביר בסדיר,
 לצבא.״ צרות רק הם אמונים וגוש עכשיו

 מנוחת באמצע הופרעו שהחבר׳ה הסתבר
 מיכתב־ כתב אחר ישן, מישהו הצהריים.

קלפים. שיחקו והרוב אהבה,
 :במקום לפגוע שלא וביקש חזר אורגד

 עם עימות שהוא לאיזה להגיע להעיז ״לא
המבי התמונה פה תחזור לא צה״ל. חיילי

 ויכוח לנו יש אזרח. גורר חייל של שה
 יסבלו לא אחרים בלבד. אחת דמות עם

זה.״ בגלל
 נפוליאון את הנה ״תביאו :בקהל קריאות
 !״הישראלי בינפרטה

 !״בעל־גוף אריה את הנה ״תביאו
ה את מכבדים סוערות. מחיאות־כפיים

ה את נותנים החיילים בגרעינים. חיילים
מימיות.

 גבה־קומה גבר יושב האבנים אחת על
 נראה והוא צבאי, כובע לראשו ורזה.

 חם,״ על אותו ״תפסו ומודאג. מהורהר
 משה מושל־שכם, היה זה חייליו. אמרו
אזרחית. לבוש למקום שהגיע לונץ,

 הצלחתם ״לא :אמר מקציניו מישהו
 היום.״ שתגיעו אתמול ידענו אותנו, לסדר

 למה ״אז :ואמר חייך דרגות ללא חייל אך
 י״ להתלבש הספיק לא המפקד

 הפסיקי. מכן לאחר ורגע חייכו, החיילים
 כ־ השביל. את לחסום התחילו המפגינים

 בסחיבת וחצי כשעה עמלו ואישה איש 4000
 אלא חלילה, קטנות, אבנים לא אבנים.
 נסחבה מהן אחת שכל וגדולות, כבדות
 ונחסם. הלך המעבר אנשים. עשרה על־ידי

 המרץ בעלי האבנים. נערמו מטר בכל
השביל. לתחתית עד המשיכו

״אי מתרגזים. צד,״ל חיילי החלו למעלה
 לפנות צריכים היו האלה המתנחלים לו

 ״אבל מהם, אחד אמר מילא,״ האבנים, את
 שם ואלה אחריכם, ואנחנו מתאמצים, אתם

פייר?״ זד, עלינו. ויצחקו יישבו למעלה


