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 מיקלט־ גג על והנוחים הלבנים תיהם ״■
 עיניהם. למראה האמינו לא בימית, כהנא
 עשרות אותם צילמו ספורות דקות לפגי
 העולם, רחבי מכל וטלוויזיה עיתונות צלמי

 הם במצב. צה״ל של לשליטתו כהוכחה
 ומתחתיהם, הפתוח, באוויר למעלה, ישבו
 התבצרו האטומה, קופסת־הבטון בתוך
להתאבד. המאיימים קיצונים, תריסר כחצי

הכיס מגג־המיקלט. לרדת נצטוו לפתע
 תיאט־ בימת ובמרכז למטה, הושלכו אות

 שגנבו חדשים, שחקנים התייצבו רון־ימית
 האחד — גברים שני ההצגה. את לרגע-קט

ישיש השני אלוף, דרגות ובעל צה״ל במדי

ימית:
 לדבר באו — שחורים ולבוש לבן־זקן

יתאבדו. לבל הקנאים לב על
 ראש־ישיבה וחברו, לצה״ל הראשי הרב

 המתבצרים. עם לשוחח ניסו בירושלים,
 מתחת כיסא להציב התנדב מהצופים מישהו

 וקטן הישיש שהרב כדי לפתח־האיוורור,
הזעיר. הפתח תוך אל לדבר יוכל הקומה

 ועשרות הכיסא על בהיסוס טיפס הישיש
 הסצינה של מטרים מאות הסריטו הצלמים

 הקיר, אל מדברים כמו הרבנים הנרגשת:
 תתבצע אם — איום קולות בוקעים שמתוכו
 המיקלם, מיושבי אחד יתאבד הנסיגה,

אחד... ועוד אחד עוד אחריו
 המקום את עזבו הרבנים לבטלה. שיחה
 במיוחד שהזמין הפיקוד, אלוף בליוויית

 את נטשו הסקרנים כל עבורם. מסוק
 בכלי- לצפות המסוק, לעבר ורצו המיקלט

המתרומם. הטיס
 הפוגות. אין בימית המתרחשת בהצגה

 ממנה ויורדים הבימה על עולים השחקנים
 תימשך שההצגה הוא העיקר הרף: ללא
האחרון. הרגע עד

כיבוש
מחדש

 של הבוקר בשעות נ חדשה צינה ^
 מירדף בימית נערך השבוע השני היום ■

עיתונאים עשרות כמה במינו. מיוחד

ח א מ

ל ס ר הר מ זו
רזין וגילה צפריר ציון :צילמו

 עוד כל נמלטו וזרים, ישראלים וצלמים,
 צה״ל, דובר קציני מפני באפם נישמתם

ב נערך המירדף מהעיר. לגרשם שרצו
 גגות על ובסימטאותיה, ימית רחובות
ובחצרותיהם. הבתים

 במיוחד זה לצורך שבאו קצינים, אותם
 על לפני־כן אחד יום חתמו מתל־אביב,

 גם לימית. העיתונאים של הכניסה אישורי
 הפיתאד מההוראה הופתעו הסתם, מן הם,
׳הפינוי. סיקור את למנוע מית

 העיתונאים על מקובל היה השבוע עד
 אריאל שר-הביטחון, בייחוד הממשלה, כי

 האפשר ככל רחב בכיסוי מעוניינת שרון,
 לשכנע קיוותה היא כך ימית. אירועי של
 ישראל כי במתרחש, הצופה העולם את

 השלום חמורת ביותר כבד מחיר משלמת
 לא זו מטרה השגת לשם מצריים. עם
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טס לשוחח כדי בימית, כתנא ״הרב״ של מיקלטו המתאבדים,

 ראש־ ,שפירא אברהם הרב מזלו את ניסה לפניו המתבצרים.
למ בתמונה לזשווא. אך המתבצרים בשכנוע ירושלמית ישיבה

לפנותם. ומוכנים המיקלט גג על עומדים צה״ל חיילי : עלה

 הירי־ בין מלא פעולה ושיתוף התיקשורת,
 הנסיגה לעצירת התנועה :בים־לא־יריבים

וצה״ל.
המשי כפפות טיפול הכל. השתנה לפתע

 חסידיו וקומץ כהנא מאיר ״הרב״ בו שזכו
 לפני משבוע פחות :חמורה בעיה יצר

 נבהלו למצריים האיזור למסירת המועד
פינוי מועד ההתאבדות. מאיום השילטונות

 הקלון את להסתיר וכדי נדחה, העיר
 ״מה מהעיר. העיתונאים את לגרש הוחלט
 טלוויזיה רשת של כתב שאל כאן?״ קורה
אישור- קיבלתי ״אתמול בתדהמה, זרה




