
 היסטריה נדבר ההסבר אם גם
ד אומרים — נכון הוא המונית  ח

 אנחנו איד — בעיר רבים יבים
 אחרי לו, להאמין עכשיו ;;לים

 על דימיוניים סיפורים לנו ׳סיפרו
 פרובד שעושים עויינים ירגונים

 אם יום־האדמהז לקראת ציות
 לחשוב למה בהתחלה, לנו יקרו

 ז האמת את לנו מספרים עכשיו
 ב- המתמחה קליני פסיכולוג
 הסביר המונים, של !יכולוגיה

 אמר הוא ההיסטריה. תופעת ת
 סימפטו־ מופיעים היסטרי ובמצב

ב אבל החולה, אצל פיסיים ים
 שום מתגלים לא מעבדה דקות

 כזו היסטריה אורגניים. ימצאים
 והפסי־ נשים, אצל בעיקר גמיעה
 שנשים לדבריו, טוענים, ■לוגים

גב מאשר יותר לרגשנות טות
 פרימיטיביות בחברות בעיקר ים,

 תוצאה היא ההיסטריה !דוכאות.
 לדבריו, והגיוני, לחץ, מצב ל

 שנכד בגדה, יקרו כאלה תופעות
 שיל־ תחת רבות שנים כבר את
 ה- המצב בין ההבדל כיבוש. וון
ה פסיכוסומטיות, מחלות ובין ז

 נפשיים מצבים עקב הן גם נדמות
 פסיכוסו־ שבמחלות הוא, :סוייסים

מי למצוא אפשרות ישנה ימיות
 של במצב ואילו אורגניים וצאים

 אורגניים. מימצאים אץ יסטריה
 שג- המעבדתיות הבדיקות בכל

 אלה, שורות כתיבת לרגע עד שו,
 אור- סימצאים שום נמצאו א

 כלשהו, חומר על המעידים גיים
 לסיספסומים לגרום היה ויכול

 ואצל חולות, אותן אצל והתגלו
 הגבול מישמר של חיילים וזי

 סימפטומים. אותם בגלל ןאושפזו
 שהגיע האדום הצלב נציג ם

במע המימצאיט את ובדק ארץ,
 הוא כי טען הישראליות, רות

להם. [אמץ
 אבקה אותה הצהובה, האבקה

 על שראו טענו מהנערות ויחלק
 כ־ התגלתה בבית-ססרן, החלץ רן

 אורן. עצי של (ריחה
 טוענים, רעילים לגאזים מומחים ן

 ב- גאז לפזר מישהו רצה ואילו
חלי ללבוש עליו היה מכוון. ופן

 כזה ובמיקרה המעשה בעת מגן ת
 ב- בו, מבחינים שהיו ספק ץ

הר בכל־כד קרה כשהדבר ויוחד
 שד ובזמנים שונים מקומות ה
 אילו כזה, גאז מיקרה בכל 4!

 בתוך הלילה במשך מפוזר יה
 עד מתנדף היה בתי-הספר, ;יתות

שדו העובדה תמוהה לכן בוקר.
 הזדרזו, הישראלי המימשל רי

 הרא- המיקרים התגלות עם דיד
 היתד, כי להודיע בג׳נין, זונים

 כפרובוק- שנעשתה מכוונת ;רעלה
 וכמובן עדינים, כוחות על-ידי :יה

 אש״ף על האשמה את מייד ;טילו
מיסגרת). ראוז

ב הרעלה איזושהי היתד, אילו
 לוקים האיזור תושבי כל היו זים,

 היה והדבר סימפטומים, :אותם
 הראשונות. בבדיקות מייד !תגלה

 ישנם הסימפטומים — מאידך
 שראה מי להם. להאמץ שלא ה8£
 את הממלאות הרבות הנערות ות

 להע- יכול לא בגדה, ;תי־החולים
 הן מציגות. שהן הדעת על 'ות

 הן חוסר-האוויר התקפות זובלות.
 להבחץ אפשר ובזאת ומיתיות,

 לא בלתי־רפואית. בעץ ופילו
 כאלה שסימפטומים להניח ביר1

 באופן להציג או לביים ופשר
 אינו ואיש ישנם הדברים !מון.

 להם. הסיבה פה להסביר כול
 מאמינים אינם בגדה התושבים

 שיד בטוחים הם הפימשל. והודעות
מו אינם הם בהם. נלחמת !כוונת

 הרפואיות, לבדיקות להאמין גנים
 נעשות שהן בטוחים שהם מכיוון
 ולמימשל הצבאי, המימשל על־ידי

מאמינים. אינם זם
 נמצאים הישראליים השילטונות

 סל- צוות נעצר השבוע :פאניקה.
 ם־ באחד שצילם מכיוץ זר זיזיה

 הנערות מאחת וביקש נתי־החולים
סובלת. היא ממה להם והראות

 ניטרליים מומחים הזמינה ישראל
ש מארצות־הברית, ■אובייקטיביים

 וינסו התעלומה את לפתור הם ינסו
 האחור. תושבי את ושכנע

ובינ עומדת בעינה .*•,תעלומה
מגי בגדה השמועות חרושת תיים

ומרחיקי- מדהימים למימדים עה
■ סרגוסטי ענת וכת.

 ורב־תעלומות משולב מהלך ביצעו
 הישראלי השילטון את להתקיף כדי
המו ובשטחים עצמה בישראל —

בלתי־מוגן. מאגף — חזקים
רצי בדיקה שנערכה לפני עוד

 ואנשי המישסרה אנשי מיהרו נית,
 יד־ לא כי להודיע מישרד־הדתות

 ה־ לדעת הצריח, את הפילה אדם
או הנראה, ככל הישראלי, שילטון

הנע את שתקפה ״היסטריה״ תה
 הצריח את גם תקפה בג׳נין, רות
חסן־בק. של

 מעשה זה היה לא אם גם אך
 פיג־ של תוצאה אלא מכוח, חבלה

 את מפחית הדבר אין עי־טבע,
השילטון. אשמת

 של ההיסטריה הפיל. הטיפול
רצו המדינה בשנות חסן־בק מיסגד

ה לנפילת שהוליכו במחדלים פה
 עמד ארוכות שנים במשך צריח.

 נעשה אחר־כך בשיממונו. המיסגד
הת גם שלבסוף — מחוכם תרגיל

 כדי — חוקי אינו הוא כי ברר
 לידי המיסגד שסח את להעביר

 להפוד שביקשו פרטיים, יזמים
ש התשלום מיסחרי. למרכז אותו

והרוו מגוחך, היה היזמים שילמו
ההת אך להם. קרצו העצומים חים

 הקפיאה הרחבה הציבורית עוררות
 היה יכול ואחר־כך התוכנית, את

 של תאב-הפירסומת העיריה ראש
 ״תרגיל״ עשה כי להכריז תל-אביב

 היזמים. של בתוכניתם תמך כאשר
 להט, שלמה הסביר זאת, בדרך

במיסגד. הטיפול את קידם הוא
 לנפילת הביא המתקדם הטיפול

ו מישרד־הדתות מנכ״ל הצריח.
לה כדי למקום חשו העיריה ראש

 רבה במידה צורך יש אך צטלם,
 כי להאמין כדי אופטימיות של

 שהרים האבק גלי שישככו אחרי
 במי־ הטיפול יתחיל הנופל, הצריח

יותר. רציני להיות כגד

מדינה
 )5 מעמוד (המשך

 לשחזר בג׳נין מאושפזות מנערות
לקו. שבה המחלה סימני את

 אחרי שעה הלאה, וכן הלאה וכן
יום. אחרי יום שעה,

כל ומילחמה. אביב חורף,
 ם־ יותר ,1983 בחג־הפסח קרה זה

 ההתיישבות ראשית אחרי שנה 100
 לקראת בארץ, החדשה היהודית

 מדינת־ לקיום 35ה־ השנה סוף
ישראל.

 היו ובחורשות בחופים הנופשים
ש החמישי או הרביעי הדור בני

ונכ בניהם המילחמה, לתוך נולד
 אך — המדינה מקימי של דיהם

 אינו סוף ושום נמשכת, המילחמה
 תוך אל חודרת היא לעין. נראה
 היא בישראל. אדם כל של חייו

 בעיני המדינה דמות את משנה
 מעסיקה היא העולם. ובעיני עצמה

חו את ומטביעה תושביה כל את
מעשיה. כל על תמה

 השיטה בא, האביב תם, החורף
נמשכת. והמילחמה פרחה

צבא
ו ל אי ן & ג

 החדש שר־הכיטחון
 כ,,שיטורשרון״ ממשיך

 מצפון בעיות לפיתרון
 טאמצעות חיילים 7ש

הצכאי. הכלא
 לא בישראל הביטחוני המימסד

 דומה: בעיה בפני מעולם ניצב
בעיצו המתארגנת חיילים קבוצת

 מטעמי ומסרבת, מילחמה של מה
 לל- הפלישה בה. להשתתף מצפון,

ה בקרב מחלוקות עוררה בנץ
 מסויימים חוגים בצה״ל. חיילים

ואח בכללותה למילחמה התנגדו
 שלה. שונים לשלבים התנגדו רים

 חיילי של אחת קבוצה רק אולם
 דרשה גבול, יש קבוצת מילואים,

 תשלחו ״אל חד-משמעי: באופן
ללבנון!״ אותנו

כל 82 יוני שבתחילת הקבוצה,
מי חיילי של מעטות עשרות לה

 ל- כתובת כיום משמשת לואים,
אזר ואלפי וקצינים חיילים 1700
 היחידה התנועה זו אוהדים. חים

בעק שקמו תנועות־המחאה מבין
ל הממשיכה מילחמת־הלבנון, בות

שורותיה. את ולהרחיב פעול
 היא אותה המייחדת הפעילות

ה עד ״ללכת חבריה של נכונותם
 ובכל תוקף בכל לסרב : סוף״
מה רבים הגבול. את לעבור תנאי

תוד חסרי הם לקבוצה מצטרפים
 שנוצר הניכור אך פוליטית, עה

 מהמי- כתוצאה המימסד ובין בינם
מנצ הממשלה כי והבנתם להמה,

 להגן נכונותם את בציניות לת
 להכרה אותם מביאים המדינה על
 פקודות למילוי גבול להציב יש כי

הצבא.
 את עוקפים הצבא שילטונות
 המצפוני הסירוב של הבעייתיות

 מישנד כ״בעיית הגדרתו על־ידי
 מפקדו על-ידי החייל ושפיטת עת,״

 צבאי. בית־דין על־ידי ולא הישיר,
 להסדר הגיעו רבים סרבנים אולם

 ואת נשפטו, לא מפקדיהם, עם
ב שירתו שלהם המילואים תקופת
ה מתחילת ישראל. מדינת תחומי

 ונכלאו נשפטו היום ועד מלחמה
תקו מילואים. חיילי 32 בסך־הכל

 יום, 35ו־ 14 כץ נעה המחבוש פת
הק בתקופה עתלית. ליד 6 בכלא

 ארנס משה נכנם מאז שחלפה צרה
שי נכלאו כשר־הביטחון, לתפקידו

 סירוב על מילואים חיילי שה
 המדינה. לגבולות מעבר לשרת
 בגדה לשרת סירבו מביניהם שניים

 לשרת סירבו. וארבעה המערבית,
בלבנון.
 הצהרתו כי נראה גטו. = 396

 בלבנון ש״המילחמה הרמטכ״ל של
 גרמה ארץ־ישראל,״ על הקרב היא

למח רבים מילואים חיילי בקרב
 בשטחים השירות לגבי שניה שבה

לב לגבי המדיניות ״אם הכבושים.
מח אחד אמר צודקת,״ אינה נון

 המדיניות שגם ״הרי הקבוצה, ברי
למ ואכן, בספק.״ מוטלת בשטחים

 אינם עדיין שטחים״ ש״סרבני רות
 יותר כיום נתקלים המונית, תופעה
 מילואים בחיילי קציני-גיוס ויותר

 ״יש בשטחים. לשרת המסרבים
לל יצטרך 6 שכלא בעיה זו גבול
 לאחרונה אמר איתר״״ לחיות מוד

 הידוע ״396 מחנה־המעצר מפקד
 6 ,9 ,3 הספרות .6 כלא בשם יותר

ה את יוצרות לאותיות בהיפוכן
 ארנם כי נראה ואמנם, גטו. מילה
 את לבודד החליטו מרעיו וחבר

 הנפשעת מדיניות־הכיבוש מתנגדי
 החומות, בין אל ולהכניסם שלהם

הגטו. של השמירה ומגדלי
 הגיעו כשבועיים, לפני בשבת

 אל גבול יש מחברי עשרות כמה
ה מעל !הנישא הגבוה ההר צוק

 וצעקו סיסמות הניפו הם כלא.
ה חבריהם לעבר עידוד קריאות
 ה; חברי הסורגים. מאחורי כלואים
 על כשעה . במשך טיפסו תנועה
ה הכרמל הר של הגבוה הצוק

אצ מבין לחמוק והצליחו מערבי,
הצי אשר המישטרה, של בעותיה

חי וערכה מחסומים באיזור בה
 כפי העוברות, במכוניות פושים
 כרזות- את לגלות במטרה הנראה

גבול. יש של הענק
ש פ צע !״חו־פש !״חו־פש 1 חו

 אל הוציאה צעקתם המפגינים. קו
 אשר רבים, אסירים חצר־המיכלאות

 מנת את לאכול סיימו עתה זה
עצ את והכינו השבועית, הפסוליה

 שעליו ההר הצהריים. למנוחת מם
 ״הר בשם ידוע המפגינים ניצבו

ש משום כך ניקרא הוא החופש.״
 צבועה ענקית, כתובת בו חקוקה
נח הכתובת ״חופש״. :לבן בצבע

 אסיר על־ידי שנים, כמה לפני קקה
 שניתן כך כתובה והיא משוחרר,
הכלא. ברחבי זווית מכל לראותה

כן אחרי חסן־בק: מיסגד
המיסגד את גס תקפה —

 אוהדי- התייצבו הזו הכתובת מעל
 אוחזים כשהם הסרבנים, של הם

ההצ שעליהן ענק, כרזות בידיהם
המצפון.״ אסירי איתכם ״אנו הרה

 אסירי ששת את לזהות היה קשה
 האחרים, האסירים בקרב גבול יש

הפג על רבה בעירנות הגיבו אשר
 נראה הכלא מתוך הסולידריות. נת

ב מנופף כשהוא האסירים אחד
 מאוחר המפגינים. לעבר שמיכה

 אנטול זה היה כי התברר יותר
 אנטול השטחים. סרבן יבלונקה,

 תוך השלישית הפעם זו כיום כלוא
 נקרא לאחרונה חודשים. ארבעה

 בגדה, ימים ארבעה של לשירות
מח ימי 35ל- נשפט שסירב ואחרי

 יבלו- שרה אנטול. של אמו בוש.
 במיש־ השתתפה מבאר־שבע, נקה

קבו השבוע שערכה המחאה מרת
מת היא כי וסיפרה גבול יש צת

 השבוע רביעי ביום לפתוח כוננת
 מישרד-הביט- מול בשביתת־שבת

בתל־אביב. בקרייה חון
״גבול ״יש המי חיילי זועקים !
 להם עונים גבול,״ ״אץ לואים.

והממשלה. מישרדהביטחץ כהד

תולחאוביב1
הצרתה

 מיסגד של הנופל הטריח
 הוסיף כיפו חסן־כק

השילמון. מסוכה על
המ את מכיר שח־מת שחקן כל
ה ושל הצריח של המשולב הלך
 ה־ במישחק הצרחה. הקרוי מלך,

 את להדק זה מהלך נועד שח־מת
 השבוע אך — המלך על ההגנה
 המיסתורית המגיפה כי היה נדמה

ץ נערות את שתקפה  ונפילתו ג׳נ
הידוע היפואי במיסגד הצריח של

כן לפני חסן־כק: מיסגד
הנערות את שתקפה ״היסטריה״ אותה
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