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 מנו ואחו הצדדים ני -
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 לבדו שעמד דרךהגיזרה צעיר ^
 אי־ על ארוכות דקות במשך1 1

 בשלושת כנראה הבחין התנועה,
 חשד לא אך אליו, שהתקרבו הערבים

 כמעשה נראה תיכננו שהם מה בדבר.
 הם בלבד פיגיונות כשבידיהם טירוף.
 בנשק החמוש הצעיר את להרוג ביקשו

 בשטח היום, בצהרי זאת וכל — חם
 מי כל למעשה, כאשר לחלוטין, חשוף

 מטרים מרחק הקרוב, בשוק שנמצא
במתרחש. להבחין יכול ספורים,

 להניח הספיק לא גרוס אהרון אך
 השלושה העוזי. הדק על אצבעו את

 רבים כאשר בסכיניהם, אותו שחטו
חם בנשק חמושים גרוס, של מחבריו

 שהיהודים בנו, הוא הקשה שהפצוע
 שאחיו על־כן־ כנקמה להרגו ניסו

 סביר ישיבה, בחורי בהרג השתתף
 השוק, אזור מכל מייד יימלטו שערבים

 סביר יהודי. שהפצוע שנודע ברגע
 לכל ויירו מרדף, יארגנו שהמתנחלים

 פוצעים כשהם אבחנה, כל ללא עבר
 בהתנקשות השתתפו שלא ערבים
בגרום.

 נראה לווינגר משה הרב אפילו
 של המטורף בהקשר שפוי כמעט
 הגה את ותפס שב כאשר חברון,

 כשהוא ישראל, במדינת השילטון
מדינית משמעות בעלי מהלכים מכתיב
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 שעות לחברון חגיעו השניים ארנס. משה הביטחון
כש במטולן. למקום באו הם האירוע. אחרי ספורות

 בולם הזדעקו השניים, של בואם על למתנחלים נודע
 לא שר״הביטחון אך השר, עם לדבר רצו הם למקום.

 לראות נדי הגיע הוא המתנחלים. עם לדבר בדי בא
לעבת.רוצחו המתנחלים קראו ולפן בעיר. המצב מה
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מפגינים מור נשק
לחפ־ חשבת ביום יצאו ביר־זיית אוניברסיטת

 להט ניתן שלא מכיוון חברון. ערביי עם מת״הזדהות
 המפגינים נעצת חבתן, לכיוון המחסומים את לעבור

שם. והפגינו יתשלים־חבתן הראשי הכביש על

 לא נמצאים ההדק, על ללחוץ וששים
 מישמרות גם ולצידם משם, הרחק

צה״ל. של חמושים
 את נתן הראשון הטירוף מעשה

 שב־ המעשים לשרשרת האות
 יהודים יחסי של במיסגרת עיקבותיו.

 שרשרת אפילו נראית בחברון וערבים
סבירה. כמעט זאת אירועים
 והחיילים גרוס של שחבריו סביר

 לפצוע יסייעו לא הישראליים
 שהוא חשבו שהם מפני בדמו המתבוסס

 לו, יסייעו לא שהערבים סביר ערבי.
 סביר יהודי. שהוא חשבו שהם מפני

אחר־כך יחשוב הערבים שאחד

 חברון, של ההגיון מרחיקת־לכת.על־פי
 פיקוד־המרכז שאלוף לגמרי סביר זה

 ארנס, משה ושר־הביטחון אור, אורי
 לווינגר של הוראותיו אחרי ימלאו
 שהוא אל־נתשה, מוסטפה את וידיחו

 הקודם, העיריה ראש של מחליפו
 של קודמת דרישה על־פי שהודח

לווינגר.

 סביר
סביר ולא

ת ף* ר סג ת מי תי ס כו סי ס של ה
לחלוטין כמעט סביר זה חברון,

 ״רוצח״ יקראו חברון של שהמתנחלים
 הנאמן בן־בריתם שר־הביטחון, לעבר

 גם סביר אידיאולוגית. מבחינה
 של השוק את ויציתו פוגרום שייארגגו

 יופיע ששר־הביטחון סביר חברון.
 בין סימטריה שאין ויכריז בטלוויזיה

 כשהוא הערבים, ומעשי היהודים מעשי
 מאנשי אחד הרג קצר זמן שלפני שוכח
 כך על והועמד ערביה, ילדה כהנא
לדין.

מק אינה הפסיכופתית המיסגרת
 שהרגו לערבים מאוד נוחה היא רית.
 הם בפיגיונותיהם. החמוש גרוס את

 אחרי שיינקטו הצעדים את לחשב יכלו
החשבון כאשר לאחד, אחד הרצח

 שתרבה ככל פשוט: הוא הפוליטי
 של הזעם שירבה וככל המתיחות,

 - נגדם לצעדים חברון תושבי הערבים
הישראלי. לכיבוש ההתנגדות תרבה

האי של הפסיכופתית המיסגרת
 לווינגר משה לרב גם נוחה רועים

 על זועמים אינם הם לפתע ולחבריו.
 ״דם של המחפיר הפוליטי הניצול

 למתנגדי שאסור מה החללים״.
 לחם־ אצלם הוא בלבנון, המילחמה

 הוכחה הוא גרוס אהרון של מותו חוק.
 אל־נתשה, את להדיח שיש לכך ניצחת
 הוראות את לשנות השוק, את להצית

 את ולהעביר צה״ל, של באש הפתיחה
יהודיים. מתנחלים לידי השוק אזור כל

 סבורה מצידה, ישראל, ממשלת
 הם האלה הצעדים מן חלק שרק

 ורק והעוצר, ההדחה רק סבירים.
 היהודית ההתנחלות זירוז על ההחלטה

 להיות שיכולה התנחלות בלב־חברון,
 התנקשויות אחת: תוצאה רק לה

 הרחות עוד נוספים, ופוגרומים נוספות
לבקרים. חדשים ראשי־ערים, של

 בסילוק רוצים וחבריו לווינגר
 המערבית הגדה ומן מחברון, הערבים

 בררו נמצאים שהם מאמינים הם כולה.
 ממשלת של החפוזה הכניעה הנכונה.
 מד החברונית לפסיכופתיה ישראל

צודקים. שהם להם כיחה
 השבוע היה הזה העולם צוות
 ואחרי־ עוצר, בה יש שבבוקר בחברון,

 זוהי לרווחה. השוק בה נפתח הצהריים
 נמצא אינו כבר גרוס שאהרון חברון

 משה הרב הוא העליון ושליטה בה,
לווינגר.

 לאפרים ^
הפל ברור *

 על מונח היה אכול אבטיח בע ^
 עליו עטו זבובים עשרות הארץ. 1

 ריק היה הרחוב צורם. זימזום והשמיעו
 באוויר. עמד שרוף ריח לחלוטין.

 המתכת שלדי רק נשארו השוק מדוכני
 שחורות, חרוכות, בד ושאריות
 חברון וחמה. קלה ברוח התנופפו

עיר־רפאים. כמו השבוע נראתה

 נראו לא איש וריקים, ארוכים רחובות
 שחיפש חתולי־רחוב לכמה פרט בהם,
 כמו עמדו רחוב פינת בכל מאכל. דבר

 ע? ששמרו משועממים, צה״ל חיילי
העוצר.
 שמחוץ באיזור משם, הרחק לא

 ער ממעל הצופה הגיבעה על לעוצר,
הצבאי בית־המימשל ממוקם העיר,

 הרב
משה

בחברון. בית״הדסה בשער לווינגר,
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