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 את שטיימו ערביים ילדים קבוצת ברחוב, מאחוריהם, האבנים. לזריקת והטיבה הפוטנציאלי ׳אובייקט
מכוניות. על האבנים מיידי הם הילדים הביתה. בדרכם קבר־יוטף ליד ועוברים בבית״הטפר ימודיהם

 ואף יחד לחיות העמים שני יוכלו י
 באלה. אלה זתחתן

 להסכים החליטה חמור מישפחת
 בהרמוניה לחיות יוכלו וכך זה, זנאי

 השכנים. המתנחלים עם שלווה
 ברית־מילה נערכה קצר זמן תור

12 _ _

 של בניו ולוי, שימעון הגיעו והנה
 וערכו חמור מישפחת בית אל יעקב,

 ואת שכם את רצחו הם פוגרום. שם
ביתם. את והרסו רכושם את בזזו אחיו,

 אמרו אחותנו?" את יעשה ״הכזונה
ממעשיהם. שסלד המזועזע, ליעקב

 ושימעון: לוי של זה מתועב במעשה
מכורו כלי־חמס אחים ולוי ״שימעון

 בקהלם נפשי, תבוא אל בסודם תיהם.
 איש הרגו באפם כי כבודי, תחר אל

 עז, כי אפם ארור שור. עיקרו וברצונם
ביעקב אחלקם קשתה, כי ועברתם

| | ? ? ן ח וון  בפרברי השוכן שכם, של הטיטונאי השוק ך1\ ד
 נטגר בלאטה, מחנה-הפלישים ליד העיר 11111^11 |#111111

 היהודים בעוד סגור, עדיין השוק המתנחל. של דקירתו אחרי מייד
 עורכים בלתי־חוקי, באופן מתנחלים רוחם: על העולה ככל בשכם עושים

קבע. של התנחלות ומתכננים הערבית העיר בתוך המונים הפנטת

להתנחל באו !ודיס
על ללחוץ די

,היהודית וממשלה
חיילים חסות
ויהודים ?ודיים,

למחות באו !חדים
בלב זה וכל ;דם

הערבית עיר

^ השרוף האוטובוס
 כחול) מיטפר ערבי(עם אוטובוס מיטתורית', ו.מיד פלא באורח נשרף
 נתגלו, לא האוטובוס שורפי לשכם. המוביל הראשי הכביש על שחנה

לדקירה. המעשה בסמיכות די חושדים. הם במי לומר פוחדים והערבים

 להת־ באה מתנחלים *ישפחת
 מישפחה בארץ־ישראל. ו/יישב

 רבים נדודים •אחרי ־ובת־ילדים.
 מבואות אל המישפחה הגיעה ורץ,
 נשותיה, על התיישבה שם שכם. ניר
 העדרים. כל וכמובן !ת

 ה־ המישפחה בני-חמור, מישפחת
 עם התיידדה בעיר, והגדולה :וברת
 אדמה חלקת להם מכרה ואף הודים
 המישפחה התיישבה שם העיר, וקרח

הודית.
 המכובד בנו ושכם, רב זמן עבר לא

 של בתו בדינה, התאהב חמור, ל
 ורצו יחסי־מין קיימו השניים הודי.

 אביו חמור אל שכם הלך ;תחתן.
 אביה יעקב, אל שיגש לפניו תחנן

 ידה. את ממנו ויבקש אהובתו, דינה ל
 ידידו שהיה יעקב, אל ניגש חמור

 יד את המקום, כמינהג וביקש, !כנו,
 במיש־ עמוק לזעזוע גרם הדבר נו.

 אמרו ייתכן,״ ״לא דינה. של !תה
 שלא גוי עם תתחתן ״שאחותנו נחים,
 מישפחתית התייעצות אחרי מול!'

 ייאות שאם להחלטה הגיעו ■התנית,
 הם עצמו, את ולמול להתגייר :ם

 לאשה. אחותם את לו לתת כימו
 לחמור הדברים את הסביר יעקב

 הגויים, הם, שאם לו ואמר שכם, :י
 כמינהג לנהוג יסכימו י־המקום,

זכר, לכל ברית־מילה ולעשות :ברים

 העיר, של הגברים כל בקרב המונית
 שכם, חשב וכך, המאוהב. שכם וביניהם

 אהובתו. דינה את לאשה לשאת יוכל
 לא עוד העיר גברי היה. כך לא אך

המכאיב, הניתוח מן להירפא הספיקו

 שנים 3800 לפני התרחש זה כל
בארץ־ישראל.

 גוסס יעקב שכב כאשר לימים,
 כדי אליו לבניו וקרא במיטתו

נזכר אחרונים, דברים להם לומר

 נשאו נשק, נושאי רובם המתנחלים, הטנור. הסיטונאי השוק לעבר
 האלוהית זכותם על התנ׳ך מן ציטוטים היו שבהן וכרזות דגלי״ישראל

ההפגנה. את איבטחו צבא של גדולים כוחות שכם. העיר על
 בכיפה (מימין, לווינגר משה המתנחל הרבונשק דגלים

המתנח עשרות לפני נואם גדולה), שחורה
מקבר״יוטף שכם, העיר ברחובות שעבר השלישי ביום שצעדו לים


