
 חזר דרוקמן הדיברות. עשרת כתובים שעליו תורה,
 אחרי עיניים, עצימת כדי תיד ובהתלהבות, בדבקות
להקפות. חבריו עם שיצא לפני הכרוז, של התפילה

 ראש דרוקמן, חיים הרבתחמוד! לא
 (קואליציה מורשה סיעת

ספר־ הוא גם נושא ישראל) אגודת ופועלי מצ״ד של

 מקום בכל כמו בחברון, יהודים יחיו
בארץ־ישראל." אחר

סוע למחיאות־כפיים גררו הדברים
בכיכר. הרב בציבור רות

 חודש,״ בחברון היהודי ״הישוב
מההת נהנה כשהוא שרון, המשיך
 צריך ״ועכשיו דבריו, שעוררו להבות

 הן יותר גדולה מחודשת תנופה לתת
 חלקי בכל ליישובים והן בחברון לישוב

ישראל." ארץ
הצי סוערות. מחיאות־כפיים שוב

 אומר, שרון שכאשר ;דע במקום בור
 הציבור אומר. שהוא למה מתכוון הוא
ביצוע. של איש הוא ששרון ידע

 כמה רק קטן, עוד הישוב ״היום
ש מאמין ״אני השר, המשיך אלפים,״

אלפים.״ מאות של לישוב נגיע
כפיים. מחיאות

 יהודים יהודי. למרכז תהפוך ״העיר
 בשלום לחיות וחייבים יכולים וערבים

 כל — לזכור צריך אבל זה. לצד זה
 של זכויות הן ארץ־ישראל על הזכויות

 דתות לבני כמו לערבים, היהודים.
 בארץ־ישראל. הזכויות כל אחרות,

 ארץ־ על הזכויות בין להבחין צריך
בארץ־ישראל. הזכויות לבין ישראל
 בחברון איתכם לחגוג שמח ״אני
 הבאה בשנה השם, ירצה אם ומקווה,

שמח!״ חג בשכם. לחגוג
 הציבור את הכניסו שרון של דבריו

)42 בעמוד (המשך

 הרב של מקומו גם
 לא ולדמן אליעזר

כתפיים. על נישא הוא גם נפקד.

 הוא בהקפות. סיפרי״התורה את שנשאו ה״מכובדים"
 שרון(מימין), אריאל של לצידו ורקד עבר לכל חייך

מימין). הם (גם ולוינגר דרוקמן ולדמן, והרבנים

■
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מקור. וקפאו בצד עמדו החיילים המחוללים. החוגגים על הערב באותו

 לרוחב נתלה לאדר של גדול שלט
 בשעות השוק. של הראשי הרחוב
 צעירים הגיעו המוקדמות הערב

 שהיה הרחוב, לאורך דוכנים והעמידו
 הצעירים מארם. ריק הזאת בשעה
 על מאכל ורברי משקאות הציבו

 חפוזה, התייעצות וערכו השולחנות
 שלטים המחירים. את לקבוע כרי

 הודיעו רוכן, כל ליד שנתלו קטנים,
ל קודש הן ההכנסות כל כי לקונים

הטרור. אירגון חברי
 המוכרים בפני שעמדה הבעיה

 מחירים לקבוע כראי אם היתה, צעירים
 או ההכנסות, את להגדיל כדי גבוהים
 צעירה שהציעה כמו — להיפך דווקא

 — לבנה ובחולצה כחולה בחצאית
 יותר, יקנו ואז נמוכים, מחירים לקבוע
 הוחלט ההכנסות. ואיתו יגדל המחזור

 החצאית בעלת של עצתה את לקבל
הכחולה.

לחוליות, חולקה הצעירים קבוצת
 הם דוכן. על פיקוד קיבלה חוליה כל

שיבואו. לקונים וחיכו ישבו
 שירד ככל לאט־לאט, באו. והם
 הריקות הסימטות התמלאו הלילה,

 זרמו אדם. בהמון חברון של והחשוכות
 התחילו כבר שם המרכזית, לכיכר
האורחים. ראשוני לחולל

 ״אם שרון:
השם...״ ירצה

ש תחת — ניצחו מתנחלים ^
 ומיש־ צה״ל של קפדנית מירה 1 !

 שר־ של מוסמך באישור טרת־ישראל,
את חגגו וממשלת־ישראל, הביטחון

 שימחת־תורה, של השניות ההקפות
 היתה והרישמית המוצהרת שסיסמתם

פה. פצה לא ואיש הטרור. אירגון למען
 לח־ רישמי אישור קיבלו אף הם
 שר שרון, אריאל של בדמותו גיגתם

 למקום בא שרון והמיסחר. התעשיה
 מלווה מכוניות, שתי של בשיירה
 ירד הוא האישיים. ראשו בשומרי

 שחורה כיפה הניח ומייר ממכוניתו
לראשו. גדולה

 מאות אותו הקיפו שניות בתוך
 מנסים כשהם סרוגות, בכיפות חוגגים
 המעגל מקרוב. בו ולחזות בו לגעת
 ואנשים' קטנים ילרים וגדל. הלך סביבו

לראותו. כדי ונדחפו דחפו מבוגרים
 קטן ילד צעק אבא!״ ״אבא!

 ממעגל להחלץ כשהצליח בהתרגשות,
 אריק את ״ראיתי המזיעים, האנשים

 הזאטוט, ראש את ליטף אביו שרון!״
 גוש לעבר מעריץ מבט שולח כשהוא

הצפוף. האנשים
 עברה שרון של בואו על הידיעה

 רקות ובתוך לאוזן, מפה בזריזות
 הרמקול ליד שעמד מי הכריז ספורות

 בא שרון אריאל השר כי הכיכר, בקצה
 מנד בירכת את איתו והביא לטקס

לחוגגים. שלת־ישראל
 שמשלת־ישראל להאמין קשה
 שרון השר את לשלוח החלטה קיבלה

 התומכים המתנחלים, את לברך כרי
 כך אך הטרור, אירגון בחברי בגלוי
 לכם, להביא רוצה ״אני שרון: אמר

 בירכת את עיר־האבות, חברון לתושבי
 שימחת־תורה, ביום ממשלת־ישראל

 חיים בחברון יהודים חיו שנים אלפי
שנים אלפי עוד בלתי־פוסקים. כמעט
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אחד היה נהנא מאיר הדיברות. עשרת רשומים היו
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