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 מולי עמד כאשר אך פהדן, ינני 

 16אס־ רובד. עם כד,נא, מאיר
 העיתונות צלם אמר ׳לחיי,״ חששתי בידו,

 מאיר ״הרב״ את שגילה גיתאי׳ גירעון
חייל במדי קריית־ארבע תושב כהנא,

מי כל עוצר כשהוא טוראי, ובדרגת
 שבמרכז אל־מנארה בכיכר לסטודנט, שדומה

 בימאי־ של אחיו ,41ה־ בן גיתאי רמאללה.
מסקר גיתאי, (הבית) עמוס הטלוויזיה

 עיתונות עבור האחרונות השנים בשש
בשטחים. הנעשה את זרה

:גיתאי סיפר
 הקיפו ישבו ביום אותו ראיתי לראשונה

הודיע מישהו ביר־זית. אוניברסיטת את
הגעתי מדמיע. גז ועל יריות יעל לי

 הקיף הצבא בשעות־הצהריים. לאוניברסיטה
 ראיתי הדימדומים ובשעות המקום, את

 הסתודד הוא לבהינא. שדמה מילואים חייל
 כיפות, חובשי אחרים, חיילים שמונה !עם

 עלו הם כלפיו. ידידותיים מאוד שנראו
 מטרים כשמונה ׳שנמצא פרטי בניין גג על

 מצוייד היה מהם אחד האוניברסיטה. מגדר
הוא. שזה להאמין סירבתי ברובה־גז.

 הגעתי למחרת ישני. ביום היה זה
 אני בשטחים, שלי מהניסיון לרמאללה.

 הפלסטינים פועל, שהצבא שאחרי יודע
הו לא העיר במרכז כשירדתי מגיבים.

 לא פעם אף אני המצלמות. את צאתי
 אך לצלם. מה אין אם מצלמות מוציא
השטח. אית בדקתי

כולו. העולם את הדהימו אלה תמונות
מילים. ממיליון יותר הכיבוש טיב על אומרות הן

 המישטרה, במדי ניאו-נאצית קבוצה של מנהיג נראה אילו
 כל מחריד היה זה — בארצות־הברית יהודית שכונה של במרכז
באמריקה. יהודי

הגר המישטרה במדי מפורסם אנטי-שמי עסקן הופיע אילו
מזדעזעת. היתה המדינה — בפראנקפורט יהודית בשכונה מנית

 חם בנשק חמוש צה״ל, במדי כהנא מאיר ,,הרב״ של הופעתו
 מיפ- תופעה זוהי — רמאללה במרכז שיטור של בתפקיד וקר,

לצתית.
 כהנא ״הרב״ כי במיקרה. הדבר קרה אילו נורא, היה זה

 מסתייגים גוש-אמונים אנשי שגם מעוררת-חלחלה, דמות הוא
 המערבית. הגדה מן הערבים לגירוש מלא בפה מטיף הוא ממנה.

 לבל מפורש, איסור עליו הטיל מדינת־ישראל של בית־מישפט
 בפעולות-הסתה שם שנתפס אחרי ברמאללה, כף־רגלו תדרוך

מסוכנות.
להר נחפזו לא צה״ל ששילטונות מפני שיבעתיים, נורא זה
 אף על להיפך. ברבים. התגלה שהדבר אחרי גם משם, חיקו

 ״לשרת״ כהנא המשיך דובר-צה״ל, של האומללים הגימגומים
 שר- ולא הרמטכ״ל לא פורסם. שהדבר אחרי רב זמן ברמאללה
 מנוס אין טיל. כמו משם לסלקו כדי מייד התערבו הביטחון

 רואים והרמטכ״ל השר כי כשלעצמה, המחרידה המסקנה, מן
ה איש של בהצבתו ה במקום ז  אף ואולי נסבל, טיבעי, דבר ז

וטוב. רצוי
 יחידה של במיסגרת שם הופיע שכהנא מפני אלף פי נורא זה

ה המורכבת ל ו המער הגדה מן מתנחלים — כמוהו מאנשים כ
 רצויה, מטרה הגדה מן הערבים בגירוש רואים מהם שרבים בית,

ברמ ליל-הבדולח עורכי בדם. שונאי-ערבים הם מהם ושרבים
 ראשי-הערים של בחייהם והמתנקשים מפוצצי-המכוניות אללה,

והם המתנחלים, מקרב — באו, הערביים
היום. עד נתפסו לא

 ״ההגנה במיסגרת ברמאללה מוצבים שהמתנחלים הטענה
 הרמט- של הידועה השקפתו על מבעית אור מטילה המרחבית״

חשי על פושעי-המילחמה, של ממתיק-העונשים איתן, רפאל כ״ל
בגדה. המרחבית״ ״ההגנה בות

 עמוקה בבושה למלא צריכה היא שלא-תיאמן. תמונה זוהי
 סימן-דרך מהווה היא במדינה. והגון ישר אדם כל של ליבו את

הכי של 15ה- בשנה המדינה של המוסרית ההידרדרות בתהליך
 שר- את הרמטכ״ל, את שילטונות-הכיבוש, את מכתימה היא בוש.

 מייד נזעק לא מחבריה שאיש כולה, הממשלה ואת הביטחון,
הראשון. הפירסום עם

מאיר. כהנא טוראי כפני הכיבוש פני

 אדם שוב ראיתי מסביב מביט בעודי
 ורובד, אלד, עם במדים וכיפה׳ זקן עטור

 ואז שניות כמה לי לקח בידיו. 16אס־
החלטתי כהנא. מאיר באמת שזה תפסתי

 כמו אותו לעשות שצריך סקופ !שזה
צי שניים־שלושה אותו צילמתי שצריך.
 לצלם. שאפסיק לעברי קראו ואז לומים,
תי שהתחלהו חיילים, עשרה ישם היו ש ל


