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 מוסלמית ארכיטקטורה בעל סיבנה רקע על. בג׳יפ צה״ל חייליאוניטקטווה
 צה״ל הגיע שאליהם בכפרים מהבתים רבים בלבנון. אופיינית

לבנים. דגלים הונפו הבתים על לכפרים. נכנס שהצבא לפני ברחו התושבים נטושים. היו

ש פתוח בשדה ח׳ולה, בית הכפר ליד
מרג סוללת ניצבת מילונים, בו מגדלים

 צור על יורים הם .מילימטרים. 160 מות
 יותר לא — קצר הוא הטווח זה. אחר בזה

 מצפון וגם מאחורינו קילומטרים. מחמישה
מילי 155 תותחי את לשמוע אפשר לנו

 בית חבלנים בודקים לדרך מימין מטרים.
 ובידו הבית מן יוצא מהם אחד נטוש.

 צלמי־העיתונות שם. שמצא קלצ׳ניקוב
 בשעת בדיוק המרגמות את לתפוס מנסים
 מצליחים שאינם מתלוננים הם היריה.

 ״זהו המרגמות. לקצב עצמם את להתאים
 הרגמים, אחד מסביר דרישה,״ לפי ירי

הצ דרישת לפי לירות צריך ״ועכשיו
למים.״

 התקפת מתחילה בדיוק 16.00ב־ עכשיו,
 מ־ יורדים המטוסים צור. על המטוסים

וצו במערב, השמש מכיוון גבוה־גבוה,
 מותירים שהם הפיטריות העיר. על ללים

 מאלה בהרבה וגדולות גבוהות אחריהם
 עכבר,״ להרוג הולך ״פיל הארטילריה• של

אחד. חייל אומר

וגוו על ח?ןונ
 .16.15 ח׳ולה, בית השני, יום •

 רוצים המרגמות סוללת ממפקדת החיילים
הרגמים את רק ולא אותם, גם שיצלמו

 רועד, הכביש יורים. והמרגמות התותחים
 בא שהרעש נדמה החיפושית. גם עימו

 שמשמיע לקול מאוד דומה והוא מלמטה,
להת מתחילים זמן־מה אחרי בצמיג. תקר
 בקול עוד מבחינים שאין וכמעט רגל,

היריות.

צוו עו הקוב
.17.00 דאשידייה, השני, יום •

 הנגמ״שים על־פני לחלוף ממשיכים אנחנו
 מול בשדה, הכביש. לצד החונים והטנקים,

פלסטינים. מאות כמה יושבים הנגמ״שים,

)73 מעמוד (המשך
נמצ אנחנו מתחילה. ההרעשה .14.30

 אינם עדיין המטוסים הצוק. על שוב אים
 צה״ל ארטילרית. הרעשה זוהי מגיעים.

 ובמר- מתנייעים בתותחים צור על יורה
 חמישה — המטחים מילימטר. 160 גמות

בהפ ניטחים מטח, בכל פגזים שישה או
אפ לפעמים מזה. זה דקות 10 של רשים

 על עז הבזק :עצמה בפגיעה להבחין שר
לב פטריות החוף. שלאורך הבניינים אחד
לעיר. מעל עולות ואפורות נות

 הצוק. על אלינו מצטרפים חיילים שני
 חורנים״. ״כמו אותם שגייסו מתלוננלם הם
 ובשביל הולכים לאן אמר לא אחד אף
 מוצאי־ מאז בשטח, יומיים כבר הם מה.

סבונייה״. ״אפילו איתם לקחו ולא שבת,

צוו על הקוב
 .15.30 ׳ודה, ח בית השני, יום ••

 הכוחות התחילו הראשונים המטחים אחרי
חול אנחנו בדרך מראס־אל־ביאדה• לנוע
 נג־ של אינסופיים טורים על־פני פים

 החיילים וג׳יפים. משאיות טנקים, מ״שים,
 עסוקים רובם כלי־הרכב, ליד רובצים

קופסות־שימורים. בפתיחת
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 צור. אל הדרך לאורך מולם, שחנו צה״ל בחיילי בפחד והתבוננו
שעזבו. בפליטים לנהוג כיצד ידע לא צה״ל מפקדי בקרב אחד אף

 רואים מדוע רם, בקול תוהים הם בפעולה.
 ומלבד זרים, צוותי־טלוויזיה רק בסביבה

 עיתונאים כלל ראו לא הזה, העולם צוות
 אותם, מעניינים לא ״הפיונים ישראלים.

 אחד אומר הגנראלים,״ ליד יושבים הם
החיילים.

נ3ו1 צוו על ו
.16.30 צפונה, בדרך השני, יום •

 בראשידייה. מחנה־הפליטים דיירי הם אלה
סיל שוב נוספת. פעם פליטים הם עכשיו

 * יהיה שלא חוששים הם מבתיהם. אותם קו
 הם בוכים. הילדים לחזור. להיכן להם

 רשימות לנו נותנים החיילים רעבים.
 ״לרדת״ ממשיכים המטוסים ד״שים. של
 קצב־ את מחישה הארטילריה גם צור. על

 לפני צור את לכבוש רוצים כנראה הירי.
 בקיבוץ לצלם ״תלכי החשיכה. שתרד

 ״שם הצלמת. על מישהו צועק ברעם!״
 — ״כאן המיקלט.״ בתוך בוכות האמהות
מישהו. משיב בחוץ!״

1 1 7 1171 * ! משקיף צר,״ל חייל ל
##1* י נ רכב מעל למצלמה י
 לשטח. ליציאה המתנה בעת משוריין,
רבות. שעות לעיתים נמשכה ההמתנה

ה למילחמה מתייחסים אינם החיילים
 חושש אינו איש רבה. ברצינות זאת

 הצד של מטוסים על ארטילרית. מהתקפה
 לרדיו־טרנ־ מסביב לדבר. מה אין השני

 על המי־יודע־כמה בפעם המודיע זיסטור,
 הרוגים כמה לנחש מנסים הבופור, כיבוש

 אינו אחד אף ושלהם״. ״שלנו שם, היו
 את מפרסמים לא מדוע להבין מסוגל
 ששמע מספר מישהו האבידות. מיספר

 שיבעה הביאו איסוף־הפצועים שלתחנת
 אלה אם יודע אינו הוא אבל הרוגים,
״שלהם״. או ״שלנו״




