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 נהר שבשפך הזיקוק בתי מעל עולה וסמיך שחור עשןבלהבות הנבט
 עלו במקום מיכלי־הדלק וצידון. צור שבין אל־זהרני

וגדל. שהלך כהה, לענן מהרה עד הפך העשן חיל־האוויר. מטוסי מהפצצות כתוצאה כאש

 נכבש בתמונה הנראה האזור העין. מן נעלמה והשמש בשחור אט־אט התכסו האיזור שמי
אש״ף. מכוחות מטוהר היה לא עדיין הצילום, בזמן אחה״צ, השני ביום או צה״ל, על־ידי

 לפני ״רק רבה. בזהירות מתקדמים כוחות
סי היד,״ מכף קוראת אצל הייתי שבועיים

 לעצמי ״תיארתי מגולני, עופר סגן פר
 אם לדעת ורציתי מילחמה, להיות שיכולה

בטוח.״ שבטוח מה מזל. לי יהיה
 כן השטח, לעומק חודר שהצבא ככל

 הוא שאליו בכפרים התושבים מתמעטים
הכו הגיע לפני ברחו מהם רבים מגיע.
 הדגלים מרחוק בולטים הכפרים בכל חות.

לחיי הבתים. גגות על המונפים הלבנים,
 לפגוע שלא מחמירות הנחיות ניתנו לים

 אולם באש״ף. קשורים שאינם באנשים
 נזקים רבים לאזרחים נגרמו זאת למרות
בכבי הדרך את שפילסו הטנקים, כבדים.

 דרסו הכפרים, של הצרים ובשבילים שים
 כזה באופן בדרכם. שעמד דבר כל ורמסו
מכוניות. עשרות לגרוטאות והפכו הרסו

 מכונית דומה לטיפול זוכה היום למחרת
רשת־הטלוויזיה אנשי של שכורה וולוו
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1ר!י !גילה
 שנת — החדשה המכונית בעוד ויזניוז.

קילו 400 על הראה המונה ,1982 ייצור
 עבר ג׳ימשיט, בכפר חונה — בלבד מטרים
 בראשו שנסע טנק ישראלי. כוח במקום

 והוציא המכונית את שניות תוך מחץ
 גודר, טלי הרשת, צלם שימוש. מכלל אותה

במצלמתו. המעשה את הנציח

׳סו׳ הר עד ו>קונ
 נב־ מבואות הראשון, היום •

את מכתרים צבא כוחות .13).10 טירה,

 נמצא שבהם וחצבניה, נבטייה הכפרים
 בשל פלסטינים. לוחמים של גדול ריכוז

 מתקשים מגלים, שהם העזה ההתנגדות
 הכפרים. את ולטהר פנימה לחדור הכוחות

רבים. נפגעים הצדדים לשני
 את אחרים כוחות עוקפים עת באותה

מע צפון לכיוון וממשיכים הכפרים, שני
שבנבטייה ״שמעתי צידון. העיר לעבר רב,

 אבי סמל אומר קשה,״ לחבר׳ה הולך
 אני הלאה. להמשיך צריך ״אבל מהשריון,

 הבאתי בביירות. לקאזינו להגיע רוצה
 אבל בצחוק. זה שם. לשחק כסף אפילו

 ברירה. שאין חושב אני — ברצינות
 אפילו הזאת, למילחמה לצאת צריכים היינו

ש במצב גם ונפצעים. נהרגים שבמילחמה
ונפצעו.״ נהרגו כן לפני היה

צידון ל 11 הקוג
ה .1ן5.3<ו אי־שס, ,השני, יום •

 ממשיכים לחניית־לילה שנעצרו כוחות
 כוחות יש חולפים הם שבו בשטח לנוע.

 לפני נמלטו מרביתם מועטים. פלסטינים
אליהם. צה״ל הגיע

11)1'10
הליטני,

לבנון. עומק אל מתקדמים בג׳ים צוז״ל חיילי
 את לחצות העת כל המשיכו רבים כוחות

באיטיות נעו ארוכות ושיירות פקקים ליצירת גרס הדבר

 רכב, לטורי הצטרפו כלי־רכב עירבוביה. נוצרה הזמן במשך רבה.
 אל בטעות שפנו אספקה, רכבי היו אליהם. שייכים היו שלא

בדרכם. סייעו יוניפי״ל ואנשי אש״ף בשליטת עדיין שהיו אזורים
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