
הת מגיעה ■לשיא גאווה. להתמלא להם
הבופור. למרגלות כשעצרנו רגשותם

 עם יצאתי השלישי, ירם היום, למחרת
 לבסיס בדרך לביירות. ישראל קול אנשי

 שבבר חיילים, ראיינו בביירות ״•שלנו״
 סעדו חלקם בני-בית. כמו בעיר התהלכו

 טעו עדיין אחרים במיסעדות, נישקם עם
הל ■בבירה יחידותיהם את וחיפשו בדרך

בנונית.
 את כיוונו הלבנונים מהכוחות חיילים
 ישראלי מיספר עם רכב לכל התנועה.

 פקקי־התיועה בתוך זכות-קדימה ניתנת
 ניידת־ את שמצאנו אחרי שעה חצי בעיר.

 במחנה־ בעיר. לסייר יצאנו כבר השידור,
 פגשנו העיר, בפרברי מפורסם פליטים

 ארטילריה. המפעילה מיחידה ברב־סרן
 שנפגוש מייד לנו הבהיר הוא כבדה.

לרוחם. אינה הזאת שהמילחמה בחיילים
 יותר מאוזנת מתמונה שנתרשם כדי

 כאלה גם חייליו בין לאתר התאמץ הוא
 כדי •תוך לבנון. על בהתקפה התומכים

שני מיכתבים. שני המפקד קיבל שיחה
 ממנו ביקשו האמהות חיילים. מאמהות הם

מה יחידים, בנים בניהן, את לשחרר
יחידה.

 אחד רק שאיתו, הקצינים ארבעת :מתוך
אחרת. חושבים האחרים במילחמה. מצדד

 מפקד אומר עיכוב!״ ללא מיד, וזפגיזו יעד.
לחייליו. בביירות, המוצב יחידת־תותחנים

 פקודה כל ממלאים הם לדיבריהם, אך,
ביותר. הטוב הצד על

 לכן קודם שיום סיפר, מהיחידה סרן
 בן־אלישר. באליהו בביירות פגש הוא
 ואמר הח״כ למכונית ראשו את דחף הוא
 הביתה.״ לחזור רוצים ״אנחנו לו:

המפה לעבר מצביעים ■חבריו שלושת

מהי בנסיעה חלפו הסהביתה! חצים
ב הראשי ברחוב רה

את הסירו המצלמה את כשראו אך קסדות. ועם מאובקים צידון,

 כדי מחייכים הם בעורף. בני־המיישפחה אותם שיזהו כדי הכובע
 מהר שיותר כמה לחזור רוצים שהיו ואומרים ידאגו, לא שבבית
מהדף. בהפגזה שנפגע פרטי בית־חולים הוא ברקע הבניין הביתה.

 ספק בהלצה- ספק ■ואומרים הטופוגרפית
 מפה אלינו שולחים יום ״כל ברצינות:

ש מחכים אנחנו יותר. צפוני איזור עם
 תורכיה.״ של מפה אלינו ישלחו
 להתחיל הוראה מגיעה שיחה כדי תוך

 על עמדוודירי תופסים החיילים לירות.
 כבדות. מרגמות מטעינים הנגמ״ש. גבי

הכ קובע־פלדה, בשכפ״ץ, הלבישו אותי
 באטמי־אוזויים. להשתמש גם אותי ריחו
ש הקצין את שאלתי מטחים כמה אחרי
 יודע הוא אם בשטח, הפקודה את נותן
 קצרה תשובתו הפצצות. נופלות היכן

מת כשהוא ותקיפה:
 ״זה לי: ומשיב חוזר הוא שוב פנה
מחב שם נמצאים אולי בתים. על נופל
לים.
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ה אבל לאשתו, ד״ש שאמסור ביקש הוא
 פריסת להעביר שמותר היא הצבאית הוראה
 מסירתה. מאז שעות שש בתוך רק שלום
זמן בפרק אפשרות לי היתה שלא מכיוון

 למלא יכולתי לא קשר, איתה ליצור זה
בקשתו. את

 בעיר הפזורות היחידות בין בדרך
 יחידות שיש גיליתי וסביבה, ביירות

 ימי- בעצם יחסי־ציבור לעצמן העושות
 חיל־התותחנים גייס למשל, כך, הלחימה.

 נהג, צלם, עיתונאי איש־יחסי־ציבור,
 בין מסתובבים ארבעתם מגויים. ורכב

 הלוחמים מעללי את מנציחים היחידות,
לעי סיפורים ומספקים היחידה לאלבום
 ובבוא ביוקרה, היחידה זוכה כך תונות.

 כרטיסי- ,אירוח כמו במתנות גם הזמן
■וכר. נסיעה

 במדי־ בביירות נעות כאלה רביעיות
 במיוחד למילואים גיוייסו האנשים צה״ל.

 למיפקדה, מגיעים הם ערב כל זו. למטרה
 למישפחותיהם להתקשר יכולים הם ממנה

 בטוח.״ במקום אני תדאגו, ״אל ולומר:
 למקום להתקרב מעזים לא שהם כמובן,

 מצויידים שהם למרות כמסוכן, החשוד
קרביים. ללוחמים כיאה — בנשק גם

הבי ■רחוב לבור־מנה, נוסעים בערב
 אליאם עווד של במיסעדה בביירות. לויים

 והסטייק, החומוס, הלבנה, צלחות בין
שהיש כסוף־השיער, הלבנוני לנו הטיף

 ביירות. למערב להיכנס חייבים ראלים
המיבצע את להשלים חייבים הישראלים

 הישראלים אם רק בלהט. טען ׳שלהם,
 למיבצע טעם יהיה ביירות למערב יכנסו
 לכם תעלה ביירות למערב ״כניסה פולו.

 בקור־רוח, אומר הוא הרוגים,״ 2000ב־
 למראה המלאכה!״ את ישלים זה ״אבל
 ״אני מוסיף: הוא בתדהמה, הפעור פינו

!״מלבנון לצאת תשכח לא שישראל מבקש
 שערכו קבלת־הפנים את משווה אליאס

 שהם לזו לסורים הלבנוני העם המוני
היש שגם חושש והוא לישראלים, ערכו

מלבנון. ייצאו לא ראלים
 נתח בלי מלבנון יצאו לא ״הישראלים

 ניסיונו. סמך על קובע, הוא מהעוגה,״
 מפני בביטחון רק רוצים הייתם ״אילו

קילו 40 אחרי נעצרים הייתם הפלסטינים,
מטרים.״

 נשמע בביירות, מואר רחוב בבור־מנה,
ב הנופלות הפצצות רעש העת באותה
 לאלפי נוגע אינו הדבר אך העיר, מערב

בדיס בבתי־הימורים, המבלים האנשים
ביירות. במיזרח ובמיסעדות קוטקים

 שם אשרפיה, לכיוון נסענו למחרת
 האיןור זהו לבנון. קול תחנת ממוקמת

 שרציתי פעם בכל המערבית. בעיר הגובל
 בין עמדה לצלם כדי מהמכונית לרדת

 הדיעה צלפים. מפני אותי הזהירו הבתים׳
)72 בעמוד (המשך
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מבוהלים. נראו הס התהפכה. ומכוניתם בייוות ממערב במחסום־הגבול שעברו הפליטים,
אופנוע עד שלושה

בילוי צורת זוהי מהירה.

 שני אופנוע על רכובים בור־מנה, ברובע
בנסיעה ברחובות חולפים ואשה, גברים

הטרידם לא סביב הפגזים שרעש לבנונים, צעירים על החביבה
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