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למקום. בסמוך הנמצאת במיסעדה לשבת ירדו האחרים חבריו בעוד

עד מדווחת וזיו גילה
בלבנון החיילים בין האווירה

של ותיקוותיהם פחדיהם ועל
מהמערב והפליטים הגבול שונני

 לבנון. אדמת על שלישי שכת רב **
 על עולה שרון, אריאל שר־הביטחון, ^

 סגן־ לארץ. בחזרה אותו המוביל המסוק
 בג׳מעור ממתין עדיין לוי, משה הרמטכ״ל,

 בתילבושת־ חיילים אחרים. קצינים עם יחד
כדורגל במישחקי עצמם מעסיקים ספורט

וקוראים עץ בצל יושבים אחרים וכדורסל.
ל שהגיעו בעיתוני־הערב המילחמה על

חזית.
להביא שהוחלט מספר, הקצינים אחד
המו אנשי־מילואים לשחרר כדי חיילות
 מפקפקים החיילים בתפקידי־קשר. עסקים

 עדיין מסתובבים שבשטח יודעים הם בכך.
 רב, מתח שורר באזור חמושים. פלסטינים

 הדעת, על מתקבל כל־כך לא להם ונראה
ובאמת, ללבנון. להיכנס לחיילות שירשו
הגיעו. לא והן יומיים, במשך להן חיכיתי

 משוכנע ״הייתי
שנהרגתי״

 ו- ללבנון בוקר כאותו שיצאתי
השא ילול-ישראל, למכונית צורפתי ~
 מנהל־החד- אותי ששאל הראשונה לה

 :היתה סחייק, אדמונד שות־בערבית,
 בעתי?״ להשתמש יודעת ״את

 ישראלים, חיילים מלאה עדיין לבנון
 נראה חיילי־חובה. לצד אנשי־מילואים

 את מעסיקה בלבד אחת מחשבה כאילו
 אין לחלקם י יהיה מה ז מתי עד :כולם
חושבים אחרים להילחם. להמשיך רצון

 יודע איבו איש בלתי־נמבע. דבר שזהו
המשימה. תוטל מי ועל ומתי אם

 י בל־ המילחמה נגד הדיעה משמיעי בין
 נעזרים הם המילואימניקים. בולטים בנון

הש שבהן קודמות, ממילחמות בדוגמות
תתפו.

לדבר. ממעטים החובה חיילי לעומתם,
מ כשהם לשאלות, מקשיבים אינם הם

 הם השתתפו. שבו בקרב רגעים תארים
אימה, זוועות, :תמונות משחזרים רק

 על או גבורה, על מספרים לא הם חרדה.
 מעסיק אחד דבר רק קדושים. מתים
 היה אותם שהוביל המפקד דואם — אותם
בשעת־הפעולה. ואחראי זהיר צודק,
 לידו שישב נוסף, וחייל ליאור סגן
^ אותי הזמינו שעבר, השישי ביום בג׳יפ,
 קרא ליאור יחידתם. מוצבת שבו למקום
 !״לדבר רוצים אנחנו ״בואי, :לעברי

 ואמר התערב לצידי, שעמד סגן־אלוף,
 אל אותה. לארח רוצה שאתה ״תגיד :לו

 !״עיתונאים ליד לקטר תתחילו
 הלחימה מיום בג׳יפ הקצין את הכרתי
הישרא בטלוויזיה רואיין הוא הראשון.

 בחייו. הראשון לקרב יציאתו לפני לית
 דבר לבצע יוצא שהוא אז אמר הוא

 רב• זמן התאמן שלקראתו
 אחרת: דיבר הוא אחר-כך ימים חודש

 * לפגוע צריך הייתי מחריד. דבר היה ״זה
 המחבלים, לעבר להתקדם כדי באזרחים

 לילות עלי עוברים בתים. בחדרי שהסתתרו
 שלקרב ידעתי לא מזוויעים. חלומות עם
יוצא. אני כזה
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המיזרחיים. לאזורים ועברו האוויר, חיל שפיזר הכרוזים את שבו הקולב הפלסטיני. לאיזור במישקפת הנער משקיף מיונה,

 היה זה אם עצמי את שואל אני ״היום
 בתחום רק קרה לא זה המציאות• מחוייב

 קרה זה הצפון. מגבול קילומטרים 40 של
ששל אותם חשבו מה לבנון. בארץ הרחק

 כולם, את שנשמיד — למשימה אותי חו
הפלסטינית?״ הבעיה את שנפתור
מנ ״אנחנו המשיך: לידו שישב חבר
 פקודות־קרב שינה. כדי תוך קרבות הלים

 אתמול בקולי־קולות. מסביב נשמעות
 שהייתי אחרי ונסער, נרגש התעוררתי

 היו סביב החבר׳ה שנהרגתי. משוכנע
 לא שאני חי, שאני אותי לשכנע צריכים

 לחשוב רוצה לא אני הבא. בעולם נמצא
חי. שאני לזה מעבר אחד רגע

 לצאת אצטרך פקודה, לי יתנו ״אם
 ויחידה: אחת מחשבה אותי מעסיקה שוב.
ה שהמפקד משוכנע, להיות רוצה אני

 ומוביל עושה הוא מה יודע אותי, מוביל
 לא פחד, אחוז אני נכונה• בצורה אותנו
 שהמורל כדי דבר שום על לחשוב רוצה
יע על לחשוב רוצה לא יפגע: לא שלי
 אני מתכנן. עדיין שהפיקוד נוספים, דים

פקודות.״ ממלא
 מאיר סרן העץ בצל יושב בצד, קצת

 הוא סוף־השבוע. בעיתוני וקורא (״פפה״)
 למעשה לו אין כי העיתונים, כל על עובר
השבת. ביום לעשות אחר דבר

 לי, לגלות יכול אינו שהוא מסיבות
 דיעה להשמיע פנוי הוא תעסוקה. לו אין

 הוא בלבנון. המילחמה המשך בזכות
צרי ביירות במערב ״המחבלים אומר:

 אותם ויוציא ייכנס שצה״ל לדעת, כים
הטרו של המנהיגים עם נדבר לא משם•

 של אחרת מנהיגות עם רק נדבר ריסטים.
מל יצאו שהמחבלים אחרי הפלסטינים,

 הלחימה בעצמם, יצאו לא הם אם בנון.
 אמר בלתי־נמנעת,״ תהיה ביירות במערב

 עושים ״אנחנו השחורה. הבלורית בעל
 את גם אלא שלנו, המילחמה את רק לא

עכ עושה ישראל הלבנוני. העם של זאת
 על מדברת רק לא הומאני, מעשה שיו

במצוקה.״ השרוי אחר לעם עזרה
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