
 כדי להישאר נוצרים, וגם מוסלמים מערב,
רכושם. על לשמור
 רואה האמריקאית הטלוויזיה של צוות

ל ומבקש מעקה, על עומד כשאני אותי,
אותי. ראיין

הלבנוני, הצעיר אלי ניגש הראיון בתום
 בסקרנות ושהקשיב מקום, בקירבת שעמד

ב שואל הוא אוסרי״ אתה ״מה גלוייה. *
צרפתית.

משיב. אני ,ישראלי,׳ עיתונאי ״אני
״ראי אומר. הוא אתה,״ מי יודע ״אני

ערפאת!״ עם דיברת בטלוויזיה. אותך תי
דיעו־ את לי מפרט הוא להמתין, מבלי

 ״פיני- מכריז. הוא גמורה!״ ״פלסטין תיו.
ימו הפלסטינים כל פלסטין! מאפיש שד!

 לשם צווארו, על ידו את מעביר הוא !״ תו
כולם.״ את להרוג ״צריכים הדגמה.

ך די ג
הנכונה

ה בזרם באדישות מסתכל איש ך*
 ובה מפוארת, שחורה מכונית פליטים. י י

נו השיעית, העדה מנהיג הפרלמנט, יו״ר
המערב. תוך אל — ההפוך בכיוון סע

 ״אני דתו. מהי הצעיר את שואל אני
חשו אינה ״הדת אומר, הוא 'פלאנגיסט,״

 הוא לוחץ, כשאני לבנונים.״ כולנו בה.
 מוסך. בעל יווני־אורתודוכסי, שהוא מגלה

האורתודוכ כי חבר־בפלאנגות, הוא אין
ומ אוהד. הוא אבל בהן. חברים אינם סים
 בזרם הפלאנגות של התעמולה זורמת פיו

עצ על חוזרים המוכרים הפסוקים אדיר.
 אין ללבנונים. ״לבנון במילה. מילה מם,
 בבקשה. כתיירים, זרים. לשום מקום פה

ככובשים.״ לא אבל
ייש הישראלים שמא חושש הוא האם

 הישראלים פיתאום? ״מה בלבנון? ארו
 הפלסטינים את יחסלו המלאכה, את יגמרו

קטן, עם הם ״הישראלים בכלל, ויילכו!״

ו צה״ל, תחמושת
 מוצגים שני טליה

 מאחוריהם; שבויים. בכלי שנמצאו עתיקים
אש״ף, קצין של ציבעוני חצלום־סטודיו

ת תעוונ
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ציירו הקירות מן כמה על 71 "'1 ■ ■
• י *י  כאן, שחנו איש״ף, חיילי י

 כלים מתחתם: וציוריהם. שמותיהם את
ישראליים. וחיילים פלסטיניים חיילים של

השניה הקומה מן צילום 0*1 1*1 0**11
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 הארץ. על שמיכותיהס את פרשו חיילים הראשונה. הקומה חלל
ליד מסודרים ומגפיים כלי־נשק עייף. חייל ישן מהן אחת על

 ראשים, שני בעל סוס של עתיק פסל ; בתמונה למטה השמיכות.
 עליו הגנה זאת ותחת להוציאו. הצליחה לא המוסיאון שהנהלת
 צה״ל חיילי לפני אחרים. יקרים מוצגים כמו בטון. של בקירות

המוסיאון. קירות על שמותיהם את ציירו אשר אש״ף חיילי כאן חנו

 על באצבע מצביע הוא מוח!״ מלא אבל
להדגים. כדי רבה, בהערצה ראשו,

 שד- מתחברת שם הרחוב, במעלה
 כתב הראשי, הכביש עם רת־הייסורים

 שחורות באותיות לבן מעקה על מישהו
 כמו הנכונה.״ בדרך ״ישראל גדולות:

דיזנגוף. ברחוב
 למלא ומבקשים החאפרים, עומדים שם

 אומללים של במיטען שלהם המוניות את
 של שורה לביקעה. לג׳וניה, לנאבאטייה,

לפלי בסבלנות ממתינים קרובי־מישפחה
 מלווה דן אורי המערב. מן הבאים טים,

מעי שאינה שר־הביטחון, של זרה אורחת
 הטרגדיה אל מבט המכונית מחלון פה

מעניין. לא בחוץ. האנושית
בט חשים הישראלים רק כאילו נראה
ב אמר הלב,״ את לי שובר ״זה רגדיה.

ישראלי, חייל ישראל בקול בוקר אותו

 שיכולים מה עושים ״אנחנו במקום. המוצב
ית שלא כדי מים, להם נותנים לעשות.
נורא.״ זה ייבשו.

 חיילי צביעות. כמו נשמע זה ברדיו
ה ביירות את ומפציצים מפגיזים צה״ל

 אוב־ בקרב קורבנות מפילים מערבית,
מר אלפים, מאות של בלתי־לוחמת לוסיה
ה את מכריחים אותם. ומצמיאים עיבים
 ולהשאיר נפשם על לברוח האלה אלפים

הור ״הם עמל״חייהם. פרי את מאחריהם
 כך על אמר סוכריות,״ ומחלקים סים

להתלב האמין שלא זר, עיתונאי בלעג
החיילים. טויות
ה במצוקה חש אתה במקום, כאן, אך

 כואב ליבם החיילים. של האמיתית נפשית
רות הם לעזור. רוצים הם ובתמים. באמת

הפלאנגיסטים. אדישות על חים
והחורבן ההרס אמיתית. מצוקה זוהי

הישר הצבאית המכונה על־ידי נגרם הזה
 החוקית הממשלה על־ידי שנשלחה אלית.

 משימה, לבצע כדי המדינה של והנבחרת
ל לגרום מבלי לבצעה כלל שאי־אפשר

ה אך מיפלצתיים. בממדים ולהרס, הרג
החיי מחיילים. מורכבת הצבאית מכונה

 ורבים רואים, בפעולה, המשתתפים לים.
 בין להפריד אפשר האם מתייסרים. מהם

י האנשים ובין המכונה
 אותה פתר גבע שאלי הדילמה זוהי׳
הדי אך זו, בדרך הלכו לא אחרים בדרכו.

להת מנסה אחד כל בליבם. גם קיימת למה
מנ אינם כלל רבים משלו. בדרך עליה גבר
 — שונים מישורים בשני חיים הם סים.

לח מבלי האחד במישור פקודות ממלאים
שני. במישור ומתייסרים חושבים שוב,

 היתה שלא מילחמה, של הטרגדיה זוהי
ישראל. בתולדות כדוגמתה
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