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 ענת בליוויית השבוע, עליתי כאיטר
מסוקר שנינו היינו ביירות. אל סרגוסטי,

למדי. נים
 האנשים עם היום במשך לשהות התכוונו

ה שבקרביים. הקרביים הראשון. שבקו
 החדש הקו לאורך לעבור היתה תוכנית

 מנמל- — נמל אל מנמל חוף, אל מחוף
 אל בדרום המערבי שבחוף־הים התעופה

 רצינו השאר בין הצפוני. בחוף נמל־הים.
 הנקודה באותה — המוסיאון במוצב לבקר
 חודש, לפני הקו את חצינו שבה עצמה
ערפאת. יאסר את לראיין יצאנו כאשר

יק איך :היתד, אותנו שסיקרנה השאלה
? החיילים אותנו בלו

 עצמם החיילים על־ידי ניתנה התשובה
 המלבבת בצורה — ומפקדים טוראים —

המפ־ אחד מפורסם, בתת־אלוף החל ביותר.

 — ברגל — ועלינו !״לשלום להגיע כדי
 לא המעלית לגג. עד הקומות עשר את

בבית. כמו ממש פעלה.
 במו- לנו היתד, יותר משעשעת תקרית

 השניה. לקומה לבדנו עלינו עצמו. סיאון
 על פזורים שהיו המוצגים את לצלם כדי

 הקירות. על הפגועות המפות ואת הריצפה.
 כל של תמונה לצלם ענת ביקשה לבסוף

).13 פמוז (ראה מלמעלה המוסיאון חלל
והסתכ השניה הקומה מעקה ליד עמדנו

 •״ ״הבט :ענת אמרה כאשר למטה, לנו
 מנהלי- הגנו שבו גוש־בטון ליד מולנו.
ב הקבועים המוצגים אחד על המוסיאון

 שלט־עץ מישהו הציב הראשונה, קומה
ב גדולות באותיות נכתב ועליו מאולתר,

 הביתה.״ ״אבנרי אדום: צבע
 הצטלמתי למטה. ירדנו נחמד. היה זה
ה עימי אותו לקחת וביקשתי השלט ליד

 לי קרא מישהו כאשר כמזכרת, ביתה,
ה שיבעת ״אולם שנקרא הסמוך. מהאולם
 עם יחד כולה, הכיתה ישבה שם חכמים.״
 ביקשו שהם נראה בנעשה. וצפו המפקד,

השלט. את בראותי אגיב כיצד לדעת

בביירות במוסיאץ השלט
קפה כוס ואחריכך,

 חוב־ בטוראים וכלה בשטח, הבכירים קדים
 ידידותי היחס היה הנמל, במוצב שי־כיפות

לבבי. ואף
 בסימן אף נתקלתי לא שלם יום במשך

 כמובן, היו, אך אמיתית. עוינות של אחד
 הבעות שהיו כשם שלילית, דיעה של הבעות

פו לוויכוח נכנסתי לא חיובית. דיעה של
 דנתי לא וגם והחיילים, המפקדים עם ליטי

במעש הטמונים המוסריים בהיבטים עימם
 ביצבץ ושם פה אך גבע. אלי אל״מ של הו

מעצמו. הפוליטי הנושא
ההיפו בגיזרת המקומיים המפקדים אחד

 רב־ בית אל ברחוב אותנו הוביל דרום
 על מקרוב לצפות ניתן שממנו קומות,

 כאשר ברחוב, עברנו זה. מסובך באיזור הקו
לפ — באורכו שבלט טוראי אחרינו מיהר
מטרים. שני חות

אלי. פנה משהו?״ אותך לשאול ״מותר
לא. אני וגם התנגד, לא המפקד

 הסכמת ויהודי, ישראלי אתה, זה ״איך
?״ יהודים שהרג הזה הרוצח עם לדבר

 לפתוח כדי טובה הזדמנות היתה זאת
מיהר אבל שעות. שלוש־ארבע של בוויכוח

 יום לאותו מלאכתנו ומחצית מאוד, נו
 שי- בתשובה הסתפקתי לפנינו. היתד, עוד

האוייב עם לדבר ״צריכים — למדי גרתית

 הזמינו צוחקים שאנחנו לדעת כשנוכחו
לקפה. אותנו

 שבה התקופה את לי הזכיר כולו היחס
 שלנו ביחידה היו תש״ח. במילחמת שירתתי

 ושו- מצחצחי־חרבות ושמאל, ימין אנשי
 שהרי טובים. ידידים היו כולם חרי־שלום.

קר ביחידה בקרב. לרעהו איש זקוקים היו
 על הדדית שינאד, תיתכן לא פשוט בית
 פוליטיים ויכוחים כמובן. היו, פוליטי. רקע

 עניינו היו איש של דיעותיו אך — לרוב
 עוררו ולכאן לכאן קיצוניות ודיעות הפרטי,

תכו כל כאל אליהן התייחסו סלחני. חיוך
 שי- ג׳ינג׳י, היה ראובן אחרת. אישית נה

 שוחר- היה לוי גלידה־וניל, אהב מעון
לכדורגל. משוגע היה גד שלום,
קיי זו קרבית שמסורת הרגשה לי יש

 היחידה הטענה פנים, כל על עתה. גם מת
הי הראשון בקו ששמעתי הזה העולם נגד
?״ גליונוח לנו הבאתם לא ״מדוע : תד,

:הקידמי השער בחבות

ביירות
ביירות את סבב הזה העולש צוות
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□ ל׳ לו ס מ ה
נמל־התעופז

ס
 ביירות. •טל הנטוש

 ה־ דוחמים עדיין לידו
 כמחנה־הפלי־ חיידים

 ה העטרה זוהי טים,
״ל צה של דרומית

חיסורים נתיב
 הלבנונים יוצאים כגלארי־סמעאן

 הם ביירות- שד המערבי מחלקה
 מגיא־ההריגה יוצאים

 האם הלא־נודע. אל
לח לאן להם יהיה

ז זור

המוסיאון
ס

 התמקמו צ״ל חיילי
 כמוסי־ המוצגים בין

 לצד שקי־החול און.
הקדומות. המפות

ההיפודרום
©

 מירוצי־הסוסים מסלול
 החזית סן חלק שהפך

המוסי ליד הסוערת
און.

ל מ נ ה
ההיי* עמדות. הפכו מחסני־הנמל

 מהצלפים נזהרים לים
ה הספינות — וברקע

הרצי ליד טבועות
פים.

:,האסור השער כתבת

המועילים ננוביית
 עד־ידי נוהלה ההרעדה תוכנית

ל מישפהתי. כעסק אבוטבול אלי
 ניסתה המדינה בתולדות ראשונה
 •ט־ אדם להרוג המרעידים כנופיית

ה מייטטרה. כתחנת עצור היה
ה את בית־המישפט יסיים טבוע

 הפריטות כאחת דיון
 והחמורות המוזרות

 לפניו שהובאו כיותר
אי־פעם.

 ״העיתונות
 את נשטה
!״הרגל
 גלוי־לב בראיון
מס הזה דהעוים

כ ( האלוף פר
 רהבעם סיד׳)

 זאבי ״גא:די״)1
ה למוסיאץ כקשר תוכניותיו עד

 העובדה :וטוען ארץ,
 הוכחה היא שמוניתי

 פיטטה שהיעיתונות
:הרגל את <$>

ילדי
ת בו ר חו ה

 כראש״ הפלסטיני מחנה־הפליטים
 החורבות כין אך כליל, נהרס דייה
 :אומרים ובניו חדש, דור גדל

מת היהודים ״אתם
 אל במו אלינו ייחסים
 ינקום ואלוהים כלבים

״בכם ס!
הדוגמן

והאישיות
 של תדמית יש לדוגמנים־הגכרים

 למרות נכון לא זה אכל הומואים,
 טוען עצמם, את מטפחים שהם
 ישראל. של מדוגמני־הצמרת אחד

 לאי־ זקוק אומרים, הם הדוגמן,
 הזה העולט שיות. —

הגג־ הצד את סוקר
0^ * ¥  הדוג־ מיקצוע של רי -

מנות.

 המילחמה נגד ההפגנות
 — כולו לעולם התפשטו
 הפגנה נערכה והשבוע

 שה• כתל-אכיב, נוספת
ש־ קריאות

 חריפית היו
מתמיד. י ■-

ם רי דו ם: מ עי בו ק
4 תשקיף
5 כמדינה

 דעת־הקחל, סקר — איימי יומן
5 והגד אבתרי כמסביר. אודמרט

22 מיכתכים
22 תשכצופן
23 הורוסקופ

29 ויטב עוכר חשבון
 סחואל יוגוסלביה, — קטן עולם
31 ויפאן האינטרנציונל לואיס,

33 כעולם אנשים
43 לו לה לי

44 אומרים הם מה
47 מרחלת רחל

בהוליווד מהומה דוואר, — קולנוע
48 הטיטאנים והתנגשות
51 1 ודו*■■י • יי* הזה העולם היה זה
55 נייר שד נמר
58 שידור
59 וירדן ישראל שידורים מדריך
50 אנשים
52 בלונים
54 ישראל לילות
55 קטעים
5< והשקד אתה
74 ספורט

2345 הזה הפולס


