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 מדיני ניצחון נעשה, הוא שבו ובאופן
במעלה. ראשון
 מזהירים אחרות. יריות גם ייתכנו אך

 צלפים יושבים ממול בבניין כי אותנו,
סוריים.

מקו אש״ף משאיות כי מבחינים אנו
שהז לענף־זית כרמז בענפי־תמר שטות

 האומות בעצרת בנאומו ערפאת יאסר כיר
 רובה, אוחז אני אחת (״ביד המאוחדות.

 ענף־זית...״) השניה וביד
שלה שנמל־הבית גיאורגיוס, סול האונייה

שבקפריסין. לרנקה לנמל מביירות אוחו להוציא העומדת המשאית על עולה שהוא
פלסטין אדמת על להתראות

כצבא. ועזבו כמחבלים ללבנון הגיעו אש׳׳ף חיילי מידידיו. ונפרד גבעה על העומד מיני
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לגלות לנמל הגיעו כאשר נדהמו הזרים לגיון אנשי הזרים. לגיון

 לבנון צבא חיילי כי טען צה־ל קצין צה״ל. חיילי את במקום
 למקום הגיעו מכן לאחר מיד בבוקר. מוקדם עמדותיהם את נטשו
בתצפית. והסתפק הנמל, שטח את נטש וצה׳ל לבנון צבא

 נתיבי־ לחברת והשייכת לימסול, הוא
 על קפריסין. דגל את מניפה קפריסין,

 הימי החוק שמחייב כפי האחורי, התורן
 דגל^ עם הקומנדקרים ארבע הבינלאומי.

 צרפת שגריר האונייה. לצד ניצבים צרפת
 במכר למקום מגיע כסוף־שיער, בביירות.
 מעורר ומייד ממניה יורד שחורה, נית־שרד

התקהלות. סביבו
 הגג, על שלי נקודת־התצפית ממרומי

מה יורדים אש״ף חיילי את רואה אני
 האונייה. על לעלות ומתחילים משאיות

 הם תחילה מופתי. בסדר מתנהל הכל
 שם להפקיד כדי האוניה, למחסן יורדים

נישקם. את
 שבו הבניין בתוך המסתתר צה״ל, קצין

 זאת^ עושים הם כי מסביר נמצאים, אנו
ק' שמחייב כפי הקפטן, דרישת על־פי חו  ה

 בלב־ נשק נשיאת האוסר הבינלאומי, הימי
ים.

 כדור לעברנו. צולפים כי נדמה לפתע
מת העיתונות לאוזן, מאוד קרוב שורק

 איש- ממש. המשתטחים כאלה יש כופפת,
 על לזחול מתחיל ירוק בכובע פלאנגות

 !״יורים ״יורים, :בהיסטריה ולצרוח הגג
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 על שלקחה הקפריסאים הים נתיבי. אוניית גיאורגוס הסול מפליגההים אד
 התבצע הפינוי לקפריסין. בדרכם שהיו אש״ף חיילי מאות אח סיפמה

לנמל הים, אל הפליגה והאונייה שעות כמה בתוך והסתיים מופתי בסדר במהירות

 לירדן. הלבנונית התעופה חברת במטוסי דרכם אח החיילים המשיכו משם לרנקה
 הבין־ תימי החוק שמחייב כפי האחורי, התורן על- קפריסין דגל את הניפה האונייה
רב־החובל. של פיקוחו תחת ההפלגה התחלת לפני האונייה במחסן הופקד והנשק לאומי,
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