
תינוק של ידיו
)9 מעמוד (המשך

 אותו לוקח ואני צלם־חוץ, הוא
 הייתי יא שלעולם למקומות איתי
אחרים.״ צלמים לוקח

 היום באוגוסט, 1ב־ שהתרחש על
 סיפר בית־המגורים, הופצץ שבו

של הפגנה נערכה -במקום פארי:

 למיזרח, המערב שבין הירוק גבול
 בטקסט הבית. את הפציץ הוא

 כתוב היה התמונה עם ששלחתי
בטעות. בוצעה שההפצצה במפורש

 חנוך עם נסעתי מכן לאחר -מייד
 את צילמנו ושם לביודהחולים,

 כעת כולו. עטוף היה התינוק הילד.
היה ולכן נכווה, שהוא אומרים

 החקירה צוות הגיע רא מווע
הצלם אל הבריאות מישוד של

 האם התמונה? את שצירם
 התעמולה מעוכה סבווה

אב ללא שתינוק הישראלית
ידיים? ללא תינוק על עדיף

 פאדי עם שהיה ש גוטמן, חנוךהישראלי הצרם
 צילום בעת הלבנוני, הצלם מיטרי,

 ידע לא כי טוען הוא בדיוזק. תמונה, אותה וצילם הלבנוני התינוק!
כך. על ששמע מיטרי לפאדי מאמין הוא אך זרועות, אין שלתינוק

 ה־ של צבא מכוניות בה ורוכזו הלווייה התקיימה
 של תשומת־הלב את עורר הצבאי הריכוז פלאנגות.

 לאבירות וגרס הבית את שהפציץ הישראלי, הטייס
האומלל, התינוק היה הפצועים בין בנפש. רבות
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 העיר במיזרח נוצרית מגורים בשכונת והנמצא
במקום למערב. המיזרח בין המבדיל הירוק

 אני זה, על להישבע מוכן אני
אומר.״ שאני מה יודע

פאדי עם שהיה גוטמן, חנוך
 .תמונה וצילם בבית־החולים מיטרי
 שצירף בטקסט כתב לא דימה,

 שתי קטוע היה התינוק כי לתמונה,
 רק בתחבושות. כולו עטוף היה

 מפניו. וחלק גלויות היו רגליו
 שהאחות אומר פאדי אם אבל

 במאה לו מאמין אני כך, לו אמרה
מאין והגון ישר בחור הוא אחוזים.
במאה עליו לסמוך אפשר כמוהו.

אחוזים.

 מטעם לעבודה אישור לו -יש
 אותו מכירים וכולם צה״ל, דובר

מאז כעת, והגון. מצויין כבחור

 הרישמית הישראלית הגירסה מקור
 בית־חולים שבאותו בעובדה הוא
 ש־ ילדים שני שעה באותה שהו

 שבו הילד דומה. שם־מישפחתם
 אילי שמו מיטרי, אומר מדובר,

 משרד על־ידי שצולם התינוק סעיד.
 — סעדה אליאס שמו הבריאות

 לדבריו, לחלוטין. שונים שמות שני
 ה־ אחרי התינוק את לאתר ניסה

 התינוק אך שהתעוררה, שערוריה
 למסור מסרבת האחות וגם נעלם

אינפורמציה.

 רק תמוהה. כולה הפרשה כל
ה המסביר של במינו מיוחד מוח

 להמציא היה יכול המצוי ישראלי
 מערכת־ההסברה לדעת איך אותה.

התנצ- את העולם יקבל הישראלית

 התינוק כי לא, או ידיים יש תינוק
 שנכווה תינוק כי מישהו סבור

 על עדיף בהפגזה אביו את ואיבד
 ז ידיו שתי את שאיבד תינוק פני
ה 15 בת ילדה נורא: יותר מה

 בעל, ובלי שרוף תינוק עם נשארת
 שנשאר תינוק או בהפנזה, שנהרג

? ידיים בלי
 הבריאות סישרד חקר אמנם אם

 את שאל לא כיצד הפרשה, את
 צלם — התמונה את שצילם הצלם
 לאתרו בקלות שניתן ומוכר, ידוע

 ה- והצלמים הכתבים כל ושכמעט
 • מכירים בלבנון השוהים ישראלים

 צוות אותו הגיע לא כיצד ז אותו
 חנוך הישראלי הצלם אל חקירה
תמונה? אותה שצילם גוטמן,

מאוד: מכוערת כנראה התשובה

מכוניות וריכזו הירוק הקו בקירבת הלוו״ה ערכו ביירות במיזרח הפלאנגות
מערב את ץ שהפצי׳ ׳שואדי מטוס של תשומתיהרב את שמשכו צבאיות,

התינוק גם ע פג נ שבו אסון תה היו ר! התוצאו ־. העי!
 צבאיות מכוניות שריכזה הפלאנגות,

 יעורר שהדבר ברור היה רב. וצבא
 ולא הישראלים, תשומת־לב את

 לא הפלאנגות לסד, לי היה ברור
 ואמנם, שלהם. כלי־הרכב את סימנו
 את שהפציצו המטוסים אחד כאשר
ה התכונה את ראה העיר מערב

ה על ממש שהתרחשה צבאית,

 שנכווה שמי אומר, ההגיון עטוף.
 לכיסוי לא לאיוורור, זקוק בגופו

מעליו. אותו ויקרע לעורו שידבק

זרו אין שלתינוק ראיתי -אני
 שאלתי בבירור. נראו רגליו עות,

שזרו לי אמרה והיא הארות, את
ניזטעו. עותיו

 הוא ופירסומה, התמונה צילום
 מעריב של כתב לכאן בא מדוכא.
 מכל אותו מטרידים אותו,. והטריד
 הוא זה, את רוצה לא הוא העולם.

 עבודתו את שעושה צלם הכל בסך
 רוצה לא הוא טוב. אותה ועושה

אותו.״ שיטרידו
ש־ ייתכן כי סבור מיטרי פאדי

 האם — הפרשה על ישראל לות
 -אני השיב: מדוע, כשנשאל ידיו.

 דיבר פאדי האחות. עם דיברתי לא
 אומרת אותה שמעתי לא אני איתה.
או היתה אם וגם ידיים לו שאין
 דיברו הם מבין. הייתי לא מרת,

־־ ערבית.
ל אם לראות היה ״אי-אפשר

 הבריאות מישרד של החקירה צוות
 ״ לדעת רוצה ולא באמת מעונין אינו

המ הישראלית התעמולה אותה.
 מוזרה בתיקווה חדש, תינוק ציאה

 ישכך כוויות ועם אבא בלי שתינוק
 פירסום אחרי שנוצר הזעם את

■1 ישי שריתהסר־ידיים. תינוק תמונת
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