
 על־ נרצח אל-סאדאת אנוור : 11.10.81
גקאהיר. במיצעד קיצוניים מוסלמים ידי

 ההת- אחרי ללבנון, פולש צה״ל : 9.6.82
הגליל. והפגזת בלונדון בשגריר נקשות

 לחברי ראיון מעניק ערפאת יאסר : 7.7.82
הנצורה. בביירות הזה״ ״העולם מערכת

מסתבכים, בביירות העניינים : 1.8.82
ה״פלונטר״. להתרת מו״מ מנהל חביב

מהתקף־ מת דיין משה : 19.10.81
אל־סאדאת. הנשיא מות אחרי שבוע לב,

זהעמדזד־

כאשר צוחקת כולה המדינה : 17.3.82
מרידור. יעקוב של המדהים הבלוף מתגלה

אחרי מסיני, נסיגה ישראל : 26.4.82
ימית. העיר והחרבת היישובים פינוי

נו שנ ת י ת. במוני  חצב* וסל הפלאנגות טל המחסומים את עברנו כבר הלבנוני
ני. בנו ל , ה ו נ י נ פ  נמצאנו, □בו הענקי הפקק נראט מטרים, 100כ- טל במרחק ל

נו אי ל מחסום־עפר ר דו ו הכבים, לרוחב ג לי ע ת ו מויו  .במדי-חאקי חסוסות, ד
אליהם. התקרבנו איומה באיטיות אט״ף. אנמי אלה היו

הן את ראיתי טי סרית חברות-המערכת, טתי סל החיוורות-קמעה פני  וענת י
סטי, איון עימי להשתתף טהתנדבו סרגו •2 פחדו^ הז ההיסטורי. בר ^ 

ר בדיחה. להן סיפרתי ־£ נ ו לי רד אמריקאי מי וזנ וראה בסין שאגחיי בחוף י ר  י
תי "לא מצורעים. בעטרות המטפלת ל^אתולית, ן תמורת זאת עוטה היי ו י ל  מי
״ ארו ל ק והטיבה: מבטה את לרגע הרימה ירהזהנ האיס. קרא דו  "1לא אני "ג

און פגי על כטעברנו מתוחים, רגעים טבאותם לי נדמה ־£ ת טל המוסי רו י  בי
 התפיסה את המחטנו הפלסטיני), הצבא טל עמדה נמצאת בו טגם לדעת (מבלי

עון טל העיתונאית  הגבולות, כל את לעבור המחסומים, כל את לטבור זה: שבו
ן כאזרח חובתך את כראוי למלא כדי לך הדרוש המידע את לך להביא כדי רי חו ־  בן

לעסות. ומה לחטוב מה בעצמו המחלים
£ היג מפי לטמוע ־ , את היריב הסחנה מנ ו תי עו ו מחטבותיו די תי ו י כנ תו - ו
ת, מטיסה היתה זאת ני ד חיו חו ביי האזרח נאלץ טבה מילחסה, טל בעיצומה ו

*
ם. חצי-אמיתות טל סמיך בענן דרכו את לגס□ מדים) כטלבש (גם היטראלי בי כז  ו

£ ■ * * ־
£ איון ־ ו מערכת לחברי אט״ף, מנהיג ערפאת, יאסר טהעניק הר  כז-לילה הפי ז

ת. לאומית סנסציה מי או בינל  תטומת-הלב במרכז הזה העולם עמד ימים כסה במסך ו
. בעולם לו ח כו ו דוו לי  התבקטתי בעולם. כלי-תקשורת באלפי ספות, במאה ע

ת סל רבות עטרות להעניק נו איו ם הראיון על ר  העיתונים במיסטרה). עדות (וג
תר החטובים  ואחדים הראטונים, בעמודיהם עליו הידיעה את פירסמו בעולם ביו

קסוני מהם ני ^טי^ימם* על-ידי סהוגדר׳ד.ראיון על מאסרים לכתוב בי דו נ לו  ה
ת". כ״פגישה סטורי לו הי אי ח הראיון גרם בארץ ו כו י ו  הואשמתי חסר-תקדים. לו
ב, ובשיתוף-פעולה■עם בבגידה אויי ה זה ונרגע ה די ועומדת תלויי ג  חקירה. נ

£ ת בסלון בחדר בלילה, 2 במעה התחיל זה כל ־ רו  כאסר הסיזרחית, בביי
תי, העיר. במערב ערפאת שכת לי סל הסודי ספר הסי את השגתי/  את מסרתי טילפנ

ם אנו כי לי נמסר שעה כעבור לתטונה. להמתין והתנקטתי בקטתי מני  לעבור מוז
ת קו-האש את רו ערפאת". "היוסב-ראס עם ולהיפגס המערבית בביי

תר הקסות ההחלטות אחת את לקבל עלי היה הלילה טל הקטנות בטעות  ביו
כול המדיני העיתונאי ההיבט את לסקול עלי היה לקבל. עורך סי  את המעטה, סל ו

ת הסכנות פניו  בארץ. הצפויות התגובות ואת קו-הא□ בחציית הכרוכות הגו
תי ^ כול ח, ללא מיטתי על □התהפכתי כאן לספר י  וסרק נדדה, טסנתי מנו

 היא האמת אמת. זאת תהיה לא אך סהחלסתי. מה החלטתי ממם האחרון ברגע
תי דקות כסה תוך טנרדמתי שנ הספק לי היה לא 9 הבוקר. עד סנת-יםרים וי

תר הקטן , להחלים. עלי כיצד ביו
£ * * *

תון מעולם היה לא הזה העולם כי ־£ ת הסוכר סתם, עי עו די  וטטח-מודעות י
אז את להעשיר כדי -מ , מערכת של הראטון יומה בעליו. ו  במאבק מעורבת היא ז
 לאמת, - לוחמת עיתונאות היא □לנו העיתונאות והחברה. המדינה דמות על

מר, ם, לנקי לצדק, ליו י פי כ ־ ן  למלום. לכל: ומעל לזכויות-האדם, לחרות, ו
די כצוק הסילחסה, גלי־ מול השנה בעמדנו ■*ן חי  טטיפת-מוח, סל בים י

ת הראיון תפקידנו. את מילאנו רו י  הסחיט, הוא הזאת. המשימה פיסגת היה בני
לי תר או  לעצמנו שאימצנו הסיסמה את שנים, 32 במסר □עשינו דבר סכל יו
ם ססוא-פנים" בלי מורא, "בלי הראטון: ביו
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 על להסתער רוצה שרון אריאל : 23.6.82
אש״ף. כוחות כותרו שנה ביירות, מערב

מתפ לשחררו מבקש גבע אלי : 28.7.82
ניירות. מערב להתקפת בהתנגדו קידו,

 נצורה מתפנים אש״ף כוחות : 25.8.82
האישי. נישקם על מניירות מסודרת


