
מחדש מתחילים החיים אבד לבום. נותרו והילדים הנשים אינם. הגברים
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 1לצידו מרידוד שהביא טרומי ביתמרידוד של הבדיחה
 התפרק זה בית הפליטים. לפני לתצוגה

 עולה הבית החורים. את בו ולסתום שעות מספר עליו לעבוד נאלץ ופועל בדרך, בחלקו
אותו. לקנות בדי בסף איש שלאיש מפני בכעס, לידו עוברים והפליטים דולר, אלפים 10

 המחנה. משערי יצא פתוח צכאי יפ ך
 החיילים שלושת מתכתי. קול נשמע ^

 מבטים זמנית. בו נישקם את דרכו ברכב
בפחד. מעורבת מוגברת, עירנות של

 בצידון. הצבאי המימשל לחצר נכנסו
״ה־ ובאנגלית: בעברית גדול שלם בפתח

............י מאת -----------

סרגוסט׳ ענת
 גדול בניין בלבנון״. אזרחי לסיוע יחידה
קו שלוש מסותתת. חומה אבן בנוי ויפה,
 צבא־ של מישרדים האחד בצידו מות.
 — השני ובצידו צידון ועיריית לבנון

צה״ל.
יש דגל — דגלים שני מונפים בחצר

הו ערביים פועלים שני לבנון. ודגל ראל
כיבוש. הזבל. את ציאו

 סגד הסמוכים, והרחובות כולו, הבניין
 של בקונצרטינות ומוקפים לתנועה רים

 מפתח רק למקום להיכנס אפשר גדר־תיל.
אחד.

 על מולו, ובדיוק המימשל, לשער מחוץ
 מיב- חמישה־שישה בשורה עומדים הכביש,

 לפליטים. הבתים תצוגת זוהי טרומיים. נים
 נעולים, הבתים בהם. מתעניין אינו איש
מע אנשים מפתח. לבקש שיבוא מי ואין
 משתדלים, הזה, ברחוב העוברים טים,

 של האחורי מהצד לעבור מופגן, באופן
המיבנים.
בשד ראשון עומד מרידוד״ של ״הבית

 שיבעה על שלושה קטן, פשוט, בית רה.
 קטנים שניים מילבד חלונות, ללא מטר,

דולר. אלפים 10 מחירו האחורי. בצידו

 בחתיכה הנה הגיע בקושי הזה ״הבית
 לבית האחראי מישהו, לנו אמר אחת,״

ב עפה כימעט ״התיקרה בתצוגה. אחר
 לסתום כדי שלם יום עבד פועל דרך.

החורים.״ כל את
 במיקרה, שהיה, הבתים לאחד נכנסנו

 חלון, בעל חדר חצי עוד קטן, חדר פתוח.
כחו אריחי-חרסינה עם מפוארת אמבטיה

מתחי הבתים מחירי ובית־שימוש. לים
 12 עד ומגיעים לבית דולר 2500ב־ לים

אלף.
 בעין-אל-ח׳ילווה, לסיור לצאת רצינו

 צידת. העיר בפרברי גדול פליטים מחנה
 סגדמישנה מאיר, שלגו, קצידהליווי

מצוחצחים מדים לבוש שהיה במילואים,

מיק כל על החוצה. ומכוונים דרוכים בים
רה.

 תקד סימפאטית. כל-כך לא כבר האווירה
 עכשיו ונשכחה. עברה חלפה, האורז פת

 המוראל עוייסת.״ ״אוכלוסיד. חדשים. זמנים
הביתה. רוצים ירוד. החיילים בין

נשים
9 ■יווו

מברזל
״המע - לעץ־אל־ח׳ידווה גענו ך*  במרכזו מחנזדפליטים. המתוק.״ יין י י
 בוץ כולה ועכשיו עפר, בקיץ שהיתר. דרך

חפש בן בניין למחנה בכניסה ושלוליות.

ההריסות מן חומוייבנ״ן
לומדים. אינם הילדים למישפחתו. חדש בית לבניית שישמשו כדי שנהדס, מבית

 יציאה לגבי הוראות שיש אמר ומגוהצים,
לשטח.

 לתנועה חדשות הוראות הוציא צה״ל
 תנר אוסרת ההוראות אחת לבנון. באיזור

ההו ״אלה בשיירות. שלא בשטח עה
 בכל באוזנינו שהושמע מישפט ראות!״

 בפי מגשד־הזיוו, שיצאנו מהרגע יום, אותו
שלנו. הליווי קצין,

 ליווי. שהתפנה עד שעה כימעט חיכינו
 אח״מ־ כמו הצבאי המימשל משערי יצאנו

 קומנדקר ומאחורינו חמוש ג׳ים לפנינו ים.
הרו־ מאבטח. מישמר־הגבול שופע-נשק.

 שני צה״ל. של תצפית הגג על קומות.
 נראים, אינם כימעט בידם. שנשקם חיילים

 זה היה פעם מורגשת. נוכחות בעלי אבל
 כלום. — עכשיו המחנה. של בית־החולים

 המקום. את תפס צה״ל מנופצים. חלונות
בסביבה. ביותר הגבוה הבניין זה

 ״אל הבניין. לחצר נכנם שלנו הליווי
 מסביב,״ יריות קצת תשמעו אם תיבהלו

שעז לפני מישמר־הגבול, אנשי לנו אמרו
ונעלמו. אותנו בו

אנג בחורה פגשנו בית־החולים בפתח
 ג׳ינם כחולות, עיניים נחמדה, צעירה, ליה.

- שלי- 83מ־ אחת בבוץ. מרוחים ומגפיים ׳




