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אליה ובדרך בעיר המתרחש על ומספרת
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 הפתוח, בשדה עמד הוא \£מאושר.

ציפורים. וחיפש בידו, רובה־ציד
 לפני״כן יומיים ברח איסמאעיל

 דודו, בבית לנוח ובא שבביירות, מביתו
 שהדרום ידע הוא לנבטיה. ממערב

 בני־ אצל להיות והחליט שקט
 הקרבות שיירגעו עד מישפחתו
 לצוד יצא יום באותו והסביבה. בביירות
הבית. ליד ציפורים
 התנופף מנו מטרים עשרות כמה

 צה״ל. של למוצב מעל דגל״ישראל
 במישקפת־ לעברו השקיפו החיילים

 חיפש הוא לו, הפריע לא זה אבל שדה,
ציפורים.

 פגעו שבהם במקומות החרוש, השדה
הקליעים.

 מידו, הרובה את שמט איסמאעיל
 באוויר ידיו את הרים ברכיו, על כרע

 מהבית וצווח. צורח והחל כניעה לאות
 נשים, חמש היריות לשמע יצאו הסמור
וצווחות. צורחות הן כשגם

 שלו החולצה את פשט איסמאעיל
 כשהוא הכביש, לעבר לרוץ והתחיל
 של בהיסטריה וצורח בידיו מנופף

פחד־מוות.
 סימל חג׳אני לאיסמאעיל שקרה מה

 בדרום־ זו בתקופה שקורה מה את
לבנון.

חיילים עמוסות משאיות שלוש

ההדק על אצבע
 יושבים החיילים ישראל. לכיוון דרומה הנוסעים

קונעי־פלדה שכפ״צים, מלא, בחגור המשאיות בתוך

ד האישי והנשק מרושתים  ההז על כשהאצבע ני
 מרוב ירייה ששמעו ברגע מיקרה. לכל מוכנים

 המשאי מתוך לירות החיילים כל התחילו הציד,
ציפורי לצוד שניסה הבחור לעבר הנוסעות,

 הוא באוויר. הציפור את ראה ואז
 נגמרו רגע באותו בודדת. יריה ירה

במקום. והשלווה השקט
 האוויר את פילחו שניות תוך
מן עלו וענני־אבק כדורים, עשרות

 מצידון המוביל הצר, הכביש על נסעו
 בכלי־ ישובים היו החיילים לנבטיה.

 בשכפ״צים, עטופים מלא, בחגור הרכב
 לראשיהם מרושתים קובעי־פלדה

על כשהאצבע בידיהם, דרוך ונשק

ההדק.
 איזור עצום. במתח היו החיילים

 ופעמים מסוכן, כאיזור נחשב נבטיה
 צה״ל של שיירות בו נתקלו רבות

חיילים. שפצעו במיטעני־צד

 או ראה האלה המשאיות באחת חייל
 ובאופן היורה, איסמאעיל את שמע

 כל לעברו. לירות התחיל אוטומאטי
 לא הם לירי. הצטרפו לרכב חבריו
העניין. את לברר ניסו ולא הרבה חשבו

 בצו לירות התחילו פשוט הם
 7נסי כדי תוך וחסרת־כיוון מטורפת
 7וב המשאיות, נעצרו שניות תוך

 : שומט הפתוח בשדה שאיסמאעיל
בפו לצרוח ומתחיל מידיו הרובה
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לין*׳יי!

 ניצי חג׳אגי הסמוך. בכביש שעברו החיילים(למעלה), ממשאיות כדורים של מטח עליו ניתך
 עומדיו סביבו באוויר. בה ונופף חולצתו את פשט כניעה, לאות ידיו את שהרים אחרי בנס,

רונו ה את בידו מחזיק חג׳אני היריות. ששמעו אחרי בבהלה, אליו שרצו בני־מישפחתו,
11

 רובה עם התמונה (במרכז חג׳אני איסמאעילציפור* בגלל למות
 להתארח בא מביירות, 17 בן לבנוני צעיר ביד),

באוויר, בודדת ידיה ונשירה ציפורים, לצוד בצהריים יצא הוא בדרום־לבנון. קרובים אצל




