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 מושלגים במידרונות כולו המוקף ג׳בל־ברון, על מרחוק מבטהקסום הארמון
 מן שפונו השלג, ערימות נראות התמונה בקיז־מת וחלקים.

הם התצלום, שבמרכז הרכס על ההר, שבראש המיבנים ההר. אל המובילה הדרך

 החלישה אשר צרפתית, תיירות חברת לבנות שהתחילה בלתי״גמור בית״מלון של שלד
 תחנת״רכבל. של בלתי״גמור מיבנה גם נמצא בל הג על מיפעל־קיט. זה במקום דווקא להקים
מחדש. אותה •לפרוץ יש סופה כל ואחרי ומפותלת, צרה היא ההר ראש אל המובילה הדרן
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הקפוא. השלג על להתחלק שלא
 גדול שער יש לבסיס בכניסה

 בבגדים ארוז חייל עומד לידו מברזל,
 הוא רואים. אץ עצמו הבסיס את חמים.
 למעטה מתחת לאדמה, מתחת קבור

שלמה. עיר כמעט ישנה שם השלג.
 באדמה, קטן חור דרך היא הכניסה

 יורדים גלי. בברזל ה״מרופרת״ מינהרה
 שקי״חול גבי על לאט־לאט, פנימה

 של הראשונים המטרים וקרים. רטובים
 .השלג בשלג. הם גם מכוסים הכניסה

 אחר הסביר אבק.״ כמו פנימה חודר
לחממן. כרי ידיו את ושיפשף החיילים,
 כאן שהיתה הגדולה הסופה .בזמן

 הקצינים, אחד אמר שעבר,״ בשבוע
וסתומים מכוסים הפתחים כל .היו

 הלבנונית הביקעה כל כף־היד. על
ב מתוחמת למטה, שטוחה הענקית

 ממול, מושלגים. לבנים הרים שרשרות
 הסורי, החרמון למרגלות במיזרח,

 נראה ישראל, בשליטת שאינו בשטח
 כפר צנועים. שבתיו ושליו, קטן כפר

 של בגופם צמרמורת מעורר ששמו
 ייזכר ששמו כפר חיילים. עשרות
 לידו: שנשפר הרב הדם בגלל ויירשם

 כפרים משלושה אחד סולטאדיעקוב.
 האחרים של שמותיהם לזה. זה סמוכים

חשובים. ואינם ידועים אינם
 אגם־ את לראות אפשר בדרום

 עדיין שיטחו זאת שבעונה קרעון,
כש חודש־חודשיים, ובעוד מצומצם,

שלגים, הררי להמיס השמש תתחיל

 מכונית ביצוץ לפג■ ימים חמישה
 צוות אוחו חצה בגבול התופת
האווירה ער ומדווח הזה״ ,השרת

 אז דרכם. לצאת היה ואי־אפשר בשלג,
 דרך ולצאת במדרגות לעלות צריף היה

הגג.״
 ברזלים בשורת להבחין אפשר מהגג

 בלתי־גמור. סמור, ובמיבנה מזדקרים,
 אופטימיים, שבעליה צרפתית, חברה

 בית־מלון במקום לבנות התחילה
 משוכללת, תחנת״רכבל ובצירו מפואר,

 בחורף לבוא יוכלו שעשירי־לבנון כדי
 המיל- שלהם. ארצם בתור סקי לעשות

 הבניה, באמצע המלון את תפסה חמה
 במלון ולבנה. שוממת תחנת־הרכבל

צה״ל. חיילי עתה גרים
 הבלתי־גמורים למיבנים מעבר

כמו הפרוש מרהיב, בנוף להבחין אפשר

 יעצור הסכר ורק קרים, במים יתמלא
שם. אותם

 בעליצות לו זורם הליטאני נהר
 האגם, את חוצה הביקעה, לדרום מצפון

 הים, לכיוון מערבה, הלאה וממשיד
לצור. מצפון

 ,הדמעות ^
,התאדו'

 חדרי אל מוביל ארץ• יסדרון **
 הקירות על והמפקדים. ^■/הקצינים

ותמונות. ציורים תלויים
 בסיסים עם המזוהה כבר, ריח י

בכניסה פנינו את מקדם צבאיים,

 ליזול של תערובת מין לבניין.
 מיטבח סולר, של חימום בשירותים,

רובים. ושמן משומשים מדים צבאי,
 שולחך צנוע. אפי סא״ל של חדרו

 מכוסים הקירות במרכז. מסורתי טי
ניילון עטופות גדולות, במפות־קוד

 בצבעים בחיצים בלורד ומסומנות
 היחידי הקישוט הכיוונים. לכל שונים

 על שמוט ווילון מגילת־העצמאות הוא
 דבר. רואים אין שמאחוריו חלון,

 רשת־ של משאריות עשוי הווילון
דומה. משהו או הסוואה

 דלת־ על קטנים. הקצינים חדרי
 על המכריז שלט, יש האפורה העץ

 משמשים החדרים הקצין. של תפקידו
 של אחד בצד ביחד. ולמגורים למישרד

 ומכי מפות שולחן, ובו המישרד, החדר
דרקו־ מיטה השני בצד שירי״קשר,

 חיילי־ השלג. תחת כולו הקבור במיבגה נמצאים הם
 לחופשה, יוצאים אינם במקום המשרתים המילואים

 המילואים. שירות לסיום עד שם נמצאים והם
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שיג::; תחת בש שש ה
שש־בש. במישחק הפנוי זמנם את מעבירים ניקים


