
 בחגור לבוש הוא גברית. בפוזה צד״ל חיילהמולדת מגן
שלו, האישי הנשק את בידו מחזיק מלא,

והתחמושת. הציוד כל את לו מספק צה״ל לקנה. כידון אחרי'שהצמיד

 בקשות הגישו שיעים שרה * *
ר ו ב ע ל  לדרום־לבנון. הצפון מן ו

 ביום ששוחררו 300ה־ מתוך עשרה
הישר כוחות״הניטחון שעבר. הרביעי
 של בציציותיהם היטב יבדקו אליים

 להם לאפשר אם ויחליטו המבקשים
 ״אי־ בישראל המכונה לשטח להיכנס

הביטחון". זור
 ועסוק רוגש העולם כל בעוד
 טי־דבליו־ של החטוף המטוס בפרשת

 ציוותי־טלוויזיה עשרות בעוד אי,
 פתח על ולילה יום צובאים אמריקאיים

 השיעים, מוחזקים שבו עתלית, כלא
 להתנהל בדרום־לבנון החיים המשיכו

האחרונים. בחודשים כמו
 עצר כשהעולם האלה, הימים באחד

46 מנרה לקיבוץ הובאו נשימתו, את

 שבד־ הכפרים תושבי שיעים, ילדים
 וקי־ היכרות של לביקור רוכדלבנון,

 הגבול על השוכן הקיבוץ, רוב־לבבות.
 למאמץ התגייס לבנון, עם הבין־לאומי

 תקין מינהל על לשמור הממלכתי
בדרום־לבנון. נורמלית וזרימת־חיים

 אינו הרישמית, הגירסה לפי צה״ל,
 רק שם יושבים לבנון. בדרום יושב

 ליחידות העוזרים ישראליים, חונכים
צד״ל. של

יצועה, ״איו
,,תמיכה יש

 העליונה למיפקדה השער
ל ש *  במרג׳־עיון, השוכנת צד״ל, \

אותו לזהות קשה קצת חייל. פותח

מפקח משגיח, חונך, מחמש, מממן, מאמן, צה״ל

 צח״ל חול הסול
צדל יד■ והידיים

 שמתקרבים אחרי אך מרחוק, במבט
 גופו, שעל המדים את היטב ובוחנים

 האותיות את בבירור לראות ניתן
צ.ה.ל. השמאלי, הכיס מעל הצהובות
 בחצר, עצמה, המיפקדה בתוך
 כלי־רכב אלה לצד אלה עומדים

 שלהם, ותאומים חאקי, בצבע צה״ליים
 של כלי־רכב אלה באפור. שנצבעו

צד״ל.

להם. שנמאס
 אנטואן גנרל של מישרדו בפתח גם
 מדבר עצמו הגנרל עברית. דיברו לחד
 ישב לידו וצרפתית. ערבית רק

 לסיפרות מרצה שהיה סאקר, דוקטור
 לדרום וחזר בביירות באוניברסיטה

 משמש הוא שם. הקרבות פרוץ
 אינו סאקר ועוזר. מתורגמן דובר,
מדים. לובש

 בניין של השלישית הקומה מן
 נגינה. קול נשמע העליונה המיפקדה

 שלושה אדני על ישבו חיילים שלושה
 על פרט האחד וניגנו. שונים חלונות
 והשלישי בחלילית חילל השני גיטרה,

במפוחית־פה. ניגן
 לא צה״ל. חיילי היו אלה גם

 מן חיילים אלא חונכים, לא קצינים,
בעיתון בשמם לכתוב שביקשו השורה,

 ישוע ובידיה מרים הקדושה הבתולה של תמונה■״״ת?״״.־״ לבתולה ישיר קו
 של עיניו מול התמונה משמאל). (בתצלום התינוק
האוהל. קישוט היא נמישמרת היושב הנוצרי הקשר ברוח מתנדנדת מבשירי״הקשר, מאחורי ל, צד

בעמ צד׳יל חיילי
העמ שמירה. דת

שעליהם ישראליים, מארגזי־תחמושת בנויה דה
ישר הוא גם החייל שעל הציוד כל בעברית. כתובותעבוית תחמושת

מי על באוהל יושב צד״ל חייל מימין: בתמונה אלי.
למישמרת. ממתין והוא פתוחה חולצתו צבאית, טה


