לחייל הקרבי י ש תאווה למירחמה!
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כשאנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ,ואני חושב
שחוזרים מהשוק ,זה לא עלה בדמיוננו בכלל .וזה
מה שהיה .אנחנו כאילו היינו הולכים בדאווין כזה
עם חגורים וקסדות ומכשירי״קשר ומקלעים וזה
וזה ,הולכים בתוך שוק של אנשים שקונים .וזה
היה מיפגש שאף אחד לא העלה אותו בדימיונו.
חשבנו על לחימה ,פרדסים ,כובשים כפר,
מפנים כפר ,מין מיבצע־ליטאני כזה .שנתעסק עם
אזרחים במאסות כאלה גדולות ,שנילחם כאילו

מיקלעים מציצים מהחלונות ,כי אחרי הכל צריך
לכבוש אותו ,לירות עליו קודם עם פגזים ואחר־
כך כמו שלומדים.
באנו ,ראינו בית־ספר ולא י רו מבית־הספר
יותר ממה שירו מהבית ממול .או הבית של
המיפקדה — לא היו שם יותר אוייבים ממה שהיו
בבית לידו .זה היה באמת פוגי כזה ,מטושטש.
ביצים אדומות בקרב רגיל — אתה מוצא אחר־כך
מחפורות ,גופות .פה אתה לא יכול להבדיל בין
גופה של מחבל שנהרג בהפגזה לבין גופה של
אבא שלו ,שנהרג באותו הבית .בבית שנכנסנו
מצאנו המון גופות .היו בתים עם מישפחות
שהגופות היו מפוזרות לפי קצב ההצלחה של
הריצה שלהם לכיוון הדלת .זאת אומרת שהאיש
הכי זקן מת בתוך הבית ,והאיש הפחות ...ככה הם
היו מפוזרים ,בכיוון היציאה.

• ממה?
מהפצצה.

אנחנו מכירים מן ההיסטוריה מה זה ״קיבלתי
הוראה״ .אני לא מקבל את זה ,לא כגו־אדם ולא
כקצין בצבא ,ולא כבן־אנוש ולא כיהודי ,לא
מקבל את התשובה הזו .היום ,במבט לאחור.
אבל הספר כתוב לפי מה שהרגשתי אז .ואז לא
עשיתי — ואני גם לא חושב שמישהו מסביבי
עשה — את הקשר הזה.
היה לי קל יותר לחשוב על דברים שאנשים
אחרים עושים .לדוגמה :הייתי רואה כל יום את
ההפצצות של חיל־האוויר .הייתי אומר לעצמי:
מה מפציצים ,בשביל מה מפציצים ,הורגים
אזרחים? ברדיו היינו שומעים שיש משא־ומתן
לפינוי ,וחיל״האוויר היה מפציץ .אלה ההפצצות
המפורסמות שאריק שרון נתן הוראה ,ובגין לא
ידע ,וכל זה .בזה ראיתי משהו חריג ,לא־ברור,
לא־מובן .על זה התווכחתי .אבל הדברים שאני
עשיתי — כאילו הייתי מנותק מעצמי באיזשהו
מקום.

• מהאוויר?

נגד אזרחים או בין אזרחים — את זה אף אחד לא
העלה בדעתו.

כן .כתשו שם ,לא השאירו שם בית .פגז שנופל
מאה מטר מהבית .התוצאה של המילחמה היא
בסופו של דבר גופות ,הריסות .אז לא שמצאנו
עמדות הרוסות של אוייב ,מצאנו בתים הרוסים
ומצאנו גופות .לא יכולנו לדעת שזה אוייב וזה
לא אוייב.

• ח סר ה בספר שלד תמונה של
האוייב .האוייב מופיע בספר כצורה די
אלמונית.
כי במילחמה עצמה היתה חסרה תמונה של
אוייב.
עד היום ,כשאני מנסה להעלות בדמיוני איך
נראה האויב ,אני לא מצליח .בכל לבנון ,מי
שלוקח נשק הוא האוייב .אני לא יכול להגיד:
האוייב היו לו בגדים מנומרים ,לתת איזה סימן־
היכר .האוייב יש לו שפם .האוייב הוא סתם .פה זה

• מי היה האוייב? המוראביטון*?
ככה אמרו לנו אחר־כך .אני לא יודע.

• אכל הפלסטינים כבר לא היו שם?
נכון .אני לא יודע מי היה האוייב.

• א ת ה מצליח לנתק את עצמך
מההרגשה שלד שלאחר המילחמה .זה
די קשה ,שהרי כתבת את הספר זמן די
ניכר אחרי המילחמה .מתי כתבת
או תו?
שנה אחרי.

• כשנוכחתם לדעת שהאוייב הוא
למעשה אוכלוסיה ,פלסטינית או
לכנונית ,זה השפיע על הרגשות שלכם?
על ההתייחסות שלכם? או שהמשכתם
?יראות את זה כמין מאסה ניטראלית
כזאת?

הכרחית היה סיפור הונאה .כל האווירה הזאתי
שמוכרחים לתקוף מחבלים ,כי הם עומדים
לתקוף אותנו ,י ש בזה אלמנט של הונאה .אבל זה
כללי ,ברמה הפוליטית־חברתית .אבל במערב
ביירות שיקרו אותנו אשקרה .אמרו לנו שהולכים
לעשות סדר בין נוצרים למוסלמים ,כי באשיר
ג׳ו מייל נרצח וי ש חשש שהולכים לעשות טבח,
ומה שהיה לנו בראש זה שהולכים עוד פעם לשים
מחסום פה ומחסום שם ,ולבדוק שנוצרים לא
יעברו לפה ואלה לא יעברו לשם ,ככה זה הצטייר.
נסענו לשם באוטובוסים בכלל ,בלי נגמ׳׳שים
)״הם יגי עו אחר־כך״( ,ובכלל לא באווירה של
מילחמה .אכלנו ,שתינו ,צחקנו .ירדנו מהאוטו 
בוסים ,אמרו לנו אתם הולכים פה לאיזו צומת
לתפוס פה בית ,שם בית .ונכנסנו ממש למילחמה,
למילחמה עם פצועים.

• ל ש חז ר את ההרגשות שהיו לד

• לרבים כארץ דווקא הפרק הזה
יבוא כהפתעה גמורה .בארץ סיפרו
שאתם נכנסים לעיר ריקה מכוחות.
יש לנו סיפור פרטי בעניין הזה .בפלוגה שלנו

בוא נגיד ככה — זה לקח זמן עד שזה התחיל
להשפיע עלינו .אני חושב שבשבועיים־שלושה
הראשונים של המילחמה ,צור ,צידון ,זה היה איזה
שהוא נתון מעורפל ,מין תוצאה שלא אנחנו

מרואיין שילוני
״ ה חיי לי ם לא י צ או למילחמ ה בהרגשה של אנטי...״

בזמן שהדברים קרו ,זה ציי ד להיות די
קשה .אם אני מכין אותך נכון ,ניסית
כספר לשחזר בערך מה שהרגשת אז.

שילוני) מי מין( וחבריו בלבנון*
״התוצאה של המילחמה הי א גופות ,הרי סו ת'...
היה דרוזים ,למחרת זה היה נוצרים ,ויום קודם זה
היה המוראביטון )הלוחמים הסוניים הנאצריס־
טיס( .היו לנו כאילו ...ערבים ,זה האוייב .אולי מי
שנלחם בחזית הסורית יש לו איפיונים יותר
ברורים ,אנחנו לא היינו שם בחזית הסורית.
כשאנחנו נלחמנו בצור ,האוייב היה מחבלים
פלסטיניים ,כשאנחנו נלחמנו בעאליי ,אז זה היה
כל מיני קיצונים שמאלנים דרוזיים שפרשו,
וכשנלחמנו במערב ביירות זה היה מוראביטון .אז
מי כאילו האוייב? לא היה אוייב!

• זה יו צ ר תמונה מוזרה ,אני משווה
את הספר שלך עם הסרט של צה״ל,
״שתי אצכעות מצידון״...
לא ראיתי את הסרט.

• כדאי לד לראות ,זה סרט מעניין
מאוד .זו הי תכונה משותפת של הספר
שלך ושל הסרט ההוא :יחם כמעט
ניטראלי לאוייב .לא שונאים אותו ,לא
אוהכים אותו ,כמעט לא רואים או תו.
מתייחסים אליו כאל נתון .משהו מאוד
מטושטש .זה די מוזר כמילחמה.
כן ,כך זה היה .כשאנחנו נכנסנו לצור ,ישבנו
עם קצין־מודיעין בכניסה לעיר ופרשנו מפה והוא
עשה ביצים אדומות על איפה שצריך להיות
אוייב ואמר :זה בית־ספר של מחבלים ,שמה הם
מתרכזים ,זה בית שידוע כמיפקדה .זו היתה
הפעם הראשונה שנכנסנו לעיר ,אז היה לנו
בדימיון שאנחנו נבוא ,נראה בית־ספר עם
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בדיוק עשינו .זאת אומרת ,הקשר בין זה שאנחנו
נלחמים לבין זה שזו אוכלוסיה לא היה מוחשי
כל־כך.
כל השלב של המחשבות התחיל אצלי בישיבה
מעל ביירות .זאת אומרת ,ההירהורים על מה יהיה
כשניכנס לשם.

• פה אני רוצה לשאול אותך שאלה
שמאוד הטרידה או תי בזמן הקריאה של
הספר :אתה מספר כמה פעמים
שקיבלת הוראה למנוע הכנסת אוכל
ומים ותרופות לעיר הנצורה ,ואתה
מוסר את זה כנתון ,כמעט בצורה
ניטראלית .האם לא חשבת אז על כך
שלמעשה זהו מצור על עיר אזרחית,
שהתרופות נועדו אולי לילדים פצועים?
אתה כאיזה מקום אפילו אומר שהיו
אלה מים לילדים ,ששפכת כרחוב.
התשובה מתחלקת לשני חלקים .את הספר
ניסיתי לכתוב כמו שהרגשתי אז ,זאת אומרת
היום ,במבט לאחור ,אני אומר לעצמי :נניח שהיו
שופטים אותנו ,נגיד שהיו עושים מישפט ,ועדת־
חקירה ,ואני הייתי נקרא להעיד ,והיו שואלים
אותי :למה שפכת מים ותרופות? אתה ידעת שזה
לילדים :ו אד הייתי אומר ״קיבלתי הוראה״ ,אז
* המפקדים בפלוגה :מ״פ יובל א ש רונ,
מ״מ אלי זהבי ,מ״מ יעקב יר קוני סמיפ יג א ל

שישי

אמת .אני חושב שזה עובר לאורך כל הספר.
בעיניי ,זה הכוח של הספר .אני חושב שאילו
הייתי פותח את הפרק הראשון בזה שלמרות
שהממשלה אמרה  40קילומטר ,רימו אותנו ,אז
אני חושב שזה היה מאבד מהכוח שלו .היה לי
חשוב לתאר איך זה קרה .איך זה קרה באמת.
עכשיו יש הספר של אריה נאור ,המגלה את כל
ההונאה הזאת של הממשלה ,וכל הסיפור .מעניין
לראות שמה שהרגישו החיילים בשטח מאוד
שיקף את מה שקרה בישיבות־הממשלה .מה
שקרה במדינה ,כולם היו במין איזו שהיא
אפאטיות כזאתי .לא כולם ,היו בודדים ,היו
חריגים שצעקו נגד המילחמה כבר בהתחלה .אבל
הרוב ,המאסה ,היתה באיזו אווירה נעימה כזאתי
שיוצאים לאיזה מיבצע מוצלח כזה ,הקרחי ,חיוני,
מגינים על המולדת .ואני חושב שהאווירה של
החיילים משקפת את מה שקרה בישיבות
הממשלה ,והיום כולם חכמים לאחר מעשה .הנה,
אריה נאור כותב ספר שרימו ,וזה כותב ,וההוא
אומר ,ועיתונאים מנתחים את הרמאות ,ומיבצע
של״ג וכדור של״ג ומילחמת־שולל ,עושים
ניתוחים ואומרים :ככה רימו אותנו ,ופה רימו,
ובישיבה הזאת הוא אמר שקר .אבל אז כולם היו
באיזה אווירה מאוד נעימה .גם היום אני יכול
לנתח ולהגיד.

• אתה יכול לאתר מתי בעצם הת
חילה ההסתייגות שלד מהמילחמה ,ה 
אכזבה מהמילחמה ,ההתנגדות למיל־
חמה? אצלך ואצל החברים שלך?
במערב ביירות.

• א ח רי הכניסה למערב ביירו ת,
בעיקבות פינוי אש״ד?
כן ,בכניסה ,במהלך הכניסה .משום שבמערב
ביירות הונו אותנו תכלעס ,בשטח.
אם אנחנו מסתכלים על שלבי ההכנה
למילחמה ,אז כל הסיפור הזה שהמילחמה היא

נפצעו שם ביום אחד די הרבה חיילים .נפצע
המ״פ ,נפצעו חיילים ,וכולם פונו לרמב״ם .ואף
אחד לא ידע שיש פצועים .המישפחה שלי ,מה
שהם ידעו זה שעליתי ללבנון בכלל בלי שום
דאגה .ידידה הלכה יום אחד לבקר פצועים
ברמב״ם ,ולפתע היא פוגשת את יובל המ״פ
שוכב פצוע ,ושאלה אותו ממה ,מה קרה .ובאותו
חדר היו איזה שישה חיילים מהפלוגה ,ורק דרכם
היא ידעה שבכלל יש פצועים ,שאנחנו בכלל
נלחמים שם.

• הטבח בצברה ושאתילא ,שנערך
באותו הזמן ,עשה לכם משהו? הייתם
מודעים בכלל שקרה משהו? מתי נודע
לכס שקרה משהו כל־כך מחריד?

כשחזרנו לארץ .משהו היה לא־ברור באווירה.
הפיקוד הבכיר ,מח״טים ,נכנסו לפאניקה ,היתה
מסביב איזו פאניקה שלא ידענו את מקורה.
יום אחד הקמנו מחסום ,והגיעו אלינו אזרחים,
ולא ידענו מי מה .אמרו לנו לשלוח אותם בחזרה
לבתיהם .הגיעו אזרחים.

• משאתילא?

כו
י המיליציה ה סוני ת בביירות ,שנשארה
להגן על העיר המוסלמית אחרי פינוי כוחות
אש״ף.
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