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יקיןי,

המנסיםבאנשיםהמלאביירות,שבמערבחמרהברובעקפהבביתכעתיושבתאני

החשמלכמוני.ביממה,שעותוארבעעשריםחדשותדיווחיאחרמההיגררותלברוח

מזמןמוכרתכההישנה,השיטהשבהגנרטורים.בזכותשורדתוהעירזמן'מזהמנותק

מכונותולח.חםאפלולי,הקפהביתמעט.לנוחלגנרטוריםנתנוכאשרהמלחמה,

 .החדרבחללצפיםותסכוליםשמועותשיחות,דוממים.והמערבליםהאספרסו
שלוישירחיתיעודהחדשות,אחרעוקבתאנישםבבית,מאשריותרכאןליטוב

קליטות.בססמאותמצוקתנו

כרוזיםמפזריםהםפעם.מדיהאוויראתפולחישראלייםקרבמטוסישלקולם

בהםדחקושלהםהנרכשיםהרגישותכישוריאמש,"פסיכולוגית".מלחמהלנהלכדי

היום ."םח"להיותאמורשהלילהמשוםלברוח,הדרומייםהפוכריםלתושבילייעץ

בביירות.והמנהרותהגשריםיתרכלאתלהפציץמתכנניםהםכיהכרוזיםמזהירים

מזון.לאגורכדילסופרמרקטיםנוהריםהאנשים

נדמהוכימוגנתאניכילשלומי,שאלואשרלאלהשליבאימייליםכתבתיהבוקר

שכתבתימתחרטתאניעכשיובוחריהם.וקהלהחזבאללהשלאתריםרקהןשהמטרות

שלהטיסהמסלוליאתהפציצורקהםספורותשעותלפניעדיחריפו.ההתקפותכך.

עלגיחתופגזיםארבעהשעותכמהלפניהנזק.את"למזער"כדיכאילוהתעופה,נמל

שלנו.והנוצץהחדשהתעופהנמלשלהבניינים

הים.ומןהאווירמןהופצצוהתעופהונמלהדרומייםהפוכריםמטלטל.היההלילה

ספינותאתלראותיכולתיביירות.מפרץשלמרהיבנוףנשקףחיהאנישבהמהדירה

הםשלנו:ביםשלנו,בשמיםלהםנוחכמהמדהיםבנחת.מפגיזותהישראליותהמלחמה

השכם.עללעצמםוטופחיםזרועםנחתאתמפגיניםמשוטטים,פשוט

אמונהמתוךהנוצרים,להריברחהוהאנגליתהצרפתיתדוברתהנחמדההבורגנות
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יתבררהפעםאוליבנוצרים.ה"מאוכלסים"לבנוןהריאתתפציץלאשישראלותיקה

כולםברחומהגרים,ושארהכווייתיםהסעודים,המפרץ,מרינותאנשיטועים?שהם

סםלהיותהיואמוריםהםהופגזה.שהדרךלפנידמשק,דרךבאוטובוסיםמהארץ

תושבישלהתרסתםלביןשלהםהפניקהביןהניגודהזאת.המרינהכלכלתשלהחיים

אנישהפעםלהורותחייבתאניזאת,עםיחדקומי.כמעטהיההדרומייםהפוכרים

שוםאיןהאמת,למעזשהיא.מטרהכלבעבורשהואדברכלכנגרלהתריסמכריעייפה

לשמועמסוגלתכמעטאניפוסט·קיסינג'רי.בנוסחמרושעומתןמשארקישמטרה.

מותןארץ,שלהריסתהאתכדרכו,בלאקוניות,מסבירכשהואהשנאהרוויקולואת

משהו,עורישיגושהישראליםכריושאיפות,חלומותבעליאנשיםשלמשפחות,של

משהו.עורתמיר

תוכנית·ומסובב,סיבהישכיעברמכללינאמרבכך,להבחיןמסוגלתשאיניאף

בתחבורה,לפגועהיאהטווחקצרתהצבאיתשהאסטרטגיהרומהואסטרטגיה.על

יכולותשאינןקטנותלמובלעותעתההפךהדרומיהאזורהכוח.ובתחנותבתקשורת

אךמחר'ערהמספיקהבכמותואספקהמזוןדלק,ישלרובן .זועםזותקשורתלקיים

לעזרהזעקוומושליםעריםראשילטרגדיה.יובילמובלעתכלשלבירורהמכןלאחר

בטלוויזיה.

אחראו ,שליבהקיץסיוטביירות,עלהישראליהמצור , 1982הריאתמשיבהכל

וכיתרבצערההדרוםאתחצההישראליהצבא .קיץהיהאזגם .שליבהקיץמהסיוטים

שהצבאכרידחופיםמסריםהאמריקאיהממשלשלחחורשיםשלושהבמשךביירות.את

מפקדתכיאות.פועליםהםכילאמריקאיםהבטיחוהישראליםבאיפוק.ינהגהישראלי

מתגעגעתאניכמההנאים.הלוחמיםבקרבבטוחהחשתיביירות.במערבאזחיתהאש"ף

הגנה,חסריחשופים,אנחנובטוחה.מרגישהאינילבנוןלצבאהחזבאללהביןאליהם.

ובאמתושבעשלושיםבתאנילסכנה.יותרמורעתיותר,מבוגרתאנירחמים.מעוררי

התנגדות.בינותרהלאמתמררת,לאאניאותי.מפחידהקרבמטוסישלקולםמפוחדת.

ממש.שלמטרהאיןסולידריות,שוםאין

השיקוםהיהלכולנוקשהכמהיורעאינואחרשאףמשוםמעוצבנת,יותראפילואני

וכךהמון'ומקריביםקשהעובריםאנשיםנסים.חולללאריריאלחהמלחמה.אחרי

כלגשר,כלהשיקום.היהומתישיקרכמהיורעאינומלבדנואחראףדברים.מושגים

בזיעתנבנוהללוהדבריםכלהתעופה,נמלשלהטיסה'מסלוליראשיכבישוכלמנהרה

שכלמשוםבנייתם,שלהאמיתיתמהעלותשלושהפיגבוהבמחירובדמעותינואפנו

אלחריריבממשלראשישחקןכלהשלטת,הסוריתבחונטהאישיותכלממשלה,חבר

לגמורכרייושגו,שהדבריםכרירקולשורלגבינההסכמנוגנבים.היוכולםלו,ומחוצה

כמובן),השלטת,לאליטהמתכוונתלא(אנימשרותשתיהיומאתנואחרלכלזה.עם
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לחמנוהחברתית"."האמנהאתלהזיןכדיגבנו,אתשרוצצוומחיריםמסיםשילמנו

שלהבצעובתאוותהכלכלייםהיועציםשלביוהרתםהניאו·ליברלית,במתקפהונאבקנו

שדבריםמינימלית,בצורהשמתפקדתנחמדהמדינהלנושתהיהכדירקהחובות,בעלי

בתימשגשגת.אזרחיתערביתחברהיותר.אופחותרגליה,עלשעומדתבה,מתבצעים

שכמהוכדיהמוזנחיםהכפרייםהאזוריםעבורכבישיםלטובתהוקרבוציבורייםספר

צריךוהיהההוא,בכבישדחוףצורךהיהאכןהסכמנו.ואנחנויתעשרו,סורייםקצינים

ביטוחסוציאליות,הגנהרשתותעלויתרנוהשברירית".הלאומית"ההסכמהעללהגן

אתהרכנוואנוציבורייםמרחביםעלהשתלטווהוכנעו,נשברואיגודיםלכל,בריאות

מןחבוייםלנשייה,ויותריותרעמוקנדחקוהפלסטיניםהפליטיםוהסכמנו.ראשינו

חיתהבתמורההסכמנו.ואנולנו,נאמרכךזהותם,"עללשמור"כדיהתודעה,ומןהעין

זהלצדזהלהתקייםיכלוהלבנוניים"ו"הכוחותהחזבאללהשבהחילוניתמדינהלנו

מחינושפתותינו,אתונשכנושינינואתחרקנובכדורים.ולאבפרלמנט,ולהיאבק

הצבא,בידישהוטלועוצרשעותהמרינופעםאחרפעםהרחובות,אתכבשנווהובסנו'

זושצריךמהוכלעין'למראיתהדמוקרטיהקמצוץהאזרח,זכויותקמצוץעללהגןכדי

איננוהענייןלרסיסים.יתנפצוכפינוויגיעקורבנותינושכלכדיאחתאוויריתמתקפה

המלחמה.שלאחרבתקופהשבנינומהאלאהתעופה,נמל

דשא
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בקעתהדרום,צור,תושבישחוולמהבהשוואהיותר,אופחותבביירות,שקטלילה

איוםבמצבצורהפוגה.ללאכמעטהיםומןהאווירמןהופגזוהםוטריפולי.הלבנון

מייאוש.נשנקקולולעזרה,וזעקבטלוויזיההופיעהעירראשעקורים,אלף 30ונורא.

הדלקומלאישלהם,הפצועיםבכללטפלמסוגליםאינםהםאזלה,שלהםהאספקה

"לפנות"רוצההישראלי(הצבאכלות.עדכמעטהידלדלהבסיסייםהמצרכיםושאר

עשריםשלחיץל"אזורכהכנהג'ביל,וכנתעיוןמדג'צור,בדרום:מחוזותשלושה

קילומטר").

חדשים:כאבלמחוזותהורחבהמטרותהיקףהופגז.ביירותנמלהופגז.טריפולינמל

נמלושובהדרום,אתשמשרתתכוחתחנת(ג'ייה,דלקומאגריאזרחיםאזרחים,אזרחים,

ובסיסיםובדרום,הלבנון)(בבקעתבתענאילרפידותלירקותאחסוןמתקניהתעופה),

מסכנים,חייליםגםכעתכוללתהזאתבמלחמהשנפלוהחלליםרשימתלבנון.צבאשל

בלהבות.העולהבארץמעשבאפסוצפובעמדותיהםשהוצבומילואיםאנשי
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לקשהההישרדותאתלהפוךיותר'עודהאוכלוסייהאתלהחלישכנראההתכלית?

לפינה.הלבנוניהצבאאתולדחוקויותריותר

מנהטעמוהדרוםתושביכלומר,אתמול,קוימהבאמתלאחרוכה"ל"אדמהההבטחה

מדודותבמנותיגיעזהאולי 1התודעה","צריבתכדיעדלאאךישראלי,אוןשלגדושה

לאאנחנו;ןנים, nהכמונו,לא"מחושב",צבאהואהישראליהצבאגהלאומחושבות

 ...בכלל?הגיונימשהונותריודע?לעזאזלמייודע?מימחשבים).

חייםאנחנוכךהחדשות.מבזקיבקצבובחשאי,לאטאט,אטמשתררשפיותאוברז

(ביתהקפהבביתשעהכברנמצאתאנידגימה:חדשות.למבזקחדשותממבזקעכשיו,

מאוחרלזהנגיע ...אי·שפיותשלנוסףאיהואלכשעצמואךמהבית,מפלטהואהקפה

מתישהו).יותר.

עללשמורכדיללבנוןמחוץלחבריםהאלההיומןרשומותאתלכתובהתחלתי

תחושותי,לכלביחסוכנהלבגלויתהייתיאותי.בקורותאותםלעדכןוכדישפיותי

השפיותבאובדןלהיאבקחיתההרשומותשלכוונתןחוויתי.שלאואלהשחוויתיאלה

בהאפלהלהילחםמאשריותרהזה,במצורהבידודאתלשבורובדעתי'בביתיבבית,

להפיץהחלוידידיהשתיקה.קשראתולשבורהקדומותובדעותבגזענותהתקשורתית,

תשואותתגובות,לקבלהתחלתיהשלישיתהרשימהאתכשכתבתי(באישורי).אותן

אךכולו,העולםעםלשוחחנהדראותן.וקראוהכרתי,שלאאנשיםמצדוגינויים

בלבמשלמתשאנימחירעצמם,משלמחירישולכנותלבשלגילוימבינהאניכעת

מבינהאניועכשיואחר,משהולהיותהופכותהללוהיומןרשומותזאת,עםיחדחפץ.

אלאומוקירה,אוהבתשאניאנשיםשלאינטימיתלחבורהרקלאכותבתכברשאני

אני"אלטרנטיביות".חדשותשרוציםאנשיםשללהגדרהניתנתבלתילבלוגוספירה

שלאהדציבוריים,חייםלהןישהכתב,עלבהעלאתןהאחריותלתחושתבמיוחדמודעת

הציבוריההדשלההשלכותבדברהתעניתיעול.כמעידכעתחווהאנילוערההייתי

לאקטיביסטיתלהפוךאוופחדנית,מרגיזהביקורתית,לב,גלויתלהישארהאםהזה.

חסרתאניאךהעמדות,שתיביןהמלךדרךכמובן,ישנה,לחלוטין?שונהבשפהולכתוב

השקיפותאתהכנות,אתלהקריברוצהואיניכעת,אותהלמצואמנטלייםאמצעים

ראויה,בלתימטרהאיזולשרתכדייע~ותושרשומותיבכךולהסתכןהספקנות,ואת

ועידוד".סעדלאויב"להגישהרשמית:הרטוריקהשלהמליםבאוצרלהשתמשאםאו

כדורגלכוכבאטום,פצצתלהם(יששליהנסערתהפטפטתבליגםהיטבמצליחהאויב

האמריקאיתהצבאיתהדוקטרינהשלשמה- shock and aweהמיליםבצמדבמקורמשתמשתהכותבת 1

להמםכדיוניידותנייחותמטרותשלמאסיביתהפגזהוכללהבעיראק,במלחמהששימשההמהוללת

המתרגמים.-להילחםהעיראקיתהנכונותאתולרסקאימהלהטילהעיראקי,הצבאאת
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הואהפרטיששמוימניופסיכופתאלוהיותדואגמלכותהדמוקרטיה,מתתמגאנה,

בראס·ביירותהכלואהונטושהגורלמוכתומשהושלושיםבתשלרשומותיהביבי).

מאמינה.אניהרבה,ממשלאזהבמיוחסים)מהמיוחסים(כלומר,

כאשרשולחים,שהפלסטיניםכל·כך,הרביםהמקוונים,היומניםבכלנזכרתאני

באמצעותצדקשלהגונהמנהלהםולהעניקהשלוםאתלהבטיחמעונייניםהישראלים

במסגרתפיתחהשישראלמהוכלמכות,מומים,הטלתצלפים,מחסומים,,הפגזות,מצור

שללפריחתותרומהלהעלות ,וכמובןשטחיה,ואתשלההדמוקרטיהאתלחזקמאמציה

טעוניםהם-הפלסטיניםאחישללאימייליםדומיםאינםדבריובכן,השלום.תהליך

מלוכלכים,פחותמורכבים,פחותהדבריםבפלסטיןובאנטי·הרואיזם.באמביוולנטיות

ממהקטנהמנההואללבנוןכעתמגישהשישראלמהיותר.וברוריותרחדהקונטרסט

עםקטנה.-זאתובכלוחריפה,מרוכזתמנהזוהיהפלסטינים.אתבומאכילהשהיא

שלמסובכותהמאודההשקהונקודותבלבנוןהפנימיתהפוליטיקהשלהמורכבותזאת,

בההצפייהאתהזאת,במלחמהההישרדותאתהופכותהאזוריתהפוליטיקהעםלבנון

אנטי·להיותקשהבבקשה. ,כלפיבסבלנותהתאזרו .יותרמבלבללדברתיעודה,ואת

גיבור.

זוויתלקרןנדחקהבעזההישראליתשהמערכהכךעלמוחיםהפלסטיניםחברי

תפנואלהלב.תשומתאתמושכתביירותעכשיוהעולמית.והדאגההלבתשומתשל

נעקרים,אנשיםאותםמתייתמים,ילדיםאותםיורים.תותחיםאותםמעזה.מבטכם

ברשימותשלמיםלמספריםמעוגליםאנוש,מצלםמעורטליםההיסטוריה,מןמודרים

הדבר.אותווסוכר.קמחשקישללתרומותממשלתייםלאארגוניםשל

המסמןלשעוןהפכוהחדשותמבזקיחדשה.שגרההתקבעההמצורשלהחמישיביום

שברירשומעביותר:המשונותבפעילויותעוסקעצמךאתמוצאאתה .העוברהזמןאת

ואזזאת,שמעוהםשגםאףלמשפחה,להודיעכדיאחרלחדרמזנקחדשה,ידיעהשל

בעצמךאתההענייניםרצףשלמסויםבשלבלאחרים.טקסטבהודעתזהאתשולחאתה

שלאחרותפיסותאוסףאתההדרךלאורךעתה.זהשנתקבלהידיעהשללשליחהופך

עובדותמלקטאתהחדשותמבזקישניביןבחזרה.משיבאתהאותןחדשות,ידיעות

 ,בעברששורטטובתרחישיםנזכראתהאזמסוים.לתרחיששיתאיםבאופןלסדרןומנסה

הבאהחדשותשמבזקעדערוץ.ומעבירנאנחאתהעובד.לאמהםאחדשאףמביןואתה

כלשהימסיבההלילה.מרדתמפחדאתהיותר.מכועריםנעשיםרקהדבריםמבזיק.

זהאבלעלטה.אפוףכשהבללקויה,כשהראותבלילה,תחמירשההפצצהמאמיןאתה

 ] ... [בלילה.ההפגזותכמואינטנסיביותביוםההפגזותנכון.לא

כל·לקיץ,שבאוגוליםהרבהכל·כךכשישחדשה.סוגיהעכשיוהםהזריםהאזרחים

קנדיםאלף 200הפינוי.אתלתכנןקשה osל·כפולה,אזרחותבעלילבנוניםהרבהכך
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הדן·כלעםלעשותאפשרמה ...צרפתיםאלף 50בדרום!),אתמולנהרגומהם(שמונה

האותנטיים,האמיתיים,הילידיםראשונה:קטגוריהקטגוריות.ליצורהאלה?לאומיים

שולבומקרובשזההילידיםשנייה:קטגוריההערך.ובעליהמסיםמשלמיהעור,בהירי

פח~ת.ערךבעליאךמסיםמשלמיכהה,שעורםנטמעו,מקרובשזהבחברה,

לאתר"אזרחיהם"את~פניםהםלאמריקאים.שייכתביותרהטובההפינויתוכנית

אוויריתרכבתמבטיחיםהםשםמצחיק),דיזההחשמל,מצוקתלאור(חה!אינטרנט

זהמצחיקלאשממשמהאבל •לקפריסיןהוחרבו)ההמראהשמסלולי(אףהתעופהמנמל

בנדיבותהמציעההבריתארצותממשלתכסף,להםשאיןאלהבשבילפינוי.אגרתשיש

 .בקפריסיןמטופלותוהאגרותההלוואותלא?גאוני'הלוואה.
הקודםבסבבתיווכוהגרמניםהגרמנים.שלבתיווכםביותרסודייםערוציםגםיש

חזבאללה,"עםלנהוגאיךיודעים"הגרמניםלישראל.חזבאללהביןשבוייםחילופישל

מתווכיםלעצמםמוצאיםכאלהקונפליקטיםאידמצחיקאחד.חדשותכתבציין

 .ומתןלמשאושותפים

מעביריםהםאיךהדיפלומטים,ועלומתןהמשאמנהליעלבאובססיביותחושבתאני

עמדומוצבשליהרשימהבראשאותן.מסיימיםהםאיךשיחות,יוזמיםהםאידיומם,את

בלבנוןבמשברטיפולוהערבית.לליגהומתנתהמצריםשלהמובילהדיפלומטמוסא,

שלו,ביותרהמרשיםוההישגעזה,עלבמתקפהלטיפולובהמשךובאהרגיל,מגדריוצא

שנהרגים,אנשיםמאותעלדיווחיםמקבליםהללוהאנשיםאיךבדרפור.טיפולואולי,

שלהתודעהאתמעצביםהםאיךלדעתאותימרתקלפעול?לאמחליטיםזאתובכל

הםחושים.לקהיהופכיםשהםמניחהאניהתודעה.אתאלאהמצפון,אתלאעצמם,

באופןאחרת,העולםאתרואיםבטחהםעליהם.יחוסההיסטוריהששטףסבוריםבטח

חסריחייםלחיותאמוריםוהםבצור,אובעזהלהיותשנידונומסוימיםאנשיםיששבו

אתמעצביםשהםמאמיניםאנשיםאותםלא.הםשם.עלוםמוותולמותמשמעות

ומארוחותערבהמשינהנהניםיומם,אתמבליםהםההיסטוריה.שלהגדוליםהמהלכים

לארוחתמגיעמימחויטות,חליפותפרטיים,סילוןמטוסיממוזגות,מכוניותדשנות,

דבריהםעלוחשבוןדיןלתתיידרשולאלעולםהםהקיץ.חופשתאתלבלותאיפהערב,

מעשיהם.ועל

הסעודיהחוץשרהסעודי?השליחעםהשיחהאתמוסאעמדוצלחאיךלדוגמה:

עצמי'ביטחוןאותומילאגבריותשלדופןיוצאונחשולבדעתו'איתןהיההגבוה

תומכיםאנחנולשלם.צריכיםחזבאללהיזדיינו,"שהלבנוניםלו:אמרבוודאיהוא

אש."הפסקתולדרושבפומביחזבאללהאתלהוקיעצריכיםאנואךלבנון,בממשלת

להסכמהשהגיעכךעלטובוהרגישאת,ר"מסכים"אניאמר?הואמה-מוסאועמדו

שפופרתאתכשהניחאולקוסשלשמץעםקיבתוהתהפכהלאהאםהסעודים.עם
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לשחקצריכההערביתהליגה"אבלולומר:להמשיךזאתבכלניסהלאהאםהטלפון?

שלו,הנשיאאש"?הפסקתולכפותהאפשריתבמהירותהסכסוךבסיוםנחשוניתפקיד

ממשהיהזההתקשורת.אמצעיעםעצמומשלעידודשיחתכמובןניהלמובאר:פ,חוסני

חירות,סנילי.הואכימובאר:פ,חוסנילהיותיותרשקלחושבתאניהשראה.מעורר

בנשימהמחכהמצריםמוחלטת.חירותשלt;כפהעלממשוהואסניליות.היאבתפיסתו,

תפיסהשלאוזיכרוןשלשמץלושאיןמישלעליצותומפגיןיוצאכשהואעצורה

אותו.הסובבהעולםשלקוגניטיבית

ל"רחובמשהולתתנלחץבוודאימוסאעמדועפר.עדמופצצתלבנוןבינתיים

ביותרהטובההפעולהשדרךאחדפההסכימוהחוץשריהזה!).החמקמק(השדהערבי"

הבינוהםבספטמבר.האו"םשלהביטחוןמועצתבפגישתהסוגיהאתלהעלותתהיה

עדהנודניקלילדהראש,ערוףהילדשלבושהעדהבכייניתלאםמשהוחייביםשהם

וללבנוניםבעזהאדמתם"עלאיתן"העומדיםלפלסטיניםהחרוכה,האםשלבושה

אמרהשלהםהמהפכניתהתובנהיגונם.אתשתשכךהצהרהאיזובדרום.הגורלמוכי

אחד,לאאףאחד,אףמת."השלוםשתהליךרשמיבאופןקובעתהערביתש"הליגה

שלמהעומקהמומהעדייןאניהחוץ.שריממועצתעינייםמאירתכהלחוכמהציפה

הזאת.ההצהרה

תגיעכזאתמוטרפתקשקשתעודיותר.מרתקלהיותמבטיחלמצורהחמישיהיום

הלילה.

כולכם,אתאוהבת

דשא

 > 2006באוגוסט sב·(נשלח 13מצוריומן

המפוארת.פריחתןבשיאהבוגונוויליות

"צידון",להיותאמורזה(בלועזיתמ;ידאהואאברםןם. p:ל~מוקדשתזורשומה

התנגדות,לכםאיןשלו,לעולאוהלבןלאדםעצמיאתלהתאיםסבלנותליאיןאבל

אבלאותו,שפגשתילפניבצידאביקרתימצידא.שליהראשוןהחברהיהאברםנכון?).

אתלהכירשלמדתיואחריאיתר,שםשביקרתיאחרילחלוטיןשונהמשהונהיהזה

חברותבינינוישבביירות.חיישלהתווךמעמודיאחדגםהואאברםשלו.העבודה
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במטאפורות,גדושהמשלה,שפהלה,ייחודיעולםעיצבהשהיאמשוםשונה,מסוג

כעלבינינוהחברותעללחשובנוטהאנילמכביר.וסיפוריםודימוייםזיכרונות,מאגר

ושליו.מוקףגןדמוימפלטמקוםמרחב,

התרגלתיהזאתהמלחמהשהתחילהעדלארץ.מחוץתקועאברםחזרתימאז

הגעגועיםהפכוהמצור,והחלהתעופהנמלאתשהפציצומהרגעאבלאליו,להתגעגע

בינינו.החברותשללשלווההמפלט",ל"מקוםמתגעגעתאניבתכלית.אחרלעניין

שהענקנומשוםדווקאאלאבהן'נאמרשהרבהמשוםולאשעות,שנמשכותשיחות

המלחמההחלהמאזלסייםיכולתישלאהמשפטיםהדרוש.הזמןכלאתהנאמרלכל

שלנו.המפלטלמקוםבדיוקמתאימיםהיו

ישראלשלהאסטרטגיההמלחמה,שלהראשוניםימיהאתזוכריםעודאתםאם

למעשה,נהרסה,בדרוםוהכבישיםהדרכיםמערכתהארץ.אתלבתרבעיקרחיתה

אפשרית,בלתינעשתההדרוםשלהעיקרייםהאזוריםשלושתביןהתקשורתכולה.

הפרידולביירותצידאבין .לחלוטיןנחסמולביירותמהדרוםהמוביליםוהכבישים

חולףעכשיוהחוף.לאורךראשיכבישדרךנסיעהדקותשלושיםאועשריםתמיד

וחצישלוששלמהלךהחוף,קועלהמשקיףההריםרכסדרךלצידאהבטוחהמעבר

אחרביתמבתיהם,לעקורבדרוםהאנשיםאולצוהמלחמההתחילהמאזנסיעה.שעות

אחדלכלמשפחה,אחרמשפחהמכונית,אחרמכונית , 16אף·מטוסיבידינרדפובית,

אשרהדרומייםכלבשבילשואבתלאבןהפכהצידאשכזו,בתורשניים.לפעמיםפגז,

והחורבן.המוותמפניברחו

דימיינתישבובאופןנוכחהיהבהחלטהואמוחשית,חיתהאברםשלשהעדרותואף

בשינוייםשהבחנתיפעםבכלצידון.ושלביירותשלהצורהבשינוייצופהלעצמיאותו

התגעגעתיבדימיוני.לאברםכךעלדיווחתיבביירות,התרחשואשרוהסמוייםהקטנים

אמפירייםרשמיםלאסוףהיומיומי'אתלתעדשלנוהמשותפתהאובססיהאתלחלוק

מסביבנו.השגרהחיישלואנתרופולוגיים

לחזורלווהצעתיאנוכית,בהתפרצותאליוכתבתיימיםכמהשלפנימורהאני

היושליהטיעוניםהמצור).תחתשבריריתנעשיתיכמהעדיותרמבינהאניליום(מיום

בתכלית.האנוכייםגעגועיאליו,געגועיאתלהסוותהצליחוולאפומפוזיים,

בשיאעמדוהבוגונוויליותוהיגון,הכאבהמצור,ההפצצות,המלחמה,אורךלכל

זוהרלבןרברבני,ורודסגלגל,אדוםבכדחקם:מסחרריםצבעיהןהמפוארת,פריחתן

נתוניםשלאובייקטיביתתוצאההזאת,הפריחהפעם,לאחלמוני.צהובאףולפעמים

הזהבזמןהשתנההכלאותי.עיצבנהרוח,אףואוליחוםשמש,מים,כלומר"טבעיים",

אחריםמלבלביםעציםהבוגונוויליות.שלהפריחהתפארתממלואחוץהמלחמה,של

עליהםפרשואשראלהאובהם,טיפלואשרהמקצועייםשהגנניםאחריקמלו,אונבלו
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בעלישלהספינותגביעלפונואויום,סרראותועל·פילחיותהפסיקוחסותם,את

הכפולה.הנתינות

שלהשופעתמפריחתןהתעצבתיואפילוהוטרדתי ,נדהמתילצידוןבדרך

הפריחהחורבן.שלתמונותשבריריהופיעוופרחיהןעליהןשפעמביןהבוגונוויליות.

לשניים.שבותרולגשריםמסגרתשימשההבוגונוויליותשלוהוורודההסגולה

עמוסותמשאיותכמההיושומם.ויותריותרנעשההכבישמביירותשהתרחקנוככל

חולים"ביתושל Medecins sans Frontieresשלתוויםשנשאואספקהארגזי

חמוד".

היהלדרוםמביירותאלחרירישלהמפוארהראשימהכביששנותרהאחרוןהמקטע

מנחםמשהוהיהוחייכתי. W R = Love foreverגראפיטי:בכתובתהבחנתיהמנהרה.

אחרים.רישומיםשלבהעדרםאוהזה,ברישום

בטוןסלע,וחתיכותבמרכזוחוריםכמהנפגע.הואאףהישן,הכבישלאורךנסענו

ובמכתשיםהחדשבכבישלהבחיןהיהניתןהפנימייםהכבישיםמפיתוליופסולת.

ההפצצות.שלהגדולים

כפולה,נתינותבעלימהגרים,הקיץ.שלזהבשלבהומהכללבדרךהחוףכביש

החופיםבדרום.ביותרהמתוירתהחוףרצועתזוהיותיירים.הקיץבחופשתסטודנטים

החתיכיםהחוףבנעריהומיםהרחובותבקיץ,זו,בתקופהלעממי.המהודרביןנעיםכאן

הכלמקומית.תהילהלקצתוזוכיםים,בבגדיביהירותמתהלכיםשזופים,העיירה,של

שוםבלימסוימותבנקודותשהוצבוהחיילים,אפילואימה.מעוררבאורחשומםהיה

מקוםבכלהחייםרגע.בכלמחסהלתפוסכמצפיםבזהירות,פסעולעין,נראההיגיון

המשייטותהישראליותהספינותבאימתנתוןהיהשנותרמהכלעצמם.בתוךהתכנסו

מתוחבגופךשרירכלאך ,לראותןיכולאינךהראייה.לטווחמעברבים,בשחצנות

הפגיזוהםהישראלי,הצבאשללגחמותנתוניםהחייםהדרוכות.עיניהןתחתמחרדה

להפגיןהאכזרי,רעבונםאתלהשביעכדירקכמדומהפעם,אחרפעםכולו,החוףאת

עוצמתם.את

בתיםפניעלחלפנוביניהן.ובעיירותוברמילה,בג'ייההמשניותבדרכיםנסענו

תושביהםשלהאחרוןמבטםמוגפים.ותריסיםסכוריםחלונותנעולות,דלתותסגורים,

בבטחהבמקומומונחהכלכילבדוקממהרדהויה,פרידהשלמבטבגזוזטרות,תלויעוד

הצלוב,שלאוהאלשלרחמיואתביקשואותפילהלחשואפילוהםאולילטוב,ומייחל

הצופייהעינןתחתהכלזמני.מבטחיםלמקוםלהתרחקומיהרולמכוניתשחשולפני

הראייה.לטווחמעברבים,בשחצנותהמשייטותהישראליות,המלחמהארניותשל
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לגמרי.נטושהיההיםשלאורךלטיילתהמובילהחוףוכבישלעין,נגלהצידאמפרץ

משניבשורההשתרכומכוניותפגרינכתש.לטיילתהראשיהכבישמןהגישהגשר

כבישיםדרךלצידאונכנסנופנינוהסתובבנו,בטון.גושיתחתקבורותמהןכמהצדיו,

פריחתן.בשיאובוגונוויליותתפוזיםפרדסינטועיםשלאורכםפנימיים,

שערכנושיחותשבריריאלי,דיבראברםשלקולועכשיודבר.אמרלאשנהג,אחמד,

קסמועלמחלתימסחרר,ניחוחהעלוהתפוזיםפרדסיודרומה.לצידאבנסיעותינו

וכךכבדה,חיתהבעירהמכוניותתנועתבבוגונוויליות.זעמיאתומיקדתיאברםלמעז

הרגל.הולכיתנועתגם

יום.מדיעוליםהמספריםיומיים.לפניעדעקוריםאלףממאהלמעלהקלטהצידא

למקומותללכתלהםואמרואותםמיינושםהעירייה,אלהאנשיםאתהובילובתחילה

שלמבואחדרישכרואשראנשיםשהיולינאמרציבורי.לבנייןספר,לביתאחרים,

מכוניות.שלסגוריםחנייהמקומותאובלילה,בוללוןמקוםלהםשיהיהכדיבניינים,

העקורים,בשבילמחסהכמקומותשימשוספרבתיוחמישהמשמוניםלמעלהכה,עד

המשפט.ולביתהכלאלביתבנוסף

למקומותיחסיבאופןאבלהמלחמה,שלהראשוןבשבועכהוגןנכתשהצידא

נרגעה.אטואטהעיר,השתתקההראשוןהשבועבמהלךמזלה.שפרבדרום,אחרים

לאחרהתפנו.הכפולההאזרחותובעליזאת,עשולעזובלעצמםלהרשותשיכלואלה

חייםשלארשתמחדשהעירעטתהיחסית,מוגנת,היאכיהיהונדמהמביירות,שנותקה

הולכתעדייןהעיראבלהקצב,לאותומוגברתהמולההוסיףהעקוריםזרםנורמליים.

מהרגיל.מוקדםלישון

אמרהאמושלו.הסלולריהטלפוןאתלקחתבלימהביתיצאהואלזיאד.התקשרתי

ליאמרהגםהיאשלו.האדומההפולומכוניתאתולחפשהישןהמבצרלידלנסועלי

"אתהמלך.מיהוידעתילאבשבילי.אותוימצאוכיאודותיו,עלה"מלך"אתלשאול

כולםפרובינציאלית.בירהצידא,חיתהזאתבהפתעה.שאלההמלך?"אתמכירהלא

הישן,המבצרלידואני,אחמדעברנו,הפרדה.שלוחציבדרגהרקמזהזהרחוקים

באווירבנחת,ישבומשפחותהמוןאבלחיתה,לאאדומהפולואדומה.פולווחיפשנו

אוויר.לשאוףיצאוהסתםמןהפתוח,

היומיוםבחיילשולייםהרחקנדחקיםכאחתושכליותגופניותמוגבלויותבעליאנשים

לדברהופכתלשולייםדחיקתםמלחמה,בזמןהנורמליים.המחיהבתנאיבלבנון'

ובעליהופרדו,משפחותובפאניקה,בחופזהבלחץ,התפנואדםשבניבעתלב.קורע

צורכיהםננטשו.אומוגבלים),(שאינםאחריםלחסדיהופקדולעתיםהמוגבלויות

ארוכתתרופותאספקתמאחור,שהושארוקבייםגלגלים,(כיסאותהוזנחוהמיוחדים
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וגופניותשכליותמוגבלויותבעלגברחלחלה.מעורריסיפוריםישנםונו').טווח

אשהבמיטה.שהושםעדקילומטרשמוניםוהוסעמכונית,שלמטעןלתאנדחסחמורות

שמשפחתהבמוניתמקוםלההיה(לאלבדההושארהללכת,יכולהשאינהמבוגרת,

אלכריםעבדועזב.במרכז,אותההשאירהואהכפר.ראשבידיופונתהלנוס),כדישכרה

כאשרדמעותיואתוחנקהשתנקהואצרוד.נעשהוקולוהאלה,הסיפוריםאתליסיפר

הדרושההאינסוליןשכמותמשוםמתהאחתאשהרע:שסופםהסיפוריםאתליסיפר

נסעהואהפצצה.בעתכשנסענהרגהמתנדביםאחדלה.סופקהלאלחיותכדילה

הובאוהשלושהצור.מעלממשקאסמיה,בכפרשהושארונכיםשלושהולפנותלהציל

אותם.להצילבדרכומתהואכיידעוולאמבטחים,למקוםלבסוף

שלהקטןהכתיבהשולחןמוללנכים]הסיועמשרדנשלהמרכזיבמשרדישבתי

במכתביםסביבנוזימזמהולאלגדול.מחשבובמסךבניירתהעמוסאלכרים,עבד

נכנסואנשיםגדול.מבצע~פקדתשלחיתההתחושהפעילות.המההמשרדובמשימות.

לאהטלפוןדברים,לקחודברים,הביאושלהם,ה"משימות"עלדיווחיםמסרוויצאו,

מאזהראשונההפעםזוחיתהבמקום.מתחתחושתחיתהלאזאתעםויחדלצלצל,חדל

כמואהבהכלומרמוחשית,חיתההאהבהבובמקוםעצמיאתשמצאתיהמלחמהפרוץ

אפלים.מאורעותהלומתקהילההמאחדתמאושרת,ספונטנית,משפחתיתבזיקה

חיבההמביעהבהערהאובבדיחהשיחהאודבריםחילופיכלחתםאלכריםעבד

רזה,גבוה,אדםאותי.היפנטהתכופות,כהפעמיםשעשהכפילחיי,ךיכולתורבה.

עדינותהרבהכל·כךהקריןהואומסותתים.עדיניםפניםתוויבעלנאה,עור,שחום

נמוכתולאלזאתלעומתמעוגלים.ונעשונמסוהחדיםפניושתוויעדוחביבות

להכילמסוגליםאינםהפיזייםשממדיהעדאנרגיההרבהכל·כךמשדרתאךקומה,

בליישירה,בחורההיאמשגע.צחוקלהוישבוהקות,עיניהעור,בהירתהווייתה.את

אדיר,אהבהסיפורביניהםישדקות.מחמש·עשרהיותרלשבתיכולהשלאשטויות,

לגמרי.אחרענייןזהאבל

עבדשלרשותואתביקשהלטלפון.נזקקהבביישנות.למשרדנכנסהצעירהאשה

האנשיםאתליהזכירההיאאחרת.לעירשעקרהלמשפחתה,התקשרהאלכרים.

רשימתאתלקרואאפשרבצעדיהםבביירות.ציבורייםלטלפוניםבתורשעומדים

מדייותרלבזבזלאכדיכאילובחיפזון'דיברההיאבתוכם.שבוערתהארוכההשאלות

מצבם.ומההיכןמי,טלגרפי:רישוםכמוחיתהשלההשיחההמשרד.שלהטלפוןקואת

וילוןמאחוריחייכהניתקה,היאבחזרה.אליהדווחומידעשלה,המידעאתדיווחההיא

ציחקקההיאבגדיה.עללההחמיאהואבביישנות.אלכריםלעבדוהודתהחרדהשל

מעבדשכלהעליה,שהועמסהמידעמכובדשחותבכתפייםהחוצהיצאהאבלקצת,
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הזיכרון.מןתחמוקשלאכדיאחתכלממסמרמהן,אחתכלמריץעובדות,

שישנולאנשיםמחסהנתנובשרם.שאריאתלמצואלאנשיםכעתעזרהמרכז

והמשפחהומנקה,כעוזרתשעבדהלנקהמסריאשהביניהםלגמרי,נטושיםברחובות,

 .מאחוראותההשאירהאותהשהעסיקה

בריזההמבצר.ועלהעתיקהצידאעלהמשקיפהגבעהעלניצבאל·סלאםדאובניין

ההיכרויות,פסטיבלאתעברנוהגבעה.עלשקטיותרהרבההיההכלנשבה.ורכהקלה

לנושאיפשרוהם(אבי)שלימשפחתיושם(אביו)זיאדשלמשפחתושםולבסוף

בעליאלההמלחמה,בעקבותשהגיעוהמטופליםאתרקלבקרביקשנולהיכנס.

המיוחדים"."הצרכים

טבעי.אורמוצפתחיתההרצפהאותנו.הדריךהמוסדעלהאחראיםהמנהלניםאחד

התפוסהמיטות.ארבעוהכילומרווחיםהיוהחדריםהיטב.מוארהיההמסדרוןאפילו

מלאה.חיתהלאבקומה

פיזיתמוגבלותישלהללכת.יכוליםאינםהםאחיה.ושניאמל-הראשוןבחדר

שחורתעינייםחיבה,מפיקותורכות,עגלגלותפניםאיתם.נשארההיאאבלקטנה,

החלוןעלכשעזמאחיהאחדשלה.הראשכיסויאתסידרהכשנכנסנו,מטריפות.

ספר,לביתנשלחהמשפחתםאלינו.פנהולאהמיטהעלשכבוהאחרהגן,אלהמשקיף

יום.אחד·עשרכברהחוליםבביתשוהיםהםאותם.לבקרבאוהם

"הואחמורות.ושכליותגופניותמוגבלויותבעלאדםהמיטהעלשכבהשכןבחדר

לגמרי)כמעט(שנהרסהמעיטורן"והוסעהמנהלן,אמרמכונית,"שלמטעןלתאנדחס

עםונסעבדוד'שיטפלכדיבנו'מחמוד'אתהשאירלכאן'אותוהסיעאחיולצידא.
פניםמדי.קטןלינראהחמש·עשרה,בןנערמחמוד,אחר."למקוםהמשפחהבנישאר

זיאד.שללבואתשברמחמודגדולות.ערמוניותעינייםיפהפיות.קורנות,מאירות,

פירושומישהו.שללשאלתוענהמחמודשלי,"בדודלטפל"רציתיאליו.התקרבהוא

מרובבקרביהתהפךלביהמנהלן.הסבירולרחוץ,להאכילחיתולים,להחליף-דברשל

עםשםאותוהשאיראביוכאשריום.אחד·עשרכברשםנמצאיםודודומחמודכאב.

מהם.שמעלאימיםבמשךמשפחתו.לבסוףתגיעלאןמושגהיהלאלמחמדודודו,

באחדאותםראהכידיווחמישהובצידא.הספרמבתיבאחדשוהיםשהםחשבמחמוד

לרועמסוריה.אביוהתקשראחדיוםכוזבת.ידיעהזושחיתההסתבראבלהספר,מבתי

לטלפוןענההסמוךבחדרהמטופליםאחדלהתפלל.למסגדהלךבדיוקמחמודהמזל,

השיחה.אתשהחמיץמאודהצטערמחמודהמידע.אתורשם

החלוןלידעומדהנעראתראהכיסיפראבלהאיתנה,רוחוואתאותושיבחהמנהלן

ואבל.דואבבמבטבאופקומתבונן
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אל·סלאםבראוטופלוהםחמורות.פגיעותספגושניהםאנשים,שניהיוהבאבחדר

שם.היינוכאשרלאלפחותדיבר,לאמהםאחדהחולים.בתישלהעומסעללהקלכדי

מהמנהלןביקשהוארגליו.בשתינפגעחריפה).דיבצורהשנכתש(כפרמעינאתאהוא

אותו,הצילהאדוםהצלבברגלו.פצועהואגםמבוגר,אדםשכבהשנייהבמיטהקביים.

בצידא,לביבחוליםלביתהועברמשםלצור.הוסעואז(עינאתא),הכפרמאותוהואגם

שכן.ספרלביתהועברהמשפחתושפיר.היהרוחומצבאל·סלאם.לדארומשם

חיתהמולהבה.וטיפללידהישבבנהזקנה.מהןאחתנשים.שתישכבוהבאבחדר

ראשננטשה.היאללכת.יכולהשאינהגופניות,מוגבלויותבעלתמעבאסיה,אשה

אודותיה.דברידעלאאחדאףדיברה.לאהיאוהלך.לכאןאותההקפיץההואהכפר

היהלאמבטההגן.לעברובהתהבמיטהשכבההיאמזהים.מסמכיםשוםלההיולא

מזוקק.חד,כל·כךיגוןלראותלייצאנדירותלעתיםמכוון.היהלמעשה,ממוקד.בלתי

לשלום.אותהבירךהחוליםביתמנהלןשריר.הניעהלאוהיאשלהבחדרהסתובבנו

הגיבה.לאהיא

שרגליהסוכרתחולתמזע'יריה,אחתמבוגרות.נשיםארבעשוכנוהבאבחדר

המשגע>החיוך(בעלזיאדחודרות.ירוקותעינייםלההיולדיאליזה.מחוברתנקטעו,

האשהאתהיא.מנייןמהןאחתכלושאלהסתובבהואלדבר.המבוגרותלנשיםגרם

נעוריה.שםזהוכיאמרההיאנג'נ.משפחתאתמכירההיאאםשאלמזע'יריההזקנה

לניתוחנזקקהמעדלון,באהשכנתהבידענות.השיבהירוקות,"העינייםאת"זיהיתי

לשאולליסימנההנשיםאחתיום.עשריםכברהחוליםבביתושהתהקטרקט,להסרת

בצריפה,הטבחעלתשמעי"עודמצריפה.שהיאהשיבההיא-עשיתיוכךאותה,גם

שחלקהאמה,אךלצידון,ומשםלצורמשפחתהעםנסעההיאלי.אמרהתשמעי,"עוד

במשך"הלכהמצריפה,יותרמאוחרשבועהלכההמבוגרות,הנשיםשארעםהחדראת

שלושהבמשךהולכתכמוני,זקנה"אשהושוב.שובאמרההפסק,"בליימים,שלושה

ללכת."אלאדברשוםלעשותיכולנוולאהמוותאתראינוימים.

המשועשע:רוחולמצבזיאדחזראחמד,אתלפגושכדיבחזרהאותיהסיעוכשהם

יכלוכיצדצידא?נשותהןהיכןהיאהזאתמהמלחמהשעולההקריטית"השאלה

"ארורהזרים.עםהתפנואו(בהרים),לברומאנהעברוכולןכיהשיבחרסייךלהיעלם?"

ישבטוחעזבו?"כולן-כפולה!"אזרחותבעלותהןצידאנשותכלשלנו,הבישמזל

חרישית.חרסייךצחקאותן,"למצואצריכיםאנחנושנשארו,כמה

וכעתהתפוזים,פריחתלניחוחציפיתיהדרך.באותהבחזרהנסענוואניאחמד

היהלאמעולםלביהבוגונוויליות.שלהמפוארת,המלאה,לפריחתןלסלוחהתחלתי

שגורםיהיה,שלאמהאוכוח,אותקווה,כלומר,להיתלות,במההרבההיהכל·כך.כבד

 8מובעם



רשאסלטי 68

אומללות.הרבהכל·כךגםחיתהאבלללכת.להמשיךלאנשים

ראיתי.שאניהיגונות

אפילוג

 18 • 10,2006יורק,ניר

ישראליותחדירותכמהעודמנעשלאמהבאוגוסט,ן 4ב·לתוקףנכנסההאשהפסקת

שלכושלותפחותחטיפותיזנב,מוסאהשייח'אתלחטוףכושלניסיוןמאז,לבנוןלשטח

שלאשמיה,ועללבנוןחופיעלהישראליהמצורוהמשךישראל,בידילבנוניםאזרחים

נצראללה(ריב)חסןלתוקף.האשהפסקתשלכניסתהלאחרחודשכמעטבמשךהוסר

עליונות(בהפגנתהישראליהצבאבידיהלילהבחשכתהמלחמהבעתשנחטףנכון'הלא

לחטוףהישראליהצבאשלהטרגי·קומיהאובססיביהדחףפגע.בלאהוחזרמודיעינית),

אחר.סיפורכברזהאבלתעלומה,בגדרלהיותממשיךיזנבמחמדשייח'את

האפשרככלמהרלעצמהלהשיבחיתההלבנוניתהרפובליקהשלהמיידיתהתגובה

אחדכלשלהחייםשבריאתלאסוףעצרנו,שבוהמקוםמןלהמשיךהנורמליות,את

 s:osוב·ביירות,שעוןבבוקר, sב·לתוקףהאשהפסקתנכנסהרשמיבאופןמאתנו.
המוניגבםעלנושאיםהאפשריים,התחבורהאמצעיבכללדרוםהכבישיםנמלאו

פצצותעלההזהרותלמרותפחד'ובליבעקשנותנסעוהםלבתיהם.החוזריםמגורשים

שלההזהרותלמרותההרוסים,והגשריםהכבישיםלמרותהתפוצצו'שטרםמצרר

מאדאםחברתיים,לענייניםשלנוהנערצתהשרההעריכהיוםבאותוהישראלי.הצבא

הקריירהבמשךקיבלנולתבונתהרבות(הוכחותהרבהמתהבחובמעאוד'נאא'לה ... 
אתלהניחמחזבאללהעכשיולדרושונבוןהולםזהיהיהכישלה),הקצרההפוליטית

הדרום,אדמתעלהנמצאיםהישראליםהחייליםאלף-30להתייחסהלאהיאלא,נשקו.

ההריסות,תחתעדייןהלכודותלגופותההרוגים,למספריהמצרר,לפצצותלמוקשים,

היא,לאלא,לאומללות.לכאב,ההרוסה,לתשתיתהאבודים,לעסקיםההרוס,לרכוש

הרפובליקה.אתלהצילהבעיה,לבעללדברהעזההיאובעידון'שכלבחריפות

ישיבתעלהדיווחואתהצהרייםשלהחדשותמהדורתאתשמעתיעתיום,באותו

כל·כךפוליטימעמדבידיהנשלטתבארץלחיותמסוגלתשאינניחשבתיהממשלה,

בלתיה"מערב"הריאחרת.ערביתלארץהגירהעללחשובהתחלתיבעצםמטומטם.

גיהינום.בעצםבשביליהיההאש,הפסקתאחרישבוע,אותוכלמידה.באותהנסבל

 8מטעם



 69מצודיומן

ויוםבאוגוסטן 4ה·שני,יוםהראשונים,ביומייםהמלחמה.שלמזהשונהגיהינום

למגורשיםהממתינותהזוועותאתלעצמידימיתימשותקת.הייתישלאחריו,שלישי

לכודיםואהוביהם,יקיריהםהמתים,שלהקפואותהגופותלבתיהם.יגיעושבוברגע

הזמניים.האחיםמקבריהמוצאותהגופותאתדימיתיההריסות.ביןשבועותבמשך

המלחמהבמשך .בראשיהלמוהמספריםימים.באותםבמהירותעלוהמתיםמספרי

האשהפסקתובעתההריסות,ביןהלכודותלגוויותביחסאובססיביתלגמדיהייתי

יותרעודגדוענעשהזהההריסות.מביןהמפונותלגוויותביחסאובססיביתהייתי

יודעתאינהאידיאולוגיהקולקטיבי.אבלואירועילוויותלקייםהחלחזבאללהכאשד

בצעד.מדוברכאשדרחמים

לפתע .ישירבשידודלוויותחזבאללהשלאל·מנאדתחנתשידדהלילה,לילהיום,יום

שוםהנשייה.לתהוםידדואחדיםבעודופנים,שמותעםלשהידים,היומהמתיםחלק

הטלוויזיהמתוכניותבאחתהתייצבהבנהאתשאיבדהאםשם.שודדולאדמעות

התחלחלתיבוכה.לראותההסיפוקאתאולמדטלאהודלתתמסרבתשהיאוהצהירה

אכפתלאאולמדטלאהודהדיבמקומה.ובכיתישבהצהרתהמהאלימותקרהבזוועה

"נזקשלכזהטיפוסמיןהואהישראלים.שלממותםלאוגםמצעדה,מבנה,ממנה,

לקריאתשהשיבביותר,היפותבשעותיוגבד·גבד ," collateral damage "מקיף",

טוב.ובמודיעיןבאסטרטגיהבעיקרון,חמושלמלחמהויצאההיסטוריה

צער,דאיתיהאש,הפסקתשלתחילתהלמןהשנים·עשראוהעשיריביוםלבסוף,

אחדהיהמדואחיןהגבול.לידמדואחיןבכפרזההיהחי.בשידודדבב,ללאאמיתי,

הכפרגםזההישראלי.הצבאשלההמוניההרגמכונתאתשחווהראשוניםהמקומות

התושביםשבועות.במשךשםנחוהגופותאליו.ולשובממנולברוחקשההכישהיה

דקהבכי.אתתיעדוהמצלמותלדמות.כללשאי·אפשדהלםשלבמצבהיוהחוזרים

ניחומים,מוצאיםלאבוכים,בהםהסתכלתיכתפי.מעלמשאהוסרכאילוחשתיאז

עלנתליםהפלסטיק,נרתיקיאתמנשקיםפלסטיק,העטופיםהילדיםאתמלטפים

לאזעם,לאנאמדה,לאמלהבפניהם.הפרחיםכותרותאתמועכיםגוויות,שלערימות

סוףהחוצה.פרצושבועותבמשךבתוכישנאצרוהדמעותמזוקק.אמיתי,כאב,דקכעס,

 .שליהכאבגודלאתלבכותהצלחתיסוף

אתלעצמילהשיבלעבודה,לחזורחיתההאשהפסקתאחדישליהמיידיתהתגובה

אפילואולהתרכז,קלהיהלאעלינו,שעבדבמהבהתחשבבעבודה.הנורמליותתחושת

גדולחלקאבללכ,דהוכחותהמוןישחיה,אנילחיים.לחזורכדימוטיבציהלגייס
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אוממושכת,מלחמהששרדלמיטיפוסיהאשמהנטלכיאומרים,מומחיםמת.ממני

עודני(אוהרגשתיאםלקבועכדיכזאת,חדהלתובנהכוחליאיןמאורגן.המוניהרג

אניעלי.הגנושליהמעמדייםשהיתרונותמשוםששרדתי,משוםאשמהמרגישה)

השנתייםבתאתבתוכינושאתשאנייודעתאנישראיתי.המוותאתשהפנמתייודעת

כאשרדם.מוצףישבנהבקאנא,המקלטהריסותמתוךשהוצאהוהמחותלתהמתולתלת

ישנתי.ואנילעזרה,קראההיאשמתה.לפנימעלה,מושטתחיתהידהאותה,הוציאו

יותר,מבוגריםאחרים,נושאתואניאותה,נושאתאניבראס·ביירות.אניבקאנא,היא

אינםהםעיניים.וירוקיעינייםחומיעור,ובהיריעורכהישיער,וחלקימתולתלים

רובעכשיו.נמצאיםהםשבולשאולממנימשמעותיחלקאתםלקחוהםאבלנטל,

השאול.אלנגררתקצתממוקדת,לאקצתמבולבלת,דיאניהזמן,כללאאםהזמן,

לארוחותיהם,מוטבאוהללו,המתיםבמבטי.מטושטשתריקותאיזושישיודעתאני

מתישהו,לייניחושהםיודעתאניסובבי.אתולאאותימטרידיםלאהםאותי.רודפים

האינטואיציהאבליקרה,זהאיךבטוחהלאאניממני.אותםלהוציאשאצליחיודעתאני

גםאלאופנים,שםרקלא ,לזיהויזקוקיםפעם,היושהםהאדם,בניכיאומרתשלי

ואותופשע,היהמותםכילקבועיששאנחנו.למהאותנוההופךכזהלגמרי,מלאבאופן

 .הדיןבביתאלאהקרבבשדהלאלתבועיש

ההתחייבויותאתכאןממלאתאנישוביורק.בניוהזההאפילוגאתכותבתאני

יורקביואתהמלחמה.לפנייום , 2006ביולי 1ב·ןהגעתילביירותשלי.המקצועיות

שאנימשוםאמביוולנטיות,המוןעם ,וחצישניםשמונהבמשךבהשחייתיאחריעזבתי

שאנירקלאלגמרי.שונההמוכרים,רחובותיהאלחזרתיאבלמאוד.אותהאוהבת

שעםאלאיורק,בניודברוכלאדםכללביןבינימפרידשניםשלשמרחקמרגישה

באזורשכולנו,חשהאניאיראן,נגדהמתקרבתהצבאיתהמערכהעלהדיבוריםכל

לגיהינוםזימוןעודשנקבלכךקולקטיבי,מוותשללתוכניתנידונושלי,באזורשלנו,

ישרדו.יורק,בניורואהשאנימיכלהם,כך,ובתוךכרויותובאוזנייםפעורותבעיניים

המוותעונשרפאים,רוחכמוכמעטמסתובבתאנישאול.זמןשלעסקזהופגע.בלא

יום.יוםקרבשלי

רון·גלבעגיאמאנגלית
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