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לואומריםהיויאסין,איברהיםשלסיפורואתכותבהיהתסריטאיאם
חיזבאללה,(בתוךישראלעבורשריגלהלבנוניהצעיראבלמגזים.שהוא
עכשיומככבסיניאמיתיאדםהואהחרדי,סינילאברהםוהפךהתגייר

???בפסטיבלהערבשעולהמהחיזבאללה","האברך,yesשלבדוקו

הקרוב,לחברושהפךהמפעילברקת,צחיעםמשותףבראיון"דוקאביב".
1111והמיווהחזקהקשרעלמספריםהם

חיזבא־שלהרמטכ"למורנייה,עימאדהיהאותישחקר"מי

ללה
$TS1$חיזבאללה$TS1$

$DN2$חיזבאללה$DN2$מישהואיןתמיד.הוא.רקואכזרי.גדולהכיוהמהבל

שאניהרגשתיאותיכשהוציאויוםוכלבבונקר,הייתיאחר.

מוציאיםחיזבאללה,שללמחנהמגיעאניאחדיוםחוזר.לא

אתמרגישואנישקטהכלאותי.מעמידיםמהבגאז',אותי

רועדוכולימאחורהאליימתקרבשלו,הצעדיםאתהמחבל,

ילדלהיותצריךעדייןאתה׳נו,לדבר:התחילוהואמפחד.

אנילקראתיתבואאחד.עםדת,אותהאנחנותתעורר.קטן?

מתקרבמסיכהעםאחרמחבלמדבר,וכשהואלקראתך׳.אבוא
חודשים,שמונהבןעלי,שליוהילדפותח,שמיכה,עםאליי

הואממני?רוצהאתהמהלמחבל:אומרואניהשמיכה.בתוך

אותו".ושורףנפט,עליושופךשלי,לתינוקמתקרב

33לפניבסרט.לאבאמת.קרתההזוהמזעזעתהתמונה

אנושבומהמקוםמאודרחוקוגםמאודקרובבמקוםשנה,

סיני.אברהםשמוהיוםיאסין,איברהיםלוקראואזיושבים.

שנ־בןמוחמר,ילדיםלשניואבנשוי,21בןהיההואאז

תיים,

$TS1$,שנתיים$TS1$

$DN2$,שנתיים$DN2$.זמןשנפטרהחדיג׳י,בת,גםלונולדהבאמצעועלי

וסבלשבעה,אב,55בןכברהואהיוםלידתה.אחריקצר

בדרוםהאמידהמשפחתובחיקחימוסלמי,היהאזלנכדה.

לקברמתחתבקרוואןהמתגוררחרדי,יהודיהואהיוםלבנון.
עלמעניקשהואמהרצאותמתפרנסצפת,בפאתיצדיקשל
מאותןבאחתצבאית.ומפנסיה504ביחידהכסוכןעברו

חמשחן.איתמרהבמאישלליבותשומתאתלכדהרצאות

עדהלךומשהתרצה,התרצה.שסיניעדחןאחריוחיזרשנים

בלשוןשגרתיים,הבלתיחייועלהמצלמותמולוסיפרהסוף
בכו־בהקרנתהערבשיוקרןמהחיזבאללה","האברךהמעטה.

רה

$TS1$בכורה$TS1$

$DN2$בכורה$DN2$ב"יסובהמשך(31/5)הבאבשישיוגםדוקאביבבפסטיבל

שחןנדיריםארכיוניםבצילומיהמגובהכמונולוגבנוירוקו",
הישראלים.שלנו,לבנוןסיפורגםזהומחדל.השיג

7ן1דנוים"עירך"עניי

ביןניגודים,שלאישפראי.עוצמתי,סיני.מאוד,נדיראיש
בהקמתעסוקהואכעתגדולה.לחברותאבטבעהתבודדות
מחלקבקדיתא,גרכןלפניותרנגולות.עזיםלדבורים,חווה
האחרו־בשנתייםבצפת.המשפחתילביתהטבעביןחייואת

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$אחריוושהלכהדיבה,להקראושפעםזיוה,מאשתונפרד

בסצנההוריהאתמאחורעוזבתשהיאתוךלישראל,מלבנון

שבעתמביןהתגיירה.היאגםבסרט.המתוארתלבקורעת

הבכור,רקבישראל.והשארבלבנוןנולדוחמישהילדיהם,

ושרהלחיים,שמוושינה14בגיללארץשהגיעמוחמר,

אותושעשתה(29)ליאתהשארדתיים.ה־81,בתהקטנה

מכבדים(20)ומורן(23)עמוס,(25)גיא,(28)יעלסבא,

ביוםבחופשיות.חייםאךואחיהם,הוריהםשלהבחירהאת

אתבגולני,לוחםעמוס,קיבלשניםשלושלפניהעצמאות

הנשיא.מצטייןאות

זהבמקריות.נוצרהישראליםעםסינישלהראשוניהקשר

הע־אתלרעותהלךבבוקר.19בןאזהיההוא,'83בשנתהיה

דר

$TS1$העדר$TS1$

$DN2$העדר$DN2$ללדת.כורעתאשתובביתכיידעולאהעצום,המשפחתי

עלהמשפחהבניעמדוקרובחוליםביתאומיילדתבהיעדר
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היום:
סיניאברהם

ננשהלאשהוא"מה
ביחידותלוחמיםעושים

סיניאברהםהמיוחדות".

בצפתברקתוצחי)מלפנים(

אותםשקלטמיבמקום.שעברוצה"ללכוחותונופפוהגגות

צחימקומיים,סוכניםשמגייסת504ביחידהצעירקציןהיה

ל־11וסבלשלושהאב,71בןכברברקתהיוםשמו.ברקת

כמוהוא,גםשנים.ארבעמזהמהשירותמשוחררנכדים,

ביתואלהכוחותאתהובילכאשרבנשמתו.חקלאיסיני,

ציר,שבירתשלהנהליםלכלבניגודיאסין,אזסיני,של
בניגודשוב,עמוקהחברותשלתחילתהזוהיכיידעלא

עלשומרעדייןברקתבינינובשיהההשבועהנהלים.לכל
שבהםממבצעיםפרטיםלהסגירמסרבמשמר.מכללשונו

יילדלבית,שנכנסזההואדרכו.בתחילתהסוכןאתהפעיל

והילודהאםאתששלחלרופאוקראסינישלאשתואת

"ואמרוסיני,משחזרהביתה","חזרתילהשגחה.לרמב"ם,

ההזירבצד"לאזשהיהאחייומיים,אחריילדה.שאשתילי

המשיךהואהבעל.אתפגשלאברקתנקודהבאותהאותה".
מודיעיןסוכנילהיותלושיתאימואנשיםולחפשלהסתובב

מוגדרים",לתפקידיםמסוימיםאנשים"חיפשתימקומיים.
מתנהלהואואיךצאן,רועהקלטתיאחד"ויוםמספר,הוא

מזעזעים.דבריםראיתיהמון.בנווהתעללועלינושלטונים
שלבשרובישלומדורההדליקוהביתשלבחצרמחבלים

ולוקחיםבאיםהיושלי.העינייםמולאותוואכלובנאדם
לשניילדהקושריםבבנות.שיתעללובשביללכפריםבחורים
שראהנוספיםדבריםהפוך".בכיווןנוסעאוטווכלרכבים

כאן.שייכתבומכדיקשים

עלתודהכאותהחמולהביתאלבתחילההוזמןברקת
אתשכחלאאבלבית,לבןמהרהעדוהפךבלידההסיוע

יק"ל,שאנימסוים,כיסויבגזרהלי"היההגיע.לשמההמטרה
מהושואלמסתובב"הייתימספר.הואלבנון",קישוריחידת

הביתה,אנשיםלהרבהנכנסתיהדבריםומתוקףבכפרחסר
אמאעםאברהם,שלאבאעםטובקשרליהיהאליהם.וגם

בהפעלהאיתוהתחלנוומזמין.טעיםביתהיהזהואחותו.שלו
אמל"ח,מקומות,פלסטינים:עלמודיעינידיווחשלפשוטה
שלנו,האישייםהמבחניםאתשעבראחריהזמן,עםתנועה.
כלומר,ואג"מית.מבצעיתהפעלה,שלאחרלמודעברהוא
בי־למשל,בהתחלה,׳דרדור׳.נקראזהשלנובשפהסוכן.

הארץבכלמרצההואאחים.אנחנוחברים,לא"אנחנוברקת:צחי
אניואזשלו.הסיפוראתמספרמבוא,פתיחה,נותןאיתו,באואני

בשוקץוכולםשלו,החרדיהלוקכלעםנכנסהואהשואגאתעושה

מעדשאנחנואנשיםלזהותיודעיםבעבודהאנחנובשטה.

צריך.שאנילמהלהתאיםיוכלשהואוהבנתיבהם,ניינים
בנו".אתשיילדתיזהשאניהביןהואשיחהבאותה

לצרות?אותומכניםאתהשלךשבהצעהמביןאתה

"אנחנולמצמץ.בליברקתעונהקודמים",עירך"עניי

המקסימוםאתגםאבלעצמנו,בשביללעשותצריכים
הכלאזמתודרך,שהואכפימתנהלהואואםעליו,לשמור
בסדר".יהיה

בבתקרנסראללהאצל

עלנפלה"זאכי",היהביחידהשכינויוברקת,שלהצעתו
"לאהמחבלים.אתששנאנערשלאוזנייםקשובות.אוזניים
הפלסטי־כיפהד,היה"תמידמשחזר.הואילדות",ליהייתה

לבדוקרצינועליהם.שידענופשוטיםדבריםממנוקשנו
עםהפסקנוהפעלהלמודעברכשהואשלו.האמינותאת

בבית".הביקורים

לא"אתהבעניין,שלוהצדאתסינימסביר,"19"בגיל
עב־הישראלים׳.בשבילולעבודלהתגייסרוצה׳אניאומר

דתי

$TS1$עבדתי$TS1$

$DN2$עבדתי$DN2$אנימחבלים',פה׳ישלצחיאומראניאםעצמי.לטובת

אנחנוכאילוזהעלמסתכלאניבשבילי.אותםלנקותרוצה

דלקליממלאהיהוהואטובים,דבריםלוהבאתישותפים.
היההביתבמחסום׳.אותךיעצרושלאתעודה׳קחאו:באוטו,

שלמהרכושרובה.לינתןהואאזמצד"ל,תחמושתמלא

אםפתאוםמצה"ל."לאלהבהיר,ממהרהואהפלסטינים",

לפנות".למיליהיהאהבתי,שלאדבריםראיתי

מחל־לטובתברקתפרשהפעלהשלוחצישנתייםכעבור

קת

$TS1$מחלקת$TS1$

$DN2$מחלקת$DN2$הקשראחרים.מפעיליםביןעברוסיניונעדרים,שבויים

המחבלים.מעינינעלםלאהישראליםעםיאסיןמשפחתשל

חמושים,לביתופרצוב־58׳וגבר.הלךהמשפחהעלהלחץ
נלקחוסיניבילדות,משחקהיהעימםדודיומבניכמהביניהם
אחריחודשתינוקו.ברצחטראגיתבצורהשהסתייםבשבי,

שלהתעללויותיואתשכחלאמעולםאבלשוחרר,הטרגדיה

התנקששצה"לבחיזבאללה,מספרלימיםמורנייה,עימאד
למיםאותיזורקבי,מתעללהיההוא"יום־יוםב־8002.בחייו

עלשקליישכירואהלאואנימחושמלים,חמים,קרים,
מהמכות,התעלפתיהתינוק,עםהמקרהשקרהביוםהראש.

שהואלהאמיןשלילמשפחהנתנואש.וראיתיהתעוררתי

באמתמהלאשתיואמרתימהבונקרכשיצאתיבבית.נשרף

אותה"'.תפתחואלנסגרההדלת׳תשתוק.אמרה:היאקרה,

אביוורקהעולם.עלכעםבדיכאון,היהארוכיםחודשים

הבננהקילוףרמתעדקטן,ילדכמולאט־לאטאיתושהלך

יצרעםלחיים.אותולהחזירהצליחהמרעה,בשדותעבורו

שהכירהיחידהרלוונטיוהאישלנקום,הרצוןהגיעהחיים

לאהוא"כיברקת,נזכראליי",הגיעה"אשתו"זאכי".היה
הייתישוב.איתנולעבודרוצהשהואאמרהלהגיע.היהיכול

כדיתוךפעמיםהרבהביקשהואפעילות.המשךלתאםצריך

כולםעבודה.משיקולילונתנוולאאותי,לראותפעילות
ב־405".ממודריםלהיותאמורים

חיזבא־לשורותנכנסהואובידיעתםהישראליםבחסות

ללה.
$TS1$.חיזבאללה$TS1$

$DN2$.חיזבאללה$DN2$קרובלמישהובאתיחיזבאללה.שכולהבעיר"חייתי

אנחנוזה.אתעבדנוטעות,הייתה׳טוב,לו:אמדתיאליי,

הישראלים".עםקשרלישישידעולאהםוביחד.משפחה

מר־)פולי(יואבהיההזמןבאותושלוביותרהבכירהמפעיל

דכי,

$TS1$,מרדכי$TS1$

$DN2$,מרדכי$DN2$מתראייןנדיר,באופןהוא,גםצה"ל.ודובראלוףלימים
חשמלעמודי׳כמהאותי:שואלהיה"פוליהתיעודי.לסרט
ליתגידשטויות,מבקשאתה׳מהלו:אומרואנישם?׳,יש
רקםמרדכיעםגםלו".מביאואנירוצה',אתהמחבלאיזה
הואמאוד",ליעזר"פוליוסוכן.למפעילשמעבריחסים

ישבתינפטרהחדיג׳ישלישהבת"אחריבהערכה.אומר
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אביבודוקוקוyesj:u’צי/ום:בא:סיניאברהםותרנגולות.,עזיםלדבוריםחווהאלובימיםמקים

PJHI

1ימ

לעבודרוצה׳אניאומרלאאתה19"בגילסיני:?אברהם

אמרתיאםעצמי.לטובתעבדתיהישראלים׳.£«0|בשביל

בשבילהגםאותםלנקותרציתימחבלים',פה׳יש^.1לעחי
לפנות"^^|למיליהיהאהבתי,שלאדבריםראיתיאםפתאום

לאמההביןפוליובכיתי.
שולחהיההיריוןובכלבסדר
להשעזרוזריקותלאשתי

אותו".לעבור

דיווחתלחיזכאללדו,נכנסת

בעצם,לישראלים.וגםלהם
כפול?סוכןהיית

לטו־"פעלתימדגיש.הואכפול",לא"בחיים
בת

$TS1$לטובת$TS1$
$DN2$לטובת$DN2$אמלכמואחרים,טרורגופינגדחיזבאללה
וחיזבאללהאמל,שלבשטחהסתובבתיוהסורים.
לשא־עונההואארד,רוןאתעליי".שומריםהיו

לה
$TS1$לשאלה$TS1$

$DN2$לשאלה$DN2$,בשבינפל"הואמעולם.ראהלאהמתבקשת

לישראלכמזרחית.הייתיואניהמערביתבגזרה
אותי".צריכיםהיולאהםמאמל.מידעהמוןהיה

מעידפר־אקסלנם",שטחאישהוא"אברהם

מזוןתנועה,מבחינתבשטחלחיות"יודעברקת.

היהחיזבאללהבתוככישהותובמהלךומים".

נסראללה.הסןכמומפתה,לדמויותמאודקרוב
כמורגילאישבגילי,הואבבונקר,אצלו"הייתי

כולם".

פחד?"איזהיודעת"את

חיז־בי.חשדו"הסוריםהחגיגה.נגמרהב־98׳

באללה
$TS1$חיזבאללה$TS1$

$DN2$חיזבאללה$DN2$והסוריםאותי,להצילכדיסוריהעדבאו

לבדוק׳.רוציםשאנחנודבריםלנו׳ישלהם:אמרו
והיזבאללההסוריםאצלבכלא.אצלםהייתישנה
לבד,הייתיחיזבאללהשאצלרקדבר,אותוהיו
שלזהכימסודר,סוהרבביתהייתיהסוריםואצל

הםבעינוייםאבללבקר.באוההוריםאזהמדינה,

דבר".אותוהיו

היש־עבורשניםשבעעודועבדשוחררב־09׳

ראלים
$TS1$הישראלים$TS1$

$DN2$הישראלים$DN2$אסורדבריםהרבהעלחיזבאללה.מתוך

זהבידיעתעלמספרהואבסרטאבללדבר,לו

מזכ"לחוסלשבזכותה׳92בפברוארשהעביר
איזהיודעת"אתמוסאווי.עבאסדאז,חיזבאללה

נופליםגדולים"שאנשיםאומר,הואזה?"פחד
רקאםבתוכם.נמצאואניזהאתעשיתיואני
קיים:לאכבראניזהאתעשיתישאניידיהו

לאאחדאףנמצאשאניבמקוםקורה,משהוואם
בכיריםמדישהרבהלאחראותי".להציליכול

לאשמשהולהריחבחיזבאללההתחילוחוסלו,
משפח־עםהחוצה,להוציאוהוחלטב־79׳בסדר.

תו.

$TS1$.משפחתו$TS1$

$DN2$.משפחתו$DN2$הייתהלישראלהועברשבגללהנוספתסיבה

והיומסובכותליותרהפכו"המשימותמקצועית.

כרוךזהכיכישראלי,רקלעשותשיכולתידברים

עליי,לסגוררצוהםאזסודות.הרבהבלדעת
אמכורשלאכדיבארץפהתהיהשלישהמשפחה

מהןלהסגירמסרבאךאומר,הואהסודות",את
בשבתועודלהתחזק.החלבמקבילהמשימות.

זהותאבלבקוראן,מתעמקהיהחיזבאללהבשבי

לו.חשובההייתהלאמוסלמי,אויהודיהאלוהים,
קרובכנסתלביתהתוודעלישראלשעבראחרי
הפךהתגייר,2001ב־ויותר.יותרבולשהותוהחל

היוםישיבה.לבןוהפךהשירותאתעזבלחרדי,

שמואלצפת,שלרבההואביותראליוהקרובהרב

הרבלשעברהספרדיהראשיהרבשלבנואליהו,

הת־אפילושניםארבעלפניז"ל.אליהומרדכי

מודד

$TS1$התמודד$TS1$

$DN2$התמודד$DN2$נכנס.לאאבלהעירייהבמועצתמקוםעל

שהואבליגאמפ,פורסטמיןהוא"אברהם

הן.איתמרהסרטבמאיעליומעידזה",אתתיכנן
מא־הייתלאסיפורו,אתלךמספרהייתי"אם

מינה.

$TS1$.מאמינה$TS1$

$DN2$.מאמינה$DN2$הואאבלמטורפותבסיטואציותהיההוא

הסרט".אתעושהשבעיניימהזהרגיש.אישגם

הסיפו־כלאתמכיריםלאסיני,אומרבבית,

רים.

$TS1$.הסיפורים$TS1$

$DN2$.הסיפורים$DN2$הבניםהכל.עליייודעיםלאשלי"הילדים

היוהםכיבצבא,שהיהמהעלאותימעריצים

עליהםשומעיםשהםדבריםהרבהישבצבא.
נכנסתהייתהלאאשתיגםהראשונה.בפעם

שאלות".לשאוללפרטים

שלישןצילוםלימראהברקתהראיוןבמהלך

עםשחרחרשריריצעירהמבצעיים,מימיוסיני

מסרבאבלהיום,שלמהדמותמאודרחוקשפם,

"אב־כילהגידרקומוכןלפרסום,אותולתת

רהם

$TS1$אברהם"$TS1$

$DN2$אברהם"$DN2$הייתהשלוהפעילותכיחריג,מקרההוא

לוחמיםעושיםלאעשהשהואמהמיוחדת.
בע־חודשביניהםהקשרהמיוחדות".ביחידות

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$בארץ"היינולסיני.מברקתטלפוןשיחת
לאאבלקשראיתולחדשניסיתיחודשים.כמה

שלחגהיהואזזאכי.רקשלו.השםמהידעתי

בעבודהשמח.חגלילאחלהתקשרוצחיערבים

איוב".זהופוליזאכי,היהשצחירקשמות,אין

במילואים"אניברקת,מספראחד","יום
שחור,מישהופהיש׳צחי,אליי:מתקשרתואשתי
ידעהוהיאזאכי׳.אתומבקשענקזקןשחור,ביגוד

יותרעודהיאאזבפעילות,שליכינויזהשזאבי

כן.אותה.שואלאניאברם?לוקוראיםבלחץ.

אותו".תכניסיטוב,

כפאודה?כמדוזאכיאיוםמה,

לי:אומריםבכלל.רואהלאאניפאודה"אה,
אחוז60זהאצלםלהם:אומראניפאודה',׳תראה

האמת".זוכילהוריד,צריךאחוז60ואצלישקר,

שלבנותיושכאשרמספרברקתאחרבמקרה
ביש־החינוךבמערכותמשולבותהיוכברסיני

ראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$הביתה.אליהןמהכיתהילדותהזמינוהן

לומדתשלי׳הבתלי,ואומרתחברהאליי"באה
הכיתהוכלמלבנוןשהגיעהילדהעםבכיתה

אשלחשאניבטוחזהבצפת.שלהלביתמוזמנת

מדובר.במיידעתימידהילדה?׳את

מרצההואאחים.אנחנוחברים,לא"אנחנו

מבוא,פתיחה,נותןאיתו,באואניהארץבכל
עושהאניואזהלידה.עלהסיפוראתמספר
שלו,החרדיהלוקכלעםנכנסהואהשואו.את
וכולםהאבא׳,׳וזהמכריז:ואניפנימה,מתגנב

ואםהמודיעין,קהילתמולגםמרצההואבשוק.

ככההלשון.אתלומשחרראנימסווגתיחידהזו

עליו".שומראני

בפסטיבז,הערביוקרןנזההיזבאללה""האברך

"דוקאביב"
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