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הגדולה

 היה והוא שקט לא לילה כל לי לחסוך רצה
 בקיבוצי תפוחים קוטף שהוא לי מספר

 נמצא שהוא ידעתי זאת בכל אבל הגליל.
 יהיה הוא מילחמה תפרוץ שאם כזו, ביחידה
הלוחמים. בראש
 שלו הצוות עם רז היה המילחמה ערב

 לקראת הארץ. בדרום בחופשת־שיחרור
 עבר רז לצפון. בבהילות נקראו הם שבת

 שהוא הבטיח שבו פתק והשאיר אצלנו
 ימי־ שבוע. כעבור השישי ביום יחזור

בפחד עלי עברו הראשונים המילחמה

 כמו היינו, רז. עם גלויות שיחות לי היו
 ששירותו קיווינו אחד. בראש שאומרים,

 אוגוסט, בחודש להסתיים שעמד הצבאי,
 קיים היה ־החשש מילחמח. בלי יסתיים

 לצאת עמד שצד,״ל ידעו שהכל משום
השנה. פעמים כמה בלבנון למילחמה

 שסיירת לי נודע רז של נפילתו אחרי
 זמן התאמנה השתייך, הוא שאליה גולני,

 התבדחו וביחידה הבופור כיבוש על רב
 הכבוש. הבופור בלי ישתחררו לא שהחבר׳ה

אותו, ואוהב מאוד לו דואג שאני שידע רז,
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 שעל גידה כאשר מזעם רתח יעקב אבירות. ללא נכבש שהמקום שר־הביטחון
הנוסח. את להחליף מבקש והוא הגליל״, שלום ב״מיבצע נפל שבנו נרשם המצבה
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 ומרי־ זעמם את שהביע השלט עם בהפגנה הראשונה בשורה ניצבו השניים הבופור.
 נגד סיסמות לצעוק והחל לידם מהימין מפגין נעמד ההפגנה סוף לקראת נפשם.

הנסער. המפגין עם לריב לשלא כדי הכיכר לפינת זזו גומרמן בני־הזוג שלום־עכשיו.

 בד,פ־ דומה שלט :ישא לא עולם **
 להפגנת שבאו בני־זוג בישראל! גנה י■'

 בלבנון חמילחמה המשך נגד עכשיו שלום
 זועקת כרזה ובידם הראשונה בשורה עמדו

 את רצחתם ורפול, שרון ״בגין לשמיים:
בני.״

 בהם רואה אני אש״ף, לוחמי עם ויכוח לי
 מי עם ויכוח לי יש רצחניים. לוחמים
 את ששולח שלי, המימשל להיות שאמור

 מנחם אם למילחמות. אחרים ובנים בני
 מימיהם הריחו שלא אחרים, ושרים בגין
למיל־ לצאת רוצים שריפה, אבק של ריח

 המילחמה שהיתר. כפי פוליטיות, חמות
 ושלא ובניהם, הם זאת שיעשו האחרונה,

בני. חשבון ועל חשבוני על זאת יעשו
 יתחילו אחרים שהורים כדי היא מחאתי

 החובה מוטלת שעליהם ושידעו לחשוב
בניהם. חיי על לשמור

 בני, רז, של השירות תקופת כל במשך
 איננו, שהוא עליו לומר עדיין יכול שאיני

 שאחרי האמת, על אודה ממילחמה. חששתי
 עם שלום הסכם על חתם בגין שמנחם

 בשבילי גדולה הפתעה היתד. זו מצריים,
כאשר אך עליו. דעתי את לשנות והתחלתי

 כיבוש על בקרב נפל גוטרמן רז
 הוריו, למילחמה. השני ביום הבופור

 אזרו העוגן, מקיבוץ גוטרמן, ויעקב אני
 לכיכר־מלכי־ באו כושלות ובברכיים עוז

 ששלחה הממשלה נגד להפגין כדי ישראל
 את ביניהם למוות, צעירים 300ל־ קרוב
 חסרת־תכלית. במילחמה בנם,

 גוטרמן: יעקב סיפר
 שום ראיתי לא כי הזה השלט עם יצאתי

 צריכה היתד, מדינת־ישראל מדוע סיבה
יש ולשלוח אש״ף עם להפר־הפסקת־אש

ראיתי לא להיהרג. כל־כך רבים ראלים
 משר־ ססבריס מקבל בגין, מנחם ראש־יהממשלה,

במסוק במיוחד בא באשר שרון, אריק הביטחון,

נגיו ו מנחם אשר בגינעה - צנא׳
שלה זצלול 1 הפסגות־ מ״אהיו התפעל

 שקט מגבול למילחמה לצאת סיבה שום
 אין רצח. בני של בהריגתו ראיתי כל־כך.
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 החשש לשר־הביטחון, התמנה שרון אריק
מוחשי. ויותר יותר נעשה ממילחמה

 סיירת לוחמי בדם ספוגה שהי׳תה האדמה על קודם־לכן. אחדות שעות שנכבש למקום
צלול. בבופור והאוויר נשימה עוצר שהנוף בגין ציין מיותר, בקרב שנהרגו גולני,


