
 והתחלתי קמתי הפיצוץ, כשנגמר
 נפגעתי שלא ראיתי עצמי. את לבדוק

 פלו־ חיילי כל כי הבחנתי אז ורק
העמ ליד באוהל שישנו גת־הרפואה

 צעקות: שמעתי מהמיטות. עפו דה,
 איפה ידעתי דוקטור!", ״דוקטור!

 ישן. הוא היכן ידעתי הדוקטור, נמצא
 צבי דוקטור את וראיתי אליו רצתי
 פה היתה אתמול בראש. פצוע בראון
 אותי וחיבקה עלי קפצה היא אשתו

 שהוא מקווה אני אותי. ונישקה
 עדיין שהוא שמעתי יהיה־בסדר,

הכרה. מחוסר
 אפשד

למגוע היה
תי צ  והבאתי לחדר־טיסולים ^

המ״פ. רפי ודוקטור אני אלונקה. 1
 אותו, ומשכנו האלונקה על אותו שמנו י

 מכן לאחר מייד טיפול. שקיבל עד
 ואז הפיצוץ, אזור לעבר הסתכלתי

 לברוח שמנסים מחבלים שישה קלטתי
 ויריתי הנשק את דרכתי הגדר. דרד

לעצור. בערבית להם וצעקתי באוויר,
 והשכבתי אותם שהחזרתי אחרי רק

 בראש כאבים להרגיש התחלתי אותם
 רפי, לדוקטור ניגשתי ובאוזניים.
בי. לטפל ממנו וביקשתי

 ברפואה, מבין שאני מה לפי
 חושבים אנשים התוף. עור לי התפוצץ

 טוב. שומע לא באוזניים שנפגע שמי
 יותר כמה פי דבר כל שומע אני להיפר,

 שואל ואני אלי מדברים אנשים חזק.
 הרגעים צועקים? אתם מה — אותם

 להליקופטר. הציפיה היו ביותר הקשים
 חיילת בלתי־נסבל. היה המסוק רעש

 הזמן כל לי החזיקה טלי בשם נחמדה
 לא אני תחבושות, עם האוזניים את

 לרמב״ם, הטיסה, גם זה. את לה אשכח
בלתי־נסבלת. היתה

 מהדף בראש נפגעתי מזה חוץ
 יכול ולא לשבת יכול לא אני הפיצוץ.
 את ומאבד סחרחורת מקבל אני לעמוד.

 בעזרת בי מטפלים שיווי־המישקל.
 וכדורים וכדודי־שינה כדורי־הרגעה

כאבים. נגד
ראש־ פה היה דקות כמה לפני

בבית־החולים אילוז
יותר!״ ארבעה פי שומע ״אני

 אותי הכיר הוא שמיר. הממשלה י
 משהו. לו אומר אילוז השם מהבחירות.

 בקיריית־גת. גדולה מישפחה אנחנו
אותי. מכיר והוא ליכודניקים כולנו

מגן, דוד קיריית־גת, עיריית ראש
 טילפן לא גם הוא אותי, ביקר לא עדיין

ברכה." שלח ולא
דיבורו קצב את מאט אילוז חד

ת פוחדות אנחנו שר בצורר ל
♦ מ ך תי ג״  שיפרה ורב״ט בן־עמי רו

 מול בבסיס, שנתן את נמו יורב
 בת רותי, בצור. הצבאי המימשל בניין

 מקיבוץ ,19 בת ושיפרה, מלוד ,20
 היו הן בשנתן. בטוחות חשו טירת־צבי

 יאונה לא הבסיס בתור כי משוכנעות,
רע. כל להן

 שאר עם ביחד התעוררו לפתע
 מה על אדיר. פיצוץ לשמע חברותיהן,
 הבנות, במגורי שניה באותה שהתרחש

 חיננית צעירה רותי. סג״מ מספרת
 קצינת־נפגעים כקצינת־חץ, המשמשת

 בצור: בבסיסה תנאי־שירות וקצינת
 ידענו לא אדיר. פיצוץ נשמע ״פתאום

 יש ללחץ. שנכנסו בנות היו קורה. מה
 שקורה שברגע מסויים מקום

 להתכנס אמורות כולנו מיקרה־חרום
 בדיוק לא ונורא, איום רעש היה בו.

 מורגלות אנחנו הולך, מד. ידענו
 היו ימים כמה לפני כאלה. באזעקות

 ידענו לא שוב הלילה. באמצע יריות
 והיו האור כבה גם פיתאום הולך. מה

 מייד כמעט אבל היסטרייה. של מקרים
 מכונית שהיתה לנו כשאמרו התארגנו,

 ממול. בבסיס המיבנים והלכו תופת
 בטיפול עוזרות שאנחנו ברור היה

 היו הבנות הזאת, מהבחינה בפצועים.
 כדי אחת יד עשינו כולנו אחוז. מאה

לחיילים." לעזור
 תנאי־ מש״קית יורב, שיפרה רב״ט
 מספרת: וביישנית. שקטה שירות,

 הם בצור שהוצבתי שמעו ״כשהורי
 להגיד, יכלו הם מה אבל נבהלו. ממש

אני עצמי. על שאשמור ביקשו רק

 נאשו לעיש שמענו בבסיס ישנו ■ורב שיכוה ווב״ט בתמי וות׳ סג״מ
 הבצשים בכינו■ עזה הבנות. שאו עם ויחד התארגנו, הן הפיצוץ. אירע
ילדים כמו בכו שלהן ההודים ואז לטלפון להגיע הצליחו הן בלילה ווה
 אני נקלעת. אני לאן הבנתי לא בעצמי
 די אני חברתית שמבחינה להגיד יכולה
 ממש אני כעת אבל בצור, מרוצה

 רק חששתי פחדתי, לא קודם פוחדת.
 לבסיס, ומהנסיעה הביתה מהנסיעה

 ויצאנו נכנסנו שתמיד מכיוון אבל
 על גם התגברתי איכשהו בשיירות,

פוחדת.״ ממש אני כעת הזה. הפחד
 ״כשסיימתי מוסיפה: רותי סג״מ

 הורי בצור. והוצבתי קצינות קורס
 כדי מאמץ כל לעשות ממני ביקשו
 השבתי רציתי, לא אני בסיס, לעבור

 נחוצה. שאני היכן לשרת שמחובתי
 היה שלי אבא האסון, אחרי כעת, אבל
 לדבר אבוא ׳אני לי: ואמר לחוץ, ממש

 לארץ.' אותך שיעביר שלך המפקד עם
 את לסדר לי שיתן ממנו ביקשתי

 יצא לא האסון ביום לבד. שלי העניינים
 עם עסוקות היינו הביתה, לטלפן לי

 להגיע הצלחתי בלילה רק הפצועים.
ילדים. כמו בכו שלי ההורים לטלפון.

 מכריח לא אחד שאף היא .האמת
 רשאית בת כל בצור. לשרת אותי

 יודעת אני אבל שנה. חצי אחרי לעזוב
 לי יש שם. אהיה שאני חשוב שזה

 ממש אני לעשות. עבודה לי ויש ניסיון
 פוחדת שאני ולמרוח אחריות מרגישה

 פעם אף ביקשתי לא בצור, לשרת
העברה."

 הישמע מרגע שהתרחש מה על
 הנפגעים לפינד ועד הנורא הפיצוץ

 רותי: מספרת לרמב׳ס במסוקים
 שלנו. לבסיס הועבר שנפגע מי ״כל
 בל נשכח לא שם שראינו מה את

 לא עושת אני מה חשבתי לא החיים.
 אפילו רואה, שאני לזוועות התייחסתי

 גופות כל אותי, זעזעו לא הגוויות
 לי והיתה באוהל, הונחו החללים
 את לשכוח זמן הרבה לי שייקח הרגשה

 בבסיס ההוא שישי ביום עיני שראו מה
בצור."

 ״החגדים
',מתו שלי

ת ***יפרה ד מ  דמעות הצר. מן עו
 מדברת והיא גרונה את חונקות **

 כל שוכחים לא כאלה ״דברים בקושי:
 ניסיון, כל לנו היה שלא אנחנו, החיים.
 לא הפצועים. למען הכל את עשינו

 יהיה שהכל לדאוג רצינו רק חשבנו,
 כל ובכו, מקור רעדו הפצועים בסדר.
 *איפה הזה: הבכי את אשמע אני החיים

 שלי׳.״ החברים איפה שלי, החברים
 אותם כשביקרתי ״היום, רותי:
 מהם כשאחד הלב לי התרחב ברמב״ם,

שכיסית את זו ׳חמודהל׳ה, לי: אמר

 את זו עצומות? בעיניים כשהייתי אותי
 מאחד עברנו הדם? את לי שניגבת

 להרגיע: ניסינו שפתיים, ניגבנו לאחד,
 בכו והם בסדר,׳ יהיה בסדר, ׳יהיה

 שלנו החברים בסדר, יהיה ׳לא ואמרו:
 כואב, כואב, — צעק אחד פצוע הלכו.׳

 אמר: והוא כואב, איפה אותו שאלתי
 קשה היה מתו.׳ שלי שהחברים ׳כואב

 ניקינו שפתיים, ניגבנו אותם, להרגיע
 האוזניים את ואטמנו אותם כיסינו דם.

 די היה זה באוזניהם. שנפגעו לאלו
 פונו, שהם אחרי יום, אותו כל מפחיד.
 ללכת פחדתי פסקה. לא הפחד תחושת
 הרגשה לי היתד, למיקלחות. אפילו
 מחבל איזה לבוא יכול רגע שבכל

 הגדר. את לעבור הבעיה מה בי. ולפגוע
 רק מפרידה הכביש ובין שכינה הזו,

עפר?״ סוללת
 לנו, קרה מה יודעת ״לא שיפרה:

 כזאת, שאננות של אווירה למין נכנסנו
 היה שהכל בגלל אולי בטוחים, הרגשנו
 לבנות התחילו סרטים, ראינו שיגרתי.

 להקות של מופעים הביאו מועדון, לנו
 כזאת, שאננות מין בנות. למגורי

 לא אני הזה, הנורא האסון ופיתאום
לשיגרה." כעת נחזור איך יודעת

 לשיגרה. לחזור קשה ״יהיה רותי:
יקרה רגע שכל פוחדת ממש אני

 המיקרה לא שזה לגמרי לי ברור משהו.
 שפיגועים בטוח כמעט והאחרון. השני
 מי נכון, קבע. תופעת יהפכו כאלו

 אף מכריחים לא עוזבת, לעזוב שרוצה
 יש זה בגלל ואולי בצור לשרת אחת

 ברגע בבסיס. בנות של גדולה תחלופה
 המפקד בעיה, יש חיילת שלאיזו
ארצה." אותה מעביר

 אחרי כעת, אם נשאלות כשהן
 משיבה מצור, לעבור תבקשנה האסון
 ללכת חושבת ״אני שיפרה: רכ״ט

 כעת. לעזוב אבקש לא ולכן לקורס
 אבקש, אם משנה זה מה מזה, חוץ

 מאמינה אני אחרת, בת תבוא במקומי
 משהו לי שיקרה גורלי זה אם בגודל,

מצור,״ לעבור אבקש לא יקרה, אז
 את לעזוב אבקש לא ״אני רותח

אני גם תפקידי, את שאסיים עד הבסיס
 הדגשתי עכשיו עד בגורל, מאמינה
 אפחד שכעת יודעת אני בבסיס, בטוחה

 עצמו, בבסיס גס בטוחה לא וארגיש
 כמה תוך תעבור בטח ההרגשה אבל

 לא שאני שלי לחברות אמרתי ימים.
 וכסו במסוק. אלא הבסיס, את עוזבת
 מתרגלים בשיירה. היום עזבתי כלום
 ומתפללת בצור נשארת אני מצב. לכל

 מה כל זה בשלום. השרות את שאעבור
תלקוות.״ לי שנשאר רי שי ש י

 פוקדות מיטתו את מעט. לנוח ומבקש
 קצינת־הנפגעים חינניות, חיילות שתי
 תנאי־שירות ומש״קית ברעמי רותי

 שמח הוא מתרגש. אילוז יורב. שיפרה
 ראיתי הבאלאגן כל ״בתוך לקראתן.

 עשו לפצועים, עזרו הן הבנות. את
ניפלאה." עבודה

 בסדר הכל אם אותו שואלות הבנות
 מבקשת האחות למשהו. זקוק הוא אם

 הוא שלו. ארוחת־הערב את לו להגיש
 להאכיל צריך בעצמו, לאכול מתקשה

שכב פה, הולך באלאגן ״איזה אותו.

 ללכת ביקש הוא אחד. חולה לידי
 לא חדר. אותו שיעבירו ביקש הביתה

 שלי המבקרים בלחץ לעמוד היה יכול
 אומר הוא אמצעי־התיקשורת,״ ולחץ

בחיוך.
 קורה היה לדעתו, מה, נשאל כשהוא

 הוא המתאבד, בנהג יורה היה לא אילו
 ואינני בעל־מיקצוע לא ״אני עונה:
 דעתי, לפי אבל בוודאות, לענות יכול

 הוא הפיצוץ, לפני נהרג היה לא הוא אם
 במיבנים, החבר׳ה כל את הורג היה

חי.״ משם יוצא היה לא ואיש

 מה על צל״ש לו מגיע לדעתו האם
 חיוך פניו על מעלה אילוז דוד שעשה?
 צל״ש, זה ״מה בהומור: ועונה שרמנטי

 לי יתן מה יודע לא אני כסף? זה
 מראש אותי ישאלו אם אבל הצל״ש,

 שאני חושב אני צל״ש, רוצה אני אם
מסכים.״
 ביותר החזקים הדברים אחד
 מהרגעים אילה לדוד הזכורים

 התנהגותו היא בחייו, ביותר הדרמתיים
 בהגה החזיק הוא ״ המתאבד: הנהג של
הירפה." ולא האחרון לרגע עד

 לדעתו היה ניתן אם נשאל כשהוא
 לדעתו ננקטו ואם המתאבד, את לעצור
 משיב: הוא זהירות אמצעי מספיק
 קוביות ארבע היו לבסיס הכניסה ״לפני
 מנת על בזיג־זג מסודרות שהיו בטון,

 את לעבור כלי־רכב כל על להקשות
 במקום היתה שאם טוען, אני המחסום.

 נעצר היה הנהג בטון־אחת, קוביית עוד
 היתה אחת בטון קוביית עוד בחוץ.
 עוצר הייתי האסון. את למנוע יכולה
 על אותו והורג השער לפני אותו

המקום!"
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