
ד אחר ממין אבא על מספר איש־מילואים, שחר, דוי
 הזיות קיבל מהחברה אחד אשר ן■*

 כל את והעמיד אלכוהוליסטיות,
 במשך שלוש כוננות של במצב הבסיס

 אנשים ״ראה" שהוא מפני לילה, חצי
 חשבתי הבסיס, תוך אל לחדור מנסים
 מילואים להיות עומדים לא שאלה

שיגרתיים.
ה ליד ש״שירתה״ זונה, כאשר אבל

אב עלי זרקה שירתנו, אנו שבו בסיס
 שצילמתי מפני האינתיפאדה, נוסח נים

י בפעולה, אותה ת ע ד  שאלה בוודאות י
שיגרתיים. מילואים להיות עומדים לא

בי אחד מילואימניק כאשר לבסוף,
 לספר שעלי הבנתי קבע, לחתום קש

׳.88 בקיץ קרה מה לעולם
★ ★ ★

ביותר, נורמלי באופן התחיל כל ^
 לעזוב נורמלי בכלל שזה כמה עד \ 1

המת בגיל ימים, לחודש המישפחה את
 עם יחד לישון וללכת ,40ל־ מדי קרב

ונו מתקרחים מזדקנים, גברים ערימת
 היחיד שאתה יודע אתה כאשר תרים,

 כמה אחרי אבל כזה, שאינו ביניהם
 להטיל מתחיל אתה במחיצתם שבועות

נעוריך. בקיום גם ספק
 טיפש מנער פקודות לקבל קשה

 לי היה מגיע זאת בכל ואם בנך. בגיל
 בכלא המתגורר אסיר כמו שם, להיות
 שעימו הקצין צדק אולי לרצונו, בניגוד
לי סירבתי שבמהלכו הוויכוח, נערן

לס חייב שצה״ל בטענה במיטווח רות
 אשם אני כי אמר כאשר אטמים, לי פק

לארץ. באתי כי אטמים, לי שאין בכך
 לישון, לי מגיע אז צדק, הוא אם

הנ״ל. המזדקנים עם ולאכול לחיות,
יח במונחים נורמלי היה הגיוס יום
 לבסיס־ הגענו צבאיים. במונחים סיים,
ה את שמכניסים מי צודקים — האם

 ציבעוניות הכי לקללותיהם ״אם" מילה
 בשום לשרת מיוחד רצון שום ללא —

 לנו בישרה שקצינת־הקישור עד מקום,
 עוד היה זה ואזרח. אזרח כל ישרת היכן

חיילים. עצמנו את הרגשנו בטרם
לש עז רצון נתקף אחד כל פתאום

 נשלח. שאליו זה מלבד מקום בכל רת
המפק אחרי המירדף התחיל מהר חיש
 גורלם, מר את לשנות בהתחננויות דים

 שיועדו חבריהם לבין בינם ולהחליף
אחרים. בבסיסים לשרת

החלפות, המון ואחרי היום, בסוף
 יצטרכו שלא מרוצים כל־כו היו הרוב

 שרק ששכחו טוב, לא במקום לשרת
 רצו לא כלל הם לכן קורם שעות כמה

לשרת.
 קטנה בקבוצה עצמי את מצאתי אני

 תפקיד קטן. בבסיס לשרת שנשלחה
 תפקידנו המדינה. על להגן היה הבסיס

ותפקידו. אחד כל הבסיס. על להגן היה
זה. את זה הכירו הקבוצה חברי רוב

 היו לא באזרחות הכירה אומרת זאת מה
מה הכירו אבל ביניהם, מחליפיסימילה

 לא גם אמנם זרים, לגמרי לא מילואים.
 לבלות בוחר היה אחד שכל אנשים
 בצוללת. או בבית־סוהר חודש איתם
 חייבים אז עסוקה, שילדס שברוק אלא

שיש. במה להסתפק
 כמה גרוזים, כמה היו עצמה בקבוצה

 מצרי, אמריקאי, מרוקאי, אחרים, רוסים
 אחד. ופרסי ארגנטיני, הודיים, כמה
פרסי? בלי אפשר איך הרי

 עם בארץ, שנים 15מ־ יותר כולם
 בשפת שליטה. של אחרת או זו מידה

רו עברית, קצת שמענו אבי־אבותינו.
 לרומ־ הדומה מולדבית, גרוזית, סית,
 לרומ־ דומה היא אולי ליתואנית, נית,
אי אנגלית, ספרדית, קצת וגם נית?
להינדית. הדומה ומראתי ערבית, דיש,

 לפרסי היה לא כי פרסית שמענו לא
לדבר. מי עם

★ ★ ★
 בבסיס, לשרותנו השלישי יום ך•

אנ ששני לנו הודיע מהחברה אחד
ש סיפר הוא לבסיס. לחדור ניסו שים
הסתלקו. והם בנשק, עליהם איים

 שנה. 15מ־ יותר לנו מוכר הבן־אדם
 במיפעל מנהל־מישמרת הוא באזרחות

אמין. טיפוס בקיצור, גרול.
 לא היה ליל־הגילשונים מזה, חוץ
לו. האמנו להסתכן? למה אז מזמן,

 כיתת כללית. אזעקה שלוש. כוננות
 מצאנו לא בסוף לעמדות. פיזור כוננות.

 רצינו להאמין. המשכנו אבל אחד, אף
קרביים חיילים שוב נהיה אולי להאמין.
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ם אי לנ מי
ת הזונו

עצ את משכנע מאיתנו אחד שכל כפי
בנעוריו. שהיה מו

 אותו למחרת, קצרה. היתה שימחתנו
 עדה מאיזה חשוב לא ובאמת — החייל

 שהוא בהתרגשות לי סיפי — היה הוא
אשתו. את לראות הביתה, לנסוע חייב

או שאלתי מילואים. למש״ק רצתי
 אבל מיוחדת. חופשה העניק הוא אם תו

מיו כבר היה שלו פתאום?״ מה ה״לא,
תר.

 ומצורת החייל של בעיניו מהמבט
לר התחיל שהאיש הבנתי כבר דיבורו

הת הוא דקות כמה אחרי מהפסים. דת
כך אחר אנחנו?" ״איפה לשאול חיל

 העובדות הזונות על לי סיפר הוא איים,
מקום. בקירבת

 להסבר גרמה שעברה חיילת כל
 ועם לא, זאת עם כן, זאת ״עם בנוסח:

כדאי." לא זאת
 יצאתי סוף־סוף כאשר מכך, כתוצאה

 במסלול התבלבלתי בג׳יפ, לבד לסיור
 מסלול־נחיתה על עצמי את ומצאתי

 נסיעה מסלול על במקום מטוסים של
י ג׳יפים. של

 בן מוזר. בחור היה עצמו המש״ק
 הביא שאביו כר כדי עד מפונק עשירים

 לבסיס־הטירונות יום מדי אוכל לו
מילואים שמש״ק ילדותי כר כל שלו.

 מ־ מאחד בארץ. ביותר הגדולים נות
 כל את לראות אפשר מיגדלי־השמירה

 ציוד הוציא עצמו הקצין הפעילות.
למינ עלה גם והוא לילה לראיית חרום

 על מקרוב לעמוד כדי השמירה, רל
מולנו. המתרחש
 לעמ־ קצינים עלו לא בלבנון אפילו

 ושם קורה, מה לראות שלי דת־השמירה
 אפילו כך. שיעשו הצדקה באמת היתה
 אל להוציאו היה שאסור חרום, ג׳יפ

 הקצין, בליווי יצא הבסיס, לגדר מחוץ
כביכול. השטח," את ״לבדוק
 שאוכל כדי סיפרתי, זה כל את אבל

היה לא זה לא, בלאט. על לכם לספר

זונה. של אוטו זה שטו לבן טובארו בלאט ראיתי ״אתה
 החברים והנה אשתי! הנה ״תראו, פרץ:
 אותם! אהרוג אני איתה! מזדיינים שלי
איתה!״ לדבר הביתה לנסוע חייב אני

 רק ראינו אנו שבו במקום זאת, ובכל
 עם אשתו את ראה מיסכן, הוא, קיר,

 להם לקרוא התחיל גם הוא חבריו.
 אתה מה כבר! תפסיק ״יוסי, בשמות:
עושה?״

 את המש״ק לו החרים הזה בשלב
 מנעול על במישרד אותו ונעל הנשק
 יותר. עוד המיסכן את הלחיץ זה ובריח.
צעק. שלי?״ הנשק ״איפה
 דו״ח כשקיבלנו יומיים, אחרי רק

 אדם בן להבין. התחלנו פסיכיאטרי,
 של שנים 14 אבל לחלוטין, שפוי

 לו וגרמו המוח, את לו המיסו שתייה
נבראו. ולא היו שלא דברים לראות
 לא שאנחנו לגלות מאכזב קצת היה

 אינו ושהאויב קרביים, להיות עומדים
 שוחרר, הוא לבסיס. לפרוץ מנסה

מעניינת. תופעה ואיבדנו
 מה להבין מדי מוקדם עוד היה אז
 שהיו היא האמת בבסיס. מתרחש באמת

 לא אבל הראשון, ביום עוד רמזים לי
להאמין. רציתי

 מש״ק איתי סייר שהגענו, ביום
 חידוש. שום בכך אין הבסיס. בכל סדיר

 לא ועוד שנה, 15 במילואים משרת אני
כזה. מתודרך לסיור זכיתי

 זיונים. על לדבר הפסיק לא המש״ק
הצב־ הדיווח נוהלי את להסביר תחת

 אבל גבו. מאחורי אינגאל׳ה אותו כינה
חרמן. זאת בכל

 בבסיס. מוזרים טיפוסים עוד והיו
 קצי־ עם ורק אך יצאה אחת סדירניקית

בשבו בבקשה. הוכחה? ני־מילואים.
יצ היא שם, לשרותנו הראשונים עיים

 כך אחר שלנו. קצין־המילואים עם אה
ומר חטוף, שבמבט חדש, קצין קיבלנו

 קפל״ד מדים, וקן, על־ידי מוסתר חוק,
לי. דמה ומישקפי־אבק,

פנ בחייה, הראשונה בפעם פתאום,
 נעימה דווקא בצורה הילדונת, אלי תה

 ממש אתה ״היי, מפלרטטת: ומבטיחה,
 האלה!" במישקפיים עב״ם כמו נראה

 לא אתה רגע. ״רק השבתי. ״סליחה?״
בכ אתה מי אז החדש? קצין־המילואים

 להקשיב כלל זכות לי אין כאילו לל?"
 ״אני איתה. לשוחח וחומר קל לדבריה,

 נמצא החדש ״הקצין השבתי, נהג,״ רק
אמ היא ״אה!" לכיוון. והצבעתי שם,״

 היום עצם עד ממני להתעלם ושבה רה,
הזה.

★ ★ ★
י ה־ לכל גרם בעצם מה זאת, בכל ף
 כל למה האלה? המוזרות תופעות 1

לע רק מינוי שקיבל חדש, מפקד־תורן
 בג׳יפ? לסיור לצאת דרש אחד, רב

הלי באמצע קם קצין־המילוא־ם מדוע
 אחרי לסיור לבדו ויצא ושוב, שוב לה

הזו בגלל היה שהכל סבור אני סיור?
נות.

הזו־ מריכוזי אחד ליד נמצא הבסיס

 מהרוסים, אחד היה הוא האמיתי. שמו
הפ שמו רוסית. היתה לא אמו ששפת

 נרשם מקום בכל אבל אבלס, היה רטי
 לו שנמאס צעק והוא כ״אלבס", שמו

כמרוקאי. להיהשב
 הזמר, כמו אלביס, לו קראו חלק

 (זונה), ״בלאט" לו קראנו רובנו אבל
שלו. הדיבור צורת בגלל

 קול לו היה חבית. כמו שמן היה הוא
בצע רק דיבר והוא סופרן, כמעט גבוה,
 אינו ועדיין בארץ, שנה 18 רק קות.

בשפה. שולט
 המפורסם, המיטווח אחרי דוגמה:

 הוא הנשק. את לנקות לנשקיה הלכנו
 ניפ־ אחת, ענקית ביד הנשק את הרים

 שהיה מי ולכל לנשק וצעק באוויר, נפו
 אם־ לא ״אני קילומטר: שני של ברדיוס

 לא אני בלאט! קלאצ׳ניקוף רק אני !16
רו אדום צבא שימשת אני בלאט. יודע
 ־׳קלאצ בלאט שנים וחצי שלוש סיה

ניקוף."
ופ והזענו התאמצנו שכולנו בזמן

ש ראיתי חוטר, והעברנו וניקינו רקנו
שהנ איך ומסתכל בשקט עומד אכלס

 שלו. הנשק את ומנקה מפרק שק
בל לי הודיע הוא לאוזן מאוזן ובחיוך

 בקונצרט־ גם לצעקה נחשב שהיה חש,
 כאילו' ופתאום, קטן!״ ראש ״אני רוק,
 את שינה היטב, אותו שקלטנו הבין

 גדול, ראש אני ״טוף, וצעק: פיזמונו
קטן!" זיין אני אבל

האדום, בצבא נהג היה שנים שלוש

 רצה בג׳יפ. לנהוג ידע לא פתאום אבל
 הזונות, על לשמור? מה ועל לשמור. רק

כמובן.
 באותו לשמור בלאט ביקש לילה כל

 הוא מוקסם. פשוט היה הוא המקום.
 או לרדיו הקשיב ספר, קרא לא לעולם

 במאות מביט היה הוא בשמירה. נמנם
לש שדהרו הקליינטים, של המכוניות

 זונות גם-כמה היו לבסיס. הסמוך טח
 הוא זה על גם משלהן. מכוניות בעלות

לספר. ידע
שם? לבן סזבאח בלאט ראיתי ״אתה

 בגד עם שמה. עומדת זונה של אוטו זה
 לדבר זונה חמש זונה. ראית אני שחור.
שם."

מרגשים. סיפורים מספר היה גם הוא
 בלילה. איש מרביץ בלאט ערס ״שם
 זונה אולי פה. פיפי עושה זונה בא ושם
 עם פעם עלה כשהקצין בלאט.״ גבר

 ה״מכ־ כל את לראות לו ונתן מישקפת
 ברקיע היה פשוט הוא מקרוב, שלו רים"

השביעי.
 בסוף רק בא זה בשמיני? לא למה

המילואים.
★ ★ ★

 בחבורה אחרים אנשים ינתיים, ^
ומ שונות חוויות לחוות התחילו

מההו אחד עם סיירתי אחד יום שונות.
 ליד מעיירת־פיתוח. צנוע בחור דים,
 ובתוכו חונה, ברכב הבחנו הבסיס גדר
 פתאום שיגרתי. בפעולה. וזונה גבר
 ברכיו, על ירד מהמכונית, הגבר יצא

 מין של אינטנסיבית בפעילות והתחיל
אוראלי.

 כבר השעה? ״מה מדעתו: יצא ההודי
 גברים 40 לפקות עם שוקבת היא אז ?2

 ממש זה לה? אוקל הוא איק מהבוקר.
ביוב!" זה שם! ביוב

 שעד גרוזי עם סיירתי אחד ערב
 בג׳יפ. התנסה טרם אלה למילואים

 הגדר, ליד חונה מכונית ראינו כאשר
המת את לבחון כמינהגו, עצר, הגרוזי

 אינו שמשהו גילינו מיד מקרוב. רחש
כשורה.

 בדמות רק הבחנו החונה האוטו בתוך
 בדיקה. שווה זנות? של חדש סוג אחת.

 על מורכב שהיה הזרקור את הפעלנו
 במכונית. היושב את והארנו הג׳יפ,

 מיגדל־ה־ על זרקור כל היה לא אגב,
 להסירו, בבקשה פנו הזונות כי שמירה,

עבודתן. למהלך הפריע שזה מפני
 במהירות הדברים התרחשו זה מרגע

 נוסף בראש שהבחנו הרגע באותו הבזק.
 הדלת נפתחה הקליאנט, רגלי בין מונח

 נשי בלבוש גברית ודמות בחוזקה,
 סופרניות בצעקות ופתחה החוצה פרצה
 מין! סוטי ״אתם בלאט: של מאלה יותר

מסתכלים?״ אתם מה
 ״ומה נדהמתי. מין?״ סוטי ״אנחנו

הרגש זה ברגע אתה?" מה בעצם, את?
 ה־ הגרוזי הצידה. מידרדר שהג׳יפ תי

 הססגונית מהדמות כך כל נבהל מיסכן
 שהזכירה בפתאומיות, מהאפלה שיצאה

 נתן שהוא הנוצרי, ישוע של תחייתו את
 לב לשים בלי משם, להסתלק כדי גאז

אחורי. בהילוך עדיין היה שהוא
 הטובעני בחול לשקוע התחיל הג׳יפ

 צרותינו. תמו לא פה אבל הדרך. שלצד
 קצידקבע בידי נהוג הגיע החילוץ רכב

 הקיר־ לפגוש כבל־הגרירה את שחיבר
 תחת הזינוק, בעת שלנו. הג׳יפ של מי

 שחדירתנו מהחול יצא שלנו שהג׳יפ
ניסיו בשל בינתיים, התעמקה לתוכו
 עצמנו, את לחלץ הכושלים נותינו
 בליווי מהג׳יפ, הקידמי הפגוש נתלש
 ורעש מתכות קריעת של מחריד רעש

 ההיסטרי הצחוק של יותר עוד מחריד
לקצין. שהתלווה אינגאל׳ה, של

 אינגאל׳ה התחיל לבסיס, כשחזרנו
 שהוא באומרו ללחץ הגרוזי את להכניס

 נהיגה על בפנים״ ״לשבת עתיד עוד
 היה העסק בכל מביך הכי רשלנית.

הזו בגלל שנתקענו לכולם ברור שהיה
נות.

★ ★ ★

לק נתנו הזונות הזונות. וב,
*  נושא הטרוגנית מאוד בוצה /

 יום תרצו. אס הדדי, עניין — משותף
לא כדי למיגדל״השמירה, נסעתי אחד
 כל שם ששהו השומרים שני את סוף

 עם אחד הודי שם מצאתי הלילה.
 הם-ניסו היסטריים. חצי שניהם אבלס,
ושני־ בוזמנית, סיפורים שני לי לספר


