
בשבילם
אלפיצועדיםשניםששכבר

לאורךחודשייםשלבמסעאנשים

שעושיםכאלהישישראל.שביל

מהצועדיםחלקכולו,המסעאת

אחדיםקסעים,כמהרקעושים

מאורגנות.בקבוצותאחריםלבד,

לזכרםהיפהישראלבארץטיול

חבריו72ו־אפנראביהלוחםשל

המסוקיםבאסוןשנהרגו

חלוץדינה חלוץדינהמאת

פארקמדשאותאתשגדשההעליזההמטייליםנוצת—^

המצערותהנסיבותאתבמאוםהסגירהלאהירקון

האחידותהחולצותרקהזה.למקוםאותםשהובילו

ישראל״בשבילנפגשים״אב״יהכיתובעםשלבשו

באסוןשנהרגוחבריו72ו־אפנראבישללזכרוו״צערה)מלפנים(,

אמרו)מאחור(האיבה"פעולותונפגעיצה״לחלליהמסוקים,

פה.עושיםהםמהבשמם

צעידהשלכשחודשההר,אתוכבשוהמדבראתשחצואחרי

אביב.לתלהחבורההגיעהלפניהם,חודשועודמאחוריהםכבר

״אור־במדרשתקבוצותמנחת(,61אפנררעיהעומדתבמרכזה

נים",

$TS1$,"״אורנים$TS1$

$DN2$,"״אורנים$DN2$ארץאתברגללכבושהרעיוןאתהגויוסיובעלהשהיא

אבי.בנם,נהרגשלמענההארץישראל,

שלההולדת"יוםרעיה.מספרתיוסי״,שלמיוזמההתחיל"זה

אנחנואיךוחשבנוקל,להיותהולךלאשזהידענוהתקרב,אבי

שבילעלטיולשנעשההציעיוסיהזה.היוםאתלצייןהולכים

הזמןעכשיואליהם.תצטרפולכו,
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הזאת״הארזוופנר.רעיה

היינולאללבו.קרובההייתה

טובהדרךו\ללחשוביכולה

אותו״להנציחכדייותר

כיבאסון,הנופליםשארולזכרלזכרוישראל,

שםהיוישראל.ארץשלמפההםהאלההנופלים

שנתחילהציעיוס־אילת.וערעםממשגבחיילים

גרמהםשמישהובמקוםשנעבורפעםובכלבאילת,

ההליכה".יוםאתלונקדישבו,

המוני?כךכלנהיהזהאיד

לושיהיהידענולאעודשאזהראשון,"למסע

פר־וגםאב־,ושלשלנוהבריםהרבההזמנוהמשך,

סמנו

$TS1$פרסמנו$TS1$

$DN2$פרסמנו$DN2$אות־מכיריםשלאאנש־םבאינטרנט.זהאת

נו

$TS1$אותנו$TS1$

$DN2$אותנו$DN2$לפעמיםהדרךכללאורךלאטלאטהצטרפו

הראשוןבמסעאחד.ליוםרקלפעמיםכולו,למסע

250עםבדןוסיימנובטאבה,אנש־םשישההתחלנו

לאספונטני,באופןבכוונה,לאכמעטקרהזהאיש.

ככה.יתפתחשזהבכללחשבנו

באיזשהוכיהזה,המסעעםנפלאדברלנו״קרה

כשהחלטנואבי.אתממשיךזהמקום

בשםעמותההקמנוזה,אתלמסר

ישראל'בשבילנפגשים׳אב״י

שלתיבותראש־גםשזה

פנובהמשךביחד׳.׳אפשר

וביקשופיוס׳מ׳צואלינו

הצטרפוכךואחרלהצטרף,

הטבע׳להגנת'ההברהגם

שה־באורנים,והמחרשה

כניסה

$TS1$שהכניסה$TS1$

$DN2$שהכניסה$DN2$למסע.התוכןאת

מקיימיםאנחנויוםמד־

שלבנושאהרצאהאוסדנה

הש־במהלךכ־לבבות,קרוב

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$לטבעהיציאהאיךראינו

אנש־ם״.בץחומותלהפיליכולה

בא־הנופליםשארשלהמשפחות

מון

$TS1$באמון$TS1$

$DN2$באמון$DN2$ליוזמה?הצטרפו

מש־שבלמהרנוראלמדנולא.וחלקכן"חלק

פחה

$TS1$משפחה$TS1$

$DN2$משפחה$DN2$לאהמשפחותולרובאחרת,בצורהמתאבלת

לזה".אנרגיההייתה

כולם.אתבמסעמנציחיםאתבלאתובבל

אנ־שבובוקר׳'מעגלפותחיםאנחנובוקר״בכל

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שלזכרםהמסוקים,באסוןהנופליםאתמזכירים

להצטרףרוצהמישהואםיום.כאותוצועדיםאנחנו

מחמןהואהזה,לאסוןקשורשלאנופלשללזכרו

למשל,במעגל.עליולדברואפילואותולהזכיר

שללזכרוענק־תהמולהאלינוהצטרפהמזמןלא

השנ־־ה.לבנוןבמלחמתשנפלגומז,דנ־הט״ס

אחו־מבוגרת,א־שהאל־נושהצטרפהשנההייתה

תו

$TS1$אחותו$TS1$

$DN2$אחותו$DN2$שנהשכלואמרההעצמאות,ממלחמתחללשל

האחרונההיאכילבד,לגמריאזכרהלועורכתה־א

מא־שלקהללההיהופתאוםממשפחתה,שנשארה

תי־ם

$TS1$מאתים$TS1$

$DN2$מאתים$DN2$ואיךאחיההיהמ־ממנהששמעואיש,ומשהו

שלאמשהוזהעצומה.התרגשותהייתהנהרג.הוא

עלשמחיםואנחנוככה־צאזהאבלאליו,התכוונו

זה".

דןועדמאילת

המ־אתשחוצההליכהנתיבהואישראלשביל

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$ביתועדבצפוןדןמקיבוץק״מ,940לאורך

בשנתשנחנךהשביל,בדרום.אילתשרהספר

ברשתהכותרתגולתאתמהווה1995

שיזמההארציתהשביליםסימון

עלהטבע.להגנתההברהויצרה

בעמקשעוברהזה,השביל

וב־בכפרמתפתלובהר,

עיר,

$TS1$,ובעיר$TS1$

$DN2$,ובעיר$DN2$ומדבריערותחוצה

מדיצועדיםלים,ונושק

חלקםמטי־לים,אלפ־יום

אחת,בבתזהאתעושים

קטעיםהולכיםחלקם

זמן,להםכשישקטעים

בקבוצותחלקםלבד,חלקם

מאורגנות.

שרעיההשישיתהשנהזו

הזה,מסעהמטייליםבראשצועדת

באילתשהתחילוק״מ,500כ־ואחרי

שבצפון,דןבקיבוץפסחאחרילהסתייםואמורים

פניה.עלניכרתהעייפות

הרישלהמסלולקטע־בעיקרפשוט,לא"זה

כיבמדבר,שהתחלנוטוב״אבלאומרת.ה־אאילת״,

ונעשיתמתגבשתהקבוצהושםלברוח,לאןשםאין

חבורה״.

קודם?ידעתשלאהארץעלגיליתמה

הראשונהבפעםלמשל,יפה.אדץלנו״שיש

׳חדרה,אמרת־חנה,ופרדסחררהלאזורשהגענו

דרךעוברהשבילאבליפה?׳,להיותיכולכברמה

פשוטמקוםוזהה־םעדאלכסנדרונחלחררהיער

הראשון,״למסע

ידענולאעודשאז

המשך,לושיהיה

הרבההזמנו

ושלשלנוחברים

פרסמנווגםאבי,

באינטרנט.זהאת

שישההתחלנו

בטאבה,אנשים

עםבדןוסיימנו

קרהזהאיש.250

בכוונה,לאכמעט

לאספונטני,באופן

שזהבכללחשבנו

ככה״יתפתח
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אביבי,התלהקטעגםאבללהאמיןקשהיפהפה.

הואאביב,תלבנמלונגמרהירקוןבפארקשמתחיל

משמאל".והפארקמימיןהירקוןעםמרהיב,פשוט

שה־נח״לבגרעיןהכירההיאבעלהיוסיאת

קים

$TS1$שהקים$TS1$

$DN2$שהקים$DN2$בקיבוץהתגוררוהםעלומים.הדתיהקיבוץאת

140איקיבניהם:ארבעתנולדוובושנה,25במשך

אחרי(.26ודור21כגיל)שנהרגאבי(,38גלעד

מספקיםלאהקיבוץשחיירעיההרגישהמאהרבע

טבעון.לקרייתועברהעזבהוהמשפחהאותה,

הרגשת־לאאבלבקיבוץ,מאודטובלי״היה

מספיק

$TS1$הרגשתמספיק$TS1$

$DN2$הרגשתמספיק$DN2$,הייתימורה,״הייתיאומרת.היאמאותגרת״

ומהחינוךועדתתרבות,ועדתרכזתוגםאקונומית,

אזתיאטרון,אהבת־תמידל־.הספיקלאזהלא.

והוראתבימויללמודללכתמאוחרבג־להחלטת־

הייתישניםשלושהקיבוצים.בסמינרתיאטרון

כשסיימתיבחוץ.עולםשישוראיתילקיבוץמחוץ

ליהיוחוזרת.לאאנישלקיבוץהחלטת־ללמוד

בסוףלהישאר.רצההואכ־יוסי,עםויכוחיםהרבה

מתארתאתניסיון.לשנתלבדאעזובשאניהחלטנו

הרבהסיפקנובקיבוץ?הלכורינוניםאיזהלעצמך

ועזבנו".התרכךיוסישנהאותהבסוףרכילות.

לדרמה,כמורהעבודהמידמצאהרעיה

בחב־ככלכלןלעבודהחלכלכלה,שלמדויוסי,

רת

$TS1$בחברת$TS1$

$DN2$בחברת$DN2$מהשקט,מבסוטיםנורא״היינוגדולה.בנייה

לישהיוהדברים״אחדאומרת.היאמהאנונימיות׳/

כולם.בחייכולםשלהמעורבותזהבקיבוץקשים

שנ־ם.חמשנמשךהזהוהטובבטבעון,טובלנוהיה

האסון״.לנושקרהעד

ילדיםארבעהלייש

אב״,החיילהבןשלמותושלהם,הפרט־האסון

כש־פה,שקרומהמחריריםלאומילאסוןגםנחשב

73

$1ST$73$1שכST$

$2ND$73$2שכND$נהרגובלבנוןידםלמוצב־בדרכםשהיולוחמים

דפנהה־־שוביםבאזורמסוקיםמהתנגשותכתוצאה

בפ־ב־א־רעהאסוןהעליון.שבגלילישובושאר

ברואר

$TS1$בפברואר$TS1$

$DN2$בפברואר$DN2$1997אמורהיהשאב־לפנ־בד־וקשבוע״ם

היפים,בנ־העלהתאבלהשלמהמדינהלהשתחרר.

ומתחתהע־תונ־ם,דפ־מעללמחרתח־־כושפניהם

הכרי־הממשלהז״ל.והתוארשםדרגה,תמונהלכל

זה

$TS1$הכריזה$TS1$

$DN2$הכריזה$DN2$לאומי.אבליוםעל

73שלתמונותוראיתיהעיתוןאת״כשפתחתי

מההאלה,האנשיםאלה״מ־לעצמיאמרת־חללים,

חלקלהיותרציתי״לארעיה.נזכרתולהם?:״,לי

שלנושהח־יםהבנתימידאבלהזאת,מהמשפחה

שלהזאתהתוויתאתרציתילאלתמיד.קשור־ם

שבאוזוכרתאניעליי.שירחמורציתילאהשכול.

ואניולנחם,להזדהותכד־שכוליםהוריםלשבעה

מישהוכאילוהרגשתיאותם.לראותרציתילא

צריכהאניועכשיואחרת,לפלנטהבט־לאות־־רה

כ־נושמים,איךהולכים,איךשם,ח־־םאיךללמוד

העולם

$TS1$כהעולם$TS1$

$DN2$כהעולם$DN2$חדש".עולםבעבור־והתחילל־התהפך

ממד?חלקהיאהזאתשהתוויתקלטתמתי

זה.עםליקשהעדייןאבלכמובן,מאור,״מהר

מני־מיליוןעושהאניחרש,למקוםמגיעהכשאני

פולציות

$TS1$מניפולציות$TS1$

$DN2$מניפולציות$DN2$עלכשמדבריםלרחמים.להגיעלאכרי

אומרתאניותמידאטומיללחץנכנסתאנ־ילדים,

ארבעה״.ל־שיש

איננו?מהםשאהדלצייןבלי

כש־המבטאתמזההישראנ־מה?בשביל"לא,

משנ־ם

$TS1$כשמשנם$TS1$

$DN2$כשמשנם$DN2$׳המסכנה׳.תוויתאתשמיםההתייחסות.את

המקוםעםשל־ההשלמהמחוסרחלקזהמטר־ף.זה

נמצאת".אנ־שבו

אחריהחדשיםהחייםאתמתחיליםאיד

השבעה?

לחיות.שנמשיךבשבעהכברלעצמנו״הבטחנו

שכולםאחר־אחרערבאותנואסףשיוס־זוכרתאני

באותוניפול׳.לא׳אנחנולנוואמרהלכו,
קיץ

תכ־

ננו

$TS1$תכננו$TS1$

$DN2$תכננו$DN2$רקחיכינובאפר־קה,לטיולהמשפחהכללצאת

עלשאנחנוהחלטנוערבובאותואבי,שללשחרור

זהאתח־־ביםשאנחנו־רענונוותר.לאהזההטיול

שלו,טובהכ־החבראתלקחנואביבמקוםלעצמנו.

מדהים״.טיוללנוהיהאבלובכינו,טיילנו

בטענות?נבואלמי

ברא־הק־רה,ועדתצה״להקיםהאסוןבעקבות

שותו

$TS1$בראשותו$TS1$

$DN2$בראשותו$DN2$לשעבר,האווירח־לומפקד)במיל(האלוףשל

נגדאישיותמסקנותכללושהמלצותיהעברי,דוד

המבצעיםקציןנגדהיסעור־ם,בט־־סתבכירים

נוף.תלהאווירחילבסיסמפקדונגדהצפוןפיקוד

האווירחילעלשכעסההוריםקבוצת"הייתה

הגיעאחד״יום

הנח״למח״ס

ואביטלו,למוצב

והיהבפיקודשבור

המח״סמגולח.לא

למהאותושאל

אזמגולח,לאהוא

פה'יטענה:הוא

איןעבודה,הרבה

אבללהתגלח,זמן

אותיתחליףאם

דקות,כמהכאן

אתגלח/אני

המום,היההמח״ס

איתרזרםאבל
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בדרךללכתלאהחלטנואנחנואבלאשמ־ם,וחיפשה

מהלדעתרצ־תישלא"לארעיה.אומדתהזאת״,

נורא,למקוםאות־ייקחשזה־דעת־אבלשם,קרה

אתלתתצריךשהיהמ־לתחתית.אותייודידשזה

למיאזנהרגו,שטעוהטייסיםהדין,אתנתןהדין,

פשלות,היושלאלדאגידלאאנ־בטענות?נבוא

זה״.עלששילמואנשיםהיואבל

אותך?סיפ?וזה

כילעניין,נכנסתלאשאנ־החלטת־יודעת.״לא

תוקעשזההרגשת־מקום.לשוםאות־מוביללאזה

כמונ־.הרג־שש־וס־שמחהאנ־אות־.ומעכבאותי

ולהתגבר,לשרודאחריםלהור־םשעוזרמהזהאם

שלו״.והדרךאחרכלבםרר.זה

כועסת?לאכבראת

מתחפרתלאאניאבלכועסת,שאני״בוודאי

שלי".למנועהכעסאתהופכתלאאנ־שם.

המ־אמון״עמותתאתהקמתםבעצמלמה

סוקים״?

"התחלנו

$TS1$המ"התחלנו$TS1$

$DN2$המ"התחלנו$DN2$המסוקיםאסוןשהוריבעיתוןלקרוא

מדברמישהו'רגע,ואמרנו:בכה,ואמרוככהאמדו

מילהחליטכר־אסיפהלעשותהחלטנובשמנו'.

אתלהנציחהולכיםאנחנוואירההודיםבשםידבר

הםשבובמקוםאותםשגנצ־חברורלנוהיההבנים.

כ־דפנה,קיבוץעםבע־ותה־ואבלבמסוקים,נפלו

המ־נהל

$TS1$כהמנהל$TS1$

$DN2$כהמנהל$DN2$שהםהשטחעלפיצו־להםלתתהסביםלא

בסופואבלשנים,ששלקחזהלנו.לתתאמוריםה־ו

התנ־קראוןרניוהפסלהשטח,אתקיבלנודברשל

דב

$TS1$התנדב$TS1$

$DN2$התנדב$DN2$האנדרטה".אתבעבורנולעצב

הנצחהאתרבלבממוקמתהיפהפייההאנדרטה

שמותחקוקיםשבתוכהבריכההאתרבמרכזמרשים.

כולםבמוות״כידרגות,ללאבזלת,באבןהנופלים

שביליםמתפצליםמהבריכהאומרת.ה־אשווים",

קדמירוטורבצורתמרשימים,אבןפסל־73שללגן

אדומות.כלניותפורחותשביניהםמסוק,של

ארםבנ־ה־והחלליםשכלהואהמרכז־"הרעיון

ולכןמשלו,אישיותישאהדלכלזאתועםשוו־ם,

לנוחשובהיהבנוסף,שונות.בצורותאבנ־םשתלנו

במים,חרש־םח־־םיפעמווהזיכרוןהמוותשבתוך

ביניהם״.ששתלנוובכלניותירוקהבצמחייה

הג־עהאסוןחלל־לזכרשלהכשהמסעלאחרונה,

השחיתושאלמוניםלרעיהנודעהנגב,מבואותאל

לגנובכריהזכוכית,לוחותאתופירקוהאנדרטהאת

השל־־המקוםאתשפקרושמטייליםמטבעותמשם

כו

$TS1$השלכו$TS1$

$DN2$השלכו$DN2$.לבריכה

כמהשבשבילעצובכךכלזהבהלם.״הייתי

אםאבל,כזה.באתרפוגעמ־שהושקל־םעשרות

כלבשבילכזהדברעושהשמישהולמצבהגענו

ל־אץכחברה?עלינואומרזהמהכסף,מעטכך

מושג

$TS1$למושג$TS1$

$DN2$למושג$DN2$שוםלזהאיןאבלהזה,הנוהגהגיעמאיפה

׳נאשלטשםנשיםבסוףאוליוהנצחה.לזיכרוןקשר

כסף׳".לזרוקלא

המשפחות?ביןנוצרקשראיזה

להיותהפכנוכורחנובעללמי.מ־בץ״תלו־

הדוקיותרקשראיתםשישכאלהישאבל'משפחה',

בקשראנ־כולם,אתמכ־רהאנ־שפחות.כאלהויש

שלרוחבחתךאנחנואחרת.אוזוברמהכולם,עם

אנ־ישדרוזים,ישברואים,ישהישראלית,החברה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$,כלועירוניים,ק־בוצנ־קיםחילוניים,דתיים

לאאחרת.מתאבלאחרוכלאחרממקוםבאאחר

שמחבר".מהישתמיר

מביניהם?חבריםלדיש

ושוליסבא,מכפרשר״במןרותילמשל״בוודאי,

היהמועלם,משהאלוףסגןשלה,שהבעלמועלם,

בהתחלהשלי.מאורטובותחברותהןהרכס.מפקד

שכולים,הוריםשלהזאת,בחברהלהיותרציתילא

יכו־אנ־איתןנוח.מרגישהאנ־שאיתןגיליתיאבל

לה

$TS1$יכולה$TS1$

$DN2$יכולה$DN2$,לש־פוזות,לעשותלהתאמץ,צריכהלאלנוח

מור

$TS1$לשמור$TS1$

$DN2$לשמור$DN2$מרגישה".אניאיךבדיוקיודעותהןפסרה.על

האסון?בעקבותשנעלמוחבריםהיו

הטו־החבריםבמבוכה.אנשיםלעשות.מה"אץ

בים

$TS1$הטובים$TS1$

$DN2$הטובים$DN2$,לאהםשנעלמו.כאלהשהיוכמובןאבלנשארו

תגי־׳אללהםאומרתואנילהגיד,מהתמידיודעים

רו

$TS1$תגירו$TS1$

$DN2$תגירו$DN2$כזה׳".ברגעתעזבואלתבואו.אבלדבר,שום

תוכניותהמוןלוהיו

הואמלבנון,לחברתושלחשאביהאחרוןבמכתב

הח״ם,אתלטרוףהולךאנימפהיוצא"כשאניכתב:

יהיה".מהלרעתאפשראיפעםאףכי

תו־המוןלווהיולהשתחררכבראמורה־ה"הוא

בניות",

$TS1$,"תובניות$TS1$

$DN2$,"תובניות$DN2$היסטוריה,ללמודהתכוון"הואאמו.מספרת

הע־אתראההואבאוניברסיטה,ופילוסופיהספרות

תיד

$TS1$העתיד$TS1$

$DN2$העתיד$DN2$כדכללזה,חיכהכדכלהואבאקדמיה.שלו

שכראפילוהואשלו.הח״םאתלהתחילכבררצה

כברהואהשחרוראחדישמידכדיאביב,בתלרירה

מסודר".־ה־ה

אנחנובוקר״בכל

אתמזכירים

באסוןהנופלים

שלזכרםהמסוקים,

באותוצועדיםאנחנו

רוצהמישהואםיום.

טללזכרולהצטרף

קשורשלאנופל

הואהזה,לאסון

עליו.לדברמוזמן

מזמןלאלמשל,

אלינוהצטרפה

לזכרוענקיתחמולה

גומז,דניהטייסשל

במלחמתשנפל

השנייה״לבנון

לנו"קרהנר.ויוסירעיה

הזה"המסעעםלאדבר
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היה?הואבןאיזה

היהבאמתהואאבלמאוד,מיוחדהיהשלהשהילדאומרתאמא״כל

כפ־דברשוםקיבלולאשאלותשאלתמידלחקור,לקרוא,אהבמיוחד.

שוטו.

$TS1$.כפשוטו$TS1$

$DN2$.כפשוטו$DN2$אותו.שימרחומוכןהיהולאדברכללהביןרצהכזה,פלסףה־ההוא

פחדת־מאודהתווכח.תמידהואכ־קשים,חייםלוהיוהזאתמהבחינה

כשהוא

$TS1$פחדתכשהוא$TS1$

$DN2$פחדתכשהוא$DN2$.בו',שמתווכחיםמקוםלאזההצבא׳אב־ל׳ה,לואמדתיהתגייס

הנח״למח״טהגיעאחריוםסוף.בליריתוקיםקיבלהואכ־עזרלאזהאבל

למהאותושאלהמח׳׳טמגולח.היהולאבפיקודשמרואבישלו,למוצב

אבללהתגלח,זמןאיןעבודה,הרבהפה׳ישענה:הואאזמגולח,לאהוא

זרםאבלהמום,היההמח״טאתגלח׳.אנידקות,כמהכאןאותיתחליףאם

לפהבאהמח״טנהרגשהואאחריפה׳.אנילהתגלח,׳לדלואמרהואאיתו.

בעצמו״.הזההסיפוראתלנווסיפר

הקיבוץ?אתneperאהרידתינשארהוא

עדלחיות.רוצההואאיךבטוחהיהלאהואהתלבט,הזמןכל״הוא

שבת,לשמורוהפסיקהכיפהאתהורידהואובצבאמצוות,שמרהואהצבא

היההוארדדבאיזונדעלאלעולםביהדות.להתענייןהפסיקלאהואאבל

באמצעותאותולהנציחבחרנולמותוהראשונהבשנהככדולכןבוחר,

ושתכל־תהבטבעוןשהקמנוודתיים,חילונייםשלמשותפתלימודקבוצת

אהודשלו,מאידכמודוחאנשיהבאנובעם.האחדותוחיזוקלבבותקירוב

שנה,13במשךפעלההקבוצהגדולה.הצלחההייתהוזובאד,וחייםבנאי

שלה״.הפעילותאתהפסקנוהשנהודק

דתית?מבחינהשלומותולדעשהמה

וכלמאמיןארםבןהייתיהשניםכלהרת.אלבחזרהאותיקרב"זה

התרחקתיאב־שלהמוותשלפנ־בשניםאבלרתי,ביתניהלתיהחיים

אבי״.אתלהמשיךכדיבחזרהליהדותלהתקרבבוחרתאניהיוםמהרת.

האחרונה?בחופשתיעיצההואמה

יוםשלם.שבועאיתנווהיהמשוגעיםחייםעשהברגילה,היה"הוא

לקחיוסיללבנון,בחזרהלעלותאמורהיההואשני,ביוםמותו,לפני

הביתהנכנסהואהצהרייםאחרבארבעופתאוםבבוקר,למחנייםאותו

כדכללמחר.הטיסהאתלדחותהחליטוהסוערהאווירמזגשבגללואמר

כךואחרבמסעדה,בוקרארוחתלאכולשנינורקהלכנולמחרתשמחנו,

איזהלבשמתילאבמוצב.לקרואמהלושיהיהכד־ספרים,לקנותהלכנו

התאונה,אחדישלוהתיקאתכשקיבלנוכך,אחראבללקח,הואספרים

הפולנייההמשוררתשלוהתחלה׳׳סוףהספריםהיוהתיקבתוךהצטמררנו.

אז׳אר".אמילשללפניו׳החיים׳כלואתש־מבורסקהו־סלבה

משהו?הרגיששהואלךנראה

אבלמקרי,היהזהתוכניות.מלאמאושר,ה־ההואחושבת.לא"אני

בעולם״.מקריותשאיןכנראה

במסוק?ללבנוןנכנסשהואחששת

היוהח־־ל־םבהתחלהכ־אותנו,הרגיעזההמסוק,עלשמחנו״דווקא

צר".מטעניהרבהוהיובשיירותלשםנכנסים

נפ־דתכ?איך

למחניים,אותולקחתיכולה־הלאיוסיהתאונה,יוםשלישי,״ביום

אלינובאהמוניתנהגלמחדתוסועד.קדנוראהיהכימונית,לוהזמנואז

מאודהתרשםוהואהררךכלדיברושהםסיפרהואונסער.בוכההביתה

ממנו״.

האסון?עללךנודעאיך

פאר.מניעםאירוחבתוכניתצפיתיטלוויזיה,וראיתיבמיטה"שכבת־

כיתוב־ת:והייתההופסקההתוכניתופתאוםלירי,היההבכור,בניאיקי,

לינתןמישהוכאילוהרגשת־בזה׳.זההתנגשומסוקיםשניבצפון,׳אסון

החוצה,בבהלהויצאבמקלחתהיהיוסינוראית.צרחהנתתיבבטן.בעיטה

הואבבוקר,נסעאבילך?קרה׳מהואמראותיהרגיעהואלווכשסיפרתי

כברהיההביתהעיר.מקציןהגיעוכברבלילהבשתייםבערךשם׳.כבר

יום״.באותונוסעשהואידעוכולםלהם.חיכינומלא,

תקווה?הייתהלא

שהואתקווהאיזוליהייתההגיונית.לאהיאאםגםתקווה,יש"תמיד

תק־הייתהשזאתכמובןאבלדבר,שוםלנומודיעיםלאזהובגללשרד

וות

$TS1$תקוות$TS1$

$DN2$תקוות$DN2$.שלוהתמונהאתכשראית־בבוקר,למחרתלו?היהסיכויאיזהשווא

ש־שכהואתןלאשאנ־לעצמיהבטחתירגעבאותושזהו.הבנתיבעיתון,

כשאנ־יכולה.אניעורכלטוטלי,באופןלזהמחויבתאניחבריו.ואתאותו

עושה

$TS1$כשאנעושה$TS1$

$DN2$כשאנעושה$DN2$משהועושהשאנימרגישהאניטוב.מרגישהאניהזה,המסעאת

למענו".

שלך?המטעעלאומרהיהאבימה

אתעושהאותולדמייןיכולהאניאותו.מאשרהיהשהואהושבת"אני

קרובההייתההזאתהארץבו.האמיןשהואמשהוזהכיבעצמו,הזההמסע

אותו״.להנציחכר־יותרטובהדרךעללחשוביכולההיינולאללבו.

באתרלהתעדכןמוזמניםבמסעלהשתתךהמעונייניםאנשים

http://www.avi-beshvil-israel.org.il
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