
ה. ל ע מ חן במעלח טיפס הגזנ״עים אחד שעה. חצי במשן מוחלטת, בזזשיכה צולמה זו במינה מיוחדת תמונה ה ל פו
תחפילה ההר. לרנלי פתוחה המצלמה עדשת היתח שעה אותה כל צעדים, כמה כל עליו הבזיק הצינור, לאורן החלול

 את מנחל צבא/ (במדי אלי החווה, מפקד כושי.
בחתלתמת. נדשתתפיס החניכים הקולנית. הכושית
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 חצי נישן מחר נורא. לא זה. את לגמור ושמוכרחים חשוב שזה
וננוח. יום

 בין ממרוקו. חודשים ארבעה לפני באה <15 אבכסים, דניאלה
 מה חושבת היא לצינור מסביב בידוד ניר של לעטיפה עטיפה
אתמול בקזבלנקה: עדיין שנשארו להורים מחר תכתוב  ״...
 למשפחות לחג נסעו הפועלים הנפט. צינור את להציל יצאנו

״ אבל קשה היה זה במקומם. באנו ואנחנו ב...  היא לרגע טו
 אני אנסה. אני אבל להם. להסביר קשה יהיה ״זה מפסיקה:

 לאמא...״ זה את יקריא ואבא טוב די צרפתית כותבת
★ ★ ★

כושיות וקריאות קרג קפיצות ,
 היא עבודתה. את גמרה המזרחי, בקניון שעבדה קבוצה

 כושיות קריאות ומשמיעה פראיות בקפיצות־קרב מתקדמת | (
 המפקד גבוה בקול שר שלהן הראשון המשפט שאת נוראות,
 את נותן ושחרחר, צנום חיל הרב־סמל, ובעצמו. בכבודו

 ובהצלחה. במהירות חלקכם את ״סיימתם החדשות: ההוראות
 במעלה.״ לעובדים תצטרפו עכשיו

 הניר. חבילות עם הגדנע״ים לטפס המשיכו התלול במעלה
 פעמיים. נמדד צעד כל רבה. בזהירות ועולות מתאמצות הבנות

 מראש חדה צעקה נשמעת ״אבן!״ בקפדנות, נבדקת אבן כל
 נפצע נזהר שלא גדנע״י במהירות. צונח ענק סלע קרע המעלה.

 הוא דבר,״ ״אין ראשונה. עזרה לו להגיש ממהרת החובשת ביד.
 כלום.״ קרה ״לא עיניו, בזוויות מבצבצות כשדמעות מחייך
 לגמרי. מכוסה הצינור את מוצאות הראשונות השמש קרני

 גופם אברי את לחמם מנסים בשקיקה, קפה גומעים הגדנע״ים
 מתמרנים הגדולות, המכוניות את מניעים הנהגים הקפואים.

הראשית. הדרך אל כשפניהם ומסתובבים
 עלינו. המוטל את ״בצענו הסיום: מסדר נערך החווה בחצר
 לסיום אליהם. תגיע לא שהמכונה בקטעים מכוסה הצינור
!״ ק א פ י כ המבצע,

. ?}כורת ת ר ש ר  כיתה אחר כיתה החווה. של האימונים כיתות לחלוקת בהתאם הגדנע״ים ביצעו העבודה את ש
גזולות. ובאבנים בחול אותו כיסתה מבודד, בבד אותו עטפה הצינור, של התלול במעלה מקומה את תפשה

בחושך. הצינור על ידרכו שלא החניכים, על משגיח (חגוראקדח) החמה מפקד סגן איציק, קפוץ!" ...שלוש,״


