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הפצה:
תל־אביב. ,3 שטראום אייל, ספרי 1

)14 מעמת (המשך
אבידות הרבה לנו ״יש אי־פעם: לו תזדקק

לסגת.״ רשות מבקשים אנו —
★ ★  ★

פצועים לקחת חוזרים
1 • ה ך ט  אשר האיש נמצא לא הגדנד מ

 צ׳רה שכן לקנצר, זאת לאשר יזכל
 מצויה בו המקום אל אישית חש המג״ד
נבלמה, שהסתערותה מפלנגנתיו, אחת היתה

 מצני אמנם מצבה. את בדינק לבחנן כדי
 דנידזון יצחק שעה אנתה הגדנד במטה היה

״,4״ גדנד של הסינהלה קצין (דיבנן),
 במטה היה שמקנמנ הגס לפענלה שהצטנ׳ף ׳

 להחלים סירב הנא אך הגדנד. של הענרפי
ההח את השאיר הנא כזאת. גורלית החלטה

קוצר. בידי לטה
 מלחמתה למשכה הואדי, בתוך ובינתיים,

 טוראי עליה סיפר האבודה, הפלוגה של
מהפלוגה:

 ומשתדל הואדי של גדתו על שוכב בעודי
 שבאיזור האויב עמדות את באש להעסיק

 איומה, אויב לאש נתון כשאני הפילבזקס,
 דיסקין, אלי מחלקתי מפקד את שמעתי
 עם נפגש בו מקום מהואדי, בזינוק שחזר
הפ את ולמשוך לואדי ״לסגת צועק: קוצר,
הנשק!״ ואת צועים

 גורר הואדי, לעבר לאחור זוחל התחלתי
 הוא בדרכי. שנקלע הפצועים אחד את עימי
 צרור יקבל שמא חששתי בגבו. בצרור נפגע

 כל אין עימי. לאחור משכתיו לכן נוסף,
 עם ביותר. לו הכאיבה זו שגרירה ספק
 כשנפגשנו שכן זאת, לי שכח כי דומני זאת
— כפצועים שנינו — ומשהו חודש מקץ

גרירה... אותה על לי להודות חדל לא
 להגיע סוף־סוף הצלחתי רבים במאמצים

 על הנחתיו הואדי, אל הפצוע חברי עם
 מכוסה היה הואדי לנוח. וישבתי קרקעיתו

המצ על־ידי שהוטלו מרגמה, בפצצות כולו
היד■ שלא לי נראה כי עד כזו בתכיפות רים
 אלא על־ידם. נחרש שלא קרקע של אחד מטר

 כל־כך, ואדיש עייף הייתי שעה שאותה
 לי החזירה דיסקין אלי של פקודתו שרק

משקלי. שיווי את
צפו ולך בפצוע ״תמוך לי, אמר ״קום״

הוא שבמעלה הפצועים איסוף לנקודת נה
די.״

כעופרת. כבדות שהיו רגלי, על קמתי
והת בו תמכתי להתרומם, לפצוע סייעתי

 במידה צפונה, אט־אט צועד חלתי
 מפעם הכריחנו, לא המרגמה פצצות שנהם
 מייגעת דרך לאחר מסתור. למצוא לפעם,
 הגיעו אחרי הפצועים. ריכוז למקום הגענו
 הם נוספים. פצועים ועימם חברים מספח
 אלי אך ואדישים. עייפים כמוני, ישבו
 היכולים אלה ״כל ממקומנו: הקימנו שוב

 נום־ פצועים לקחת איתי חוזרים — ללכת
*,פיס.

 פוסעים והתחלנו קמנו בחורים מספר
 את פגשנו בדרך גיא־ההריגה.. אל בחזרה

 מאד. עצבני היה הוא המ״פ. קוצר אריה
 עוד זוחלים? אתם ״מה צעק, מהר״, ״מהרי,

מתגלגל!״ נשק וגם בשטח פצועים יש
י ★ ★ ★

לפצוע!״ דאגו גמור, י3״א
•**3 שוב 1  אל קוצר של אנשיו זינקו ״

פ להציל מבקשים האיומה, האש פני
 הס אולם שלהם. חייהם במחיר גם ולו צוע

הרו של גסיווו מספר שם להשאיר נאלצו
 גבר השכל אולם לפנותם, חשבו רגע גים.

 הידיים אין פצועים לנשיאת גם הרגש: על
 בלית־ המתיסי את ישאו וכיצד מספיקות

 של בנשקם רק עמוסים איפוא חזרו ברירה
לשאת. היה יכזל שגופם ככל ההרוגים,

 קוצר אריה אף היה הפצועים מחלצי בין
ביטון: אברהם המ״ם מספר עצמו.
לפתע, פגשתי, בואדי תנועה כדי תוך
 חשתי פצוע. מושך כשהוא קוצר באריה

 הבחור היה כבד בנשיאתו. לו וסייעתי אליו
 לנו נזדמנה בדרכנו, לנוח. היינו ונאלצים

מר פצצות נגד מפתור לשמש שיכלה שוחה
 ונחנו בשוחה הפצוע את איפוא הנחנו גמה.

 מתקרבת דמות ראינו שעה אותה קמעה.
הפ מאנשי אחד זה היה ארבע. על אלינו
 רגליו, בין הפצוע, חברו את שגרר לוגה
הפ אומר איך שמענו בעורפו. אוחז כשזה

תיהרג, אתה אותי! ״עזוב למושיעו: צוע
אבוד.״ בין־כה אני

לקרבתנו, כשהגיע וגרר. המשיך הגורר אך
 את ומשכנו ידינו את ואני אריה שלחנו
 רגע התרומם העייף הגורר אלינו. הפצוע

 קיבל ברגע ובו עצמותיו. את למתוח כדי
ניסי הואדי. קיר אל וצנח רסיס או כדור

יד, בתנועת לי, הראה אז בו. לתמוך תי
 לפצוע.״ דאגו גמור, ״אני מיותר. נסיוני כי

לנצח. ונדם אמר
 נשי המכריע, ברובם שכבו, הפצועים

אי- בתחבושת חבושים או גלויים פצעיהם


