
 החובשים דמם. שטף את עצרה שלא שית
הפלו חובשי מבין (איש ההרוגים בין היו
 שחשו שעה נהרגו כולם בחיים. נשאר לא גה

 שיגיש מי היה ולא חבריהם) לעזרת
 פן והחשש הפצועים לחיי הדאגה עזרה.
 את המריצז הנסיגה דרך את האויב ינתק
 אף שבפרדס, בבית להתרכז לפעזל, אריה

נעזרים. לו שיש ברור היה כי
 לסגת אנשיו על קוצר פקד בערך 07.00ב־
ב האנשים, קפצו להוראתו, שבפרדס. לבית

ה הפצועים את עימם נושאים זה, אחר זה
 עשוייה ״אלונקה״ על או הכתף, על רבים

 מבטחים במקום הונחו הפצועים חולצות.
 במידת טיפול, להם ניתן ואף הבית בחצר

האפשר.
 הוא אחרון. — לבית הגיע קוצר אריה

 מנקודת־ יפונו הפצועים שכל לוודא, ביקש
בואדי. הזמנית האיסוף
סיפר: לידו, שהיה הפלוגה, מאנשי אחד

 ששלח הפרידה מבט את אשכח לא לעולם
 לעבר ולמעשה הואדי, לעבר קוצר אריה

נש הארור. בואדי שנשארו שלו ההרוגים
הרס״ם איזי קוצר, חמישה: בואדי ארנו

 פקד קוצר אנכי. בתוכם מבטיחים, שלושה
 ואילו שבפרדס, הבית לעבר לקפוץ עלינו
 בעיניו. עולם ויגון אחרון נשאר הוא
כב להיפרד לואדי, מבטו עוד היפנה רגע
בעק לרוץ פנה ואחר מחבריו־פיקודיו, יכול

. בותינו . .
 הרוגים 19 א׳ פלוגה איבדה זה בקרב

 כיחי־ סופה למעשה, זה, היה פצועים. 16ו־
 חטיבת כל של ביותר והמנוסה הנועזת זה

גבעתי.
מה חי יצא קוצר, אריה האגדי, מפקדה

 הילך הפילבוקס קרב אחרי אבל פעולה.
 עליו, להקל כדי הלוחמים. בין כרוח־רפאיס

 נהרג הוא הגדוד. במטה זמני לתפקיד הועבר
 כ״או־ הצטרף כאשר שבועות, ששה כעבור

 שליד בית־עפה הכפר על להתקפה רח״
 בדרכו מוקש, על עלה נסע בו הג׳יפ נגבה.
לנגבה. חזרה

 גם נשארה הפילבוקם, ליד לוחמיו כמו
בשדה. שלו גופתו
ה כיחידה ,,א פלוגה של מקומה את

 — ב' פלוגה תפסה הגדוד, של מצטיינת
שמשון. שועלי בשס לזכות שנועדה זו

ה גתן המפקד ד קו - פ ת ג ס ל

ה אך ג סי ג חה הפכה ה לברי
 ניצבו הצבאות שני באשדוד. נבלמה ונל־אביב, לעבר צפונה, המצרי הטור דהירת

 שפלת לב אל מיזרחה, פנו המצרים האויב. בקווי פירצה מחפשים זה, מול זה
 פניה עם עמדה גבעתי חטיבת ואילו וכפרי״עובדים. קיבוצים המיושבת הדרום,

בדרום. מעורפו המצרי ראש״החץ לבתר החוף, בביש את לנתק ניסתה מערב, לעבר

 קיבוץ למצרים: נפלה הראשונה ההצלחה
ה יחידותיהם בידם. נכבש ניצנים

 לכיוון מזרחה:, בגישושים המשיכו קדמיות
באר־טוביה.

 שהתבצרו גיבעתי, יחידות עמדו מולם
 בין באמצע בית־דראס. הערבי בכפר

 שלושה התנשאו — וניצנים בית־דראם
 על־ידי שניבנו שטוחי־צמרת, מיגזלי־מים

.69 גיבעה על הבריטי הצבא
ה ,69 את לתפוס החליט גיבעתי מפקד
 ולהטריד המצרי, כביש־חחוף על חולשת

 מייד ואשדוד. מג׳דל בין התנועה את ממנה
הבאה. ההתנגשות למוקד הגיבעה הפכה

 היתה 69 בגבעה שהחזיקר. גיבעתי פלוגת
 טובים סיכויים לה היו היטב. מחופרת
 של הרצופה ההסתערות אבל מעמד. להחזיק
 היה ארטילרי, בסיוע מצריים, וחי״ר מנקים
 העבריים. הלוחמים בשביל חסר־תקדים נסיון
 כפות על עדיין מונח היה כשהכל ואז,

 הפלוגה. מפקד של רוחו נפלה רימזאנייס,
לסגת. פקודה נתן הוא

 מתאר כן לבריחה. במהרה הפכה הנסיגה
 ביותר השחור הדף את גפני שרגא החבלן
גיבעתי: חטיבת של בספרה

 משורת כלפינו רץ האנשים אחד ראיתי
ל נורה כשצרור צונח שמעלינו, העמדות

 לרוץ ומוסיף קופץ השריונים, מאחד עברו
ד,ממוקשת. הגדר כלפי

 רץ ״אתה עליו, פקדתי טיפש!״ ״עצור,
שדד,־המוקשים.״ על

 לידי. צונח אותי, שאל החבלן?״ ״אתה
מהר!״ הפירצה, ״היכן

שאלתי. קרה?״ ״מד,
ה צעק, אותנו,״ ״מקיפים ג י ס נ ״״ !
הו הממלא חייל אלא הוא שאין חשבתי,

 ומצע- נרגשים אנשים של גל שקיבל. ראה
 הוכחה לי שימש בעקבותיו, רץ שהחל קים

 לי נשאר לא הנסיגה. החלה אכן כי נוספת,
 פירצת־ אל הבורחים זרם את לסדן אלא

הקט התעלה לתוך ישירות המוליכה הגדר,
המוקשים. שדה על יעלו לבל ולהשגיח נה,

 יעזוב אשר עד במקום להישאר החלטתי
 לפוצץ ואז — הגבעה את האנשים אחרון

 לא לפירצה. הסמוכים המוקשים, ארגזי את
האויב. בידי שיפלו רציתי

 הזיזה. לבלי במוחי נתקעה זו מחשבה
 בדם בדמי, עמוק עמוק טבועה היתד, אולי

ש לנשק, ואחריות חיבה הרגשת — כולנו
הארוכות. המחתרת בשנות טמון מקורה

 בק־ משם והבאתי לשוחד, איפוא, קפצתי,
 על הרגע, בבוא להטילו, בסדנה בוק־הצתה,

הארגזים. ערימת
 נידלדל הבורחים זרם בא. לא הרגע אך

 מבוהלים, לבוא, הוסיפו הם אך אומנם,
 ואף שלושה, שניים, של בקבוצות מקללים,
 כשאני ולחכות, להמשיך נאלצתי בודדים.

 פני, על העוברים את פעם מדי לחקור מנסה
 אחד מאחוריהם. אנשים נותרו עדיין אם

בזעם: לי ענה מהם

 נסיגה? על יודעים שכולם חושב ״אתה
אנשים!״ שם יש עוד

★ ★ ★  של קטנות קבוצות התרוצצו פרדס ך*
ה להמשך הכיוון את חיפשו אנשים, £■■

והת עימי, לבוא מהם לכמה קראתי נסיגה.
 בית־דראס. כלפי הפרדס בלב מוליכם חלתי

 צפונה, פנו ואחדים עלי סמכו כולם לא
שלי. קריאות־האזהרה למרות

 פגשנו הפרדס לשולי המקביל השביל על
 כי הבינותי, כדר. להשליט שניסה אדם,
הפלוגה. מפקד הוא

 ״לכו לנו, אמד בפרדס,״ פצועים עוד ״יש
ו אחד כאיש פנו החיילים אולם להביאם.״

שנינו. נותרנו בית־דראס. אל רצים התחילו
 על מצביע אותי, שאל זה;״ לך ״למה

שבידי. בקבוק־ההצתה
עניתי. טנק,״ בזה אכבד ״אני
 ״השלך המ״פ. אמר צורך,״ בבר ״אין

 פצועים.״ להביא ולך אותו
★ ★י ★

הו ץ,* ת ש  סירב־ רגע אותו עד בתוכי. מ
, תי  עוד שנחלנו. במפלה להכיר בליבי, ^!
ל למכת־נגד, פתאומי, למיפנה ציפיתי
. משהו .  חשתי, אלו מלים בשמעי עתה, .

 בעקבות לנוע פנה המ״פ נוצחנו. אכן כי
בית־דראס. לעבר הנסוגים,
 ולא פצועים, אחרי לחפש לפרדס חזרתי
 בדרכם, שתעו חיילים מצאתי מצאתים.
לבית־דראס. אחרי והולכתים הגבעה, מנמלטי

 חייל, פגשתי בית־דראם לעבר בדרכי
 עצמו והוא בדם, ומוכתמים קרועים בגדיו

 את ״עזבו וחוזר: צועק תקוף־היסטריה,
ו אותו הרגעתי איטר!״ את עזבו איסר!
 נפצע איסר, המחלקה, שמפקד מפיו, הבנתי

 ארבעה על־ידי ופונה הגבעה על בקרב קשה
אחרי רדף שטנק לאחר בשטח נותר מאנשיו,

מהם. שניים והרג הם
 את ראיתי הכפר, בפתח מאתנו, הרחק לא

 וסביבו להגיע, כבר שהספיק מפקד־הפלוגה,
 אתי־ היו מהם חלק בידי חיילים. כתריסר
 הקרקע, את בהם מגרדים היו והם חפירה

אליו. מיהרתי גלוי. בחוסר־רצון
 אנחנו'מקימים לחפור. והתחל את ״קח

פני. את קידם חדש,״ קו־הגנה פה
 להביא צריך בשדה. פצוע שוכב ״איסר

אמרתי. אותו,"
 ״אתה, אנשיו. את בעייפות סקר הוא
 ״לכו מהם, אחדים על הצביע ואתה,״ אתה,

אותו.״ והביאו
 כלא־שומעים. עצמם עשו האנשים
 בידיים. העניינים את לקחת החלטתי

איתי. הלכו הם שלושה. על פקדתי ״בואו!״
 החייל את שאלתי אותו?״ השאירו ״היכן

מוכתמי־הדם. קרוע־הבגדים
̂ד ו

ל *1 ר, יי ח  גוש על באפס־מעשה שישב א
 שנשאו אלה בין הייתי ״אני קם. חימר, 1 1

בסוף שם, אותו ״השארנו לי, אמר אותו,״

 הוא העלים.״ בין מוסתר שדה־התירס,
המקום. על הצביע

 המקום,״ את לנו ותראה איתנו ״בוא
לו. אמרתי
 אטומים. ופניו ענה, בא,״ אינני ״לא,

 לצעוד. החל הוא הסטן. את אליו כיוונתי
 מטר מאה שעברנו לאחר מאחוריו. הלכנו

 הולך,״ ״אינני הקרקע: על לפתע התיישב
סופי. בקול אמר

ה בפעם הזהרתיו להרגו. אומר גמרתי
בשנינו, מביטים עמדו החיילים אחרונה.

מ *
 לפרדס, משמאל השתרע
 עתה. זה נמלטנו שממנה לגבעה

 , שב הנמוך, לקפל״הקרקע כשהגענו
 את הבחורים אחד גילה ובית־דראם, 69

 אותו. והכיר איסר של קובע־הפלדה
איסר. נעזב בו המקום* את ראינו זאת לאחד

 חובש שכב שטופת־דם אלונקה על־יד
 שכב, ממנו מספר צעדים כרות. כשראשו

 עצומות עיניו איסר. הגבעולים, בין מוצנע
קרבית. בתחבושת חבושה השסועה ורגלו

מצוי בגז עבו נאן :69 גיבעה עד
 על ללחוץ עמדתי הידית. את דרכתי מצפים.
והשפל זאת עשיתי לא משום־מה אך ההדק;

 בלעדיו,״ ״נמשיך ארצה. הסטן קנה את תי
שעימי. לחיילים אמרתי

 סורק והחילותי בשרשרת אותם פרשתי
ש הנרחב, שדות־התירס את בריצה איחס

 מת?״ או חי ״אתה ושאלתיו: אליו ניגשתי
 חי.״ ״אני וענה: עיניו את פקח הוא

 חייך, והוא אמרתי אותך,״ לקחת ״באנו
 באחוזת־לוחמים, אמונה לי נשתקפה ובחיוכו

 בליבו. המתרחש את חשתי ואני תבגוד, שלא
נפטיבביח״וז. מחולון, ,19 ברסקי, איטר


