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מוקש.״ על לים *
בחשי ידידותית, שיגרתית, נשמעת העצה

 קצין של קולו זהו אותנו. הסובבת בה
 נהג אבל לדרכנו. אותנו המשלח המיפקדה

 שב ״שטויות, אחרת: מייעץ הקומנדקאר
 מוקש. על נעלה לא הלילה מלפנים. כאן,

תפחד.״ אל
 אר־ קצה על לנהג, משמאל מתיישב אני

 מחוץ באוויר, תלויות כשרגלי גז־הישיבה,
 ל- הסיור קול. נשמע בסדר?״ ״הכל לרכב.

לדרך. יוצא קאריוקה

על ישראלי חייל
 לקאריוקה,״ צאו כאן, כבר אתם (״אס

 שלנו. הצפוני המוצב ״זה המפקד. אמר
 יחידת עם לצאת תוכלו פורט־סעיד. מול

 איך תראו העיר. אורות את תראו הסיור.
...״) העולם סוף לפני אחת אצבע חיים
 מפקד של בלישכתו בצהרים, היה זה

עכ סואץ. תעלת גדת על אי־שם האזור,
לקאריוקה. בדרך כבר אנו שיו

 המוצב, של פיקטיבי שם כמובן, זהו,
האוייב. את לבלבל כדי

 של זה בחלק שם־דבר הוא ״קאריוקה״
עיתו הורשו לא כה עד אולם העולם,

 המיז־ הגדה על נמצא הוא בו. לבקר נאים
 בו למקום מאוד קרוב התעלה, של דחית

עצ החוף על התיכון. בים התעלה מתחילה
 לתעלה, ממערב פורט־סעיד העיר יושבת מו

 — התעלה צידי משני ממיזרח. ופורט־פואד
 בביצות המסתיימים גדולים, אגמים שני

טובעניות.
 משאר לפורט־סעיד מובילה אחת דרך רק
לאו המתמשך אספלט, כביש מצרים: חלקי

המובי יותר, קטנה תעלה בצד התעלה, רך
לעיר. מתוקים מים לה

בלבד. אחת דרך מובילה לקאריוקה גם

 עפר דרך אם כי אספלט, כביש לא אבל
לפ לחימה. כדי תוך צה״ל, על־ידי שנסללה

 על לנסוע צריכים היו הדרך, שנסללה ני
התע נחפרה כאשר שנערמה סוללת־העפר,

 קשים, קרבות התנהלו זו סוללה על לה.
 אל־ ראם יוני. מלחמת תום אחרי קצר זמן

 היא הצבאיות, בהודעות אז שהוזכרה עיש,
 לקאריוקה. בדרך התעלה, לאורך נקודה

★ ★ ★
יצח33 שקע הטנק

על ומקפץ דוהר קומנדקאר ך*
 בכפיות, עטופים והקצין הנהג הדרך. 1 ן

זקו הם עיניהם. על מגינים ומשקפי־נהיגה
 מוקשים,״ מחפש ״אני חדה. לראייה קים

הסג״מ. מסביר
 המכונית בקומנדקאר. בשטח נסע פעם
 זחל״ם שלחו להיחלץ. יכלה ולא שקעה
 אף על שקע, הוא וגם — אותה לגרור

לגו קורבן שנפל טנק הוזעק שרשראותיו.
ש כבד, טרקטור הובא לבסוף דומה. רל

 התקוע. הרכב את לחלץ כדי שלם יום עבד
ה כל את שהקים אחרי לקומנדקאר. פרט

 אותו לחלץ זאת בכל נהגו הצליח מהומה,
עזרה. ללא

בדר הנהג, לנו סיפר האלה הדברים כל
מע מחזיק בקושי כשאני לקאריוקה, כנו
 של כמויות ובולע המקפץ, הדופן על מד

טחון. אבק
ב מטושטשת דמות גבעות, גדרות־תייל,

 נעצר. הסיור רכב קאריוקה. אפלולית.
״הגענו!״

 מוצא לא — המוצב את לראות מנסה אני
 אלי, אותנו. מקיפות חשופות גבעות כלום.
 ל־ נרד ״בוא קורא: אותנו, שליווה הקצין

מיפקדה.״
ב לרדת ומתחילים מטרים כמה צועדים
 שאנו עד פתוחה, מינהרה במעין מדרגות,
 קאריו־ כי לבונקר. הכניסה לדלת: מגיעים

 הוא צה״ל, של הקו מוצבי כל כמו קר״
תת־קרקעי. יישוב

 לגמרי,״ חדשים לחיים התרגל (״צה״ל
בתו יורים ״המצרים האזור. ממקד המביר
 אז כואב. דה עליך נוחת זה אס תחים.

זוג על עובדים מיתבצריס. עמוק. מיתחפרים
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הים. אל האוניות עברו בה מתעלה, של השמאלית הזרוע את בין הגדול, עגורני־הנמל מתנשאים באופק ביותר. הצפוני הישראלי
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