
 חנופת אנד רבדשה ואש־הגשו את והקים הצליח המצוי הצבא
קאהיר לניוון ודהר התעלה את חצה צה״ל שריון * אבדה ההתקפה

 לדעת ופלל. כלל דמיוני אינו שלו הרקע אבל לחלוטין. דמיוני הוא זה סיפור
 המצרי שר״הבטחין לדברי ;בקייץ או באביב מצריים עם מלחמה תיתכן דיין, משה

 שסיכוייו הערכה מתון — למלחמה המצרי הצבא מתכונן השבוע, פאוזי מחמוד
 החלטתן מאחורי העומד הוא זה חשש .507־ הם לסיני ולחדור התעלה את לחצות

 משוכ־ הן והערבים. ישראל על הסדר לכפות הגדולות המעצמות ארבע של הנחושה
 ואז, מהתפוצצות. מנוס יהיה שלא עד — המצב יתדרדר התערבותן שבלי נעות,

:שיקרה מה זה

------□הן שלו□ *את-----
ה ה * ר  מאזרחי רבים לכן החג. בליל ק
 פתחו ולא עיתונים קיבלו שלא ישראל, ן

החלה. שהמלחמה אפילו ידעו לא הרדיו, את
 חברים מלא היה ב׳ דגניה של חדר־האוכל

הס החינוכי המוסד ילדי מקהלת ואורחים.
 חלקה את למלא מחכה הבמה, על תדרה

 הוראותיו את לחש המנצח הערב. בתוכנית
 וכל ידיו, שתי את הרים הוא האחרונות.

שיחו את הפסיקו הגדול באולם המסובים
 שהשקט שניות, כמה חיכה המנצח תיהם.

 הימנית. ידו את הוריד ואז ישתרר, המוחלט
— נפתחו המקהלה ילדי של הפיות 30

 נשמעה המתוכנן שיר־הלכת במקום אבל
צח־חת־אימים.

ה־ פצצות פגעו ממש שניה באותה כי

 נשים 28 מהם ,42ל־ עלה כבר ההרוגים
וילדים.

מדי היתד, התגובה מימדי על ההחלטה
 עתה הממשלתי. בדרג התקבלה והיא נית,

 המהיר. ביצועה את להבטיח המטה התבקש
 שעות משבע פחות — 04.00 השי״ן: שעת
 של חדר־האוכל על הפצצות נחתו מאז

הקיבוץ.
 כוחות, הזלת קדחתנית. תכונה של שעות
 המהלומה ומשימות. יעדים קביעת תידרוך,

השחר הנץ עם תונחת הראשונה

 — מאד נמוכים ממזרח, הופיעו המטוסים
ה השמש של הקרניים מתוך זינקו כאילו
בפעמים מטס. ועוד מטס ועוד !מטס עולה.

והת קטן, במספר תוקפים היו הקודמות
 של מחנות כמו יות, מיש מטרות על רכזו

ה אורך לכל בגלים, באו הפעם אל־פתח.
 צבא גם הצבא: מ-צבי על והתרכזו חזית,
העיראקי. הצבא וגם ירדן

 היה כן על השריון. גם נע זמן באותו
 זהו נוספת. פעולת־תגמול זו שאין ברור,
 התבהר הפעולה אופי במלחמה. חדש סיבוב

 והטרדה לחץ המוקדמות: הבוקר בשעות
 של עמוקה חדירה אבל — הירדן אורך לכל

 שבנקודת־ ההררית לפינה ושריון חי״ר
 ישראל:—סוריה—ירדן גבולות של החיבור

גילעד. שבהרי ״העיראקית״ המובלעת
 חיל־ היה לחימה של שעות עשר כעבור
 יחידות־המישנה ואיתו — העיראקי המישלוח
 מזרחה הדרך ומחוסל. מרוסק — הירדניות

 — הדרוזים הר ואל המידבר אל — וצפינה
ל המובילה דרומה, בדרך פתוחה. היתר,
 לקרב מתכונן הירדני, הצבא ניצב עוד עמאן,

המכריע.
★ ★ ★

גישה5 מבקש חדמ&זכ״ל
ף *ץ לו א ך  הק־ אל־סמראי זבד־זיל־רסול ג

ה לשפופרת מבעד הדקיק לקול שיב \0/
אני אדוני. כן מבין. אני אדוני. ״כן, טלפון.

 שנחכה מציע אני אדוני, לא, כן. כן, רושם.
 לישון הלך הוד־מלכותו נוספות. לידיעות
 על עומד אדוני אם בוקר. לפנות בשתיים

להודעה.״ מחכה אני טוב. כך.
 אנחה ונאנח השפופרת את הניח הוא

עמוקה.
 פצי נשמע השליש ישראליפ. התקפה עוד

 הוא חדש. דבר לא זה אבל ומודאג. בני
 שהישראלים עם9 כל ומודאג. עצבני תמיד
 ה־ את להזעיד שצריך חושב יריה, יורים
. לן ט

אווי התקפה מודאג. נשמע באמת הפעם
. רית . .חדש לא כבר זה נם נו, . .  אולי .
.המלך? את להעיר זאת בכל .  כל־ זה אם .
.מעם עוד לישון לו יזיק לא רציני, כן . . 

פרסים. עוד שיהיו נחכה
 למה לו? לקרות צריך זה למה — ובכלל

 שעתיים, עוד לחכות הישראלים יכלו לא
שלו? המישמרת את שיסיים

 את הרים אל־סמראי שנית. צילצל הטלפון
 ופניו הראשונות, למילים הקשיב השפופרת,

 ״כן, עניבתו. את יישר שמאל ביד הרצינו.
כן.״ כן. אדוני.
 יומר הרבו? הפעם היד, שלו אדוני הכן
 הרמטכ״ל. דיבר השני העבר מן כי נמרץ,

על להמתין רוצה אדוני מייד. אדוני. ״כן,

את צלחו ״כוחותינו
באורחים. הגדוש בחדר־האוכל קאטיושה
 שפרצו הדליקות לאור ורק כבו, האורות

 לראות היה ניתן האולם של השונות בפינות
מנו פקודות הנוראים. וההרס המהומה את

 לשכב!״ ״לשכב! עבר: לכל התעופפו גדות
 למיקלטים!״ לצאת ו״להתפזר!

 לקרוא וניסה המיקרופון את נטל בועז
 החשמל זרם כי נשמע, לא קולו משהו.
הח החריף־מתקתק אבק־השריפה ריח ניתק.

 פינו שניות כמה וכעבור הגרונות, את ניק
 חד- לגניחות מקומן את החדות הצריחות

והלם. כאב מלאות ממושכות, גוניות,
 על שציודתה הצופרים, יללת נשמעה בחוץ
 היו החברים אבל למיקלטים. לרדת החברים

 לרוץ יכלו אילו וגם בחדר־האוכל, כולם
 ממחזה־ עצמם את לנתק יכלו לא למיקלטים

חו רופא! ״רופא! הגניחות. ומן האימים
 בשדה־קטל. כמו הקריאה, קמה בש!״

^
ראקיטות יורים העיראקים

 לאלוף הגיעה ההתקפה על **הודעה
 של בחדר שישב בשעה הצפון פיקוד | ן

 בדלת, דפק נהגו גינוסר. בקיבוץ ידידים
 ״מבקשים באוזניו: ולחש סליחה ביקש
 המפקד.״ למכשיר, אותך

 אבל ההפרעה, מן הופתעו לא המסובים
 חמורה בשורה איזו לעצמם תיארו לא הם

שבמכוניתו. באלחוט לקבל האלוף עומד
 היה הפיקודי קצין־המיבצעים של קולו

 של בקצב ההודעה את מסר מאד. שליו
 ״עד בוער. אינו דבר שום כאילו הכתבה,

ם... 22 זה לרגע פצו 120 ועוד הרוגי
. עים . .העקבות על עלינו לא עוד . . . 

.עצבנות מרגישים .  ראקי־ יורים העיראקים .
. . ת. ״ פקודת רק בינתיים טו ת...  כוננו

 דרך אותה העביר מילה, כל קלט האלוף
 שקצין־המיב־ ולפני שבראשו, הקטן המחשב

 במלואה התמונה את לצייר סיים שלו צעים
 תמונות עשרות עיניו נגד האלוף ראה כבר

 על המגיבים חייליו של כולן — אחרות
ב׳. דגניה הפצצת
 אמר דיוזחו, את הקצין סיים כאשר אבל

 הליקופטר.״ לי ״שלח האלוף: לו
 הקצין. השיב אליך,״ בדרך כבר ״הוא
 האלוף, הודיע דקות,״ לעשר מנתק ״אני

 הודיע ״מצטער,״ מארחיו. חדר אל וחזר
״לרוץ מוכרח ״אני להם, . .  את ובראותו .

 את ״דפקו הוסיף: שבמבטיהם, השאלות
ם...״ הרבה יש בדגניה. חדר־האובל  נפגעי

* * ־*י
הדרוזים דהר הדיו־

 דחופה, לישיבה המטה התכגס אשר ך*
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עבד־אל־נאצר, לגמאל סיין ח המלך על־ידי נשלחההיסטורי המכתב
 תחת גילעד. הרי את צר״ל כבש שבו בבוקר

 זוהי עבד־אל־נאצר, גנזאל הנשיא היקר, ״אחינו חוסיין: כהב ההאשנזית הממלכה סמל
״השדודה הערבית המולדת קריאת הלוחם; המרבי הכבוד קריאת הדמים; ממעמקי קריאת . . .

מייד.״ לו אודיע אדוני. מאד, טוב הקו?
עב .5.05 היתר, השעה בשעון. הביט הוא

 בהתקפה הישראלים פתחו מאז דקות 65 רו
 טלפון של השפופרת את נטל הוא האוזירית.

 לתשובה. והמתין מספרים, שגי חייג לבן,
השפו הורמה כאשר הודיע, מלכותך,״ ״הוד
 ראיון מבקש ״הרמסכ״ל השני, בצד פרת
להוד-מלכותך.״ נוח שיהיה ברגע

 מבעד אפילו ונמוך עבה חוסיין, של קולו
קרה?״ ״מה לגמרי: ער נשמע לטלפון,

 הפוגה בלי תוקף הישראלי ״חיל־האוויר
 מתקדם ישראלי שריון בבוקר. ארבע מאז

 —עקרבה ובציר אירביד,—אום־קיס בציר
רפיד.״

 רגע חשב האינפורמציה, את קלט חוסיין
״ובדרום?״ ושאל:
 לישכתו. ראש השיב ארטילריה,״ ״רק
 ההאשמי. הצבא כבוד את לטהר רצה וכאילו
 הצדדים.״ משני ״יורים הוסיף:

★ ★ *
? עמאן - אירביד אחרי

 האז- צפירות לקול התעוררה מאן
השי תחנת אווירית. התקפה נגד עקה <
 לא לכן שידוריה, את החלה לא עוד דור
 ומכיוון קנן־ה; בדיוק מה הבירה תושבי ידעו
ש האמינו התפוצצויות, שום נשמעו שלא
ב אליהן שהתרגלו האזעקות מן אחת זאת

האחרונים. חודשים
 במארשים היום שידורי החלו כאשר אבל
 ברור היה הקבועים, בפרקי־הקוראן במקום
 הקריין, הודיע וכאשר בחזית. משהו שקרה

 אל חוסיין המלך של הודעה ישדרו מייד כי
במ חמור דבר שקרה ברור היד, — העם

יוחד.
 ״שעת־המיבחן חוסיין, פתח עמי,״ ״בני
 בשלב הישראלי האוייב פתח הבוקר הגיעה.

 הערבית. המולדת נגד תוקפנותו של חדש
האמי כוחותינו עומדים הבוקר שעות מאז
 כוחות־ של בלתי־פוסקות התקפות מול צים

 — עמי בני אותם. והודפים עדיפים, אוייב
 כולה, הערבית המולדת על מלחמה זוהי

 — למערכה מוכנים אנו הערבי. הכבוד על
למוות!״ עד או לנצדוון עד

מנגינות־לכת. שוב — ואאריו

 המטה של לחדר־המלחמה הגיע חוסיין
 העליון הפיקוד כל .6.30 אחרי קצת הכללי

 לו מסר הרמטכ״ל שם. מכונם היה כבר
 המפה גבי על סימן המצב, על מהיר דו״ח

המו את הישראלית; ההתקדמות צירי את
לקריאות־אלחוט. עונים אינם ששוב צבים

 היתה: שאל שהמלך■ הראשונה השאלה
הישראלים?״ הודיעו ״מה

המודיעין. ראש השיב שותקים,״ ״הם


