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 על השיגרתיות הידיעות את לקרוא התרגלו ישראל אזרחי
 תעלת בג־זרת וקורבנות פשיטות־נגד פשיטות, חילופי־אש, תקריות,

 מישהו אם ספק אך היומית. הכרוניקה מן לחלק הפכו הן סואץ.
זו. בחזית באמת מתרחש מד, לתפוס מסוגל בעורף הנמצא

 של מלחמה מלחמה. שבועות מספר מזה נטושה סואץ בתעלת
 היא כיבושים. כוללת שאינה סטאטית מלחמה שזו למרות ממש,

 לתודעת מגיעה אבל אכזריותה, בכל ביממה שעות 24 משתוללת
 חילופי־אש התנהלו ״אתמול אחד: קצר במשפט שבעורף האזרחים

סואץ.״ תעלת בגיזרת
 נוכחו התעלה, לחזית שעבר בשבוע הזה העולם צוות ירד כאשר

ב בתעלה המתהולל את ש ולהמח לתאר ניתן לא כי לדעת אנשיו
 הזה, העולם של הצבאי כתבו תבור, אלי חטוף. בסיקור או מהיר סיור
כדי כי למסקנה הגיעו המערכת, של הראשי הצלם כוגן, ואורי

סואץ כתעלת תבור אדי
ה עם לחיות אותה: לחיות חייבים הם בתעלה המלחמה על לספר

ארטי הפגזה עימם לספוג בבונקרים, תם א לישון במעוזים, חיילים
ונחים. אוכלים שהם ובשעה קרב בשעת מקרוב אותם לראות לרית׳

ה ימים ושלושה שעבר בשבוע ימים ארבעה ימים, שבוע במשך
 וחוויותיהם התרשמותם התעלה. במוצבי וכוגן תבור שהו שביע׳

זה. בגליון המופיעה בכתבת־ענק מתפרסמות

ה ע צ ת ה ד ח ו י י מ א ר ו ק  ל
ם ל ו ע ה ״ ״ ה ז ה

 ל״י, שבע של מוזל במחיר הספר את להשיג תוכל
36 בעמוד התלוש מילוי על־ידי

השביעי
!״קדושות פרות ,,קוטל

פוסט וושינגטון
מחשבות״ מעורר ״מהפכני...

קהיר אחר־סאעה,
רב־תקווה...״ ״אובייקטיבי,

לונדון גארדיאן,

ל פ  בעולם רציני דיון לכל נושא שהפך ס
ישראל. בענייני

אוונו. לקרוא חייב חושב ישראלי שפל ספר
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 לא־ ספודט שעון — אלקטרוניק״ ?11 516 ״טיטו
 בל מפני כפולה המה תאריכון. עם קונגנציוגלי,

 אחריות אל־חלד. פלדה, צמיד מים. בפני עמיד זעזוע.
 צורד ללא — חודש 12 במשך תקינה לפעולה
תנועה. חוסר של במצב גם (ומתיחה), כדריכה

מיסו של הגדול הפרסים במנצע השתתף
המוסמכות ו ס טי בחנויות פרטים

בעמדה נפצע חייר^
 לראות, שתיווכח כפי זו, כתבה המלווים הצילומים מן כמה

 בעיתונות כד, עד התפרסמו לא כמותם אשר במינם, מיוחדים הם
 מעל חשוף להזדקף סוגן אורי על היה לצלמם כדי הישראלית.

ה המצרים כוונות מול חילופי־אש, בשעת במוצבים תעלות־הקשר
 וכיוונו המצרים, בו הבחינו פעמים מספר מטר. 200 במרחק מצויות

מפגיעה. ניצל בנס ורק לעברו שלהם הקל הנשק אש את
 פתוחה, בעמדה שעתיים במשך וכונן תבור שהו המוצבים באחד
 לידם. ומתפוצצים ראשיהם מעל שורקים המצריים התותחים כשפגזי

הם התעלה. של השני הצד על שירה בשעה נפצע חייל

כתעלה במוצב בונן אורי
 במסוק שנלקח עד בו והטיפול לעורף חילוצו תהליך אחר עקבו

בצפון. לבית־חולים
 אותו דחף כשלפתע בונקר, של בפתח כוגן עמד אחר במוצב

 פשר את כוגן הבין לא בלבד חטופות לשניות פנימה. המוצב מפקד
 מצרית מרגמה פגז הבונקר. בפתח התפוצצות ששמע עד הדחיפה,

לכן. קודם ספורות שניות עמד בו במקום בדיוק נחת
 חיילים עשרות וראיינו וכוגן תבור פגשו בתעלה, שהו בו בשבוע
 בכל לחם־חוקם. היא בתעלה שהמלחמה אלה ומפקדים,
שנו הכתבה, לצורך פעולה לשתף שמחו הם המיקרים

 אלה, לכל החזית. תחושת את לעורף להעניק עדה
 זו, כתבה שאיפשרו החזית, של האמיתיים הגיבורים

תודתנו. נתונה
לביתם. בשלום שישובו רצון יהי


