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 בתנאי־ שחיו הכפר, של הפלחים לאחד מגורים מקום היוותה הטיט,
 היא עתה הפרעונים. מתקופת חקלאיים כלים עם פרימיטיביים חיים

 בכפר. החונים צה״ל לחיילי השמש מפני מגן סככת משמשת
ארוחת־בוקר. לעצמם החיילים מכינים במקום שנמצא עתיק פרימוס על

ה שחבריו שעה
 מחזיקים כורעים

 :נוסף שלל ;ופיה
חושות ביך יצבת

צזזו־ חדגוונייס נופים של הטנקים, שרות
 עצמם את הרגישו אולי ואסורים, בים

 יבשת לפתע' המגלים. חדשים כקולומבוסים
 תחליף הפכה ״אמריקה״ הקריאה חדשה.

שלום. לבירכת׳
ה נראה המידבר, מן. . לבא י ואומנם,

.. כפאטאמורגנה. מחזה
אי• שני בין חוצצת כאילו ■ תעלת־סואץ

 התעלה, של המזרחית הגדה אקלים. זורי
המער .הגדה .ולוהטת. חשופה סיני, גדת
ה ומוצלת. עצים שדרות זרועה כבר בית
 במקומות מזכירה לאורכה ■העוברת דרך

 אבל הירקון. שלאורך השדרות את רבים
לעמ מיסתור שהיוותה צרה, רצועה זוהי
 לאורך המצרי המערך של הקדמיות דות

 המידבר שוב משתרע לה מעבר התעלה.
 הקימו כאן קילומטרים. כמה של ברוחב

 .מול אל שלהם, קו־סאדאת את המצרים
בר־לב. קו

ה הקווים. .שני בין דימיון שום אין
 על שהוקמה לסוללה מעבר שבנו מעוזים

 בר־ קו ממעוזי בתכלית שונים המים, קו
 התעלה של המיזרחי בצידה אלה, לב.

 מכוסים מימי־הביניים, כמייבצרים נראים
ה המוצבים חול. וסוללות אבן בשכבות
 האש הפסקת מאז כאן שהוקמו מצריים,

 ענקיות, רמפות אלא אינם ,1970 של
.של לגובה המיתנשאות פרסה, דמויות

 אדמה של טונות מיליוני .מטר. 20—30
 צמודות להקימן כדי לכאן הובאו שחורה

 1היש־ בצד אם זו. על זו ומהפחת לזו זו
 מעוז בין המרחק היה המעלה של ראלי:
מפרי כאן הרי קילומטר, כעשרה למעוז

 כמה רק לפעמים למוצב מוצב בין' 'דים
 קילומטר, במרחק ומאחור, ,מטרים. מאות

ש רמפות.כאלה, של שניה שורה ניצבת
 הקצה אל במהירות לטפס יכולים מנקים

 בר־לב קו כל נראה משם שלהם, העליון.
היד. כף על כמונח״

 הנראית כזאת, רמפה כל של במרכזה י
ה החולות בתוך ומאיים שחור עפר כתל

 מחילות, מחילות המוצב, חפור צהובים,
 של לעומק עד קשר, ותעלות ירי עמדות
'ויותר.' מטרים עשרה

ה בתוך מישתרעים ■ המוצבים מאחורי
זרו מבוצרים, מיתחמים חמישורי שטח
ותות לטנקים ומחפורות נ.ט. עמדות עים

ב להבחין ניתן לעומק יותר קצת חים.
ה ■הסוואה רשתות של ארוכות שדרות

ש מטר, חמישה של לגובה מתרוממות
 למוצבים הגישה דרכי את להסתיר נועדו

ל המצרים שהכינו הצליחה ציוד ואת
התעלה. חציית.

קי כארבעה של במרחק אחריהם, רק
 צרה רצועה פני על מהתעלה, לומטר
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 אחרי לוחם מזזוענן כסא, גבי על העבות, הסבך בצלהלוחם מנוחת
 עשה מאיתנו אחד ״כל מילחמה. של משבועיים יותר

קרבות. במיספר להשתתף המילחמה במרוצת שנאלצו החיילים אומרים מילחמות,״ כמה פה

ה ■ ? ו1! 1 1ח ל1 ־ 11 \1 ■1 | חיילי נכנסו הפסקת־האש למחרת 1 |
11 /11 1111 11 1 1 .1 1 1 /1 צב לשיגרת־חיים גושן בארץ צה״ל 1.

 במיכלית. הכפרים אחד אל שהובאו במים מתקלחת מחלקה נראית למעלה בתמונה איים.
הגופני. הכושר על לשמור כדי בריצת־בוקר אחרת חיילים מחלקת נראית למטה, בתמונה
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