
 חוק ואין - כפרו זה ? מכריח או פלאח
 להיות כדאי זאת בכל כאן. להיות עליו האוסר
המבריחים. לכנופית שיין אינו זה שאיש בטוח

 העולה נפט פח לשם. מפה המבריחים גם יש
 בכסף מיל 700 ב נמכר אצלנו פרוטות 300

לגבול. מעבר פלשטינאי
השוטרים, אחד יעקב, והתפלל ישב הזמן כל

מב מוטב המבריחים. בין אשד, תהיה לא כי
מברי כלל בדרך הן מנשים. מזוינים ריחים

 על מצניעות שהן אריג או זהב מטבעות חות
גופן.

 שהעמדנו הדרך מורה הזקיף. התמתח פתאם
המברי — בידו, מנפנף הגדול הבית גג על

מתקרבים. חים
 היה רגעים כמה גדול. שיח היה מולנו

 לשיה, מעבר צצו והנה ודומם, שקט הבל
גדו אחת דמויות, שתי קוסם, מעשה כאילו

ה שק. נושאות וביניהן, קטנה והשניה לה
 רק שהיו עד להתקרב להם הניחו שוטרים

מחבואנו. ממקום צעדים מספר
נש את קדימה. השוטרים שני זנקו פתאם

 המבריחים, כי הרושם, לשם רק החזיקו קם
ש דומה חמושים. היו לא כנראה, ובנו אב

 ניסו לא הם כי רגיל, דבר היתד, תפיסתם
 אדם כל אצל כנהוג להכחיש׳ או להתחמק

 לחפש לשוטרים הניחו הם בקלקלתו. הנתפס
ערי לעינינו התגלתה גפן לעלי מתחת בשק.

חדש. אריג סת
מזו להתנגשות דראמטי, למארב קוינו אם

 הרי ״כרמן״, בנוסח פראים מבריחים עם ינת
ל שקיוה הצלם, ביחוד התאכזב התאכזבנו.

ו יריות עם ממש, פעולה של תמונות צלם
 זה היה וחוליתו וולף בשביל אולם הרוגים.
בעבו אבל וקטן, אפור נצחון אמנם נצחון.

ו קטן יהי נצחון, כל והאפורה הקשה דתם
נצחון. הוא יהיה, כאשר אפור

 שרשרת אינו ההברחה לחיסול המאבק כי
 עדרים או זהב מחסני תפיסת קרבות־ענק, של
 מאבקים של שרשרת זוהי פרות. מאות של

 — סחורה של קטנות כמויות תפיסת קטנים׳
מאד. גדול למאזן דבר של בסופו המצטברות

672 נזם' הזה״, ״העולם

 — מרחוק הצר, השביל — הגבול קו את עברו אנשים שני נכונה. היתה הידיעה מופיעים! המכריחים
השוטרים. של הסטנים אליהם מכוונים מטרים כמה שממרחק יודעים הם ־• אין לכפר. פונים הם שכמם. על כששקים

ס: ר א מ  לפעולה ומוכן התצפית בנקודת מוצב השוטר בעוד ה
 מימין הפעולה. פרטי את וולף מוואדג׳ה קובע למעלה) (שמאל

אלה. בדיונים ותיק כחייל המשתתף כהן׳ שלום

על הערבי הצופה :הסימן
האות, את נותן קרוב בית גג

ה ה הנ ר חו ס  מוסתרים גפן לעלי מתחת !ה
 אולם — רב אינו ערכן בטול־כרם. שנקנו בדים

מאד. גדול למאזן מצטרפים הקטנים הסכומים

 הסחורה את שוב מרימים — ובנו אב — המבריחים ! הכיתה
 השוטרים. בלוית — לעצמם שקבעו בדרך וממשיכים שכמם על

במאבק. רבות מני אחת אן — קטנה הצלחה נסתימה. הפעולה


