
:פנימי גיוס היה הזה״. ״העודם אה השבוע פקדו גיוסים
 רתוק היה שדא מי כד - צייר צלמים, כתבים, המערכת, חברי כד

 את הזה״ ״העולם מוסר אדה בעמודים דרומה. ירדו - לכסא
 עברי משני הדמים שבוע שד הראשון המוסמף המדא התאור
המערכת. צייר שד רישומיו ואת ומגינים, לוחמים סיפורי הגבול,

ר
 לעבר התצפית מגדל על נירים משק איש צופה השכמה עם למחרת : יונים חאן מול

בלילה. ההתפוצצויות אחרי שקט אפוף בוקר באותו שהיה בחץ), (מסומן הלילה פעולת מקום

קול. להוציא מבלי דרכם את עושים
 שוב האיץ ר. ש. מאחור. נשאר ר.כפר
 אל קל במורד ירדה הרחבה, הדרך בזחלו.

המטרה. — חאן־יוניס משטרת עבר

 אל־שיאתי, מוטטפה גדודי, וטר **6
ד מ ע *  שתי הצטלבות יד על חברו עם /
 ביצב־ מרחוק מסילת־הברזל. לפני דרכי־עפר,

 מוסטפה ובאות. קרבות מכוניות אורות צו
 שמאלו יד את הרים הדרך, לאמצע ניגש
 הראשון לזחל בימינו הורה לראש, מעל

 המכוניות הופעת עצם הדרך. בצד לעצור
 ההפגזה הדי אך במיוחד. חשודה היתד, לא

 הדריכו ישראלית התקפה על והשמועות
 את לבדוק רצו הם השוטרים. שלמת. את

 זו. שיירה של טיבה
השנים. את השכיבו צרורות שני

 שצרור עד שקט, כה הכל היה כאן ד **
 הפתעה הימה הראשון המצרי המקלע

 הטור. את עדיין עצר לא המפקד כמעט.
 כדי תוך ההיערכות. לנקודת הגיע טרם

ה צריח לעבר אש הושבה מהירה, נסיעה
באור־הירח. בבירור שנראה משטרה,

 הטור. נעצר מכן לאחר ספורות דקות רק
 הגיע, בה העפר דרך עם במצולב לו, סמוך

 מצריים בין המקשרת מסילת־הברזל נראתה
 קבוצת נראתה ממקום־החנייה עזה. לבין

 המשטרה. של המערבי לקיר סמוכה אהלים,
הכלים. מכל באש. לפתוח : פקד הוא

קצר, כה מטמח איומה. היתה האש מכת
 ה־ היו הזחלים, של המוגבהים המקלעים מן

 שליד מגדל־השמירה ביותר. קטלניים •קליעים
 השיב רגע, לפני חלפו פניו על אשר המסגד,

 דקה. כעבור שותק הוא באש־ענות־חלושה. __
 אש נתכה המשטרה בניין מחלונות גם

 מדוייקת היתד, לא היא אך הטור, על מצרית
ביותר.

 מחמיר. שהמצב למפקד היד, נראה לרגע,
 בני־טוהיילה, מכיוון הגיעו, בה מדרך־העפר

 תגבורת אפלות. דמויות לקראתו התקדמו
 עלולה היתד. מהעורף בלתי־צפויה מצרית
 הפקודה ניתנה בהחלט. בלתי־נעימה להיות

 כעבור אך הדמויות. לעבר האש את להפנות
 אלא אנשי־צבא אלה היו לא הופסקה. רגע

כפרם, את מבוהלים שנטשו ערביים כפריים

-י' •׳**•־׳
 הכפר לעבר ונסו היריות, קול את בשמעם

האן־יוניס.

ה רו ת  טורים שני ונעו. הזחלים חז
 ורק צידיה. משני המשטרה את איגפו ג1

 המשטרה תוך אל לפרוץ נועד השלישי החלק
 אחד סיפר הראשית. לכניסה מבעד עצמה,

״ה : הפורץ בטור הראשון הזחל מיושבי
 סככת־ היתה נתקלנו בה הראשונה עמדה
ירי החיצונית. גדר־התיל ליד קטנה, משמר

 בא לא ארוך. צרור הזחל מתוך לעברה נו
 ברן, ומצאנו תוכה, אל קפצנו מענה. שום

 גם מוטלים היו מסביב להט. עדיין שקנהו
 ראדיו תחמושת, ארגזי־פעולה, רובים, שני

 כמה תוך הכל אספנו אישיים. וחפצים זעיר
רגע כעבור רק הלאה. והתקדמנו שניות,

 לעמדה שהובילה הקישור תעלת בקצה גילינו
 שחיפשו מוות, עד מבוהלים מצרים שלושה

 נפחדים והיו המתקרב הזחל מפני מקלט שם
 הלאה.״ לברוח מכדי אפילו

 פנימה. המשטרה אל התקדמו הפורצים
 קיר אל נצמדו המכוניות, מן קפצו בחצר
 לצריח סמוך המבצר, של החום־וזרוד הבטון

ה השער אל ההתקדמות הדרומי. השמירה
ש רימונים על־ידי במקצת הופרעה ראשי
 נחכשו הפצועים הצריח. מן המצרים הטילו

נמשכה. וההתקדמות במקום,

 בעוד החבלן. של תורו 5הגי? תה
ג  ביד הניח עליו, מחפים הזחל אנשי /

ש הנפץ חומר של הקטן המטען את זריזה
״שניה מציריה. הדלת את העיף מראש, הוכן

 ״כבר הפורצים, אחד סיפר מכן,״ לאחר
 לכניסה בכל דמתה הכניסה בפנים. היינו

 שולחן עמד בפנים ישראלית. משטרה של
 משמרתו. על נמצא שלא היומנאי, של שחור

ימי אחד תת־מקלע׳ של ארוכים צרורות שני
 על שליטתנו את הבטיחו שמאלה, ואחד נה

 להתקדם המשיך חלק :התחלקנו האולם.
 האגף במסדרון וחלק הימני, האגף במסדרון
 לאסוף אפילו פנאי מצא מישהו השמאלי.

היומנאי.״ משולחן והתעודות הניירות את
שליט את הזחלים ביססו עצמו, זמן באותו

 העליונה הקומה כאשר פעם, מדי בחצר. תם
ל ארוך צרור נשלח סימני־חיים, גילתה
 שעמדו. המצריות המכוניות ״בין עברה.

 מיושבי אחד ספר הראשית,״ הכניסה מול
ישראל משוריינים בכמה ״הבחנו הזחלים,

ה בידי כנראה שנפלו פרימיטייבים יים
 בימי מרדכי, ויד ניצנים בקרבות מצרים

 למכונית ממכונית עברנו השחרור. מלחמת
 חומר־הנפץ כמות את הנחנו מהן אחת ובכל

במ קבועות שתישארנה להבטיח המספיקה
ה השנים עשרות במשך תזוזה ללא קום

באות.״

הזחל הג ף
התעצבן. ^

ש הדקות
 לא עתה ארוכות. כשעות לו נראו עברו
 עד להתקרב נקרא הוא :ציפייתו עוד ארכה
 עתה קפץ חבריו עם יחד הראשית. לדלת

 שקי־חומר־ את להעביר מנת על הזחל מן
ה הלכה שניות תוך הבנין. קיר אל הנפץ

 הנפץ, את חיבר כבר החבלן וגבהה. ערימה
ה לפיצוץ ״היכון : אזהרה שאגת השמיע

 לעבר ורץ הפתיל את הצית אחר !״ בניין
 בדיוק. שניות ששים יבער הפתיל מכוניתו.

 מטוזח לצאת הזחלים כל חייבים — אז עד
סכנה.

 אל מזחל רמות בקריאות עברו ההוראות
 לחצר. מחוץ אל במהירות החליקו הם זחל.
נספ שנייה כל מאד. ארוך הזמן נראה עתה

רוטטות. בשפתיים רה
 ביותר החזקה ההתפוצצות. נשמעה ואז

 מלחמת בימי ״אפילו זה. באיזור שנשמעה
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