
 טיפס הוא הפחד. גם ועמו נעלמה, עייפות
 רעש שעוררו קוצים מכוסה תלול, במדרון

 אגודל. ליד עקב שם הוא צעד. כל עם נורא
 שהרעש לו נדמה היה הריבה. הועיל לא זה

 את לעורר דיו הפוסעות הרגלים עשרות של
דמשק. עד הים מן המתים
עצבני. קול לפתע שאל ?״ הדה ״מין

 נעצרו מסביבו עומדו. על קפא יוסקה
דמ נשתררה קט לרגע השפופות. הדמויות

בשדה. עמוקה מה
״״פאנג  היתד, האויר. את פילחה יריד. !

 ששמע אוייב של הראשונה היריד. זאת
 דבורה עברה כאילו חד, קול בחייו, יוסקה

אוזנו. ליד
 ן הגענו לא עוד האם לנוע. המשיך הכוח

 אפסי. המרחק נראה המפה על ירסקה. חשב
כאינסופי. נראה עתה

 כמה שכבו לפניו לשכב. לו רמז מישהו
רמ קצרה יד תנועת במשהו. עסקו דמויות,

 דבר לפניו ראה זחל, הוא להתקדם. לו זה
 הרימו אנשים שני גדר־תיל. — בלתי־צפוי

בזחי אותה עבר יוסקה לאדמה. מעל אותה
לה.

 הולם החל לבו היה. זה מה הבין עתה רק
המוצב. תחום בתוך היה הוא בחוזקה.
מאחוריו מסביבו. שרר גמור כמעט שקט

 המיבצט; גמר אחרי קלה שעה
הנשק• ניקוי

משולבים כלים של תזמורת

 לכוון יכול לא עמו, נמצא לא התותחנים
ב הוא :פתרון אילתר המפקד הכלים. את

טבי לפי באלחוט, התותחים את כיוון עצמו
 מדויק. לטיווח הספיקו פגזים כמה עין. עת

נשתתקו. הסורים
ה אור הפציע לבסיסו, יוסקה כשהגיע

 :לישון ללכת היה אי־אפשר אולם בוקר.
 כללי, היה הוא מדי. מרומם היה הרוח מצב
 מלוחמים מורכב שהיה בכוח רק לא דבק

 שהיד, השני, בכוח גם אלא טריים־יחסית,
 דבר רק וותיקים. מנוסים מלוחמים מורכב
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התפז העננים

 מתחת שזחלו הגופות שיפשוף קול את שמע
האויב. קולות. כמה שמע לפניו לגדר.

 היה עצמו הקרב נשים. של סימנים
 הוא מספר. דקית רק נמשך ונמרץ, קצר
 הבחינו הלוחמים מן שרבים לפני עוד נגמר

 המפקדים, אחד נזכר שקרה. במר. בדיוק
(ה הרימו מקרים ״בהרבה :באכזבה כמעט

 הרימו מקרים מאד ובהרבה ידיים, סורים)
״רגליים !

 לא בהם למקרים כמעט הצטמצמה הלחימה
 במוצב לבריחה. דרך לפניהם הסוריים ראו

ה גם היו. כלא נעלמו מסעודיה, ליד אחד,
ה על שעלתה העורף, מן שהוחשה תגבורת
כ הקרב אזור את שסגרו הרבות חסימות
ל לחוש עז רצון גילתה לא הרמטי, בקבוק
המנותקים. החברים עזרת

מתכ בית־הבק. שכן מוצב־השפך בקרבת
 אזרחים, נמצאים בבית כי סברו הפעולה נני

 מיסודות אחד וחיילים. קצינים נשי גם אולי
באזר מחיר בשום לפגוע שלא היה הפעולה

 לבית ״ניגשנו ובנשים. בלתי״לוחמים חים
המ אחד נזכר צבאית,״ לא אזרחית, גישה

מיותרת.״ בשעה לנו עלה זה ״אולם פקדים.
הקרב עמד כבר לבניין, היחידה כשהגיעה

הנכון ברגע

 העידו הסימנים ריק. היה הבית בעיצומו.
נשים. בו גרו שאומנם

 לפנות בשלוש בטביעת-ןןין. טיווח
 להחזיר צורך היה הנסיגה. הוראת באה בוקר

כ למדי קשה תפקיד הלוחמים, את רק לא
 את גם אלא הצפונית, בגזרה ביחוד שלעצמו

 ושלל השבויים, שלושים הפצועים, תריסר
בש נשארו סוריים הרוגים כחמשים הנשק•

טח.
ה הוצאת היתד, העיקרית הבעייד, אולם
יוז פי על מקום בכל נפתרה היא פצועים.

 המק־ האפשרויות ניצול תוך מקומית, מה
ש בסירות הפצועים הושמו בצפון ריות.

 על בחבלים נסחבו הסירות בשטח. נמצאו
כ החוף, לאורך אותן שמשכו לוחמים ידי

ע למקום עד החזה, עד במים פוסעים שהם
 פינה הדרומי הכוח גם האמבולנסים. מידת
בסירות. מפצועיו כמה

תז את שמעו העייפים, הלוחמים כשחזרו
פת הסורים : עוצמתה במלוא הלילה מורת

 עין־גב לעבר ומרגמות תותחים באש חו
 ומרגמות תותחים רבה. הצלחה ללא והסביבה,
 הכוח ביקש בצפון להשתיקם. ניסו ישראליים

של קצין־הקשר אך תותחני, סיוע וזר
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