
הפיואי כדור 1
 אחד, לכל מדבר נתן החל יום׳ מאותו

 חלפה שתקנותו זכר. בן לו נולד כי סיפר
במקצת.
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 מצטיין כ׳ סמל
לזגבוד^ע^לן משמר קורס ת ^

במש סמל תפקידי ב׳. כסמל אנצילביץ
 : רגלי בגדוד סמל לתפקידי דמו הגבול מר

 אהב נתן שמירה. סריקות לסיורים, יציאת
 בחופשה או בשבתות כשביקר הצבא. חיי את

 את אוהב ״אני מדיו, את פשט לא הביתה,
 החיים ״אלה לשכניו. מכפר היה המדים,״

שלי.״
 אך לפרוטה. פרוטה חסך אנצילביץ הזוג

 קנה כספם, את להוציא מה על שחשבו לפני
 !״ לירות מוכרח ״אני כי טו־טו׳ רובה נתן

 שני מקום השיג מצטיין, כקלע ירה. הוא
 היה שבת׳ כל לקליעה. הכל־ארצית בתחרות

לימו כמה שכנים, ולהנאת להנאתו מוריד,
 מרובד, אחת בירייה שבגנו, הלימון מעץ נים

ב צועק היה ?״ קלע לא או ״קלע הטו־טו.
התלהבות.

 הביתה מביא היה אשתו׳ את לפייס כדי
 אשתו דורבן. הביא פעם מגוון. שלל־צייד

 שוכנעה, לבסוף אך מבשרו לטעום סירבה
 ביותר. טעים הבשר כי לאפתעתה גילתה

 לו כשהעיר הנגב. מן אילות הביא לפעמים׳
 מחייך היה אילות, לצוד אסור כי מישהו

 מול נקלעת כשהיא ,לעשות ״מה : במבוכה
מעצמו.״ נלחץ פשוט ההדק ? הלוע
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״1 סיס על רוכס■ ״אני

מש בחיי ביותר המאושרות שעות ך*
 ההורים שבילו אלה היו אנצילביץ סחת 1 ו

 כתפי על רוכב היה אשל הקטן. ילדם עם
 אבא !דיו ! ״דיו :בתרועות־גיל וקורא אביו
!״שלי סוס !שלי

 פעם כאלה. רבות שעות היו שלא אלא
 באזני לחש חצות, אחרי נתן התעורר

 אמות, אם ילד. עיד צריכים ״אנחנו :אשתו
 כל עם שקרה מה אתי שיקרה רוצה לא

 בחיים.״ נשאר אחד שריד שרק משפחתי,
 עדיין להוליד היה יכול לא נתן אולם

רצה והוא מדי צרה היתה הדירה ;ילדים
ר ט ו . ש י ת ש א ת אלבום מתוך צילום ו  שנה. חצי לפני שצולם המשפחתי, התמונו

תן, סוריה ילידת חנה, שנים. ארבע לפני ביפו, במקרה נפגשו צ׳כוסלובקיה, בן ונ

] י ר כ . ז ג  היחידי בנה השלוש, בן אשל ח
לפני חנה. אמו : משמאל שנה. מלפני
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כלילה וגם כיום

 ל- מיפו עברה אנצילביץ שפחת
 הגבול משמר ליחידת צורף נתן רמלה.

בקירבתו. להיות רצתה וחנה בסביבה
 בצאתו להזהירה נהג הילד,״ על ״שמרי
״שלי החיים ״הוא לפעולה. ה בן אשל, !

 את לממש שזכה היחיד האדם היה שלוש,
 כמו תהיה אתה ״גם בו. ולשחק אביו אקדח
בגאווה. לבנו הסמל מנבא היה אבא,״

 כדור־עף או כדור־סל נתן שיחק לפעמים
הת ?״ פרטיים בחיים רוצה ״אינך בשכונה.

אשתו. אז לוננה
הס גופני,״ כושר על לשמור צריך ״אני

נתן. לה ביר

ץ/ משפחת של שת אנצילבי  פורים, בתחפו
תו תן קיווה מו ענפה. משפחה לגדל נ

 יותר. גדולה לדירה כסף לחסוך תחילה
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עכורה סודות
 נתן היה שבוע, לפני החמישי, יום ף

בשק״ם, קניות לערוך הלך היא חופשי.
 ״למה סחורה. מלאי סלים שלושה עמוס חזר

 אשתו.■ התרעמה ?״ הרבה כך כל קנית
 ולא השיב זר״״ את צריכים דבר, ״אין

חייך.
 כל ללא מאליהן, חנה. את עברה דקירה

 לילה באותו בעיניה.-עוד דמעות עלו סיבה,
 לפעולה. נתן נקרא

חנה. שאלה ?״ ״לאן
 סודו לאשה, מספרים שאין דברים ״יש־

 שקר הבעל, תשובת היתר, צבאיים,״
האהודים• מספריו באחד רגע

 שהלכה על לחנה לעג לצאת, שנחפז לפני
 היה כאילו המשטרה, בתחנת אחריו לשאול
 הרגיע לי,״ לדאוג מה לך ״אין שאבד. תינוק
 כוס גמע אחר בסדר.״ יהיה ״הכל אותה.

 החוצה. ורץ לאשל נשק תה,
האחרונה. פרידתו זו היתר,
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כשטח רגילה תצפית

ב .עמדוהגבול משמר אנשי לושה **ץ
*  ניר־גלים מושב בין גבעה, על תצפית /

 השעה רובין. נחל בסביבות זכאים, למושב
המ השלושה החמה. לשקיעת קרוב היתר,
 מדי דבר. נראה לא החולות. בין בדרכם שיכו
דבורה. זמזום נשמע צפור, התעופפה פעם

 לפתע, מת. בשטח התקדמו השלושה
 רבים. אדם ראשי בצבצו לקפל־קרקע, מעבר
 על פחות. טען שני ,20 שראה טען האחד

 ניכרת מספרית עדיפות להם היתד, פגים, כל
הקטנה. התצפית חוליית על

 הדקי על לחצו כלום, טענו לא רגע, באותו
 למחסה. זחלו השלושה רימון. נזרק התתים.

 לקיבוץ רץ השלישי לצפות, המשיכו שנים
תגבורת. להזעיק פלמ״חים
שוט החלו השטח, הוקף קלה שעה כעבור

 לא קפל־קרקע. אחר קפל־קרקע לסרוק רים
איש. נמצא

״חסימות ״להציב  היחידה מפקד פקד !
מהשטח.״ יצא לא ״איש לוי. חיים
 נע ולא זע לא במארב. שכבו הלילה כל
באויר. ניסרו' ליל ורחשי יללות רק ובר.

 הלכו הם גששים. הובאו בבוקר למחרת
 התפצלו, העקבות אנשים. חמישה בעקבות
ה אנשי מטרים. מאות כמה כעבור התחברו
 השמש בעקבות. הלכו הירוקות צומחות

ממעל. קפחה
ב ממשיכים אנו — אחד יונה ״האללו

 אנו, — אחת יונה ״האללו !״ עבור עקבות.
״עבור חוסמים,  במטה• התשדורות נתקבלו !
הפעולה.

 שיחים של סבך לעבר הובילו העקבות
 היה כאן,״ לעבור אפשר ״אי בן־אדם. בגובה
 במרח^ רואים ״אין אדם. כל אומר

 שוטר כל קלל מטרים,״
והחל בשרשרת פרש

הו הגופות בשמחה. מישהו צעק !״ שניים
 ולרגליהם חאקי לבושי פידאין שני : צאו
תעודות. כל בכיסיהם היו לא גומי. נעלי

ו תת־מקלע כדורים, 500כ־ היו אחד לכל
עשבי־בר. ושורשי ירוקות תאנים כמה

״״להמשיך לוי. חיים פקד !
 חדרה אחת חוליה שנית. התפרסה היחידה

 לא איש דיבר, לא איש הסבך. לתוך שוב
 אנציל־ נתן הסמל צעק !״ ״הנה פחד. גילה
העוזי. הדק על ולחץ — ביץ

 את פלח שני צרור איומה. צעקה נשמעה
כ ההדק, על לחץ הכושי הפידאי האויר.
גוסס. כבר והוא בבטנו העוזי ,שכדור

 שלושה היה והפידאי השוטר בין המרחק
 נתן זה. לייד זה שכבו שניהם בלבד. מטרים

פניו. על נסוך נצחון של חיוך ; גנח רק
מ אל האש מטווח אותו הוציא החובש

 המפקד נענע נתן,״ ״נתן, קפל־קרקע. אחורי
ענה. לא נתן גופו. את

המפקד. שוב הורה• !״ ״להמשיך
 ל־ יריה. נשמעה שוב נמשכו. החיפושים

השי בין ששכב הארוך, הפידאי של גוסטב
 סיפר שלי,״ המזל היה ״זה מעצור. היה חים,

 הפידאי הסריקה. ממשתתפי אחד אחר־כך
במקום. נהרג

 זה היה ורץ. קופץ מישהו נראה לפתע
 של צרור שטח. באותו האחרון הפידאי

ראשו. את מחץ ברן מקלע
* + ♦

מסריקה חזרה היחידה
 משמר, הוצב הפידאין גופות יד ^
 את נשאו בשקט או״ם. משקיפי הוזמנו /

 ועייפים דמומים אלונקה. על נתן של גופתו
במכו הגבול משמר אנשי בצהרי־יום ישבו

לבסיסם. חזרו ניותיהם,
 היו הם דיבר. לא איש שר, -לא איש
דיברו. לא חברם נתן על גם מדי. עייפים

 ומגו־_ רחוצים כולם היו שעתיים, כעבור
ללור^ בשקט חיכו לח־ם,

הן. בשורת


