
 חול, של איכפדפיים שטחים **
הש פזורים, קטנטנים בשיחים מכוסים ׳3

 ניצנה ממשלטי — הדרך כל לאורך תרעו
מו היו ושם פה התעלה. למבואות ועד

 שנפלו הרוגים, של גופות כמה טלות
שנש מופצצת ממכונית להימלט בנסותם

 ה״ בצד ומפוחמת, שרופה עומדת, ארה
כביש.

 מלחמת בלבד. חיצוני דמיון זה היה לא
 ב.זצי־האי השבוע שהתנהלה כפי המדבר,

 וההגיונות החוקים כל לפי נערכה סיני,
 את שהפכו הסטוריים, קרבות אותם של

 לבני ובנגזי אל־עלאמיין טוברוק, השמות
אלמוות.

★ ★ ★

 של הבהיר החול בצבע שבורים, טאנקים
מש הפוכות, מבוניות־תחמושת המצרי, הצבא
 מטווחים תותחים והגדלים, מסוגים מכל איות

 תרמילי בחפזון, שנעזבו לפעולה ומוכנים
 — פזורים ניירות גדר־תיל, קרעי פגזים,

 מן המלחמה תמונות את .הזכיר זה כל
 על הנודעים הסרטים ואת המערבי המדבר
 אפשר מונטגומרי. והמדשל רומל המרשל

 במדיו הגרמני׳ המרשל את לדמיין היה
 לנחות שהתכונן בפייפר יושב האפרפרים,

 את או המדבר, בלב שטוחה ברצועת־חול
ה הכומתה בעל הקטן, הבריטי המצביא
 שהעלה דרומה, שחזר בג׳יפ יושב שחורה,
. לבנה. תמרת־אבק מאחוריו

שניהלו המפקדים של מותיהם ***
א  את והגדודים, החטיבות האוגדות, את /

ה לקהל ידועים אינם והטייסות, משייטות
ה החיילים, רבבות של שמותיהם רחב.

 ל' הסתם׳ מן ייודעו, לא והטייסים ימאים
 מפק־ ביצעו לוהמת כמשפחה אולם עולם.
 צבאי מיבצע השבוע אלה וחיילים קדים
עליו. שעלו בהיסטוריה רבים שאין

 לספרי־הלימוד רק ייכנס לא זה מיבצע
הדו בני ילמדו אותם עברית, להיסטוריה

ה למערכי גם ייכנס הוא הבאים. רות
ב לתורת־המלחמה בתי־הספר של קורסים

 תבל. רחבי
צבאית״ מבחינה כי

 מיבצע עלה מקצועית
 מלחמת־ של המערכות רוב על סיני

 ומלחמי} קוריאה מלחמת השניה, העולם
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 רומל־מונט־ מערכות — ים8<'2£המ מיטב
 בצרפת גודריאן מערכות במדבר, גומרי

 באירופה ז׳וקוב מערכות וברית־המועצות,
ה באיי מאק־ארתור ומערכות המזרחית
וקוריאה. השקט אוקיינוס

* ת * או מ צ ע ה ־ ת מ ה  סף על נערכה ל
 רבים, סודות היו לא אזרח. כל של ביתו א*/
 לשחזר היה יבול אינטליגנטי אדם וכל

הקרבות. מהלך את לעצמו
מ מאד רב במרחק נערך השני הסיבוב

 ביבשת כמעט — הישראלי האזרח של ביתו
 את וחטף לרדיו צמוד שהיה האזרח, אחרת.

 לקרוא נאלץ העתון, של האחרונה המהדורה
 הצטרפו שלא מקוטעות, ידיעות ולשמוע

 ימים במשך כללית. לתמונה אחת פעם אף
 בכלל אליו הגיעו לא ומכריעים ארוכים
ה בשרותי בחזית, החייל רציניות. ידיעות
ה לאורך הפזורות המגן ביחידות עורף,

 — בהרבה שונה במצב היה לא גבולות,
 הכללי. המערך את בקושי רק הבין הוא גם

 ששלחו העולם עתוני ממנו. חלק שהוא
 באפלה גיששו כוכביהם, מיטב את לארץ

סמיכה.
 חזה, העולם צוות ינסה הבאים בעמודים

 התיאור את לתת צבאיים׳ פרשנים בעזרת
 מהלך השני, הסיבוב של הראשון הכולל
 לקורא סוף־סוף שתתן בצורה מהלך, אחרי

 פרסים המיבצע. של ושלמה ברורה תמונה
 זמן ויעבור בסודיות, עדיין שרויים רבים

לפרסמם. יהיה שאפשר עד

■׳ר

 הוא אלה בעמודים הניתן התיאור כן על
 שיגויים והוכנסו סכמאטי, מסויימת במידה
ההב פשטות למען הדברים במהלך קטנים

 העיקריים, המהלכים את לחשוף מטרתו נה•
 שענינם ופרסי־פרטים, פרטים לגלות לא

 הקרובות בשנים שיקום הצבאי, להיסטוריון
 אשר השני, הסיבוב מן הלוט את ויסיר
 לתעלת־ מימין), (ראה לעזה צה״ל את הביא
אילת, מפרץ ולפתח סואץ


