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ק ב ך. א ר ד  ובנזין. חול מדורת על הערב, ארוחת את שבמרכז, והבחורה הבחורים, מנינים ברקע, בג׳ים כונתילה. במבואות .הראשון, הנסיעה יום אחרי חנו נאשר הלוחמים, נראו כך ה
חס. משהו לבשל שהות להם ניתנה בלילה ורק נסיעה, נדי תוך הלוחמים אכלן כלל, בדרך מטפל שמכונאי שעה וגופם. מבגדיהם פינה לכל דבק הנגב ערבות של הדקיק !הלבן האבק

 לגרור מנת על במכונית, למקום שבו בבוקר, למחרת
 ג׳יפים שני הגיעו זד״ ברגע בדיוק הנטוש. הלאנד־רובר את
 את גררו שלנו החברה הסתלקו, המצרים סיירינו. של

אתם. חזרה המצרית המכונית
* * *

נפצע יודקה של בנו

״ייתכן ״לא  הגשמים מי ״אלה חברד. כמה מתעקשים !
״הוואדיות מכל שהתאספו !

 לשים כדי האגם, לכיוון קדימה, דוהר שלנו הקומנד־קאר
 לשמש המסוגל המישור, על ממש טסים אנחנו לוויכוח. קץ

 אולם ביותר. והמהירים הכבדים למטוסים נפלא תעופה שדה
 עד מגיעים אנחנו האגם. מתרחק מתקדמים, שאנו ככל

 ניצבים הדקלים במקום מים. ואין — ממש ההרים למרגלות
הנוקשים. הטלפון עמודי דום

 את ועושה האדמה על משתטח מהמכונית, קופץ אני
 יתר בים. המתרחץ אדם כלל בדרך המלוות התנועות כל

ושופ במים כובעיהם את כביכול ממלאים יולדים, החברה
 שהשארנו איפה אחורה, מסתכל אני ראשם. על אותם כים
 מימיו בתמהון. עיני את ומשפשף — עומדים הדברה את

דקלים. מוקפים שם, עתה מבצבצות האגם של התכולים
שואלים. הם אגם?״ יש ״נו, לחברה. חוזרים אנחנו

״מורגאנה פאטא ״סתם קוראים, אנחנו ״איפה״, !
״מתרחצים אותכם ראינו ״אבל  האמונה. קשי משיבים !

 אינו הוויכוח אך היבשים. בגדינו על מצביעים אנחנו
 לכם לתאר מהחברה כמה תבקשו אם עכשיו, עד ■מסתיים.

 האגם על לכם יספרו אל־נאקב, ראם בואכה הנוף, את
החומים. ההרים לרגלי המשתרע האקזוטי,
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אר-גאקב 8ברא ביקוד

 האחרונה, חנייתה את החטיבה חונה אל־נאקב ראם •יי
 (מלה נתדלק כאן המדבר. מעמקי אל שתיכנס לפני ^

 את נשלים המכוניות, את צה״ל) תוצרת מאד, שימושית
הארוך. למסע ונתכונן לנו החסרים והאספקה הציוד

 ראס למשטרת טרמפ ותופס ההזדמנות את מנצל אני
 תחנה המישור. בקצה הצוקים, בין הניצבת אל־נקב,
 הגבול, משמר של הקבע מנוודות אחת ישן, בנין זו'היא
 במבריחים. ללחום כדי הבריטי, השלטון בימי יעוד 'שנבנו
עמדו את המצרים עזבו המעצר,.. על חותינו1כ עלו כאשר
 בהגיעי מכוניותיהם. המדבה'על ,תוך והסתלקו'אל תיהם'
היקפית. להגנה מתחפרים הכובשים את ■'מצאתי לשם,

 הטיח על .ארוכים, חודשים 'של זוולגוה — הימין בפליים־
 ׳כתובות המצרים החיילים השאירו החדרים, של המתקלף

 חסיין סמיח אבו לנשק, חבדכם את■ תשכחו ״אל׳ .למזכרת:
״אל״זיאד ״הארוכים השמירה. ימי ,׳,אבר !  אהד, חייל !

 הפנימי בקיר השתמש יותר, אמנותית'מפותחת יכולת בעל
 אי־אלה שרק עגלגלה, עלמה : לציורו כיריעה החצר של

 בטן ריקוד רוקית שקופים, בצעיפים מכוסים חמוקיה מחלקי
הכובשים. אחד מסביר !״ ש־יהם מורגנה הפטמא ״זוהי מגרה.

 שאנו הדרך לאורך מסיור עתה זה שחזר סיירים, ג׳יפ
הקצ גורל על חדשות אנשיו ובפי חוזר בה, לנוע עתידים

 כנרא־ ,הסתלקו המשמר אנשי אל־נאקב. מראס שברחו רים
 שלנו המשוריינים אורות את בראותם מכוניות, בכמה ראה,

 לאנד־רובר ממכוניותיהם, .אחת התקלקלה בדרך מתקרבים.
לתקנה. הבורחים התעכבו לא המנוסה, בבהלת אך אנגלי.

 לקראת האדרונות ההככנות נערכו החטיכה, מטה ^
 ממש, חיונית היתד, לא שנוכחותן הבחורות כל המסע. ^

שנפ בחורים, שני לאילת. שיובילן קומנד־קאר על הועלו
 גם לבנות. צורפו נסיעה, כדי תוך עבודה בתאונות צעו

 המכוניות. על עלה החטיבה, של החינוך קצין יודקה,
מודאג יודקר, נראה סיני, בצפון הקרבות החלו מאז

 ש;'א קיבוץ, חבר העמידה, בגיל גבר הוא יודקה מאד.
 דאגתו קדימה. נעה שחטיבתו שעה בעורף, לה,שאר הסכים
 נמצא בנו כי ידע יודקה צנחנים. ביחידת חייל לבנו, היתד,
 לזל פירור לכל צמא במחנה הילך והוא הקרב סערת בלב

הצנחנים. על ידיעה
 אליו הגיעה היום ימים. שלושה במשך הדבר נמשך כך
 יורד הוא לכן נפצע. בנו כי החטיבה, 1מפק דרך הודעה,
 שהכיר מי כל הבן. של מצבו בדיוק מה לברר לאילת,

בדא והשתתפות התרגשות מלאי י במבטים אותו ליווה אותו,
 נמצא בנו כי ומסר החשיכה, רדת עם הזר, כאשר גתו.

לרווחה. נשמנו מסוכן, אינו מצבו וכי צבאי בבית־חולים
 המלחמה תתחיל למחרת כי ידענו לישון, נשכבנו כאשר
ברצינות.
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 שלא אלא במדבר., דרכה את העושה הענק שיירת לעבר פה צו בנקיק; הסיור ג׳יפ מסתתר האגדי, א2א2 עלי כמו
ביותר. חיוני תפקיד הג׳יפים מילאו זו, במסע לתקפה. לא רוז, השיי על לשמור הג׳יפ של תפקידו ולילה, אלף־לילה כשודדי
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