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האגשים שנקבעו לביצוע עליה זו היו :קלעי דבליו ,קלעי מנסמר ,חצי בטליון של
יקרגימנט מהפשייר ופלוגה של היל המהנדסים ממערב יורקשיר.
שלש פלוגות מקלעי דבלין צריכים היו לעלות לתוף מסירות-משא הנגררות אחרי אניה,
ואילו היתר  -מאנית-קיפוו ,הנהר" קלייר" שמה ,ששיכוטה פעם אניה מוכילתיפתם .אניה
זו ,שהפקה אחר כך לאחד המראות הבולמים ליד טף הללם במשך כל מערכת גליפולי ,הותאטה
להובלת צבא ולעליתו לחופים .פתחי-יציאה או כניסה ,נפרצו בדפנותיה ,בגובה של המיפון
התיכון ,ומתחתם ,לאורך הדפנות נבנו סךפים ,למען אפשר לאנשים לרוץ מהם היש מהר לחוף.
האפשר לחוף ואז ,למשוך או לגרוף את סירות-
כי התכנית היתה ,להעלותה לשרטון קרוב ככל
המשא .שגררה אתריה ,אל הריגה שבינה לגין החוף ,על מנת ליצור מעין גשר-סירות ממנה
אל החוף .לאחר שתחוברנה סירות-המשא בצורת גשר ,צריך היה לפתוח את הפתחים ועל
פני סירות-המשא
החיילות המחכים לזנוק מתוכה אל המרפים החיצוניים ומהם  -לרוץ על
ובשקי-חול
ל %החוף .הספון העליזן של האניה וה"נשר" של רב-החובל הוגנו בלוחות פלדה
יתא טבוצר למכונות-היריה נבנה מעל לחלק הקרמי של הספון ,למען תוכל להשיב לאש האייב.
חמש סירות-קיטור סירות-משמר"( )",שכל אחת גררה אחריה המש סירות גדולות מלאות
נשים %,שטו לצריה של הנהר" קלייר" והוסיפו להתקדם גם משעלתה לשרטון .והיא עלתה
לשרטון ימינה במקצת לשטה השפה הקטנה ,במרחק של כארבע מאות ירד מחורבות פירת
מר-אל-בחר ,לפני שהתורכים פתחו באש; אולם נמעט משעלתה לשרמון ,כשסירות-המשמר עם
 15%הנגררות אחריהן היו כבר לפניה ,במרחק של  20או  30ירד בלבד מאותה השפה- ,
 .פתהו כל רובה וכל מכונת-יריה שבטירה ובעיירה שמעל לה ובגבעה המפותלת ,הנמוכה שלאורך
המפרץ על חפירותיה המבוצרות יפה ,באש קמלג'יל על האניה ועל הסירות .מן הנמנע היה
ושיחמיאו .מפרתם של הנערכים השתרעה למולם ומשני האגפים ,בטיחים שבין  1eoעד  sooידד,
כאור יום בהיר  30 -סירות שהצטופפו יהד ,גרושות אנשים ואניה גרולה ברבעי .עם ההתפרצותה
הראשונה של האש הלבין המפרץ כיקד סוער ,משום שהתורכים ירו לא פחות מאשר עשרת
אלפים יריות בדקה במשך רגעי ההתקפה הראשונים .אלה שלא נהרגו בסירות ביריות הראשונות,
קפצו מתוכן ,כרי להגיע לתוף בריצה או בשחיה .רבים נהרגו במים ,רבים שנפצץ נסחפו
בגלים ותבעו; אטרים טבעו עקב עומס ציודם בנסותט לשחות כ,רמ הסוער .אולם אחדים השיגו
את החוף ,והם כהרף עין התפרסו על מגת לחתוך את סבכי-התיל ונהרגו ,או שזנקו אל המהסה
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של גל-ההול או של שפת-הים המורמת ,הלופתת את המפרץ כקשת .אלה המעטים מאד שהגיעו
אל המהסה היו מחוץ לסכנה מידית ,אולם הם היו קומץ בלבד .הסירות נהרסו כמקוס בו
עלו לשרפונים.
בינתים התאמש אנשי הנהר" קלייך" להקים את נשר הסירות שלהם על-ירי צריפת
סירות-המשא למקומן המיועד וקשירתן בין האניה והחוף .הם נהרגו בשעה שעבדו ,אולם אחריש
במו במגלמם  :הגשר הוקם ,ואחרים מאנשי גדוד מנספר אצו על פניו שהאניה ונפלו ערסות
נקרעו ביריות החיבורים שבין סירותי
ערמות ברוצם .ובבוא אחריהם פלוגה אחרת ,נשברו או
המשא ; האנשים קפצו לחוך הסים וטבת או נהרנו ,או שהשינו את שפת הים ונהרגו ,או
שנפלו פצועים עליה ושכבו תחת האש ,כשפצעיהם רבים והולכים ,עד שמתו; מועטים ,מועפים
מאד  wunאל יל-התיל .עוד אנשים אמיצים קפצו ש ספון סירות-המשא על טנח להתקין
מחרש את הנשר; הם ננרפו או נורו לגזרים .זמן חייהם הממוצע על פני הסירות הללו ארך
כשלשה רגעים ,אולם הם התקינו את הנשר מחרש והפלוגה השלישית של אנשי מנסטר הלנה
בו למות תחת קער של שרפנלים שהותיר אך מתי מעט .עתה התחילו התותחים הכברים בחוף
לרגע .ושוב גימ'
האמיתי מטילים פגזים על הנהר" קלייד" ותוסת-האש המהירה לא פסקה אף
אנשים נוספים לעלות לחוף בראשותו של הבריגדיר-גנרל נפיר ,אולם הוא נהרנ ואתו כמעסו
כל הנלוים אליו .ח 11נשארו הנותרים שעות ממושכות על ספון האניה התקועה אל השרטון,
כשהיריות מכות בלוחות-הפלדה שלה בנקישה בלקי-פוסקת .שתים-עשרה מבוטת-היריה שלז;
לשרו?'
השיבו אש והיו הורטת כל חורכי שרק נראה ; ברם ,אף דבר לא ניתן היה לעשות
המעפים הטפרים מבין אלה שעלו לחוף ,אשר שכבו עתה תחת המהסה של גל-החול בצר האחר
של שפת הים .מות במוח כמעם היה צפוי לכל המנסה לעזוב את האניה ,אולם במשך הינם
כלו קפצו אנשים ממנה ברשות) או שלא ברמזרם על מנת להביא מים או להחיש עזרה לפצועים
בסירות או בחוף .כמאה אנשים אמיצים נתנו כך את חייהם; כל אדם בשחו יום היה רשי
ל"צלב" * הצמיינות .נער אחד זכה בו בגלל אחר המעשים הנועזים ביותר במלחמה  -הוא
קפץ לחוך הים כשחבי בשניו בנסוט להציל סירת-משא שנסחפה בגלים.
וכך עבר היוט ,אולם עט בוא הערב פסקה אש התורכים ,ואנשי הנהר" קליד" עלו
לחוף כמעט מבלי להמנע .הם הצטרפו לשרירים שעל החוף ולקפו מיד את המצורה העתיגך;

רכב-שריון אמפיבי ב"צבא) הצי* של ארהב*ר(
* הכוונה ל.צלב ויקטוריה" ,הציון הגבוה ביותר לאומו-לב בצבא הבריסי.
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ואת הכפר שמעל לה ,שאויב רב החזיק בהם .הכל נהרס באש הצי ,אולם בתוך חורבות-
המפולת של בנעי-האבן הישנים היו חבויים אלפי קלעים שנתמכו במכונות-יריה .הם הדפי
שוב ושוב את התקפותינו ,משום שהיה אז ירח בהיר והם הכירו את פני הקרקע ואילו האנשים
שלנו צריכים היו להתקיף במעלה הגבעה דרך ית 5וקרקע מבותרת וערמות אבנים ,בתוך כל
החורבן והתהו ובהו והורות של מלחמת-לילה במקום הדש .אהדים מאנשי נחד דבלין ומגסמר
תעו בחורבות ונפצעו הרחק מחבריהם וכך אברו .עם רדת החשכה לבשו התורכים יתר עוז.
כל עור היה אור הם נעצרו באש מכונות-היריה
של הנהר" פלייר" ,אולם בהיות התרכזו שוב
משי שיבהימ בהם  -ותקפו .הם ירדו ישר לשפת הים ,ובאפלה ולאור הירח ,נמשכו התנגשויות
איומות ופרופות .רבים גדקרו בכידונים ,רבים נזרו ; געשה שם יריה פראית וצוחה .ופתאם
נמוגה התקפת התורכים ,ומכונות-היריה שלהם פתחו שוב באש .בשות השחר קרסו-רבצו ניצולי
קבוצת העליה מתהת למחסה של נ 5החוק .הם לא נחו לכ .5וצבם נדהמו כ 5הלילה ; כולם
עלו לחוף מעל לגופות ידידיהם .כ 5נסיגה לא היתה בגדר האפשרות ,אף לא חלמו שיה.
ברם השארות שם היתה נטולת כל תקוה .הלוי"ננט-קולונל .דאוטי-ויללי ריכזם יחד לשם ההקפה;
הצי פתח באש איומה על חורבות המצודה והכפר .וקבוצת העליה זזה שוב קדימה ,כשהיא
נלחמת משיח לשיח ומאבן לאבן ער אשר החורבות גפף ביריהם .פגזים עדיין נפלו ביגיהם.
ותורכים בוררים ,שארבו במקומות-סקר קלעי בהם והרגום ביריות ; אולם העליה לחוף היתה
לשבדה ושפת-הים היתה לנו.
היתה  %הקשה םימדה-תי11ר 1ביותר בשיות-לחוף.
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