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הגונח, איש של דגושבמדינה

בעלי,
 החובש את ראיתי ממני מטרים שלושה

 בידו נפצע הוא יוחימק. בסמל מטפל
 ואז, הפצע. את לחבוש הצליח והחובש

 ראשו את ראיתי בשטח, כורעים כששניהם
 כדור קיבל בחוזקה. מיטלטל הסמל של

מיד.״ נשכבנו ואני החובש בראש.
 הדמים, מגן הרחק לא מתערב. האו״ם

 האו״ם על־ידי שהוקמה המכונה נעה החלה
 ולמנוע שביתת־הנשק גבולות על לפקח

ל מסרה ישראלית הודעה דמים. שפיכת
 כי הורן, פון הגנרל המשקיפים, ראש

 ואינם הצופים, הר על באש פתחו הירדנים
תשו פצועים. להוצאת גישה כל מאפשרים

 תקרית ״זוהי הגנרל: לפניית הירדנים בת
 לירות; והתחיל השתגע בדואי צלף מצערת;

עליו.״ להשתלט מנסה הלגיון
ממטה חיובית הודעה הגיעה לבסוף אולם

 אש, להפסקת הסכימו הירדנים המשקיפים:
 בדיוק, 15.10 בשעה לתוקפה תיכנס אשר
 בדיוק ואכן, הפצועים. הוצאת לאפשר כדי

 כמה הישראליים השוטרים ראו זו, בשעה
 הכפר מביתן אליהם, מתקרבים או״ם קציני

 הפסקת ישנה כי צועקים כשהם עיסאודיה,
אש.

כל שקט. השתרר הסלעיות הגבעות על
 פצועים. לחפש סביבו, סוקר החל אחד

 ליוחימק. ניגש ממקומו, קם אהרונוב שלמד,
 אולם נהרג, הסמל כי ברור היד, לאהרונוב

 השטח. מן להוציאו זאת בכל החליט הוא
 לפתע כאשר — גבו על להעמיסו ניסה הוא
 צלף של כדור בידו. נוראה צריבה חש
בו. פגע

 בידו הסמל את להרים ניסה אהרונוב
 הפעם — שני כדור בו פגע ואז השניה
 אהרונוב, סיפר הסמל,״ את ״הורדתי בירכו.

 פניו, על נראו עוד הקרב אותות אשר
האדמה.״ את ״וחיבקתי
 נכנס זה ברגע פלינט. של מותו

 בלוויית בא הוא לפעולה. פלינט ג׳ורג׳
 הערביות, העמדות דרך קצינים שלושה עוד
ה הצלת פעולות על אישית לפקח כדי

 ראש על עמד חבריו עם יחד פצועים.
ל אהרונוב של נסיונו אחרי עקב המדרון,

היש נפגע כיצד ראה הוא יוחימק. את חלץ
 ״הפסקת־ של בעיצומה כדורים, משני ראלי

 אשר את ד,קנאדי עשה לחשוב, מבלי האש״.
הפצוע. לעבר זינק הוא ליבו: עליו ציודה

 עתה הפכה שהיתה, במידה הפסקת־האש,
 פני על ברציפות שרקו הכדורים ללעג.
 פלינט. לעבר האש התרכזה במיוחד הגן;

 רב ונסיון וזתק בעל צבא איש הקולונל,
 הפצוע. אל רץ פלינט״) ג׳ורג׳ ״בעלי (ראה

 בידו הצורב הכאב את אפילו שכח אהרונוב
 אשר הקולונל, של גבורתו למראה ובירכו,

עדיין. ידע לא זהותו את
 קרב,״ בקפיצות אלי רץ מישהו ״ראיתי

 בזיגזג, אלי התקרב ״האיש אחר־כך. סיפר
 על ומשתטח רץ, מתרומם, פעם כל כשהוא
 שהגיע עד מטרים, כמה זחל הוא האדמה.

 נעצר. לא הוא אבל לגמרי. פתוח לשטח
 הזדקף בידו, שהיה לבן דגל הרים הוא

 זמן אותו כל במשך לכיוזני. לרוץ והתחיל
עליו. לירות הערבים המשיכו

 שהוא רק ידעתי האיש. מי ידעתי ״לא
 ממתכת, כתר ראיתי כובעו על מהאו״ם.

 מטר לחמישה עד הגיע הוא אדום. רקע על
 הבנתי אויי. נאנח הוא נפל. ושוב ממני,

בראש.״ כדור שקיבל
 פלינט, של חבריו עזר. לא דבר שום

 נסיונו, אחרי עצורה בנשימה עקבו אשר
 לגלות בנסותם השטח, את בעיניהם סרקו

 לאחרונה. נפל הוא שבו המדוייק המקום את
קר פלינטז״ קולונל איפה פלינס! ״פלינט!

בשטח. הפזורים לשוטרים. או
 זוחל החל האוסטרלי לוט באזיל מייג׳ור

 מטר 20 כדי עד הגיע הוא פלינט. אל
 להתקדם היד, יכול לא האש ומחמת ממנו,
 הזעיר האלחוט מכשיר תוך אל הלאה.
.אותו רואה ״אני דיווח: שבידו .  הוא .

. אינו . . ז הרוג.״ כנראה ז
 הניו־ שאנון ברום קפטן שני, קצין
 פלינט. אל להגיע הוא אף ניסה זילנדי,

 מן מטרים 50 אותו ריתקה הירדנים אש
 שהיה 50 בן שודדי נוסטרום, קולונל הגודיה.
 אף ניסה במוסקבה, אווירי נספח לשעבר

 אך בקפיצות, התקדם הוא יכולתו. את הוא
 נשכב הוא מחסה. לתסוס אולץ במהרה
ל שניסה פעם וכל בשטח, סלע מאחורי

כדור. מעליו שרק ראשו, את הרים
 יכלו האו״ם אנשי עזר. לא דבר שום
 עם יחד חשיבה, עם רק השטח את לעזוב

 להוציא יכלו אז ורק הישראליים. השוטרים
 ג׳ורג׳ קולונל של גתייתו את השטח מן

ה ארבעת של גופותיהם עם יחד פלינט,
 שנורה אחרי שעות וחצי חמש ישראלים,

הראשון. הכדור

ה אחת צלצל. בדירתנו טלפון ך*
 והודיעה השפופרת את הרימה )בנות !

 ניגש הוא אבא.״ בשבילך, ״זה לבעלי:
 לקול רצינית בהבעת־פנים האזין למכשיר,
 בעיסא!זיה. ״יורים לי: והודיע לקו, שמעבר

ללכת.״ צריך אני
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 עוזב ג׳ורג׳ היה ותמיד — והלילה היום
 גם בזה היה לא לשטח. ויוצא הבית את

 היתה כזאת עליו. שירו חידוש משום
הרא השבועות בשלושת למשל, עבודתו.

רצו בגבול או״ם, כמשקיף ששירת שונים
פעם. 21 עליו ירו עזה, עת

מוקש. על עלה אף שנתיים, לפני פעם,
 קשה נפצע הוא הצופים. בהר אז גם

 מן חי יצא אם ידעו לא רב זמן ובמשך
 כי רבים אנשים חשבו ,כשהחליט העניין.

 השיב: רק הוא הביתה. יחזור בודאי הוא
עלי קיבלתי למה? — הביתה ״לחזור

ת רקע עלהמתווו  של החורבו
שעת בלבנון, בעלבק,  ב

הו על חופשה.  החייל פלינט, קולונל של חז
ת והמנוסה, התתיק תו צנחן, וכנפי צבאיים או

 בשעה במאי, 26 השני, ביום זה היה
 אחרי ספורות דקות אחר־הצהרים, שתיים

 נטל בעלי הצהרים. ארוחת את שסיימנו
 הפעם זו היתה לדרכו. ויצא כובעו את

בחיים. שראיתיו האחרונה
ב יצא שבעלי אופייני, משהו בכך היה
 לא מעולם הוא כי האש. שדה אל עצמו

 עצמו שהוא דבר אחרים על מטיל היה
 שמילא בעת וביחוד לבצעו. מוכן היה לא
 האו״ם. של המשקיפים במטה תפקידו את

 הוא אשר בכל כי בהרגשה חי תמיד הוא
 הוא הוא. בשמו פועל הוא אין פועל,
 האו״ם נציג כי נפשו נימי בכל הרגיש
 שליחות ״אם שליחות. למלא שנבחר הנהו,

 ״אינני אומר, היה בסכנה,״ כרוכה זו
 במקומי.״ אחר מישהו לשלוח יכול

★ ★ ★ עבודתו עד דיבר לא


