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קונגו ב
 כלביס, מלווים צרפתיים, שוטרים מאה הקיפו שעכר בשבוע

 כה אסרו בדרום־צרפת, מבודדת חווה מעליהם, חגים בשהליקופטרים
 שעברו הודו העצורים נרחבים. מחסני־נשר, כמקום וגילו איש שלושים
 כשירותו בקונגו, כשבירי־חרב הפעלתם לקראת וצניחה נשק אימוני

 הגנרל קונגו, שליט צ׳ומבה. מואיז המודח, קונגו ממשלת ראש של
 לדין בספרד, עתה הגולה צ׳ומבה, את יעמיד כי הודיע מובוטו, ג׳וזף

 נזכר סימן־טוב, פרנסים מלח־בשיר ישראלי, ואזרח כמולדת. בגידה על
בקונגו. פשביר־חרב שעברה, כשנה שרת, עת כחייו, האיומה כתקופה

יותר. ולהרוויח
דו 800 היתד. שלי הראשונית המשכורת

 היו האחרים המתגייסים רוב לחודש. לר
 דרום- בלגים׳ דנים, הזרים, מלגיון אנשים

 עצמו המפקד לשעבר. ונאצים אפריקאים
 ריכזו בלגיון־הזרים. לשעבר קולונל היה

 אותנו ושלחו מאיתנו חבר׳ה ארבעים איזה
לליאופולדוויל.

עש שהיה למחנה אותנו הכניסו אחר־כך
 קבלת־הפנים את מסטנליוויל. קילומטרים רים
 שנראה הזה, האיש אחד. רט״ר לנו ערך

ה בלגיון שנה עשרים שירת מאוד, אכזרי
הת־ תמיד ב־ם.ס. סמל היה זה ולפני זרים׳
 בזמן שקיבל מדליות מלא חזה עם הלך

בלגיון. שירותו
הרצ לנו ונתן לצריפים אותנו לקח הוא

הד הוא תפקידינו. את לנו הסביר בה אה׳
להת לנו שאסור דברים: שני במיוחד גיש
 שכירים חיילים ושאנחנו בפוליטיקה עסק

 לבצע עלינו לכן להרוג! כדי כסף ומקבלים
נת אנו אם אפילו לנו, שנותנים פקודה כל

או״ם. בחיילי קלים
★ ★ ★

כלילה גולגלות־מתים

 כש־ וכבר 1941ב־ בקזבלנקה יולדתי ף
 שר,־ה אבי, עם הרבה טיילתי קטן הייתי

 בדיין- 1954ב־ ונהרג הצרפתי בצבא קצין
 להיות היתד, שלי שאיפת־ד,ילדות ביין־פו.

ולכתוב. בעולם לסייר חוקר׳
 עם עליתי כיתות עשר שגמרתי אחרי

 בקיבוץ קצת ושהייתי ארצה הנוער עליית
מ לגדנ״ע־ים, התגייסתי כך ואחר מפלסים

ימאי. נהייתי וכך לחיל־הים עברתי שם
הר פרשת אחרי שעברה, השנה בתחילת

 הגעתי ואוסטרליה, בדרום־אמריקה פתקאות
מל היו המודעות ולוחות העיתונים לבלגיה.

השכי לצבא למתנדבים הודעות־ביקוש אים
 שבעצם לעצמי חשבתי צ׳ומבה. של רים
 אוזל הכסף ממילא כי להפסיד, מה לי אין

 כן אם מסויים, למקום קשור אני ואין אצלי
 ונרשמתי. למשרד ניגשתי לנסות. לא למה
 או רפואית בדיקה שום ממני ביקשו לא

 יודע אני אם אותי שאלו רק דומה. דבר
סי קרבי. כושר לי יש ואם ברובה לירות
 עשה שזה והרגשתי בצה״ל שהייתי פרתי

רושם. עליהם
 עם לשנה חוזה על אותי החתימו הם

בדרגה ולעלות להתקדם יכול שאני הבטחות

1הסיפון על
ת. באנייה וכמכונאי במיכלית־נפט רת נורבגי
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הזרים. בלגיון צנחנים קולונל קודם שהיה
ה ברזל. כמו חזקה משמעת היתד, אצלו
 העונשים אחד פחד־מוות. ממנו פחדו אנשים

ש נורא כך כל היה אהב פיקא שקולונל
 לוקח היה הוא ללכת. היה אי־אפשר אחריו

 אותן מניח פתוחות, שימורים קופסאות שתי
 החייל את מכריח והיה בשמש, האדמה על

 הפתוחות הקופסות על הברכיים עם לשבת
אוכל. ובלי מים בלי שעות שמונה

 הפרת שישנה חשב שד,קולונל במקרים
בעונ עליה להשתלט ואין חמורה משמעת

 ג׳יפ: על החייל את לוקחים היו רגילים, שים
קט מימיה לו נותנים צ׳אד, מדבר לסביבות

 או יומיים אחרי לבד. אותו ומשאירים נה
 מי כולם. מתים היו היותר, לכל שלושה,
 היה שלו הסוף גם יותר׳ מעמד שהחזיק

רוצ שהיו בבדואים, במדבר כשנפגש דומה
המקום. על אותו חים

 לא כי הרבה עשינו לא בנשק אימונים
האי מעט אבל תחמושת, הרבה לנו היתד,
עו היינו קשים. נורא היו שעשינו מונים
 מעל עד ביצות בתוך ארוכות צעדות שים

 אימונים של שעות כמה ואחרי לברכיים.
לאמבושים. מתכוננים היינו מפרכים

ש בגלל בלילה נעשו שלנו הפעולות כל
 הם אבל בלילה. מאוד מפחדים הכושים

עצמם. על להגן מיוחדות שיטות להם פיתחו

מן־טוב פרנסים בילההג־ונגל בתוך  היה בהם ארוכים, חודשים סי
ת, לרציחות עז עבו  עבירות על איומים לעונשים מתו

וחסרי־מגן. שלחים אפריקאיים כפריים של רצח לקראת באימונים השתתף ובהם משמעת,

 התקפה בזמן פעם השתגעה שלמה מחלקה
 לקחו שהכושים אחר־כך התברר כפר. על

 זרחן בפוספור אותו ומרחו גולגלות־מתים
 כשבאה הכפר. ליד בלילה אותו ותלו ירוק

ה יצאו ואז מאוד החיילים נבהלו היחידה
 חיציהס את וירו שלהם מהמסתור כושים

 במבוק. צינוריות מתוך והמורעלים הקטנים
★ ★ ★
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ם *■י שי ם כו ו ג  קופסאות, לוקחים הי
 אותן וממלאים מזון קצת בהן שמים | (

 משליכים היו אתהקופסות בנמלים־טרמיטים.
השכירים. של המחנה ליד

 חלקי לנו גנבו שהכושים פעם זוכר אני
 אותם הכניסו לייבוש, תלויים שהיו לבוש
 והחזיקו קופסה לתוך קוברה נחש עם ביחד
 אין כלל בדרך יומיים. במשך סגורה אותה

 שהיו אחרי אבל בני־אדם תוקפים הנחשים
 והם בני־אדם של הריח עם בקופסה סגורים

 על־יד, הכושים אותם שיחררו עצבניים, היו
 מתקיפים היו הנחשים ואז שלנו המחנה

הבגדים. ריח לפי בני־אדם ממש
ה מאוד. אכזריים החיים היו בקונגו

 היינו אנחנו אבל אכזריים, היו כושים
יותר. הרבה אכזריים
 את לחסל הוראה קיבלנו הימים באחד
 למחוק אומרת זאת שבסביבה, הכפרים

 הרבה לנו היה לא האדמה. פני מעל אותם
 ברנים, טומיגנים׳ לנו היו בעיקר נשק.

קת. בלי עוזים ועשרה אמריקאים להביורים
 איש 150כ־ היינו הכפרים, לאחד נסענו

 לילה שעת היתר, וקומאנדקרים. ג׳יפים על
 הכפר לתוך נכנסו ג׳יפים שני מאוחרת.

 התחלנו רקיטה עם סימן שנתנו ואחרי
 כאילו ושורפים יורים כשאנחנו להתקדם

במיקפה. נגוע רחוב ומבערים מטאטאים
 אחת־ ונשרפו עץ עשויים היו הבתים כל

 ניגשנו אחד כפר שמחקנו אחרי שתיים.
להתנגד ניסו בלגיות נזירות שתי לשני.

הת אז ליחידה, להפריע והתערבו להרג
 אנסו דרום־אפריקניים, כמה עליהם נפלו

אותן. הרגו כך ואחר אותן היכו אותן,
אותן. הרגו שהכושים דיווחו זה אחרי

★ ★ ★
אהוז במאה נקמה

 לקח ללמד שצריך הוחלט אחד *ום
 ותפסנו הכפר אל נכנסנו אחד. לכפר ׳

לק התנדבו הדרום־אפריקאים חשודים. כמה
 הכפר, במרכז עץ על מהרגליים אותם שור

 תלויים היו הם כך מטה. כלפי כשראשם
 החיילים אחד ניגש היה ואז בשמש חיים

 הכושי של מהגוף בשר חתיכות ממש וחותך
החתוך. במקום מלח לו מורח היה כך ואחר

אש לא שם ששמעתי המחרידות הצעקות
 מה לעצמי אמרתי יום אותו פעם. אף כח

 מהגיהנום להסתלק מוכרח אני יהיה שיהיה
 הקשוח לא גם גבר, שאף בטוח אני הזה.

 בזוועה מעמד להחזיק יכול היה ביותר,
 בבני־ ככר, מתעללים שהיו אחרי הזאת.

 כדי רק מסתלקים היו הכפר באמצע אדם
 לה שקראו יסודית לפעולת־ביעור לחזור
״נקיוך. אצלנו

 שנפל מי כל הורגים היו האלה בפעולות
 אבל בדרך. שעמד צריף כל ושורפים ליד

כ הדרום־אפריקאים הגיעו האכזריות לשיא
 אותן שאנסו ואחרי כושיות תופסים שהיו

או ומורחים השדיים את להם חותכים היו
 של גדולות להקות היו ואז בריבה תם

 את גומרות וזוללי־בשר גדולים זבובים
המלכאה.

ונמחקו. חוסלו כולם האלה, הכפרים כל
 ממש, צבא להקים הכושים התחילו אז

 הם השכירים. בצבא הדרכים בכל ולנקום
 היה כזה למארב שנפל ומי מארבים שמו
 שנעלמו, מהיחידה חיילים אחוז. במאה גמור
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