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ת לגלו
שני שד הננטסט׳ סיטום

לאגדה שהבנו ׳שואלים
 למלחמת־ששת־ השלישי ביום ,1967 ביוני שמונה ן-
 ישירה בטיסה שהגיע אל־עד, מטוס בלוד נחת הימים, ■4

 לארץ לחזור שמיהרו ישראלים היו נוסעיו רוב מלונדון.
במלחמה. חלק ליטול להספיק כדי

 הופיע שמו המשטרה. על־ידי נעצר הנוסעים אחד רק
 יש ״חברה, השוטרים. שבידי הנמלטים העבריינים ברשימת
 להצטרף לי ״תנו השחום, הצעיר להם אמר מלחמה,״

המלחמה אבל החשבונות!״ את נסדר כך ואחר שלי ליחידה

הח השניים המכונית. רק היתר, הנועז בטיול להתחיל כדי
האו״ם. חיל של הלבנות במכוניות להשתמש ליטו

מירו דרכן העושות — האו״ם מכוניות היו תקופה באותה
 — בירושלים בארמון־הנציב האו״ם למטה העברית שלים

 האו״ם: אנשי של ביקורות שתי דרך לעבור חייבות
 והאחת המפורז, לשטח בכניסה אלנבי מחנה ליד האחת
הנציב. לארמון הכניסה בשער

אלה. מקומות לעבר תצפיות ערכו וויקטור שמעון
 מספרם את לזקיפים מוסרים האו״ם רכב שנהגי גילו הם

לעבור. להם ניתן ואז האישי
 לא איש הנציב. ארמון לשטח השניים חדרו אחד לילה

 עברו ובמסדרונות, בחצרות זקופים עברו הם בהם. חשד
זוהו. לא החשיכה בחסות אך האו״ם, משקיפי על־פני

 של ארוכה שורה גילו הם הארמון שליד הרכב במיגרש
 על- שניצבו סטיישן, מדגם חדשות או״ם מכוניות עשרות

 המכוניות אחת את בחרו הם שימוש. ללא הרמה מנוסי גבי
 מקצה מכונית במקומה והכניסו אותה הורידו השורה, מתוך

החסרה. במכונית ירגיש לא שאיש כך השורה,
 כלי־ בתוך למזלם, תקועים, היו המכוניות כל מפתחות

 היציאה שער לעבר נעו המכונית, את התניעו הם הרכב.
 מסר אותם שעצר לזקיף העברית. ירושלים אל הפונה

 דקות כעבור לעבור. להם הניח והוא דמיוני מספר ויקטור
העברית. ירושלים בשטח עצמם את מצאו כבר מספר
כש־ סראר, בוואדי השניים הסתירו הלבנה המכונית את

 למשטרת הצעיר את העבירו הם השוטרים. את עניינה לא
 להצטרף שיוכל ׳מנת על למחרת שוחרר שם ודק באר־שבע

הסורית. לרמה שיצאה שלו, הצנחנים לפלוגת
 (״כושי״) שמעון את השוטרים עצרו שבגללה ההאשמה

 ביותר הנדירות ההאשמות אחת היתד, ,28ה־ בן רימון,
 ער״ למדינה הסתננות במדינת״ישראל: יהודים נגד שהועלו

 עם ביחד שמעון הסתנן כתב־האישום לפי שכנה. בית
 סירתי בעזרת בוצעה ההסתננות לירדן. ,1964 בשנת אחרים,
 ים־המלח, את הישראלים המסתננים חצו באמצעותה מנוע,
לישראל. וחזרו המיזרחית, שבגדה ארנון, בנחל לבקר יצאו
 בקרוב יועמד החנינה, חוק חל לא עליו זה, מיבצע על

 בנמל־התעופה שהשוטרים בשעה אולם לדין. רימון שמעון
 ניצבת בפניהם כי ידעו לא הם רימון, את עצרו בלוד
 סופרו שמעלליה דמות בישראל, האגדיות הדמויות אחת

 מיבצעה לפירסום הותר עתה ושרק שנים, במשך בפליאה
ביותר. הפאנטסטי

 היה הקודם משפחתו שם (אשר רימון שמעון אותו כי
 מארצות־הברית עולה אחר, ישראלי צעיר עם ביחד מזרחי)

 שערכו היחידים הישראלים שני הם פרידמן, ויקטור בשם
 אף סיירו מלחמת־ששת־הימים, שלפני ירדן בממלכת טיול

לירושלים. בשלום וחזרו ברבת־עמון
* * *

השחום הגשש
הרפתקית מסיפור כלקוחה הנראית פרשה, ך*

ה יחידת מיבצעי אפילו מחווירים ושלעומתה דמיוני, )|
.1959 שנת בסוף אירעה לאחרונה, שפורסמו 101 קומנדו

 הם פרידמן. ויקטור ידידו את שמעון פגש הימים באחד
 מכנים־משותפים מספר עם מזה, זה שונים טיפוסים היו

הצנחנים. בחטיבת ושרות ההרפתקנות יצר כמו:
 הוא מלידה. וגשש סייר ושחום, צנום ענק היה שמעון

 של המאומץ כבנה שבעמק־יזרעאל, תל־עדשים במושב גדל
 רהוטה. גרמנית לדבר למד שם ארליך, פרץ החקלאי משפחת

 לחיל־ התנדב לצבא כשגויים ומיד בעין־חרוד התחנך הוא
הצנחנים.
 שב־ מקליפורניה אמריקאית למשפחה בן היה ויקטור

 גויים תחילה בצה״ל. לשרת התנדב שנים 18 לו מלאות
לצנחנים. העברה ביקש מכן לאחר אך תותחנים, ליחידת
 בעיות כמה שמעון את הטרידו הצבאי שרותו סיום לאחר

 רעיונות תמיד לו היו גשש. היותו בתקופת אותו שהעסיקו
 כל כי טען הוא לגבול. מעבר החדירה בנושא מקוריים

 על־ידי תתגלה גמל, גבי על או ברגל לגבול מעבר חדירה
 הגששים אין זאת לעומת עיקבות. לקרוא האמונים הבדואים
צמיגים. שמשאירים לעיקבות בכלל לב שמים הבדואים

 תיכנן הוא שלו. התיאוריה צדקת את להוכיח רצה עתה
 להצטרף חבריו את .לגייס ניסה במכונית, לירדן פרטי טיול

 דחו ידועי־שם, לוחמים ביניהם החברים, מרבית אבל אליו.
 אליך נצטרף ואנחנו פעם זה את ״תעשה הצעתו. את

 פרידמן ויקטור קפץ זאת לעומת לו. אמרו השני,״ בסיבוב
 שותפו. להיות התאים גם ויקטור שמעון. של תכניתו על מיד
 בדיוק — שוטפת אנגלית דיבר מלידה, אמריקאי היה הוא

חיפש. ששמעון הדמות
 המתוכנן: הטיול לקראת הציוד כל את מראש הכין שמעון
היה שחסר מה ומפות. שמיכות מזון, דלק, עם ג׳ריקנים

 ניתן שלא כך — ובענפים בשיחים אותה מסוזים הם
 במקום ספורים. מטרים של ממרחק אפילו לגלותה היה
 את השלימו שהשניים עד כחדשיים המכונית נשארה זה

הגדול. ההרפתקות למסע הכנותיהם
 הדפיס אותן תעודות, שתי ויקטור הכין תקופה אותה
 לכל ציינו אלה תעודות רגיל. נייר על כתיבה במכונת

 שמעון ואילו קנדי או״ם משקיף הוא ויקטור כי המעוניין
 דולארים, גם הכין ויקטור מקולומביה. או״ם משקיף הוא

 בעייה היוו לא הטיול לצורך התלבושות ומצלמה. אקדח
 כחולות, וחולצות אפורים מכנסיים לעצמם רכשו הם מיוחדת.
 כומתות להשיג יכלו שלא מאחר המשקיפים. מדי כדוגמת
לא שהירדנים בתקווה שחורות, בכומתות הצטיידו בחולות,

 תגים רכשו תל־אביבית בחנות במיוחד. כך על יעמדו
חזם. על תלו אותם מדליות של צבעוניים

 אליהם שתצטרף נערה אף להכין שכחו לא אלה לכל נוסף
 מרכיבים, מאשת בשם צעירה היתד, המועמדת למטע.

הת היא האחרון שברגע אלא בבאר־שבע. כמורה המשמשת
המסע. על וויתרה חרטה
 תצפיות לעריכת השניים ניצלו לרשותם שעמד הזמן את
לחציית דרך חיפשו שם הירדני, בגבול שונות נקודות לעבר

רימון שמעון(״נושי״)
 במקום לים־המלח, מדרום לירדן לעבור חשבו תחילה הגבול.

 הגיעו יותר מאוחר אולם נאות־הכיכר. עתה שוכנת בו
 הגבול את לחצות היא ביותר הטובה הדרך כי למסקנה
לאילת. צפונית ק״מ 5כ־ הנמצאת בנקודה בערבה,

 להם הסתבר לרגליהם. מתחת לבעור הקרקע החלה לפתע
 הגנובה, האו״ם מכונית את החביאו בו המקום בסביבת כי

 לזה נוסף המכונית. את שיגלו חשש היה בחריש. הוחל
 בוזאדי. המוסתרת המכונית על בארץ חברה מדי יותר ידעו

למסע. יצאו בטרם אותם ויגלו יפטפט שמישהו סכנה היתר,
 לצאת השעה שהגיעה וכושי ויקטור החליטו אחד ערב
 למכונית עד אותם הביא מדגניה, צור יוסי ידידם, לדרך.

 בדרך ויצאו למכונית נכנסו השניים מהם. ניפרד ושם
דרומה.

 הציוד של מצבורים מפוזרים היו לאילת הדרך לאורך
 של המים לגשרוני מתחת החביאו אותם לעצמם, שהכינו

הסטיישן. מכונית תוך אל אותם אספו הם הראשית. הדרך
 אילת ליד הוואדיות באחד המכונית את החנו בלילה
 צם־ למחרת היום כל במשך הסוואה. ברשת אותה והסתירו

לחצותו. יצאו בלילה ובתשע הירדני הגבול לעבר
 לכביש עד בלבד קילומטר כשבעה לעבור עליהם היה
שעות. כשש נימשכה זו דרך אולם הירדני. בשטח העובר
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הכל קונה סיגריה

מוחלטת. היתד, החשיכה ערוצים. מלא היה שטח
 בוערת כשסיגריה המכונית, לפני רגלי צעד ויקטור ) 1

 הסיגריה. של אישה לפי באיטיות אחריו נסע ושמעון בידו
 צוק גבי על המכונית שילדת ניתקעה הערוצים באחד

 השניים של מאמציהם כל באזזיר. מרחפים כשגלגליה
 המכונית את להצית חשבו לרגע בתוהו. עלו להורידה

 מנופי־ שני בעזרת אחרון, במאמץ אבל ברגל. חזרה ולחזור
 עצמם את מצאו הם השחר כשעלה לחלצה. הצליחו יד

הערבה. לאורך העוברת הירדנית הפטרולים דרך ליד
 שהצביע דבר כל עמוקים ואדיות לתוך זרקו זה במקום

 לדרך. ויצאו האו״ם מדי את לבשו הישראלית, זהותם על
 לבקר רק חשבו הם לנסיעה. מוגדרת תכנית להם היתד, לא

 דמיונם את שהלהיבו המיזרחי הירדן בעבר מקומות באותם
 כרך־מואי פטרה, המדינה: קום מאז ישראלים צעירים של

ארנון. ונחל
 החצובה הקדומה העיר פטרה: היתד, הראשונה המטרד,

הר־אדום. של האדומים בסלעים
 שעצרו בדואים עליה נעו ושם פה ריקה. היתד, הדרך

 ויקטור הצטייד למזלם סיגריה. וביקשו בתנועת־יד אותם
 רחבה ביד חילק אותן צ׳סטרפילז סיגריות חפיסות 20ב־

 ״שבעזרת אחר־כך, השניים סיפרו ״למדנו,״ הדרך. כל לאורך
ערבי.״ כל לקנות אפשר סיגריה

בהת אליהם שדיבר בדואי אותם עצר לפטרה בהתקרבם
 אותו לקחו הם הבינו. שלא דברים בערבית רגשות

 של המשטרה לתחנת ישר אותם הוביל והוא כטרמפיסט
 להם. לומר רצה מה הבינו אז רק פטרה. הערבי הכפר

 הערבי האו״ם. של נוספת מכונית חנתה המשטרה בתחנת
אותם. הקדימו חבריהם כי להם לספר רצה

 תחנת מפתח יצאו כבר הלגיונרים לברוח. מאוחר היה
 כזה במקום או״ם אנשי עם פגישה לקראתם. המשטרה

 את החנה ויקטור לו. שציפו בעולם האחרון הדבר היתד,
 מכיוון פנימה. נכנסו והשניים התחנה פתח ליד המכונית

 כנהגו התחזה הוא אנגלית מילה כמעט ידע לא שכושי
לו. והצדיע הדלת את לפניו פתח ויקטור, של

 הדרכונים את להציג תחילה מהם ביקש המקומי הסמל
 היה לא לשמעון האמריקאי. דרכונו היה לויקטור שלהם.
 ענייו את ממנו השכיחה לסמל סיגריות קופסת דרכון.

 ואלה — לצלמם ללגיונרים מיד הציע ויקטור הדרכונים.
 לצורך נשקם את וליטול הנקיים מדיהם את ללבוש רצו

 הטובים לחבריהם הלגיונרים הפכו זד, אחרי הצילום.
7 ותמורת קפה להם הציעו הישראלים. שני של ביותר
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