
העולם מכל
הברית ארצות

מלחמות לשתי ת1וע11 סיפור
המצי העולם בתולדות מלחמה כל כמעט

ההיס שחר מאז משלה. זוועה סיפורי אה
ירי את הלוחמים המחנות האשימו טוריה
בהר התינוקות, ברצח הנשים, באונס ביהם
הסי אם חשוב היה לא לרוב הבארות. עלת

 אם לאמת. כלשהי בצורה קשורים פורים
 את ודרבנו החיילים על האויב את השניאו

 הרי יותר, גדול מלחמתי למאמץ האזרחים
תפקידם. את שמלאו
 התרבות הגיעה העשרים במאה רק אולם

כמ הזוועה סיפור הפך בה לרמה האנושית
 לבלגיה פלשו כשהגרמנים מדעי. לעניין עט

 סיפורי בזדון האנגלים הפיצו 1914 בשנת
 תקעו לפיהם גרמניים, זוועה מעשי על שקר

תינו בגופות כידוניהם את גרמניים חיילים
הסו קם המלחמה אחר שעשוע. לשם קות,

 מיליון לשלם והציע רומן רולן הצרפתי פר
 מקרה לו שיוכיח אדם לכל בזהב פרנקים

 הגרמנים. על־ידי תינוקות הריגת של אחד
הסכום. את לגבות בא לא איש

 סיפור שאותו קרה טרם עתה עד אולם
מלח שתי ישמש מדומה) או (אמיתי זוועה
 קטין פרשת מהווה זו מבחינה רצופות. מות

היסטורי. חידוש
כש ,1943 בשנת התחילה הפרשה חידה.

 גילו גרמניים שחיילים הודיע הגרמני הרדיו
 סמולנסק, הרוסית העיר ליו קטין, ביער
 כמרים קצינ-ם, אלף 11 נקברו בו ענק, קבר

הרו בשבי שנפלו פולניים, ממשלה ופקידי
 המזרחית פולין את תפסו שאלה שעה סים

ה הצלב את הזמינו הגרמנים .1939 בסתיו
 לוודא הקברות, את לחקור הבינלאומי אדום

 הרוסי, השלטון בתקופת בוצע אמנם שהרצח
הגרמני. השלטון בתקופת ולא

פ לזרוע : ברורה היתד, הגרמנים כוונת
הפו הממשלה ובין ברית־המועצות בין רוד

המער ובנות־הברית בלונדון שישבה לנית
ה כשדרשה : מלאה היתד, הצלחתם ביות.

 ניתקה חקירה, תערו כי הפולנית ממשלה
 הקימה עמה, יחסיה את הסובייטית הממשלה
 בברית־המועצות. משלה סולנית ממשלה

לפ כדאי שלא הבינו המערביות בנות־הברית
 אמת יש אם אפילו המלחמה, ברית את רק

 בחקירה. חלק לקחת סירבו בסיפור, כלשהי
חידה. קטין פרשת נשארה כך

ה. ק ד  מלחמת שהחלה אחר עתה, אולם וו
 האמריקאים נזכרו הקרה׳ השלישית, העולם

 אמריקאים מכמה באה היוזמה קטין. ביער
 הגילוי, בשעת בגרמניה מלחמה שבויי שהיו

 עיניהם במו לראות הגרמנים על״ידי הוכרחו
פלי על־ידי ניתנה נוספת עדות הגוויות. את
 היום החיים יוגוסלבי, ורופא פולנים טים

בארצות־הברית.
 את עיניהם במו ראו הם : העדים טענו

 היו עוד הקצינים שמדי לדעת נכחו הגוויות,
משומ בלת־ כמעט מגפיהם חדשים, כמעט
 בוצע שהרצח לדעתם, הוכיח, הדבר שים.
 בשבי(הרוסי), נפלו שהקצינים אחר קצר זמן
 הגרמנים, בידי מבוצע להיות היה יכול לא

 יתר־ שנתיים. כעבור רק השטח את שתפסו
תעו אף נמצאה לא הנרצחים בכיסי על־כן,

 1940 ממאי מאוחר תאריך הנושאת אחת דה
הרוסים. בידי היה שהאזור שעד,

חקי לערוך מיד פקד האמריקאי הקונגרס
 אחת לפי העדויות. כל את לגבות חדשה, רה

הפו (המשטרה ד,נ.ק.ו.ד. של סרן דרש מהן,
 הפנים ממשרד חלק שהיא הסובייטית, ליטית

 של כמות משלד,) צבאיות יחידות והמקיימת
 שהרגו לאנשיו אותו למסור כדי וודקה,
פולנים. קצינים מאות

 מהירה היתד, והסובייטית הפולנית ההגבה
 בוושינ־ הפולנית השגרירות הצהירה וברורה.

ברצח 1952 בשנת העוסקים ״אלה :גיוון
 מנסים בקוריאה... מלחמה שבויי של המוני

 ה־ !״ גבלם של הישן התכסיס את להחיות
 היו הפולנים : עתה כן כאז הרוסית, «ענמ
 הסו־ החיילים ניסוגו כאשר סוביטי. נשפי
לברית הגרמנית הפלישה בשעת ביטי■

 מאחוריהם השבויים את השאירו י,מועצות
אותם. שרצחו הגרמנים בידי נפלו והם

בוליביה
אותו!״ הר־מו אותו! .״הרימו

 חסרי ומשקפיים צעירים פנים בעל גבר
 המון גב על נישא המטוס, מן יצא מסגרת

 הובל ורובים, אקדחים באויר שהניף צוהל
 לה־ של המרכזית לכיכר נצחון בתהלוכת

 עיר־הבירה גם שהיא בוליביה, בירת פאז,
 הים) פני מעל מטר 4000( ביותר הגבוהה
 נעצרה מנורת־רחוב של עמוד ליד בעולם.

 המנהיג אסטנסורו, פאז וויקסור התהלוכה,
מהפכד שניצחה אחרי מארגנטינה שחזר הגולה

12

המסע מפקד עמוס,
 זאת. פראית בסביבה דוגמתו נשמע אם ספק
 אם הפסק־אש. פקודת לתת נאלץ עמום אך

 לנו שמחכה מה של דוגמה הוא המארב
 מוטב — בתחמושת חמור מחסור לנו יהיה

אותה. לבזבז לא
למח לחזור הפצועים שני הספיקו בינתים

הפעם ״זאת : מרוגש כולו היה בנץ לקה.

 מתפתח ואז האדמה. על משתטחים האנשים
 בתוך פתקים משליך הטייס : מרתק דו־שיח

 אותיות בצורת מסתדרים האנשים קופסות,
 ומופיע דקות לכמה נעלם המטוס ומלים.

האח — קופסה עוד מגיעה החלון מן שוב.
 מכאן, קילומטר שלושה אנחת ״אני רונה.
הפצוע.״ את לאסוף ,15.30 בשעה

 את מטה הוא לכבודו. מריעים האנשים
ונעלם. כנפיו

 הוא למטוס. מחכים עדיין אנו — 17.00
 שם לואדי. מעל ההר. ראש על כנראה ינחת

 להיות יצטרך עליו לרדת כדי קטן. מישור יש
 עוד — למהר יצטרך גם הוא מאד. זריז
אור. לו יהיה ולא השמש תשקע מעט

 הצהרים־ ארוחת את מכינים בואדי למטה
 אלא לאכול הספקנו לא הליכה מרוב ערב.

 אוירה שוררת החברה בין היום. אחת ארוחה
 מחר המטוס, ינחת מעט עוד :התפרקות של
 כבר הכל עברי. לישוב נגיע מחרתיים או

 המיכלים אחד כי גילה מישהו וורוד. יפה
 עמוס מבאר־שבע. טהורים מים מלא עודנו
 וכבד — ולשתות המימיות את למלא מרשה

מ למיכל, מסביב איש תריסר שני צובאים
בי התערבו כאילו שותים מימיות, מלאים

 התעיב לולא בשתייה. שיא לשבור ניהם
 חמורה, מים משמעת על והודיע פתאום עמוס

 השיניים מברשות את מוציאים האנשים היו
להתרחץ. ומתחילים שלהם והסבון

למסע שביעי — ו׳ יוס
 הפעם מוקדמת. השכמה שוב — 03.30
 בשיירת ניתקל אם :ברורה לפנינו הסכנה

 הם ביותר. רציני קרב יתפתח המבריחים
 משטרתי כוח אף אשר מנוסים מפירי־חוק

 ארצות בכל עליהם להתגבר עדיין הצליח לא
 מזויינים הם חשיש. : יקרה סחורתם ערב.
באכזריות. ונלחמים ברן) :אישי (נשק היטב
הגמ אחד על אלונקה לתלות מנסים אנו

 את כשברא זה דבר על חשב לא הבורא לים.
 שמיכות והערמנו הרעיון על ויתרנו : הגמל

דן. בשביל רך למישכב
 :לכת להרחיק כוונתנו אין — 04.45

 נכנסים אנו הבוקר. ישוב והמטוס ייתכן
 כאן הראשי. הואדי מן המסתעף עמוק לערוץ
לדוג צבאית במומחיות ונחכה. משלט נתפוס

 חוליות הפסגות, על המקלעים מוצבים מה
יש מהם נוספים, משלטים תופסות רובאים

 והגישה אתמול, חנינו בו הואדי כל על לטו
 אנחנו לא פה, יעברו המבריחים אם אליו.
במארב. שיפלו אלה נהיה

לסרוגין. גשם יורד — 07.00
 ערבים קבוצת :מודיעה המקלע חוליית

 לגשש יצא מהם אחד שממול, לרכס התקרבה
והת שלנו החנייה למקום הגיע הוא בואדי.

 באנשינו הבחינו חבריו בשיירים. לחטט חיל
הסתלק. הוא חזרה. לו וקראו
יחיד. היה לא הפעם המטוס. הופיע ואז

המדוייקת. המסע דרך את זו מפה עד לסמן אפשרות אץ בטחון, מטעמי
 ערבי שאיזה הרושם לי שהיה הראשונה

 אומר. הוא אישי,״ באופן בי מעוניין מטונף
 לו. לדאנג צורך ואין מאוד, טוב מרגיש הוא
 אינם פצעיו אמנם : שונה דן של מצבו אך

 אותו שיביאו עד שיחול האיחור אך מסוכנים,
קטועה. ברגל לו לעלות עלול לבית־חולים

לחזור. ומתחילים אלונקה על אותו מעלים
 ועם כזאת אש נגד לג׳בל להמשיך טעם אין
 מפה עם יוצאים חברה ששה פצועים. שני

ה עם שיצאה הקבוצה את לחפש ומצפן
אותם. ולהחזיר גמלים

— ביותר נוח משכב אינה אלונקת־שדה
 בכל מיוחד. תענוג מסב זה אין לסוחבים גם

 אינו הדרך כל משך ושותק. דן מתאמץ זאת
וה אחת. תלונה אף אחת, אנחה אף מפליט
 לטלטל לא מתאמצים אותו הנושאים חברים

הקשים. משבילים ממהרים האלונקה, את
 לרכס מעל לג׳בל. מישהו מצביע פתאום

 כשרון יש הזה לטייס צהובה. נקודה הופיעה
 ובדיוק הלא־נכון. במקום אותנו לחפש מיוחד

כך. כל אותו כשצריכים עכשיו,
לומדי רוצה רןא מה

מתרו להר, מעל מספר פעמים חג המטוס
 משם העדרנו כנראה שוב. חג יורד, מם,

 להר זנבו את מפנה הוא ואז אותו. מפתיע
המו ואדי אותו לואדי. מעל לסייר ומתחיל

 הוא שניות כמה כעבור הנסוגה. לקבוצה ביל
 לשיחה מצוייר הוא הפעם לחברים. מעל חג

 נוצץ חפץ לחלון, מבעד מופיעה יד אתם.
 קופסת האנשים. בין ברעש ונופל בשמש

! חלודה שימורים
 מזויינים ערבים ראיתי : פתק ישנו בפנים

בעיגול. לשכב פצועים, יש אם הג׳בל. על

 את לקחת יורד הוא !״המטוס — 17.30
״דן !

ומת האלונקה את נוטלים בחורים ארבעה
 אינו המטוס אך ההר. ראש אל לטפס חילים
להטו בסידרת מתחיל הוא זה במקום יורד.
 לו נכנס מה הרוחות, לכל : משונים טים

 בכיוון טס מנמיך, המטוס ? לראש פתאום
 ירד שהוא להראות רוצה ״הוא ההר. לצלע
 יורד. אינו המטוס אך מישהו. מפענח שם,״
רו הוא בכנפיו. מנופף פעמים, כמה חג הוא
י מה אבל — משהו לנו לומר צה

 הוא מקודם לנו שהראה לצלע מעל פתאום,
מת זאת בכל הוא אולי מוזר. משהו משליך

 חשוכים כבר השמים אך שם. לנחות כוון
 את מטה פעם, עוד חג המטוס לגמרי. כמעט
 עם חזרה יורדים החברה ונעלם. — כנפיו

ביותר. שמח נראה לא הוא דן.
 יוצאת איש ארבעה בת קבוצה — 21.00
 ש־ מכונית להזעיק ביותר הקרובה לנקודה

 להם יש מליחה ביר עד מכאן דן. את תקח
הלי של שעות 12 — דרך של קילומטר 60
 ויצטרכו היום כל הלכו כבר הם רצופה. כה

 את להוציא חיוני כי שינה על הלילה לוותר
יסתבך. שהפצע לפני דן

בואד■ מבדירוי־חש־ש
 רחוק לא חזרו. האנשים ארבעת — 23.40
 ראו בו, נמצאים שאנו ואדי באותו מכאן,

להת ניסו גבוה, הר על טיפסו הם מדורה.
 מזויינים ערבים בקבוצת הבחינו אז קרב.

להזהי למחנה שבו במהירות גמלים. ולידם
 כנראה, מבריחים, קבוצת חונה בדרך : רנו

ומצרים. עבר־הירדן בין בדרכה

 מעולם סוג. מאותו מטוס עוד הופיע אחריו
 אחד ומרגיע, נעים כה מנועים קול נשמע לא

גמ עם מזויינים ערבים : פתק משליך מהם
מכם. מערבה בואדי, לים

 הם שאלה כנראה מאד. טוב ? מערבה
 הם עליהם. הודיעה שהתצפית המבריחים

: פתק עוד משליך המטוס אותנו. עברו כבר

גורלית...״ ״הגרלה
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