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 לחטוף או ציוד להביא כדי בעורף, הרחוק
 בשוחות לחבריהם *סיפרו חטופה׳ מקלחת
 הגדוד של העזוב במחנה מוזר: סיפור
בחב מויסינזון ייגאל נשאר בעורף, הרחק

 בסבלנות ומחכה הגדוד, מבנות תריסר רת
הלוחמים. לשיבת

 כאשד אולם בדיחה. זאת היתד. תחילה
 הנוראים בקרבות שלמות מחלקות חוסלו

 האיש כי לכעס, הצחוק הפך עיבדיס, של
קיצוני. פחדן הוא בעורף גברי כה שהיה

 על רב זמן לכעוס היה אי־אפשר אולם
 לא תירוצים, חיפש לא הוא מוסינזון.

למח הלוחמים כשחזרו עצמו. את הצדיק
בהר להם שהסביר הראשון הוא היה נה,

 השלים הגדוד פחדנותו. גילויי את חבה
המטה. לבנות שייך שמוסינזון העובדה עם

 שלא אנשים היו החטיבה ׳שבראש אלא
לאוז שהגיעו הסיפורים עם להשלים יכלו

החטי קצין־התרבות היה מהם אחד ניהם,
 קובע־ שחבש משורר קובנר, אבא בתי

 של רוח־הקרב מסמלי לאחד והפך פלדה
הא הסובייטית, האסכולה כחניך גבעתי.

 הוא קצין־התרבות שתפקיד קובנר מין
 הקומיסאר כמו הלוחמים, בראש ללכת

פאנפילוב. אנשי בספר הפוליטי
 פלוגות בחזית. הפוגה על הוכרז בינתיים

 מול המשלטים את תפסו צ׳רה של הגדוד
 פניהם את קיבלו פעם מדי המצרים. קווי
 את לבדר ׳•שהתנדבו ואמניות, אמנים של

ש האיש בקריאה. או בנגינה הלוחמים
או הגדודי. קצין־התרבות היה אותם שלח

 במשלט. עצמו הוא הופיע לא מעולם לם
 והנהג ההוראות, את לאמנים נותן היה הוא
למשלט. מובילם היה

הדבר נמאס אלה, סיפורים כשהתרבו

.1 8 ה־ בחברת נזוסינזון יגאל 1
 ב־ גאון יהורם שחקן־זמר 0

 גאון שכאלה״. ״חיים תוכנית־הטלוויזיה
 מחזהו גיבור קזבלן, של דמותו את גילם

ש במחזמר הן מוסינזון, של המפורסם
הקולנו בגירסה והן המחזה על־פי הופק
ה מחזהו היה קזבלן זה. מחזמר של עית

מוסינזון. יגאל של ביותר פופולארי

 המוסינזונית הבדיחה הגיעה וכך במטה.
 הגדוד מן הועבר קצין־התרבות לסיומה.
 איש־תרבות על־ידי ינתפס מקומו הקרבי.

 החיילים בין שרבץ קורנס, דויד חדש׳
נשק. ונשא במשלטים

גיבור שהוא אמר מי
שו אתה שלי, החברים ״כל

 אלה שלי, ׳החברים כל מע,
ש ואלה חייהם, את שהצלתי

 ששכבו אלה חיי, את הצילו
עיבדיס, ישל בחפירות -על־ידי

 להרעשת נתונים שהיו אלה
כ אווירונים ופצצות מרגמות

בני שיחד כמוני, בדיוק מוני,
(קזבלן, חדשה...״ !מולדת נו

 עמודים מזסינזון, ייגאל מאת
128—127.(

 אף במלחמה השתתף שלא איש ך•
 אחד, בסיור־לילה אף אחת, בפעולה 1 1

 שלא הפוגה, ביום אף במשלט הופיע שלא
 להימצא היה שיכול בדרך מעולם נסע
 נגבה ללוחמי שלום אמר לא — מוקש בה

 חזר הוא גבעתי. מחטיבת נשלח בו ביום
 לייגאל אופיינית שהייתה בצודה אליהם

 היה לא בעולם אחר אדם -שום מוסינזון.
כזו. פגישה ליזום מסוגל

 לוחמי מיטב הקרבות, נגמרו עתה זה
 כאשר בבתי־החולים, ישכבו עוד החטיבה
 שהיכתה ידיעה החטיבה במטה נתקבלה
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