
 המשימה את לבצע מסוגל היה לא אחר
הנדרשת.

 לא אחרים, למיבצעים בניגוד ״גן״, הכרחיות יעיל
עצם על שעירעת כאמור, ד,יו, חלוקות. הדעות יהיו

 צורר (■,ולקוי אחד או
 אס דבר יפסיד לא

הקוב רקק את ■למד

 רוצים שאם וקיבלו, הבינו הכל אבל ;מונטגומרי תםיסת
מוטס. יהיה בהגשמתה העיקרי המאמץ זו, תפיסה לממש

האנני האיגוד
 אותו הופכות ״גן־השוק״ של המיוחדות סיבותיו ך
החיו המעשי ולמיקרה־המיבחן הקלאסי המוטס למיבצע ^
 ושל העמוק״ האנכי ״האיגוף של הסוגיות לבחינת ביותר בי

בו. המופעלים הכוחות
 כה מיקרח־מיבחן כנמצא שאין העובדה עצם

 משאר שהצטברו הלקחים כתוספת נוסף, חיוכי
 האיגוף־האנ• את הופכים הרלבנטיים, הנסיונות
 ואסור אי-אפשר אשד לסוג־תימרון, כי־העמול,
רגי כנסיבות ״הרגיל״ הקרב כשדה־ להגשימו

 — יוצאות-דופן בנסיכות ורק אך אלא לות,
כיותר. נדירות וממילא

 החיובי הפוטנציאל את להדגיש מאד נוטים חסידיו
 בילבד, תיקווה או הערכה בגדר כה עד שרובו בו, הטמון

 ומהשלכותיו כשלעצמו, הקשות ממיגבלותיז התעלמות תוך
שהוד כפי — הכללי המתבצעים מהלך על החימוחות־בכיוח

במציאות. גם היטב והוכחו גמו
 הכוחות שבו בעולם, היחידי הצבא הוא צה״ל כי נעיר

 לאיגוף־אנכי- ובהגדרה טיבם מעצם המיועדים המוטסים,
 מעוצ־ עיקרי חלק מהווים — ״צנחנים״ מהיותם — עמוק

 ורק ״מובחר״); אצלנו (המכונה המשמעותי החי״ר מת
 כפי — בילבד בשמם רק כאלה הם הצנחנים בצד,״ל,
ונכון. ראוי שאמנם

 שהוא מפני משעשע, איננו זה פרדוכס
 אשר משמעותית, לסכנה להתפתח בנקל עשוי

 צבאי גוף כל של ■הקבועה כנטייה מקורה
 כאשר אף — לייחודו צידוקים לחפש ייחודי

או כרכר ילדותיות תפיסות על מבוססים אלה
האמי כעובדות להכיר סירוב המילחמה, פי

כאספמיה. וחלומות שדה־הקרב של תיות
 — בלגיה יאל מנורמנדיה מונטגומרי שהבקיע לאחר

 של היסטורית מטרה הרתה שבבלגיה פלנדריה תפיסת
 כאמור, ביקש, — אירופה ביבשת .מילחמה בכל בריטניה

 בנחת-הברית של העיקרי האיסטרטגי המאמץ !את לרכז
 מיבקע בצורת התקדמותן תנופת יאת ולהמשיך בגיזר׳תו,

 המגמה כאשר וברלין, החור לכיוון ורב־עוצמה מרוכז
 שהיה אייזנהואר, .1944ב- יעוד המילחמה את לסיים היא

 ובראשם — מבקריו לפי משמצטייר רציני יותר גנרל
 יותר גנרל-פוליטיקאי היה שבוודאי אבל — מונטגיומרי

 קואליציה, בראש עמד כי מתאים, (וזה ״צבאי״ מגנרל
 אז, כבר ודאית שהיתר, למרות ׳ארצותיהברית, ובכירות

 כעתה), ובלתי־מעיורערת, חד־משמעית כה הייתה לא עדיין
 עדיפות למונטגומוי שהעניקה פשרה, מין בעד הכריע
 הרשות ניתנו הבריטי לפילדמרשל פטון. פני על ארעית

 והגיבוי האמצעים כל לא לטענתו, ני, יאם — וההזדמנות
 ב״תיבניון הראשון הצעד את לפחות לבצע — הנחוצים
הגדול״.
 מצפון־ גרמניה לב אל האפשריים צירי־ההבקיעה שני
 בכיוון האחד, היו: מונטגומרי) אז נמצא (שם ׳בלגיה מיזרח

 חבל הם היעדים כאשר צפונה. היישר ■והשני צפון־מיזרח
 בחציות כרוך וגם יותר ארוך השני הציר וברלין, הרור

 החליט מונטגומרי אך יותר. וצפופים רבים מיכשיולי-מים
 ואחר צפונה, היישר התקדמות :טעמים מכמה להעדיפו,

ה,מע ״חומת עיקוף מבטיחה גרמניה, ללב מיזרחה, פניה
 להגן כדי לריין, ממערב קודם, ,שנים כמה ׳שינבבתה רב״,

גרמני). מאדינו״ ״קו (כמעין צרפת מכיוון גרמניה על
 ברור היה מלכתחילה האווירי. היד, אחר חשוב נימוק

 אירופה של זה בחלק כיוון׳ בכל מהיר, מיבקע כל כי
 גשרי על מוקדמת בהשתלטות מותנה נהרות המחורץ
 הדבר והמאס). ויובליו הריין הם שם (הגדולים הנהרות

 כוחות של מאסיבית הפעלה באמצעות רק להיעשות יכול
בתחי שם, הבקיעו כאשר הגרמנים שעשו (כפי מוטסים

 להסתפק יכלו הם אבל ההפוך. בכיוון המיילחמה, לת
 הצבאות של אי־מוכנותם ביגלל מוטסים, גייסות בקומץ

שמולם).
 הן ביום, רק להיערך היה יכול כזה מוטס מיבצע

גדו במיסגרות לפעול נדרשו :המוטסים שד,גייסות מפני
 אי- את להרשות היה ואי־אפשר יחסית, וכבדות לות

 לילה: נחיתות של ביחס, מאד הגדולים והפיזור, הדיוק
 ביום, מערב־אירופה משמי טואטא שהלופטוופה משום והן
 למטוסי-ד,יירוט הולמת תשובה עדיין נמצאה לא אך

 במטוסי־ טבח יערכו שהם וצפו שלו, המתקדמים הליליים
הפגיעים. התובלה

 כ־ בחשכון כלל באה לא הנחתת־יום אכל
 האדירה הנ״ס הגנת כעל שהיה הדור, קירבת
 יותר לעין־שיעור אדירה ההן, (בנסיכות כיותר

ביוס-הביפורים). אנו ניתקלנו שבה מזו
בהרבה. חלשה הייתה הולנד במיזרח הנ״מ עוצמת
 מאפשרת צפון בכיוון התקדמות היתד, לכך בנוסף

מקרוב זה ניכבש אשר החיוני, ׳אנטוורפן ׳נמל את להבטיח

המיבצע של המקורית התוכנית
 גרמנית לחתקפת־נגד לכאורה, לפחות חשוף, היה ועדיין
 — קיודם־כל אפילו ואולי — וכן — ;הולנד מזרח מכיוון
 שוגרו אישר ,2וי־ בראקיטות לונדון הפצצת אז החלה

הפליג■ את מונטגומרי הגביל זה ציר כבחרוהולנד. מתחומי
המו זו — ויחידה אחת דיר של לאורכה קע

ה הצעדה (עיר ונימיכן אינדהוכן דרך בילה
 הגשר נמצא שבה ם, יי רנה א אל מפורסמת)

 תישעה הכל, סך :התחתץ לדיין שמעל הגדול
 מעברים מיספר ועוד עיקריים מעכרי־מים

 ״מ ק 70 לאורך הכרחיים) הם גם (אך מישניים
האח שהגשר כתנאי ורק אך בדאי והכל —

ויוחזק. שלם יפול בארנהיים, רון,
הולנד, של השדרה״, ״חוט או המרכזי״, ״הציר זהו

 פסימלוגית רתיעה יש
 של ההישגים הערכת ממי

 שאיפשוו הגרמני, !הצבא
היסלר רציחות את

 טובעני שקרקעה בארץ ארנהיים, עד אורכו רוב החוצה
 היה די לא לכן, כבדה. תנועה לשאת ■מסוגל ואיננו

 היה אלא כולם, המעברים את יתפסו המוטסים שהכוחות
 ״לפרוש — עצמה הדרך מן קטעים על להשתלט גם עליהם
 כוחות־הקרקע״, יעברו עליו מוטסים, גייסות של מרבד

 מפקד בראונינג, לויטננט־גנרל על-ידי המשימה כהגדרת
 בעלה (וגם ״גן״ ׳מיבצע על הישיר המפקד הגים־המוטס,

דה־מ׳וריאר). דפנה הסופרת של

ע״בים היו הבוימים
 ״הארמיה של עוצבותיה מרוב הורכבו ״גן״ וחות ^
בין הקטע בגות-חבדית״. של הראשונה המוטסת **

 האמריקאית המוטסת לדיביזיה הוקצה לנימיכן איינדהובן
 בפיקוד תג־הש׳רוול) פי על הצורחים״, (״הנשרים 101,־ד

 ו״יו״ר קנדי״ ג׳ק של ״הגנרל (לעתיד, טיילור מאבסוול
בכוחות הבכיר הקצץ כלומר — המשולבים״ ראשי־המטות

 ההבקעה הוסרה איוו
 שד ׳חידת־סנקיס על

המטרה את משיגה וזיתה ל, צה׳
 הדי־ על הוטל לה, מצ^ון ארצות־הברית). שיל ׳המזדיינים

 גאבין, ג׳יימס בפיקוד ,82ה* המוטסת האפריקאית ביזיר,
 נחשב היה בצד,״ל ;וכלליים אמריקאיים (במושגים הצעיר

החיו הגשרים את לתפוס והמבריק, לפנסיה) בדרך זקן׳
 הוא ובצרפת שבבלגיה ד,מאס, נהר (יעל בגראווה ניים

 * מוטסות דיביזיות שתי ואל). נהר (על ובנימיכן מז) נקרא
 הפעילות אוגדות־ד,צנחנים שתי היום עד שהן — אלה

 להבטיח נועדו — ארצות־הברית *בא ישל (היחידות)
 בהצנחד, — לנחות נועדה שם לארנהיים, הפרוזדור את

 המוטסת הדיביזיה — רעותיה כמו דאונים, ובאמצעות
 שירתה אשר ,6,־ד המוטסת :לדיביזיה (אחיות ,1ה־ הבריטית
 מפקדה ״הכלניות״). הם ואנשיה בפלשתינה-א״י אחר־כך

 הוקצתה לתגבורו צנחן. לא אך ותיק לוחם היד, אורקהארט
פולניים. צנחנים חטיבת

 גס נשאו (הדאונים וגייסות־הדאונים הצנחנים בעוד
 — בבת־אחת נוחתים קלים) ותותחים מרגמות ג׳יפים,

 כל על — מכן לאחר שליש הראשון, ■בגל שני־שליש
 שלחמה ותיקה, (עוצבה הבריטי 30,־ד הגיס החל היעדים,
 במערכה והשתתפה באל־עלמיין הבקיעה, המערבי, במידבר

 צפונה. הבטון, כביש לאורך לנוע מראשיתה) באירופה
 אוגדות, שלוש אמנם עמדו הגיס, מפקד הורוקס, לרשות

 ניתן לא הציר על אבל יידרש, ■שרק ■נוסף כוח כל וכן
 (מישמר הגארדס ״דיביזייית — אחת ■אוגדה אלא להניע היה

 אלא לקדם יכלה לא מצידה אשר — המשוריינת״ המלך)
 אלא להתפרס, היה יכול לא עצמו שהוא ;דו־גדודי כוח
 (שרמז) טנק שיל בחזית — בלבד הבטון כביש ברוחב רק

 בסרט, הנראות ההתקדמות תמונות שלושה. או אחד,
 האחת, הדרך על עורפי בטור זוחלים הטנקים נראים שבן
 ייפלא ולא — מציאותיות הן ופריסה, תומרון יכולת בלא

 זעירים גרמניים כוחות גם יכלו מסויימים במקומיות כי
ההתקדמות. את ביעילות לעצור
 שהכוח למרות — הבריטי השיריון כי ברי זאת, עם

 היתה, ולחימתם האיריים״ ״׳הגארדס מן הורכב המוביל
 התנופה את היד, חסר — מאד ועיקשת אמיצה כדרכם,

 הגרמניים, גייסות־הפאנצר לחימת את שאיפיינו והתעוזה,
 מסורת־העבר את פטון, של ׳האמריקאיים הטנקים את
 הקודם בגילגולם עצמם היללו הבריטיים הטנקיסטים של

 הקודמים בשלבים לחימתם את ואפילו כחיל-פרשים.
דומל. נגד :ובמצרים, בלוב המילחמה, של

דרגה, שד כמו מהדת שד עניין זה היה דא
 כמבט־ שדפחות ה״אידו״, כתריסר כין אך

 היה יכוד מהם ואחד יאחד כד כי ברור דאחור
 נמרצת דחיסה אותה ד״גן־השוק״ דהעניק
 מאי-הצ■ שייהפך כדי נדרשה היא שרק קטנה,

 היה ״אידו גם, יימצא מדאה, דהצדחה דחה
יותר.״ ומהיר ונועז נמרץ הבריטי השיריון
הברי האומה של בעייפות־המילחמה היה הרע ומקור

 היה השניה במילחמה עצמה על נטלה אשר העומס טית.
הוד באירופה, הנחיתה מאז ולמשאביה. ליכולתה מעפר
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