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ה בבל — הבריטי הלחימה ■ניהול :אפיין
 ככל והולכת, גדלה במידה אבל דרגים,
ובז בזזששט׳ת — יותר גמוך היה שהדרג
מסיכו להימנע רצון מתוך יחסיות, הירות

 כי יובן, מאליו מיותרים. ומאבידות נים
 מחיר היה תמיד, וכימעט סופי בחשבון

 כולל הבחינות, מכל — גבוה החששנות
 התעוזה. ממחיר — האבירות וכמות שיעור
 איפיינו וגם שיצרו הם הבריטים אמנם

חיילים״. של ״קרב המושג, את והדגימו
— כבמילחמת־קרים שלא אך.

 ישוד יש — צה״ל במידחמות או
כ כי לידל־הארט לקביעת מספיק

ה■ כזירה המילהמה, של זה שלש

 עבודת־ ואיכות התישן
 הפרק את רשמו המטה

של ביותר המזהיר

ה הדרג איכות היתה אירופית,
 מזו גכוהה כתחומו, הככיר, בריטי

בתחומם. הנמוכים, הדרגים של
 הלחימה כי נראה ■אכן שלפנינו, במיקרה
 העיקשות, האומץ, על נשענה הבריטית
 זה, לגזע האופייניים והמישמעת קור־החוח

המע והנסיון הטכנית המומחיות בתוספת
 תעוזה תנופה, על מאשר יותר שנצבר, שי

ה בדרגי־הביצוע גבוהה מיקצועית !ורמה
טאקטיים.
 הוטלה אילו כי להגיה, מותר

 מדיכיזיות אהת על הבקעה אותה
 תקפה אילו או — פטון של השיריון

 רגילה ישראלית טנקים עוצכת שם
מט■ את משיג ״גן־השוק״ היה —

 להאיר כדי זו בנקודה מעט הרחבנו אך
 לתשומת־ זוכה איננו שבדרך־כלל היבט,

הקו ועל הנכונים, ולייחום־המ״שקל הלב
 בסך- הנכונות! לפרופורציות לחזור רא

 תקין, באורח הבריטי השיריוו פעל הבל,
התע שלא בכך, מסתכמת כלפיו ■והטענה

 אך ונדרש! התאים שהדבר בשעה לה,
 ב- לאתרם ניתן אשר האחרים ה״אילו״
 היתד, הקונקרטית השפעתם זה, מיבצע

יותר. וחשובה רבה

ג1ג־קו1קי סיפור
שלושה - 1944 כספטמכר 17־ ף*
 במר־ הנחיתה אחרי חודשים ומשהו *■

 לתקוף מפציצים 1000כ־ המריאו מנדיה
 הממוקמים הידועים, הנ״מ מרכזי כל את

 1200כ־ ארמדת־האוויר. טיסת נתיב לאורך
 וגם נקיים, שמיים הבטיחו מטוסי־קרב

 1500 הקרקע. של מטחותינקודה יתקפו
 גוררים )500( מהם כשליש ■מטוסי־תובלה,

 הראשון. המוטסים גל את נשאו דאונים,
 איש, 35,000 הגילים בכל הונחתו, סך־יהכל

(בסב מטוסי־תובלד של גיחות 5,000ב־
 שיל (חד-פעמיות) גיחות 2,50דס בים)

דאונים.
 םיותר הגדול צי־האוויר זה היה
ה מן כזמן אחת, למשימה שרדכז
זמנים.

 היה גרידא, הכמותית מנקיודת־הראות גם
 תפיסה בה חבריו מלאכתימחשבת. המיבצע

נכו אך אורתודוכס״ת-בתכליית, מיבצעית
 ויו־ באופיר, נועזת־ביותר כלומר, — נה

ב לעבודת-מטה שחברה — צרת־הפתער,
 לפועל, לצאת יכלד, ׳ולכן ״גרמנית״ איכות

 ביל- ימים (שבעד, לחץ־זמן של בתנאים
 המוטסת לארמיה הפקודה מתן בין בד,
ו ,גודל־ד,׳כוחות ולמרות יום־וד,״ע״) ובין

 ה־ של יוצאי־הדופן ומורכבויתן ריבויים
 רקע על זאת, כל התיאומים. ׳ושל ׳בעיות

 ינוסה ולא יבוצע לא שמעולם העובדה,
 המוטסים של מזלם אבל זה. כגון מיבצע

 ההתקדמות מהלך שבכל בכך, להם עמד
ול — יוזמות מיפקדותיהם היו באירופד,

דו מיבצעים לתכנן — מתבקשות עיתים
שהתקד מפיני (לחוב בוטלו שכולם מים,
 כך מדי). מהירה היתד, כויתות־הקרקע מות

 עמדו וגם רב, ■תיכנוני נסיון אצלם נצבר
 ושגיאות- תיכנוינים רעיונות, לרשותם
 הפרובלמטיקה מבחינת קודמים. מתוקנות

 עבו־ ואיכות התיכנון רשמו המיקצועית,
 של ביותר המזהיר הפרק את דת־המטה

בעליות-היברית. בצד ״גן־השוק״,
המיבצע שד אחר עצום הישג

מדי* וחד
 תפס שכה המוחלטת ההפתעה היה
ו כראש זו, היתה הגרמנים. את

 ״ביטחון■ שד הצלחה בראשונה,
שדה׳׳.

 ארג- קרב (נקשר המילחמה אחרי מיד
 גם ביטוי לה שמצאה — באגדה היים

 סוד הוסגר שלפיה שונים בפירסוימים
ה של אזורי-הגחייתה מקום וכן המיבצע
 מחברי בוגד על-ידי לגרמנים, בריטים

 שהיה לינדמאגס, בשם ההולנדית המחתרת
 עיסקי- גם ואולי גופו מיימדי בגלל — ידוע

 בכינוי — שלו ו) (המגושמים הנשים
 אשר לינדמאנס, של סופו ״קינג-קונג״.

 המילחמה, שלאחר !בבגידתו, והודה נתפס
מצ יחד. להתאבד מישהי שייכנעו בכלאו,

 אשר י־שינה, בכדור מלאים במיטה אום
ניצלה). היא מת, (הוא הגברת סיפקה

 הסבר לספק אולי בא ק״גג־קונג סיפור
 ודד הגדול ר,״אילו״ את שהוליד ׳למהלך,
 ל- הגעתם והוא, ;״גן־השוק״ של מכריע
 שתי של מפתיע, באופן אחנהיים, איזור

 והיכולות מדוללות — דיביזיות־פאנצר
 ומסוגלות טנקים עם זאת בכל אך מאד,

 שכוחות היתד״ הפרוזאית האמת ללחום.
 נוח, עורפי כשטח לארנהיים הובאו אלו
 כדי תוך מחדש, ולהצטייד להתארגן כדי

 למיקרה כעומק, כעתודה גם שישמשו
 נחייתר, שיל הגרמני) הפיקוד חשש (שיממנו

הולנד. בחופי ׳נוספת ימית
 זה, דא-צפוי ממהלך כתוצאה

 ״גן־ לפגי ספורים ימים שכוצע
 ועד חלקית, רק והוכחן — השוק״

 את לערער כגילויים די היה לא כן
 כעלות־ פיקוד של ״הקונספציה״

 וחולשתם מיעוטם כדבר הכרית,
 נתקלו — כארבהיים ׳הגרמנים ־טל

גמו כהפתעה הכריטיים, הצנחנים
 רק •שהיה גרמני, ככוח להם, רה
 אלא משחשבו, יותר גדול רק לא
 מאד לקו שהם שעה משוריין, גם

שלהם. הנ״ט ככושר

יאס האס מיוחמת
 כוחות של המפתיעה ימצאותם !ן*

לגו הפכה ארנהיים באיזור גרמניים 1 ■ו
 בשלב שגם משום הכף, את שהכריע רם

הגר לחמו עדיין חמילחמה של זה מאוחר
 היד ועדיין רבה, ובתעוזה ביכולת מנים
 ■שה־ יאף על ׳ומסוכן, קשדדלפיצוח יריב

 ולמרות לא-רהוק ׳נשקפה הוודאית מפלה
הדמיונית. הכמותית נחיתותם

 ללחום מעולם נדרש לא (צה״ל
ם מול י כ ר ע  כיחסי-כוחות, ה

הת כם להללו, דומים אך שהיו
 כעדות-הכרית נגד הגרמנים ייצבו

כהצ ולרוב ,1ע44-5ב־ והרוסים,
 אלא רכה: טאקטית־מקומית לחה

לתר כידם היה לא ככר למזלנו,
 זה, איסטרטגית. להצלחה גם גמה

והפרו הצניעות לטוכת כאיזכור
פורציות).

 הראשוניים ממדיה לכשהצטיידו מייד
 הוו שלא ׳ולמרות המוטסת, הפעולה של

 נפשיית ׳ולא חומרית ילא כלל, ׳נכונים
המ איבדו לא כזיו, להתקפה ותיכנונית,

 את עשתונותיהם, את הגרמניים פקדים
 האיל- כושרי ואת המסורתית תוקפנותם

 — אגו ■שלהם. המזהירים ׳והניהול תור
 שעשו במה בעיקר עוסקים — הסרט וגם

 קנזדמידה כל לפי אבל, בעלויודהסרית.
״גן- של האמיתיים הגיבורים מיקצועי,

 באו המודיעיו יחסות
 לא ולכן במאוחר,

 את לעתות כלו1
הקונספציה

ה לחוב (אובייקטיבית) ׳והראויים השוק״
הגרמנים. דווקא הם בהקשרו, שבחים

ולהר לחשיפה זוכה איננה זו אמיתה
 הצבאיות בהיסטוריות לה, הראויות גשה

סיביות. שתי עקב השונות
 עילאי מיקציועי שכושר־ביציוע האחת,

 לנו המוכרים לסטנדרדים מעיל הרבה —
 ושטחיות, בורות ברוב ׳רגילים, כה ׳ושאנו

המצו הרגיל, הדכר היה — יבם להתפאר
 ובלחי- הגרמני בצכא מאליו, כמובן פה

מתו.
)36 בעמוד (המשך
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