
 לתוכן גמורה סתירה זו הרי הרוג? ערבי
הזה. כדבר לעשות אסור המאמר!

 הלוחם הוא הנה זו: הגבתו על בלבי שמחתי
חיה... אגדה מתוך דמות כמעט האמיתי.

 אין הכותרת תחת סיפר, ירמי של אחר חבר
 ירמי שהיה סיפור הנופלים, על לבכות

בתמציתו:
 מעל שהתנוססה בתמונתו, ירמי כשהסתכל

 יש, כבר -תמונה הפטיר: ..במחנה״, עיתון
 מספרים עליי צ׳יזבאטים כתבתי, מעט שירים
 החומר את לערוד אלא לכם נותר לא לרוב.

לזכרי...* חוברת ולהוציא
 של אב־טיפוס היה ברדנוב שירמי ספק אין
 שכמוהו הבלתי־יהיר, הלא־גיבור, האמיתי, הלוחם
היום. חסרים

התשה
סמסון

 בביקעת 1969 בראשית שנערך במירדף
 פלסטיני לוחם הסתתר מסולע, באיזור הירדן,

 קרב־יריות ניהל מערה, בפתח ובתה אשה מאחורי
 הכוח ממפקדי אחד הביקעה. חטיבת חיילי עם

 שלא לאנשיו הורה סמפון, חנן הישראלי,
 בסופו שגרמה הוראה — ובבתה באשה לפגוע

פידאי. אותו בידי למותו דבר של
 של האנושי בנוף יוצא־דופן היה סמסון חנן
 מידה של בסיפרה והצנחנים. 101 ־חידת לוחמי

 סמסון, של סיפורו מובא רעים*, איש מאיר,
מילחמת־ההתשה. מקורבנות אחד

 אלה, יחידות לוחמי לשאר בניגוד סמסון, חנן
 מגרמניה, ארצה הגיע הוא חוצלארץ. יליד היה
 חנן בקריית־ביאליק. שהתיישבו הוריו, עם יחד
 תקופת ותוך מיזרע, במוסד״החינוכי ללמוד עבר
לצבר. ייקי מנער מהפך עבר קצרה זמן

סמפון לוחם
אמיתי איש

 לקורס להתקבל ביקש לצה״ל, התגייס כאשר
 לחיל־האוויר נתקבל הגופני כושרו בשל טיס.

 על השמועה פשטה כאשר ספורט. כמדריך
 אחד סמסון חנן היה ,101 יחידת של הקמתה

 צורף הוא זו. ליחידה המתנדבים מראשוני
 לירמי בדומה .101 של ליחידת״החבלה

ב,  החבלה אסכולת מייסדי עם חנן נמנה ברדנו
צה״ל. של הקרבית

 סמסון חנן היה לא זו, יחידה חיילי לרוב בדומה
 חנן הוזמן קיביה פעולת אחרי גיבור־בכל־מחיר.

 סדן, צבי וליחידה, למשק חברו עם ביחד
 הם הארצי. הקיבוץ מזכירות לפני לבירור

 בדם רצח של במעשה בהשתתפות שם הואשמו
 בירור באותו .101 יחידת את לעזוב נדרשו קר,
 מיקרה היותר לבל טעות, שנעשתה סמסון אמר
רך. בדם רצח לא אופן בשום אך רשלנות, של

 את קיבלו הארצי הקיבוץ מזכירות חברי
הסברו.

 חנן שב הצבאי, שירותו את סיים כאשר
 נשלח הוא נעמי. את לאשה נשא מיזרע, לקיבוץ
 מוגה שובו עם ומייד מרכזי־משקים, לקורס

 עבר שלו המילואים בתקופות כמרכז־המשק.
 צנחנים מחלקת בראש והיה קורס־קצינים,

קדש. במיבצע
 כמפקד שירת מילחמת־ששת־הימים בפרוץ

על בקרב שהשתתפו הצנחנים מפלוגות אחת

ת הוצאת רעיס; איש - מאיר מירה *  ספרי
רכה). עמודים(כריכה 185 פועלים;

מריבה מי
 הישראלי הסיפורת מחקר של בגו״החיות

 אחד שונים. מזנים בעלי־חיים מצויים
 הסיפורת חוקר הוא הללו מבעלי־הוזיים

 הי^יחיים. בר״אילן מאוניברסיטת הלאומני
 הכותרת תחת מחקר 1975 בשנת שפירסם

 *גיבורים גבורה על - הלוחם דיוקן
 האחרון*, העשור של העברית בסיפורת
 יחסית בשתיקה זה ספר על עברה הביקורת

ובצדק. —
 וייס אותו של העקשני ניסיונו למרות

 נושא את לא־קיימת מתהום ולהעלות להלל
 שרק ניסיוך־כשל, הוא שניסיונו הרי הגבורה,

 היה לאומית להרואיקה הפקולטה של בכוחה
 מעט התפנתה כאשר כמותו, להפיק

 תורת של קיומה את לסתור מהמאמצים
דארווין,
 הוא וייס הלל של מגיבוריו אחד

הוא לצידו מגד. אהרון העיתונאי־סופר
 שנות של שוליים מהברים כמה עוד מעמיד

 לוז, צבי גולן, שמאי נוסח השישים.
 גם בינתיים (שהספיק כן־אהרון יריב
 ויצחק ברטוב הניד ג שובה בת לחזור

 חותר במחקרו אחרות: במיליםטישלר.'
מסלע. מים להוציא וייס

 שלהם קרטון, גיבורי הס אלה שמים אלא
 הגיבור הכותרת תחת פירקון וייס מקדים
'המאה של העברית בסיפורת היהודי

קרי גיבורי כזב קרטון!חו
פהדן. עכבר יוצא

 אהרון של ברומן וייס מוצא הגבורה את
 את אפילו במגד ומוצא המת, על החי מגד
 כל שהרי המת. על בהחי כתב לא מגד אשר

 זה שספר יודע המת על החי את שקרא מי
 אפשרי, שסח בכל תבוסתנות של ספר הוא
 הם וייס אותו של הגבורה תסביכי ורק

 של בסיפרו משומשת גבורה פירורי המוצאים
מגד.

 לבחון שירצה הפסיכולוג על להקל כדי
 כדאי וייס. אותו של החוקרת נפשו את

 שיר־מתאה מתוך ציטוטים כמה להביא
 — 6*5,.מאזניים(נ־ז בחוברת וייס שפירסם
 תחת שיד הפלסטינית), לסיפורת הוקדשה
 וייס מכנה בו עכשיו עברית שירה הכותרת

 נביאים אלף מאות ארבע עכשיו: שלום את
/ זובס. עד בסיסה מתגודדים / הווה זס־גי /

. מגד מהכד
משומשת גבורה

 הגבורה הגדרת תוך ,20ה־
 צבי אורי המשורר של שירתו באמצעות

וייס הלל של הגבורה ומהר — גרינברג

 / העברית השידה מספחי מבאישים,
בראשית... באותיות הזימה מתנחלי

,

לכמיי זה 1 *{*״**. נטוליכישרון פלגיאט
החליט גרינברג,  צב אורי של ההשמצה

הגדול הגבורה את לתאר
■ ן ו ■

הוצאת חס; הלו
 הישראליים...

ס הלל * דיוקן - ויי היהודית
ת ט סי ר ב ני לן, או אי רי דיכ 245 ב מו  ע

ה כריכ רכה). (

 חילוץ של גבורה מעשה שביצע תוך ירושלים,
פצועה. צנחנים קבוצת

 סמסון חנן חזר הימים ששת מילחמת אחרי
 את קיבוצו, של המיפעל ענף את וטיפח לקיבוצו

 לצאתו קודם ספורים ימים מיזרע. מעדני
 סמסון חנן ערך האחרון המילואים לשירות
בקיבוצו. 101 לוחמי של מיפגש

 בספר סמסון חנן של האחרון הקרק תיאור
):19.3.69( הזה מהעולם מועתק

 הראשונה למערה התיךבה שלנו החוליה
 כאשר לתוכה, להיכנס הספקנו לא הסריקה. בקו

 מזו מטרים חמישה בערך אחרת, מערה מתוך
 כאן, הם כאן, הם .חברה, צעקה: נשמעה שלנו,

 אחד שאל ששם במערה היה זה להיזהר!״
 שם יש אם והערבי הערביה את המפקדים

 ממש רגע באותו בשלילה״ ונענה — מישהו
 והתפוצצות צרור שמעתי נשמעה, שהצעקה

רימון...
 הלויזמים־לא־ מגזע אחד עוד הוא סמסון חנן

 את בדמם והיטיבו, גידלה הזאת שהארץ גיבורים
אדמתה.
 פירקי מאותם אחד עוד הוא רעים איש
 אך מדי, סיפרותית שאינה ישראלית סיפורת

 עשויה שסיפרות לכל ומעבר מעל עוצמתה
אמיתיים. אנשים המתארת סיפרות זו — לתאר

רבנזן

שולל מילחמת
 פעם, של כמילחמות אינן היום של המילחמות

 שליחות כממלאי עוד חשים אינם הלוחמים וגם
 המילחמה ופגזים. יריות תחת בעל־כורחם,

 מילחמת־ היתה מילחמת־הלכנון, האחרונה,
בעם. לקרע גרמו שיוזמיה מילחמה ברירה,

 בידי מובא מילחמת־הלבנון של סיפורה
 תחת בספר יערי, ואהוד שיף זאב העיתונאים

 את חושף הספר שולל*. מילחמת הכותרת
 ״התוכנית דרך למילחמה, שקדמו המהלכים
 הלבנונית למלכודת הכניסה אל שלה, הגדולה״
פקוחות". ״בעיניים

 מהלכי את פרק אחרי פרק מתארים ויערי שיף
 600ל־ שקרוב זו, למילחמה שהוליכו השולל,
 סיפור זהו בחייהם. כה עד עליה שילמו לוחמים
 ואיתן, שרון בידי הממשלה של השולל הולכת

 במילחמת־בזק, מדובר כי האשליה הצגת תוך
 חיילי את הלבנונים הנוצרים יקבלו שבמהלכה

 אירופה עמי קיבלו שבו מאור־פנים באותו צה״ל
 הקילומטר 40 כזב גם בעלות־הברית. צבאות את

במלואו. כאן נפרש
לאומית טרגדיה מגולל ויערי שיף של סיפרם

אב *  שולל; מילחמת - יערי ואהוד שיף ז
רכה). כריכה(עמודים 415 שוקן; הוצאת

 על הושתת דור שנות שבמשך צה״ל, ניצול של
 לצורך הפיכתו, תוך צבא־הגנה, של רעיון

 גם לאילו. במילחמות המתערב לצבא זו, מילחמה
 הסיכסוך בתולדות המדיניים הדרגים בורות

 הדרוזית הזווית עם לבנון, של הנוצריימוסלמי
 — הפאלנגיסטים הקלפים על הימור תוך שלו,

 מהות לגבי סימני־שאלה של סידרה מציבים
הנוכחי. השילטון
 ג׳מאיל באשיר של מסיבת״הניצחון תיאור
 100כ־ בהשתתפות בעג׳לתון, הסלע במיסעדת

 מילחמה מהוו! על מעיד הצנחנים, אוגדת מקציני
 הטבעיים מתפקידיו צה״ל חרג שבה זו,

הרים המסיבה של בשיאה הלבנונית. במעורבות

שי!ז עיתונאי
מרחביות אינטריגות

 ואמר:' דרורי אמיר הצפון פיקוד אלוף כוס
תרומתנו־. על שמחים .אנחנו

 שם הביצה, בפרק מובאות מחרידות עובדות
 זו: מילחמה של ממשימותיה כאחת מוצגת

 הלבנון מדרום הפלסטינים התושבים של גירושם
ללבנון״. שייכים הם אץ בטיעון.כי

 של מדהים מארג בסיפרם מביאים ויערי שיף
 מיסמכים ציטוטים, עובדות, ביון, מלאכת

 כמפסידה ישראל את המציגים — ותגליות
מילחמת־הלבנון. של האמיתית
 המהלכים, מיפרט מובא הטבח בפרק
בצירוף ועדת־החקירה, דוח על ברובו המתבסס

 שלא הקטעים עם נמנים אשר נוספים, קטעים
זה. מדוח לפירסום הותרו

של ומעורבותו הטבח מזימת נפרשת כאן

יערי עיתונאי
מחרידות עובדות

 ייכנס לא שצה״ל לראשונה, שקבע שרון, אריאל
הסלאנגות... אנשי אלא למחנות־הסליטים,

 מחריד היסטורי מיסמך הוא שולל מילחמת
 של הפיכתו ועל הישראלי הנשק הסתאבות על

 מתנדבים לוחמים של עממי, מצבא צה״ל
 אינטריגות של בשירות לצבא ומסורים,
 ישראלי ביטחון ובין בינן קשר שכל מרחביות,

 של הנרקוזה אגדת למעט בהחלט, מיקרי הוא
הגליל. אצבע שיחדור

 דעתם מסתירים המחברים אין דבר באחרית
 בקביעה: ופותחים המילחמה, מהויות על

 של הסוערת ברוחו לידתה — בלבנון המילחמה
 שסחף וחסר־מעצורים, בדעתו נחוש אחד, אדם

 יעדים, אחרי חסר־סיכוי למירדף שלמה אומה
 באשליות, שיסודה מילחמה דמיוניים: שחלקם
 וסופה עורמה טכסיסי רצופה שדרכה

 שעל מילחמה מפודנפש; — הבלתי־נמנע
 שטרם עצום, מחיר שילמנו הקלושים הישגיה

 רדודה תוכנית בשליחות (...)תומו עד נקבע
 של בדמם ושילם זרים, בשדות צדד׳ל הופעל

 למלא במאמץ־סרק לוחמיו, מטובי 500מ־ יותר
להם... יועד שלא תפקידים,

 היא קודמות מילחמות לגיבורי המצבה אם
 חנן על ירמי, על ג׳ימי, על וקבצים בספרים
 הכואבת שהמצבה הרי — אחרים ועל סמסון

 מילחמת־הלבנון חללי מאות מחמש יותר של
שולל. במילחמת מצויה


