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בחפירות הלוחמים

בר אנרי — ט׳) 157( המלחמה יומן
פרוטה) 300( פועלים ספריית — בים

פרי עתונאי ,41 בן ד,יה ברבים אנרי
 כש־ ספרים תריסר חצי של ומחברם סאי

 בחזית, לשירות ,1914 באוגוסט התנדב,
גילו. למרות

 נתפרסם ,1916ב־ מכן, לאחר שנתיים
 מעטים חדשים תוך שזכה האש, ספרו

 בצרפת, טפסים מיליון רבע של לתפוצה
 פרס לו הוענק מיד לשונות. לחמש תורגם
 שלוס כלוחם בעולם יצא שמו *, גונקור
המלחמה. את המתעב

 בעשרות מתוארת המשתוללת האש
 במשך לאשתו, שיגר שברבים המכתבים,

 בכל קרבי, כחייל שירותו, שנות שלוש
גש מי שטופת קדמית בחפירה :הזדמנות

 קשר בתעלת : הרוגים גוויות דחוסת מים,
מת בה הצרפתים, לידי שעברה גרמנית,
 בלונדיים, ילדים תמונות עדיין עופפות
האויב. חיילי נערות של אהבה מכתבי

 הרגשת שזורים ברבים של מכתביו
בחפירות, השלטת הרפש, הזיעה, הדם,

 לחיילי למלחמה, הקרביים החיילים שנאת
הרו כפר בקתות מבין המצוחצחים. העורף

 מתרסי מבעד פגזים, !מכתשי מתוך סות,
והבזבוז החרס נגד הזעקה בוקעת רחוב

 התכלית, חסר הרצה נגד שבמלחמה,
השרירותי. החורבן נגד

 חיל ברבים הופך הקרב בשעת אולם
בפקו המוזכר כבוד, באות הזוכה מצטיין,

מת הוא חבריו, על חביב הוא יום. דות
 סרק תרגילי מתרברבת, קצונה כמותם עב

הבאי. וטקסי
 חברים לגוויות אדיש הוא אין אך

 כבלויי אויבים לשלדי אברים, מרוסקות
נפצע, בה כידונים, התקפת אחר סחבות.

כאלונקאי, הרפואי, לשירות מועבר הוא
 חיילי של דברם הופך האש, את כותב

המלח חסידי הלאומנים, שנוא החפירות,
 מכתבות מאחורי המלחמה את שלחמו מה,

בפאריס. משרדיהם,

במחתרת הלוחמים
 ■- ע׳) 94( גן ומת משטרת התקפת

פרוטה) 250( המרד ת ספרי — חורגין יעקב
לנ זקוק היה הלאומי הצבאי הארגון

 למכביר נשק נמצא גן רמת במשטרת שק.
 מוכן שהיה האצ״ל, אוהד יהודי, ושוטר
הבניין. של מפורטת תכנית למסור

 חטיבת וחברי הארצי "המבצעים מפקד
 מבצע את מכינים המחתרת של התכנון

 הנשק חדר את לטאטא שצריך מטאטא,
מק תשעה המכיל גן, רמת משטרת של

רו ושלושה ארבעים מרגמות, שתי לעים,
 רימוני מקלעים, תת עשר תשעה בים,

ניכרות. בכמויות תחמושת יד,
ברי סרג׳נט מביא מספר, ימים כעבור

 אסירים ארבעה משמר, חוליית בליווי טי,
 ליט־ בתל הצבא מחנה מעובדי ערביים,
 הטיגרט, למבצר בגניבה, שנתפשו וינסקי,

גן. רמת משטרת את המאכסן
 אנשי ד,״חיילים״, משתלטים דקות תוך

מרי הנשק, חדר על המחופשים המחתרת
הלו מופיעה בריטית תגבורת אותו. קים

 אזרחים בבתי מסתתרים נסוגים, חמים
הבר בקרב. נופלים לוחמים שני ;אוהדים

 מועבר בדם שנרכש — המרד נשק — זל
הסודיים. למחסנים

בקברות הלוחמים:
- קליר אליעזר — ע׳) 46; מקרב הו י
המחבר צאת

 שנפל ,22 חי״ש, חייל היה קליר דוד
 ב־ ,לירושלים הדרך על המכריע בקרב

 נפל יום באותו לטרון. בגבעות ,26.5.48
 ,19 פלמ״ח, חייל מרכוס, צבי דודו, בן

ירושלים. שבהרי רחל, ברמת
 עשר בתשעה מביע אליעזר, דוד, אבי
 קדרו- בשהור מזעזעים אך קצרים, שירים

 ששיכלו המשפחות, אלפי יגון את תם,
;העצמאות במלחמת בניהן את

 שקפצי / יקירים, לבנים אבות אנחנו
 חייהם. שנתנו / הדם, למערכת ראשונים

צעירים. רעננים
מהוקצ לא בשורות פשוטות, במלים

אבלו: אמרי את קליר אליעזר אומר עות,
 ובאשר / אליך, — אלך אשר ואל
 — לבבי רחשי בל / נגדך, — אעמודה

 יומי / עליך. — פי אמרי וכל / עדיך,
 / צלמו, יארוג לילי / פניך, ירקום
תמונתך. אראה בהקיץ

 שני שס על צרפתי, ספרותי פרס *
 רדפו, חמאה בסוף שחיו סופרים, אחים

לסו ביותר הגדול ההוקרה אות הנחשב
צרפתי. פר

הברית ארצות
מחר נעויא אתמול. מיקאדו

״כלב של ״מזל  רפובלי- סנטור אמר !
 להופעת ההכנות את כשראה צעיר, קאי

הא בתי־הקונגרס בפני מאק־ארתור דוגלאם
 שהעריץ היחידי, היה לא הוא מריקאיים.

הזקן. הגנרל של במינו המיוחד מזלו את
המזד המצביא היה ימים חודש לפני

 בעולם. אהודות הפחות הדמויות אחת קן
 ברחוב האיש על אהוב היד, לא מעולם

 לא הפיליפינים, באיי גדל הוא האמריקאי.
 לו הדרושה הטכניקה את מעולם הבין

 דימוקרטי. ציבור על להתחבב כדי לאדם,
של הטוראים, על גם עצמו השניא הוא
 המפוצצות. בהודעותיו פקודתו, תחת חמו

 תבוסתו באה הצרות שאר כל על נוסף
 והקפאון בדצמבר, בצפון־קוריאה הגדולה

 ש״האיש נדמה היה בחזית. מאז שהשתרר
 קציני (כדברי בהיסטוריה״ ביותר הגדול
 כגנרל ימיו את יסיים החנפניים) מטהו

 לסיים מסוגל היה שלא ביותר, לא־מוצלח
רחו בארץ וצדדית קטנה מלחמה בנצחון

קה.

מק־ארתור דוכדאם
קטנמית? קנאה

 הגנרל הכל. השתנה לילה, בן והנה,
 האדם — ההמונים חביב הפך השנוא
 של קטנונית לקנאה קרבן שנפל הגדול,

 בעדו שמנעו המצביא ; בעורף הפוליטיקאים
מפ הסיני באויב מכרעת מהלומה להלום

בוו המשרדים יושבי של פחדנותם את
שינגטון.

 מסתמן כבר זו לאהדת־פתע ומעבר
 :מצוירת למודעת־בחירות הראשון הקו

 הלוחם החזק, האדם מאק־ארתור, דוגלאס
 של הבא הנשיא הקומוניסטי, בשטן העקבי

ארצות־הברית.
טרו־ הארי גמל מדוע דת. ;גד דת

? הגדול ליריבו הזה החסד את מן
המעצ דעת היא לעין, בולטת סיבה

שדר בריטניה, ובראשן האירופיות, מות
 שנאו האנגלים מכבר. זה פטיוריו את שו
 באותה במעט האמריקאי״ ה״מיקאדו את

 מ־ רחב־החיוך ״אייק״, את שאהבו מדד״
 את אנגלי לכל נתנה הדחתו עים־ההליכות.

מש ישנו עוד שאמנם הנעימה, ההרגשה

 זו אולם לדרישותיו. בושינגטון כלשהו קל
 הבעירה מקטרת־אטלי לא עצמית. אשליה רק
 של כסא־המלוכה את ששרפה התבערה, את

השנוא. המצביא
 היא יותר, עוד משכנעת שניה, סיבה

 רוז־ מינה מאז טרומן. של האישית שנאתו
 בנות־הברית למצביא מאק־ארתור את בלט

 עצמו. בחסד האחרון נהג הרחוק, במזרח
 לא איש :פקודות לקבל אפילו סרב הוא
 פקודות. לו לתת כמשמעו, פשוטו העז,

 נאלץ אישית, עמו לשוחח טרומן כשרצה
כדי הרחוק, גואם לאי עד עצמו להטריח

טרומן הרי
הנזדינד! דת לא!

 ובעוד שלטונו. בתחום הגנרל את לפגוש
 הגובר רוגזו את לשוא הסתיר שהנשיא

 הודעות פעם מדי הגנרל השמיע ׳והולך,
 עם להתיעץ מבלי מרחיקות־לכת, פוליטיות

הגלויה. לדעתם ובנגוד ושריו, הנשיא
 הגדול״, הכסא על הקטן ״האיש טרומן,

 את לבצע ייודע שהוא פעם לא הוכיח
 ממנו גדולים אלילים לשבר בכוח, רצונו

 לא שהפעם נראה, זאת בכל עין. למראית
 סולק מאק־ארתור הפרטי. רצונו את קבע

 דת את סתרה שדתו מפני מבית־המקדש
 מרשל ג׳ורג׳ הוא שנביאד, הדת — המדינה

אייזנהואר• דוייט ותלמידו
 מאירים אנשים ארבעה .5 כפול 4
 גנרלים ארבעתם האמריקאי, הצבא בשמי
 אלה 4 בין ביותר.׳*. הגבוהה הדרגה בעלי
בב הוותק, לפי השני מאק־ארתור, נמצא

 לו אין מורה, לו אין מזהירה. דידות
 אליו לקרב הכשרון מאז לו חסר תלמיד•
להת אפשרות להם לתת מוכשרים, אנשים

 האחרים 3 כל ואילו תפשי. באופן פתח
 עומד בראשה רצופה. ׳שלשלת מהווים
תלמי הוותק, לפי הראשון מרשל, בורג׳

ותל הוותק, לפי השלישי אייזנהואר, דו
 עומר המטה ראש התלמיד, של מידו

הוותק. לפי הרביעי בראדלי,
קר מצביאים שניהם ובראדלי, אייזנהאור

או לכל. ידועים עולמי* שם בעלי ביים

 של (״גנרל ארמי* דה אוף ״ג׳נרל י*
כוכבים. 5 עונד הצבא״),

הס מפקד היה בראדלי נלסון עומר *
 אייזנהאור, של פקודתו תחת 12ה־ חנה

באי בנות־הברית צבא מפקד היה כשזה
.2ה־ העולם במלחמת רופה

ו פרסומת השונא ד,1ה־ בן מרשל, לם
 מחוץ כמעט ידוע אינו הכלים, אל נחבא

 הוא זאת בכל צרים. מקצועיים לתחומים
האמרי המלחמה קו את שקבע האיש,
 העלה האחרונות, השנים בתריסר קאית

מפתיעה. במהירות לגדולה אייזנהאור את
ומאק־אר־ מרשל בין הגדול הסכסוך

בתפקי נפגשו כשהשנים מיד התחיל תור
 מרשל — השניה במלחמת־העולם דיהם

 מאק־ארתור ראשי־המטה,*, ועדת כראש
 האוקינוס באזור בנות־הברית כמצביא
 מקצועית היתד, הסכסוך סיבת השקט.

מר הזה. היום עד השתנתה ולא בהחלט,
 הפנו ויבראדליי, אייזנהאור וכמוהו של,
ה את ראו בה אירופה, אל ראשיהם את

 מאק־ארתור, המלחמה. של המכרעת זירה
 אויביו, שטוענים (וכפי הפיליפינים חניך
 לעומת דרש, אסיאתי) שליט של אופי בעל
 קרב־ההכרעה לפני יפאן את למגר זאת,
 רוז־ התגנד מרשל בהשפעת גרמניה. נגד

 החלטה זה, אסיאתי לקו בשעתו, בלט,
 את הוכיחו ואייזנהאור ההיסטוריה אשר

נכונותה•
וי גרמניה חדלו מאז רכה. הכטן

מקו את פינו אמריקה, אויבי להיות פאן
 מרשל העממית. וסין ליברית־הימועצות מם

 לב־ ואח״כ לאייק תחילה תפקידו את מסר
 עד — הצבאיים החיים מן פרש ראדלי,

הי שלושה טרוימן. ע״י חזרה שהוזעק
המפ עמדות 3 את תפסו הוותיקים דידים

 ברא־ כשר־הבסחון, מרשל : הצבא של תח
 האמנה כמצביא אייק הצבא, כראש דלי

האטלנטית.
 הרעיוני הסכסוך שוב נתעורר חיש

הצ 5 בעל הבנין ה״פנטגוך, בין הישן
 בוושינגטון, הבטחון משרד שוכן בו לעות,

הי חברת־הביטוח בנין בדישיניי, ובין
 מאק־ של מטהו שכן בו בטוקיו, פאנית
 המאוחדות האומות צבא (״מפקד אדתור

 ביפאן, בנות־הברית צבא מפקד בקוריאה,
הש באוקינזס ארצות־הברית כחות מפקד
קט.״)

ה המלחמה כי מאמינים, הצדדים שני
 על כי בלתי־נמנעת, היא השלישית עולמית

במ בזמן, הקרב את לבקש ארצות־הברית
 השאלה ביותר. לה הנוחה ובצורה קום

 הנוח המקום איפה :במחלוקת השגויה
ביותר.

המקום :טוענים מרשל־אייק-בראדלי
 שותפים לאמריקה יש שם אירופה. הוא

מקו צבא לגייס אפשר שם ביותר, חזקים
 שנ- העצומות, תעשיות ישנן שם חזק, מי

 מאזן־ה־ את תשנה הרוסים לידי פילתן
הבינלאומי. כחות

 אסיה. הוא המקום :מאק־ארתור טוען
 החזק האויב של חזהו את לתקוף אסור

לת שאפשר בשעה (ברית־יהמועצות), ביותר
(סין). הרכה בטנו את קוף

 מאק־ של תכניתו כשל. כפרי
 סין, את לתקוף למדי: פשוטה היא ארתור
 כחות־הקרקע את במלחמה לסבך מבלי

 את לעודד יש ארצות־הברית. של הקטנים
פור באי לארגן שהצליח קיי־צ׳ק, צ׳יאנג
 מאק־ דברי (לפי יותר יעיל צבא מוזה

ניט אומדנה לפי חייל, 800.000 :ארתור
חייל). 250.000 רלית:

 גלויות מאק־ארתור בחישובי השגיאות
 גם כי הוכיחה, יפאן־סין מלחמת :לעין
 עם להתמודד יוכל לא מודרני תוקף צבא

 של בסופו יעייף העצום, הסיני המרחב
 יסתבכו שחייליו התוקף, את גם דבר

 תשנינח לא שתוצאותיה אינסופית, במלחמה
 השותפים של רוחם ; המצב את בהרבה

 ל־ תגיע ברית־המועצות תפול, האירופיים
 את בשל׳ כפרי תקטוף האטלנטי, אוקינוס
 תשתק הדור, חבל של הגדולר. התעשיה

אטו הפצצה ע״י הבריטית התעשיה את
מית.

בוו השליטים את שיבנעו אלה טענות
מאק־ארתור, הדחת :התוצאה שינגטון.
 הדוגל מרשל של אמונו באיש החלפתו

 הפשוטים, האזרחים אולם האירופי. בקו
 רואים עודם בקוריאה, לוחמים שבניהם

 נשאר בעיניהם העיקרי. האויב את בסין
 אם העקבי. ד,אמתי, הלוחם מאק־ארתור

 הר־ למפלגה יהיר. זה, מלחמתי מצב־רוח
 שנה, 25ב־ הראשונה הפעם זיו פובליקאית,

לנשיא. לבחירות חזק מועמד

 ארצות־ של ולחיל־האויר לצי לצבא, *
 בישראל), (כמו מאוחד מטה איך הברית

משת ראשיהם אשר נפרדים, מטות אלא
 המטח״. ראשי ״ועדת במסגרית פעולה פים

 הוא בראדלל) (כיום, הזאת הועדה ראש
במדינה. ביותר הגבוה הקצין

70313 מס. הזה״, .העולם


