
ה
ופטריוטים,ציוניםלהיותהתביישולאשיצרהגיבורים

בשבועומרושעים.טיפשיםלהיותהתביישולאוהאויבים

דמותאתרביםבעבורשעיצבמי ,נפנישרגאנפטרשעבר

מבקריםספרים,מאותמאחוריווהותירהמודרני,העבריהלוחם

בכדורגלהעולםגביעבגמראחדישראליוניצחוןמיואשים,



לארייתהמדינהגביעעלמשחק '
רנמליאברנ ,וצריינוךולחהנולד

אלהרהעים,גם . oישראלמדינת , 2
הנכחדתלו.יכוליםאינםאותר,ולעצרשורצים

וניאשלהם,הלאומיהסגלמולו,מציביםהשם
מחויבותעמוקה,לשיחותתחושתכאותהחדור

להתלונןיכלויםאנחנומהאזלמרטה. mמסידו
איןהילדים?עדניאתמשחיתשכדמליכךעל
הייצדרובנושובדמיונולהילחםאפקטיביתדדך
אתמכסיםלשוהספדיםומהשווהאמ 1רנמלישל
במיליםעבה".שמיכהכמוהילדיםספורתשוק

העיתונאי ,הוקיעולליה 1והשמיץשיבחהאלה
הסופדאתשנהשלושיםכמעטלפנימידכגדון

חאדנרמלי,אברנזההכמדקהאו-גפנישרגא
 .שלודהניםהעט mמשמ

שייזכר ,יגפנולעולמהלךשערבועבשב
ביותוםיילרוהפופםיהילדרספדימכחאד

השנוייםהסורפיםאחדםגליואובישראל,
םינידמלאםישדנייתכןבמחלוקת.בירתו
אבלאהמיתי,שמותחתשכתבהסדפיםאת

יתמלאמעלהושלשויםליבגיישראלכלכמעט
ןהתיומשעמלשמנוסטלגיהשלמורתבצרמ
 ,'םיריצעהםיהספורטא'כמוסרפיםסרדותשל

אבנותאמ( 'הצעירים'הבלשיםאוה'ימאים'
 ,)שדיגאון< 'נדאהאוינוהדואהדדי'ובינרמלי),

איתןהעטשמותתחתאודדשאונוספיםםיספרו

גפנישלהבדוייםשהמותאגב,גלון.יגאלודרדו
אהמיתי.לשמורוזמים mכמקבילמלאים

נולדדהנים, mהשמנעלהאישגפני,רשגא
הצטףר 14בןכהשיה . 1926בשנתבתל·אביב

לאומייםולערכיםלשאיפותחונךרשם 1ללחי"
עליהם.ברודלאערוהנובתנועתהספדשכבית

בילארשיהו.וויםעשללושארנהלדמגםשם
אתולהישבדזהיםמעלו mדוגלותאלדדזש
ערב·ת.ה f רRG'" ,נביאיםהוךינ nרץרסגדולתה

לא ,דזילרמאיאל" ,ארמכך ,"שלייבראצ"
 ;"לעשותייעלהמאחד,ולאדכיטי
 ,עתיבגבתחיטלסגייהתהאוהצ"להומזתעם

יאנשמה,יעדוףסויחבלה.כמסלשידתשם
של )'םיכנענ'ה( 'םיהצעירה'עבריםתנועת
עה..רהתנןילבבינושריקוטוש,נתןיוררוהמש
וטוששלרהעיונותכיןדמיוןזשיהה ,יגפנ

הצעירים.לעבדיםהצטרף 1בלח"ישהכירלאלו
הםגםעובןר,ובועזקינןכעמוסאנשיםלצד
דהמויותכאחתנחשבהוא 1לשערבלחי"יחכר

התנועה.שלרהיהצעבמשרמתהבולטות
אולרגייםיאדיהבדלים mלתהגלהחלואא-טט

אמנםגפניו.יוחסידוטשולביןגפניביןורריםב
עלהמרנוהערבית,המהפכהןו mאתבליק

העםשלותחייתבגדדהישיהחדשעם mיצי
תאלנתקשישהסכיםגםהאום;והקדהעברי
ולהתמזגהגרלהמיהדוילהיפרדמדהת,הלאום

 ;אחתענויתלאומהאהרץתושביהערביםעם
תלספרוולתרבותההערצהאתה m ,מנגדאך

להחיותשישטעןיפנגהכנענים.שלהאלילית
 ,העבריתהאומהלשמעברהמובחניםיסודותרק

-העםשלםישגיההסיבבסשעמדוכאלו
הנביאים.שלוחזונםבשררתםד mרבמי

משמאלושרוןמימיןופול
ובתילכתסיהבסהייתהיגפנשלזוותפיסת

הואשחיברכספריםהכאות.םיהשנ mבעשר

"עברית".נהיכתהרשאארלוגיהיאידאיטב
בענףגפניעבדספריולכתיבתליכמקב
מאמריםותרגםופרםס ,יל"ההצסדוי'iדסההי

ופריסהיןםנלו

ובעולם.בראץהצבאיתההיסטוריהבנשואיםרכ
עטקתי mהשמרהגעצבאיהיטסרויון"הייתי

תיעדתיבועיתוןי mייסתעשכגילכבורכיד,
סיפרהדכורגל",במלחומתבשכונההנעשהאת
שנועלוןרפמסתיהעצמאות"כמלחמתלי.

בעורהשכולכסופד ,הגדרו mקוראתיכתבת
 mחייהעצמאותמלחמתבגמרבעצמותיו.כאש

שאהוביםאנשיםחיפהשהצ'ל'שלההיסטרויה

שלחווהםאצלה,עבדוישדכיצבאיתהיסטרויה
מעונייןהייתיהתכבה.בענייןחקירהמתכב

יונהיומפקדבגדדו,מפקדהייתיאבלבתפקיד
העבידומכןלחאד .עליילוותורהצלאולוד
אסאי. mאהציעהאואזודקחאר,לתפקידאותי

אתשארקוולחארי, mאלראייןנשלחהגלילי
חטפהההיסטרויה mיחיבעלון,שתכבתימה
תכבה-עתוכאיש , so-המשנותשםהייתי .יאות

דנות. mצכאי mפשריעלכתבתי ' m'מעדכ
למלחקתותיאעהכירוהימיםששתבמלחמת

עדשםלשרתוהמשכתיהצבאית,סטוריהיהה
הכיפורים.וםימלחתמאדחי

מסואלהגנרליהצבאטסוריןוימההי'ל'מדת
אחהשמוניםזוכריםאנשיםבהקרשחארישרמל
וחושרחאה,םיארבעהקרברחאישברעו,ממנ

אחהוארבעיםשהיהממהאחוזראבעים-ירחא

חארילחקורישלןכה.ישיהרוציםהשיוממה
בתשבץהכולולשלבחייל,כלופרטכלהרקב
ה?ךב".יפרטרואיתשלענק

גפנישלבירתועוהידסטורייהההמחקר
המחקרסיני.ממבצעתלהיהמרבקבהתמקד

'מערכות'שלםשלכגיליון 1960בשנתעיהופ
למאמרכולווקדששההיחידהגיליון-

המיתלה"קובבלבד.אחדקרבעלאחד,
 N 1המצדיהצבאאתשבדנורבכיחשובהיה

המיתלהאתרביצום"המצריגפני.ליהסביר
שילמנונםמא ;ריםיחדלאושבחשנםירובביצ
לתעלההציד ,כבשנםוהמקאךככרר·מח
רבקיבל .המהוגשחמההמלתיוכנותחנפת

אוריתאתנכשל.היהמבצעהכללהמיתה
משמאליןשורוניימימופולעםיכתבתהקרב

חטיבתשל 890גדורמפקדאזהיהןוהראש(
הם ;)א"א-החטיבהמפקדוהשניהצנחנים,

ולומידע,פרטכל-שרציתימהכללינתנו
ביותר".הקטן

 ,פניגהדגישהמיתלה,רבקעלבחרבות
דותויסגםנשזרוואמת,עובדותשכולהאף

המקצועיתאהווירהולעתיםרביםספרותיים
תודגםעטרפריהמאמרהכול.חזרתהייתהלא

הואמטה.ופיקודיבקורסונלמדשונות,לשפות
וכעקבותת,יהאזרחתונותיבעלתגובותזכהףא

שהואב'דבר'גוריחייםכתבשםהקרבתיארו

קדום.יוונימיתוסעיניולמולרואה
ביםשרלגפניכרתיזכשה

םיטוענםיניורומההיסט

הזהשהקרב

הואוא,ולשמתוברושהקררבנות 1מיותרהיה
מתרהםלשווא,מתולא"הםנמרצות.מחה

שהחיילבילאוהראוהם .חשובהמטרהשבילב
ביותר,הקשיםבמצביםגםנסרגאינוויהענ

תיתדמלעצם .העברימהחייללפחדושיש
במאבקעצומהחשיבותישהזוהגבורה

האויב.מולהפסיכולוגי
היאאך 1יקרבמחירהצלחההייתה"זאת
רהגליםחילשלהגדולותההצלחותאחתהייתה
הואהמיתלהשקרבלהכיןצדיודאז.הענוי
הגיעהובוהעברית,במרושתחשובהכיהקרב

והשאיפההייעודהעצמית,ההגשמהלשיאה
ולמלוקהאויבלגרוןלהגיעהעבריהלוחםשל

תיאוראתמצדפיםשלאפשעזהלרעתיאותר.
תלמידישלהחובהקריאתילספרזהההקרב
מורשתעלנוסףפרקזהשיהיהראויתיכון.

העברית".הגבורה

הג,וכניקיםהדרת

שלצבאיתוריהיסטבהגםהתעמקגפני
הוכיחשברמחקרפרסםהשארוביןקדם,מיי

שלכצאצאכוכבאכרשלייחוסואתלטענתו
הללו,םיבנושאכשעסקגםאךורד.המלך
לדים.ילכתיבה-העיקריעיסוקואתזנחלא

אומרתקסיפרושלמסוהררבות,פעמים
 .יוהשקפותאתלילדיםלהעבירועדנדחמב

בעלתהיאילדיםעלרתספושלה"שפעתה
גיבושהילד,שלאופיובעיצובאוידמשקל
רכספרגפנימצוטטעולמו",והשקפתערכיו
ברמאה'.מכוערותפנים'כהןאדירפררפ'של

עלילותעםהילדשלהראשונייםה"מפגשים
במידהאותוםיומכוונואותמעצביםתוספרותי

לעניותבה.חפץשהסופרחיים-למערתכרבה
אתולראותאזתלדעתהכותבעל 1דעתי

ותילהעליויד.כמשלוחולאתוכשליחמקצועו
כותבאושהםיהדברמאחוריייצבלחתמוכן

עולםובהשקפתםיבערכיקזלהחילדים,ל
הסוכרייההיאההרפתקאותתרספובשת.מגו

הערכיםאתןטומאתהשבתוכהקהוהמת

אוהבלדיכלשלך;כקרואלהחדירשואףשאתה
תןינהספדדדךולכןאליהן,ונמשךהרפתקאות

ישירה".נצרדהערכיםבילדלהחדיר
כלכהיאנראה'אויברהראוהוניריך'

גפני.חשיבררותיבמפדרסמתההסדהרהארנה

 mבתרבממשלשלאייקןוהפךגיבררrז
גלולוספרים 29הישארלית.

הילרשלעלילותיואת
משקהששתה

< 



ירצאזר,תכרבתרנעזרתבארה.לבלתיפךהוסלוג >
רמסייעב,יהאובעףרו mחאשיומתישמל rוורנ
 .ישארלשלנהוהסיבל

מלכאיובבחיילירניירןנאנקהסדרהךרולא
ששתמלמחתנזמןמדציםחיילים-םיוסגה
פורים,יהכיוםמלחמתלאחרסרויםליםייחם,ימהי
הואבנוסףמטוסים.חוטפיפלשתיניםריסטיםרטוו
שרבים,ערביםטיםילשעםשייאבאופןדרות.מוםג
שבשתנ(ןידרמלךרnסייןדרךוזריוועונאוצמ

לוורוגם ,לשוררהיושירודיתאשבשמןינירו ' 67
היהודיםשלתםובזכהמכיררשלאיירפרנאוםלתאש

 ,ןייחוסדסאםהעיראקידהודןעדו ,)שארליץארלע
עלאטוםפצצתלהטילהאמיץהילרנעמנושממ
בילהארמיקניהנשיאאתהציללויאפריןידנ .אלירש
שפורסםקצרובסיפורם,ימושרעמחייזריםןרטביקל
זאד,דר.מטכל" ,קבדלהאדוערזהואת uתויבערק
אס.מחאתלסחל

יגפנאבלויינו; ,'ריןיר'נאתדקםילדילתכבואיל
m דבלסדדרתתוהורגםפרסםm .תרחאותm שמר

שבהםלילד',התב"ךע'ולםספריאתפרסםאהמיתי
במההתנ",ךעליו,בוהאההספראתמחדשסיפר
ספגההסדרהעדבי".לאומיכ"אפוסבעינירארנהש
טיביתיהל"אומבית·רפימגישהתעלקשהיתרוקב

ספריוזכושלהפולריותופה
עצומה.הייתהגפנישל

ן-970בשפורסםבמאמר

משיחות"כידיזלהחוכתבה
 ,ספריותימנהל ,םינכמחעם

הרושםעולה ,םילדויהורים
הנקראיםספריםההםאלהכי

 ,תזאעם ."-9ןןבגילביותר

הניבהלאהרחבההתפוצה
מרביתרב.עושרלמחבר

שלבידיונותרוחיםורוה
גפניואילו 'לאורמוציאה

מהםעזוםחלקרקקיבל

שהאיספקאיןאך ,"הכנעניםץ'ארהיע'ממפילכ
 .ןבתנןייענ mלםידנםיאלשריםלרי·להכר;

 ,'רנידין'לבסגנונהתרויבהורק ,תרnאהרדס
צאוישהספרים 16הצעירים.'ראטיםופסה'ד·תה
כדורגלני-םקבוצתעלסיפרורזהתרתוכה Mת

העולםגביעאתלישראלםיאיבשמםנערי
הסדדהאתחירבשריהסביפנגגל.רודבכ

רגלוהדכשלםיבועלהםיגשההילעכמאתה
שרתמהנראהלא ,הצרערמבהל :יהירשאל

בעקבותרכינבאופןהשהתרפתרחנבהלש
הצעירים,הספורטאיםסררתללו.היםהסרפ

תובתולדסקתרהעעורכהתבתילכל ,באג
שארליןרמחיאמתכנןתהו.י!'שהישר1י.לי,לגדודב-

ב.ןוובלחותפ
רותדסאתרןשליםיריואה

איםטהספוד'ר

 'ריםעיהצ

למזוהיםוהפכ
לסמליהותןיא
התוקפה.חורלש

פניגאתיגפשת"

 ,"ולשעובהקרייצלפתכ·הו , 1960נ"הנ .r.n-ל
כלובדנשעתסיבהחחאי" :ץ·ןקסניכה' }R'"ייבסופ

לשך·יציהשייתאיהןהנ•בסךכלכרזוהב ::ך
ים.·דנ'כ cצאכ··ם·~ל • rרצ ,לרז.ג
זJם : ו:-- ,~, ... _--יב-.פס':! ;·:פלג

מאודק mיההגפני ,תאזעםהיאגפנישתכבספתונסהדד

ת.וומגזענרעביםמשנאתקבוצת mעלילעל ,'הימאים'
הואת,יהכנענהתנועהכיואצלראשונהלח"י.דמויתמחתרת
בארץשחייםםישהערבסברהערביתםהילדיבסופרת

היהודיםאצאציהםישרלאהמרתחותלוחמיהוצגר
להתמזגהםירעלהקדומים,ובירבטיםבערביםבמאבקם

ם mשמפןווביעםחמשדבאישוערו-חיוביבואד

גפנישני,מדצ .ראהצששבוי."מפאלשהשלטןותוקפת
שלאבפרשותללכמאהיןלאומ.רעיצים,שללאכזבתם
מוסלמיםןיב mטוראךושלרם ~. ~י"המתח,שיאבהעלילהנקטעה

ידותדי'הרדסבם.למיסמן·רלא ~. _,..,\"י-ודעממאיםהירשבעגברקבדיו שםה Mתרפסםתהושא ,'קאבומ 1 <~ו tך.-:-יי~האםטלר.יהשלייוחבשקלדת.ב ·() "'
 "מיעוטיםדבית"לארקהואדו,דראיתן '"'מז•נ•ג nא ·''ו\ז 'ו mדהת.נשקיןונמיסהילטרניצלצדיכו

רדחים ,םיורעלאנורצים,-ןריכ mהמזחדשללעלום.נעדלאכדבאזתאת
סיידי. uהג'אהלסאםכנגרשיתדחאו-ויהדויםהמיוחדת',הסיירת'תהייהדועהיפחותסורה
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