ה
הגיבורים שיצר לא התביישו להיות ציונים ופטריוטים,
והאויבים לא התביישו להיות טיפשים ומרושעים .בשבוע
שעבר נפטר שרגא נפני  ,מי שעיצב בעבור רבים את דמות

הלוחם העברי המודרני ,והותיר מאחוריו מאות ספרים ,מבקרים
מיואשים ,וניצחון ישראלי אחד בגמר גביע העולם בכדורגל

'

רכים בנשוא ההיסטוריה הצבאית בראץ ובעולם.

היה מיותר 1ושהקררבנות בר מתו לשווא ,הוא

הנולד ולחינוך י וצר ,אברנ רנמלי

"הייתי היטסרויון צבאי מרהגע הש קתי עט

מחה נמרצות" .הם לא מתו לשווא ,הם מתר

 , 2מדינת ישראל  .גם רהעים ,אלה
שורצים לעצרו אותר ,אינם יכולים לו .הנכחדת

כיד ,רכבו כגיל תעש ייס  mי עיתון בו תיעדתי

ב שביל מטרה חשובה  .הם הראו לאוי ב שהחייל

את הנעשה בשכונה במלחומת הדכורגל" ,סיפר
לי" .כמלחמת העצמאות רפמסתי עלון שנו

הענ וי אינו נסרג גם במצבים הקשים ביותר,

משחק על גביע המדינה לאריית

o

השם מציבים מולו ,הסגל הלאומי שלהם ,אי נ ו

m

כתבתי את קור mהגדרו ,כסופד השכול בעור
כאש בעצמותיו .בגמר מלחמת העצמאות יחי m

לעצם תדמ י ת

ושיש לפחד מהחייל העברי.

חדור כאותה תחושת לשיחות עמוקה ,מחויבות
ומסיד mלמרטה .אז מה אנחנו יכלוים להתלונן
על כך שכדמלי משחית את עדני הילדים? אין
דדך אפקטיבית להילחם בדמיונו ובנושו הייצדר

היסטרויה צבאית דכי ש י עבדו אצלה ,והם שלחו

של רנמלי 1והאמ ומהשו הספדים לשו מכסים את

מתכב חקירה

בעניין התכבה .הייתי מעוניין

הייתה אחת ההצלחות הגדולות של חיל רהגלים
הענוי דאז .צדיו להכין שקרב המיתלה הוא

שוק ספורת הילדים כמו שמיכה עבה" .במילים

בתפקיד אבל הייתי מפקד בגדדו ,ומפקדי יונה

הקרב הכי חשוב במרושת העברית ,ובו הגיעה

האלה שיבח והשמיץ 1הי לל והוקיע ,העיתונאי

ולוד לא רהצ לוותו עליי .לחאד מכן העבידו

לשיאה ההגשמה העצמית ,הייעוד והשאיפה

דון מידכג לפני כמעט שלושים שנה את הסופד
שרגא גפני  -או כמדקה זהה אברנ נרמלי ,חאד
משמ mהעט דהנים שלו.
בשבוע שערב הלך לעולמו גפני  ,שייזכר
כחאד מ רספדי הילדי ם הפופ ולריי ם ביותו
בישראל ,אוו לי ג ם אחד הסורפים השנויים
בירתו במחלוקת .ייתכן שדני ם לא מ נידי ם
את הסדפים שכתב תחת שמו אהמיתי ,אבל
כמעט כל ישראל י בגי ל שלשוים ומעלה יתמלא
בצרממורת של נוסטלגיה לשממ ע ש ומתי ןה
של סרדות סרפים כמו 'הספורטאי ם ה צעירי ם',

אותי לתפקיד חאר ,ודק אז האו הציע א mי .אסא
הגלילי נשלח לראיין אmי ,ולחאר שארקו את
ההיסטרויה חטפה
מה שתכבתי בעלון ,יחי

של הלוחם העברי להגיע לגרון האויב ולמלוק
אותר .לרעתי זה פשע שלא מצדפים את תיאור
הקרב זהה לספרי קריאת החובה של תלמידי
תיכון .ראוי שיהיה זה פרק נוסף על מורשת

'מעדכ 'mכתבתי על פשרי mצכאי mדנות.
במלחמת ששת הימים עהכירו אותי למלחקת
ההי סטוריה הצבאית ,והמשכתי לשרת שם עד
אדחי מלחתמ י ום הכיפורים.
'ל'מדת י מההי טסוריןו הצבאי הגנרל מסואל
שרמל שחארי הקרב אנשים זוכרים שמונים אחה

הגבורה העברית".

ה'ימאים' או 'הבלשים הצעירים' )תאמ אבנו
נרמלי(' ,ובידיד הדואה אוינו נדאה' >און שדיג(,
ו ספר י ם נוספים דשאו אוד תחת שמות העט איתן

דרדו ויגאל גלון .אגב ,שהמות הבדויים של גפני
מלאים כמקביל mרוזמים לשמו אהמיתי.
רשגא גפני ,האיש נעל השמ mדהנים ,נולד
בתל·אביב בשנת  . 1926כהשיה בן  14הצטףר

ללחי" 1רשם חונך לשאיפות ולערכים לאומיים
שכבית הספד ובתנועת הנו ער לא דו בר עליהם.
שם גם לדמ לושארנה עשל יהו.ווים בילארש

לדדזש תא

דוגלוm

ההיסטרויה של הצ'ל' חיפהש אנשים שאהובים

m

אותי .הייתי

שם משנות -ה, so

וכאיש תכבה-עת

ממנו ,שברע רחאי הקרב ארבע י ם חאה ,וחושר
רחאי

-

ראבעים אחוז ממה שהיה וארבעים אחה

ממה השיו רוצים שיהיה .לןכ יש לחקור חארי
הרקב כל פרט ו כל חייל ,ולשלב הכול בתשבץ
ענק של תיאור פרט י ה?ךב".
המחקר הה י סטורי הידו ע בירתו של גפני
התמקד ב קרב המ י תלה ממבצע סיני .המחקר

הופ י ע בשנת  1960כגיליון שלם של 'מערכות'

 הגיליון היחיד שה וקדש כולו למאמראחד ,על קרב אחד בלבד" .קוב המיתלה
היה חשוב כי ב ר שבדנו את הצבא

המצדי 1N

מעלו דזהים ולהישב את

הסביר לי גפני" .המצרי ם ביצור את המיתלה
בביצור י ם שנחשב ו לא חדי רים ; אמנם שילמנו
מח ·ר ככר אך המקו ם נכבש  ,הציד לתעלה
נפת ח ות וכנ י ת המל חמה הוגשמ ה  .בל י קרב

עם הומזת הצ"ל האו התגיי ס לחיט בת ג ב עתי ,
שם שידת כמסל חבלה .י ו ףס ועדי ה ,מאנש י
תנועת ה'עברים הצעירי ם' ) ה' כנעני ם'( של
המשורר יו נתן וטוש ,ק ישר בינו לבי ן התנר.עה.
גפנ י  ,זשיהה דמיון כין רהעיונות של וטוש

ה מית לה כל המבצע הי ה נכשל .את ת י אור
הקרב כתבת י עם ופול מי מי ני ו שורן משמאלי
)הראש ו ן הי ה אז מפקד גדור  890של חטיבת

גדולתה ץרס ר nנךי והנביאים  ,ר f "'RGהערב·ת.
" בראצי שלי  ",כך ארמ ,ל"א יארמ לי דז  ,לא
דכיטי ולא אחד ,מ ה עליי לעשות ;"

הצנחנים ,והשני מפקד החטיבה

-

;(א"א הם

נתנו לי כל מה שרציתי  -כל פרט מידע ,ולו

הגבורה

הזו

יש

עצומה

חשיבות

הפסיכולוגי מול האויב.
"זאת הייתה הצלחה במחיר יקר 1אך היא

הדרת הג,וכניקים
גפני התעמק גם בה יסטוריה צבאית של
ימי קדם ,ובין השאר פרסם מחקר שבר הוכיח

לטענתו את ייחוסו של כר כוכבא כצאצא של
המלך ורד .אך גם כשעסק בנושאי ם הללו,
לא זנח את עיסוקו העיקרי  -כתיבה לי לדים.
פעמים רבות ,מסוהר של סיפרו מרתק או

מבדח נועד להעביר לילדים את השקפות יו.
ה"שפעתה של ספורת על ילדים היא בעלת
משקל אויד בעיצוב אופיו של הילד ,גיבוש
ערכיו והשקפת עולמו" ,מצוטט גפני כספרר
של פררפ' אדיר כהן ' פנים מכוערות ברמאה'.
ה"מפגשים הראשוניים של הילד עם עלילות
ספרותי ו ת מעצבים אות ו ומכוונ י ם אותו במידה

רבה למערתכ  -חיים שהסופר חפץ בה .לעניות
דעתי 1על הכותב לדעת אזת ולראות את
מקצועו כשליחות ולא כמשלוח יד .עליו להיות
מוכן לחת ייצב מאחורי הדברי ם שהו א כותב
ל ילדים ,להחז יק בערכי ם ובהשקפת עולם
מגו בשת .ספור ת ההרפתקאות היא הסוכרייה
המת ו קה

שבתוכה

אתה

טומן

להחדיר בילד ערכים נצרדה ישירה".

לאלו שהכיר בלח"י 1הצטרף לעבדים הצעירים.
לצד אנשים כעמוס קינן ובועז עובןר ,גם הם
חכרי לחי" לשערב 1הוא נחשב כאחת דהמויות
הבולטות במשרמת הצעי רה של התנועה.

אף שכולה עובדות ואמת ,נשזרו גם יסודות

גיבררrז הפך לאייקןו לש ממש

ספרותיים רבים ולעתים אהווירה המקצועית

הישארלית 29 .ספרים גלולו

אא-טט החלו לתהגל mהבדלים אדיי אולרגיים
בוררים בין גפני לבין וטשו וחסידי ו .גפני אמנם

לא הייתה חזרת הכול .המאמר פרי עטר תודגם
לשפות שונות ,ונלמד בקורסי פיקוד ומטה .הוא

את עלילותיו של הילר

קי בל את mןו המהפכה הערבית ,המרנו על
יצי  mעם חדש שיהי ה בגדד תחיית ו של העם
העברי הקדו ם; האו גם הסכים שיש לנתק תא

ףא זכה לתגובות בע י תונות האזרחי ת ,וכעקבות

הקטן ביותר".

תיארו הקרב שם כתב חיים גורי ב'דבר' שהוא

רואה למול עיניו מיתוס יווני קדום.

הלאום מדהת ,להיפרד מיהדוי הגרלה ולהתמזג

כשה ז כרתי

עם הערבים תושבי אהרץ לאומה ענוית אחת ;
ה את ההערצה לתרבות ולספרות
אך מנגד
האלילית של הכנענים .ג פנ י טען שיש להחיות

מההיסטוריו ני ם טועני ם

m,

רק יסודות מובחנים מעברה לש האומה העברית ,

כאלו שעמדו בבסי ס ההי שגי ם של העם -

m

רבמי ד בשררתם וחזונם של הנביאים.

ופול מימין ושרון משמאל
תפיסת ו זו של גפנ י הייתה הבסי ס לכתי בתו

בעשרm

השני ם הכאות .כספרים שחיבר הוא

ב יטא אידי ארלוגיה שארתה כי נה "עברית".

כמקבי ל לכתיבת ספריו עבד גפני בענף
ההיססדוי'iד ההצ "לי ,ופרםס ותרגם מאמרים
נלו ם הין ס פרי ו

שהקרב

לגפני
הזה

שרבים

את

הערכים

שאתה שואף להחדיר כקרוא שלך; כל י לד אוהב
הרפתקאות ונמשך אליהן ,ולכן דדך הספד נ י תן
'וניריך

בחרבות על קרב המיתלה ,הדגיש ג פני ,

במאבק

הראוה אויבר

נראה'

היא כלכ

הארנה הסדהר המפדרסמת בי ותר חשיבר גפני.

ששתה

<

משקה

בתרבm

<

סלוג הופך לבלתי בארה .נעזרת תכרבתר זר ,ירצא
רנ וו למ שי ומת חאשי mבעףרו האוי ב ,רמסייע
ליבוהס נה של ישארל.
לאוךר הסדרה נאנק רניירן בחיילי איוב מלכ
הוסגי ם  -חיילים מדצים נזמן מלמחת ששת
הי מים ,חיי לים סרוים לאחר מלחמת יום הכ י פורים,

כחן ,נלקח משם קבוצה בעלת אידיארל ו גיה ד ר מה

r

שהוצגה ב דסרת 'הספו ר טאים הצעיר י ם  ',כמה שנים

לפני הקמת ור.שימה הפוליטית.
הוסרפ דררתמ.גם ארוילא אופק נידק תא רפסיו
של גפני מכיוןר רחא .לרדביו הם אי נם יכלוים לתורם
לחינךו של ילדי ישראל מאוח שעליל mיהם חרסות
אמי נות ,סג נונ ם דל ,שפתם מרושלת וגי בור יהם חרסי

ורטו ריסטים פלשתינים חוטפי מטוסים .בנוסף הוא

ג ם ות.מודר באופן אי שי עם לשי טים ערבים שרבים,

תכונות יידוחיות .אופק אף ניסה לשכנע את הספר יות .

 ' 67וניר ין משבש תא שירודי ררהיו לשו ,ורוגם לו

של הקיבוצים לסלק את הספרי ם להלו ממדפיהן ,אך
נכשל נךכ.

מנאוצ ו עו זריו ו דרך רnסיין מלך ידרן )שבשתנ

לתאש נאום רפרי רשלאי המכיר בזכותם של היהודים
לע אר ץ י שארל (,ועד דהודן העיראקי דסאם חוסיי ן,
שממ נו מ נע הילר האמיץ להטיל פצצת אטום על
ירשאל .דנ י רין אפי לו הציל את הנשיא הארמיקני ביל
קלי בטןר מחייזרים מושרעי ם ,ובסיפור קצר שפורסם
רק בעיתוuת הוא ערז להאדו בדק ,דר.מטכל" זאד,
לחלס את מחאס.
אילו תכב לי לדי ם דק את ר'נ ירין' ,ויינו; אבל גפני
mפרסם גם הורות לסדדרת דב mרחאות .ת  mשמר
אהמיתי פרסם את ספרי ע'ולם התב"ך לילד' ,שבהם
סיפר מחדש את הספר האהוב עליו ,התנ",ך במה
שארנה בעיניר כ"אפוס לאומי עדבי" .הסדרה ספגה

ב יתרוק קשה על גישהת הל"אומבית·רפימיטיבית

יצייר את המlnיארה .אריה מוסקוב ·r
שהציור ייצא נכון ומדו י ק" .הוא היה לוקח אותי

למשחקי כדורגל רק כדי שאדע לתאר בצווה
מדויקת ככל האפשר את השחקנים בעת המשחק.
הוא הי ה קובע אילו סצנות עליי לצייר  ,ר 'מספו לי
את הצי ו ר' בעל פה ,כי פחד שלא י היה לי זמן לקורא
את הספר''.

במאמר שפורסם ב  970-ן

כתבה חו ה דיזל כי " משיחות

"לתפיתסו ,הם רוצים לשהמיד תא מי שאינו מתאסלם,
והם טיפשי ם משום שהם פעולים בכי וןר ''.זה

"היה לי קהש ל ציי ר את ונידין .איך תצייד אדם
בלתי נדאה ,כך השקארו כן ירהא אותת אבל נאי וחשב

לטתנע ומ.כיירם ,םג יאזזויום לשן דדב.גיר תא

פסיתיר

עהריבם כורמשיעם כויטםשים.

אשישכדר .ות.גתרבי על כך ירתדצי בלתי
הארנ דשאר .דודב לעין".

ה"יצודים אןכ שיקופ תא תפיתסו לש
הוסרפ ".
עם תאז  ,גפני יהה

'הימאים' ,על עליל mקבוצת
מחתרת דמוית לח"י .לראשונה
בסופרת הילדי ם הערבית
הוצגר לוחמי המרתחות

הורים וי לד י ם  ,עולה הרושם

תוקפת השלטןו לש מפא"י.

-

הקדומים ,רעליהם להתמזג

חמשד עם ןוובי שמפm

וערו באיש

כי אלה הם ה ספרים הנקראים
התפוצה הרחבה לא הניבה

לדת.ב ק ש בח ייו של ה יטלר .האם

~.

~י"
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וכי צד ניצל הילטר נמיסיןו דהת.נשקmו

למחבר עושר רב .מרבית

את אזת כדב לא נעד לעלום.

ה רו ו חים נותרו בידיו של
ה מוציא לאור ' ואילו גפני
קיבל רק חלק עזום מהם

'

ר; הכ ל·לרי ם י שראלי ם דנ י ם לmעניין בתנ ן .
הרדס רnאת  ,רקובה יותר בסגנונה ל'רנידין' ,
ד·תה ה' פס וראטים הצעירים 16 '.הספרים שי צאו
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לא מאהין כלל אבפרשות של
שלרם ראךו טו mב י ן מוסלמים

רלא·מןסלמי ם .ב דסרה ' י ד ידות

ומאב ק '  ,שאותה רפסם ת  Mהשם

איתן דרדו ,הוא ארק ל "דבית מיעוטים "
''ו\ז· א  nמז•נ•ג''"
של המזחד  mיכןר  -נורצים ,עלאיור ם ,רדחים

סורה פחות י דועה היי תה 'הסיירת המיוחדת',
שגוללה את סיפורה של יחי דה צבאית ישראלית
סורית בתקופה שלפ נ י מלחמת ששת ה י מי ם .

לכפי ע'ממי האר ץ' הכנענים  ",אך אין ספק שהאי

ם

ששבו ראהצ .מדצ שני ,גפני

לאכזבתם של ומ.רעיצים,
נקטעה העלילה בשיא המתח,

עם זא ת ,

m

ק מאוד

משנאת רעבים ומגזענות.
כיואצ התנועה הכנעני ת ,הוא
סבר שהערבי ם שחיים בארץ
ישרלא הם אצאצי היהודים

במאבקם בערבים ובירבטים

עם מח נכ י ם  ,מנהל י ספריות ,

ויהדוים  -שיתדחאו כנגר אהלסאם הג'uסיידי.
בש נ ים האחרונות לחיי ו נ י סה גפנ י לעשות
נפשות לתפיסה חדשה שפיתח ,וארתה כינה 'השיטה

במסדררנרת מערכת העיתרן הצבאי 'במחנה' התעררו

הש ר ו י רנית·מחזרדית' .לדעתו ,רעיון שנת היובל

קול מחאה נגלל אשחת הדמויות ,בחרדה צע י דה ,
מ צהירה שאינה מו כנה לצאת עם חייל שאינו משm

המו פיע בת ר דה מבטא את האידיאל שקי דמו חרקיה
בקרב עם ישראל ב ימי ק רס :לחלק מחדש ולהשיב

ב י חי דה קרבית מו ברחת .

את אדמות האבות לבנ י הם  ,כלומר לשמו ר על צד ק

ב ר י ת של מיעוט י ם

ת  Mה כו תרת הז ר סיפרו על קבוצת כדורגלני-ם

הפופולריות שלה זכר ספרי ו של גפני הייתה

נערי ם שמ בי אי ם לישראל את גביע העולם

עצומה .במארמ שפורסם נ" 1970תכבה חהר ריזל כי
מ"שיחות עם מחנכים ,מנלהי ספרי ות ,ורו.יס וילדים,

ושווי ו ן חברתי .גפני האמין שעל ישראל המודרנ י ת
לחז ור לשיטה זו על מנת ל י צרו דדך חיים צ ודקת
יותר .הוא אף שקד על כתיבת ספד למבוגרים
שיציג את עיקר י השיטה  ,ו קיווה שפרסומו "יזעזע

בכדרוגל .ג פנ י הסביר שחירב את הסדדה
כמאתה על ההי שג י ם העלו ב י ם של הדכורגל

עולה וד.רשם כי לאה הם הסרפי ם הנארקי ם ביד mגביל

הירשאלי  :לרמבה הצרע  ,לא נראה שרתמה
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עם אזת  m ,פוהצ וחר.בה לא הני בה לחמרב

לא ג ילה יו תר מע.נ יין מו עט .זה לא גרם לו לורתר,

לש הנברחת שהתרפ ה באופן ני רכ בעקבות
הסרפ ים הללו .סררת הספורטאים הצעירים,

ערשו וב .רמבית דהו mים נ mוו בידיו של המוציא
לאור ,ואילו גפני קיבל דק חלק זעו ם מהם.
נטייתו של גפני להטמיע את דרכו

והוא החל לתאר את דרך החיים השוו יונ י ת -מחזורית
שיקרא אותם ישתכנעו בעקרונות הש י טה ויממש

האידיארל רגית נספרים המ י ועדים לילדים ספגה
ב יק ורת ק ש ה  .העיתונאי ו רן מ יבדג ,נ על הע מ דות

א ר תה בעת י ד ,מה שיהפוך את י שראל למרכז עולמי
של צדק ומוסו.

הצ עי רים '

השמ אל יו ת המובהקות ,טען ש לג פנ י "מג י ע פרס ע ל
י כולת ההשפעה על ו וו שלם של צע י רי ם .הוא הב ין
את הלך הר ו חות ,את הסחף ל ימי ן  ,את הנוסטל ג יה

בשנה הרnאונה לפני רמתו כתב גפני תא הספר
להשלים אותו .ז י רת ההתרחשות היא הפעם איראן .

הפכו למזוהים
א י תן ולסמליה

החמושה במקלע וכתב על זה לפני כולם' '.מיבוג
אף יי חס לגפני ול י ציר ו ת י ו השפעה מכרעת על דרו

כמסגות העלילה מגיע הילד הבלת י נראה לכוד
האטומי  ,משבש לחלוטין את פעילותו ,ומטריף לבסוף

של רוח התוקפה.

הצע י רים שהעלה את ה לי כוד ואת ה י מי ן לשלט ון

את דעתו של נשיא א יראן מחמוד אחמרינג 'אד .כן ,
ג ם אם מר י תנ ישראל א י בדה בחלוף ה שנ י ם משהו

אלה .א רחי הכ ו ל ז את ה יי תה מטרת ו .מב חי נתו'
ש יא ה הצלח ה ה ערכית ות .גלם בדמ עת הצנח ן לי ד
הכות ל ב מ לחמת ששת הימ ים  -תמו נ ה ש גפנ י

ומהאמו נה בצדקת רדכה ,אפשר לסמוך

ע ל הי ל ד השקוף ר על מ חברו שנו ג ע האמת הם י היר
ש ם בשבילה• .

ובקש ו להשפ עת תניתנ  .הי אף שסע נו כי שמה
י:נ י:פלתג זז' ו ,' lרנ\lי;ו ת • י:ל אנב" ג·• ל ו

לזגתmב hon.co.il :ח@ mako iת· okaנ d

אג ב  ,תילכל תב עורכה הער סקת בתולדות
 דודבג ל הישר1י.לי' ,ש.י!ותה מתכנן מחיא ןר י שארללחותפ ב ןווב.
הא יור ים שלי רן את דסרות
ר'הספודטאים

"גפשת י

את

גפני

לr.n.-הנ נ" , 1960הופתכ· ל צ יי ר הק בו ע ש לו ",
ייבסופ { ' "'Rה יכ ןקסנ · ץ :חחאי" הסיב ת שע בדנ ו כל
::ך זוהב ר לכ ךכ ס ב נ•ןה איה השיית י צ י · ך לש
לרז.ג,

לתופעת עהוינות לכפי הערבים בסרפm

הילדי ם.

m

יסן
"גפני בלחהט חשב שרעביי ומ.חרז
הם ומעשרים" ,אורמ על כך המאייר רמוjוסניץ'.

Nלקת בויעבת ררהוימת כשישתב ייאלו תא

בואד חיובי

ביותר בגיל

לעוני ם נבסיד-ר .פוופ' אדיר הכן דון יהב האשימו אותר
בי צירת סטו י אוטיפים שליליים ומבזי ם של העונים.
טענה דומה הושמעה על ידי הסופר הפלשתיני פאוזי
אלא-רמס  ,שמביא את ספריו של גפני דכוגמה רמכזית

סהדד נוספת שתכב גפני היא

ה פ ו פולריות שלה זכו ספריו
של גפני הייתה עצומה.
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השא שסרגה גנד גפני

בנהע בעירק מגיתשו
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זJם

בשנות

-ה ,70

ו גפני עצמו ה סכים עם הערכ ו ת

את אמר ת הספים  ",כהגדרתו .גפני גם ניסה לשכנע
מנה יגים ופעיל י ם פ ו ל י טיי ם ש ו נים בחז רנ ו  ,אך איש

בספדי הילדים שכתב ,בתקורה שהורד הצעיר

ה 30-בסדדת דנידין ,אך בשל מחלתו לא הספיק

מה נ חי שm

