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אפשר כי חניון ה"קומגדו" מושך ה %התעגיגות החוגים הרחבים על ידי חדד
הסנסציוני והמגרה שבו .אך לאמתו של הדבר מציינת חופעת גדודי ה"קומנרו -במלחמה
הזאת n1DDרציני מאוד גחפיסת הדינמיקה של המלחמה ,עיף הלוחם הגודד ודרכי
המשרת* לקרב .למגמות חדשות לה %ולהערבת החזיון האישי והחגובי של לוחם-מעפיל,
מוקדשים הקטעים מפרי עטם של הקפטן ס .פולס ושל ארתור ברייאנט .הרשימה עם"
פלוגות-מחץ בריטיות" מבארת את השטחים והמסיבות של אמון איש-הקומנדו הבריטי.
ב"קומנדו עברית -ניתן ציון-מה לגלוי ע ב ר י של חלוציות צבאית.מהשלמה  -בא הספור
כבוש-הבית" ",המדגים תרגיל מחטיפוס של תמרוני ה"קומנדו",
בחוברת זו ש 5מערכות"" מופיע גט האור אמון-הקרג"" האדש של הצבא הבריטי
שאינו כשל במסגרת המדור הזה ,אך קשר יסודי קיים בין תכנו לגין המאמץ הגדול
להכשרה צבאית-שיטית אינטנסיבית ומלכדת ,אשר יחידות-ה"קופנדו" הבריטיות שמשו
לו סדן ופטיש כיחד.
השם עצמו  -קומנדו""  -הנו יליד טציאותו של עם קטן אך אמיץ ,שר %ידע
לעמוו על משמר חזונו וקיומו .שלובו של מושג חדש זה במסכתהמלחמות הגדולות של
ימינו לה %איננו גורע מערכו המיוחד ,הטבות במקורו זה.

קפפן ם .פולם

הקרמבדר רמלחמת זמננו *

אפשר לומר ,כי ראשיתן של יחידות הקומנדו נעוצה כמסע הנורבגי,
בלתי-תלויות מסויימות לשם ביצוע תפקידים מיוחדים; והדבר נעשה
הועסקו פלוגות
בשלב מוקדם למרי בהתפתחותן ולפני שקיבלו את האימון הדרוש .לאחר פנוי צבא
השם-בשררות
לבפליונים ,מקורו של
המשלוח הבריפי מדונקרק לוכרו פלוגות אלי
כוה-דמיונו
הצלתי-תלויות של הבורים בימי מלחמת אפריקה הדרומית  -והוא פרי
כאשר

רב-רושם ,איני

של ראש הממשלה .ברם ,אם כי היה זה שם
בקורי
באחת מהן
היו מרוצות ממנו בהתחלה .זכורני ,ששמן
כתבתי
ככר אז משהו
הקצינים לשמוע עליו ,על בקורי זה

סבור

שהיחידות עצמן

בחורף

ש %14/לא רצו

וכן על הרמה הגבוהה
במיוחד',
חיילות ,מאומנים

של האימון
ביחידות הקומנדו ,שתיארתי אותן בתור
ה,פולשים' בתרגיל
וציינתי את מומחיותן
בתרגילי-לילה .יריר צעיר שלי ,שעיקר על
מדרכי-התנהגותה
הבלתי-תלויים של הקומנדו
זה ,לא הזר מהפשיפה בסן-נזר .כמה
לאנשים
תרגיל
לילה,
שהם
שנגמר במאוחר ,הוגר
המיותרת הזאת שעשעוני .לאחר
לאכסניותיהם

בדרכים

יכולים לחוור ,עכשיו הביתה' ,והם הלכו כצמרים ובשלשות
ומסורריה,
שבחרו לעצמם .וכל עוד הם היו מופיעים למפקר ,נקיים
בשעה הדרושה
הקפידו .אדם
למחרת בבוקר ,לא שם איש לב ליותר מזה .ברם ,על המשמעת
בלתי-מסודר צפוי היה מיד
שיצא
הקפידו על ההצרעה.
לאי-נעימות .מאד מאד
בNews*-חסטחס~ *The Illustrated
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קצין צעיר ,כשפגש בכפר סמוך שני חיילים מיחינוה אחרת ששרכו דרכם על ירו
מרושלים כשידיהם תחובות בכיסיהם וכלי שהצדיעו ,רק'" סיפחם לפלונתו ופילצם
לצעוד יחד אתה מרחק של חמשה מיל בשרה.
אף כיום מצויים קצינים קשישים ידועים שאינם גורסים את עקרון
הזר למסורת הצבא הבריפי בתקופתו האחרונה .אולם מן הדין הוא ,שמסורת  11לא
תעמוד בערכה של הקרמה שחלה במלחמה זו ,שתנאיה שונים לחלוטין מחטוי כל
מלחמה שנתנסינו בה עד עתה .סבורני ,שרובם הנרול של אלה שהשלטון בידם
הקומנדו,

הגיעו סוף סוף לדעה  11והם מכירים בערכם ,אם כי אולי לא
מ.בני-אדם
עליונים..
אין
מבחן
הקומנרות מורכבות
חיילות מסונ זה.
רגיל,
בלתי
אלו
של
והוא עולה במקצת על
וההתמדה שלהן הוא באמת

בהכרחיותה

רגילות ,משום הטעם
שיהיה נמוך יותר מזה

הפשוט,
של

של

הסכל
יחידות

שהכושר הגופני הממוצע של אנשים בהמון מן ההכרח
ההברל הזה לעתים
במיוחד ,אילם
אנשים שנבתרו

קרובות קטן הוא.
הקו האפיני הבולע באימונה של הקומנדו טבוע בהכשרתה לפעולות
בטפוח כושר השימוש בסירות ,ובכלל זה בסירות-גומי מתקפלות ,וכן ביכולת עליה
לחופים סלעיים .אם יש בציודו של איש הקומנדו הלק שהוא אפיני לו במיוחד,
אמפיביות,

יותר מאשר כל חלק אחר ,הרי זה זוג
מלמדים אותם לטפם כהרים ,היות ויתכן
בקבוצות קטנות וללא כל אמצעי תובלה,

הנעלים
שסוליותיהן עשויות חבלים ,וכן
שיוטל על יחידות הקומנדו לחצות הרים
כשעליהן
להתפרנס מהמצוי באותו חבל

כמחציה אימונה של הקומנרו ,הוא
ארץ עצמו .אימונו של חיל הרגלים ,התופם
הקליעה .בעבר ,והריני מניח שנם כיום,
אימון תקין ,פרפ להדגשה מיוחדת של
חייב היה ארם להיות קלע ממדרגה ראשונה לפני שיתקבל לקומנרו ,ואימונו בקליעה
נמשך נם לאחר הצטרפותו
אין יחידת הקומנדו
עטפום הרגיל
ביחידות אלו

אליה,
מורכבת

מבריונים.

לפי

נסיוני

אני,

לפחות ,נראה לי
חטפום

והשקול בדעתו .לעומת ואת,
האדם השקט
מטולל
להבליט את עצמו בכל פעולה,
המתפאר והמתנשא על אחרים ,השואף
קר-הרוח והאכזרי ,אולם כעל-
העצמית;
כרגיל את מדת התבונה והשליטה
והרשע
היכולת והמצוי בבטליון הם ,ם ,הגרמני ,נדל רק לעתים רחוקות מערבה לרהיין,
מהאידיאל של כעל-
אם מותר לי לסטות לרגע הצדה ,הייתי מביע את סלידתי
האנרוף המתנשא ,המוגש לנו לעתים קרובות על-ירי סופרים ידועים בעתונות העכ,מית.
שיהיו

מרצחים

אנשים כאלה לא יהוו חיילים מעולימן הרבה יותר אפשרי
המונים.
ברם,
ותוזזים-הנדליק בדרך מקרה על קרקעו של כל צבא
ולימור
זה מסייעת לנלוי
וכות על הפרח
האינסטינקטים השפלים ביותר שבארם,
ה"חייבה לשמור עליו  -סבנה כרוכה בו מכמה בחישת ,קצין
כל הסכה שהאומה
לשבויים יפניים,
שמצביאו
העליון מקפיר על יחס שוב
סיני סח לי לא מומן,
שהם וחבריהם ינשק)
ומאכסנים
מלבישים
שמזינים אותם יפה,
באותה ארץ עצמה
החריבוה באופן שיפתי.
הוא,

תעמולה ממין

עור
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עלול לבוא הומן,

כשיחירות הקומנרו תרחבנה את היקף פעולתן .אם תמוצע

פלישה רבתי לאחר מחלקי היבשת ,הרי שהן תפעלנה בחזית הקדמית ובאנפי הצבא.
בפעולות-סיור
ובמעשי-הריסה-ערכה לא יסולא אז בפז .רבים מהם למדו
התמחותן
כשלעצמי
אינפורמציה.
אני
יכלתם
שינבל
סבור,
בהשגת
את
שפות זרות שונות ,מה
נועד.
לו מקום במלחמה המוררנית,
שזהו נסיון שכדאי לעשותו .זהו כוח אשר ,כנראה,
הדורשת יכולת אישית והחמרה חזיות מסוררות ותקינות .בכל מלחמה ,ואף בזו

המתנהלת בקנה-המדה הנרחב ביותר ,מצוי כיום יסוד של נריליה  -והקומנדות הרי הן
מורכבות מאנשי הגריליה המשובחים ביותר .אימונן היה כה ממושך ויסודי ,שחוץ מבמקרים
של הופעת רעיון הדש אין הן זקוקות כיום ברוב המקרים כמעפ לשום דבר מלבד
לחכות לשעת הכושר .שמעתי על פלוגה אחת ,אשר מחוק לאותו זמן שהיא נקראת
להשתתף בתרגילים עם פלוגות אחרות ,הקרישה את זמנה להקניית השכלה לחייליה
שהיא'
ככר התמחתה והשתלמה בכל ענף
במשך שבועות אחרים רצופים; וזה משום
וענף מתורת-החייל אשר מדריכיה יכלו רק להעלות על דעתם.

ארתור בריאנפ .
-

ילרמותו של איש הקומנדו*

אחר השגיונות האחרונים של זמננו ,העשוי אמנם לחלוף ,הוא  -ההפרוה בחשיבותה
המקשיותי .והרי הפרזה זו היא נטולת טעם ממש כהפרזה בחשיבותה של הרכות,
של
אשר כה בלטה בהשקפת-החיים העממית ובתעמולה החברתית שלנו לפני שנים מועטות,
העשרים ובראשית שנות השלושים היתה ההמנעות מכל רמז ,שאומץ וכושר-
בסוף שנות
סבל גופניים יש בהם משהו חיובי  -כלאידיאל הנשגבי ( (bean 16"81בחיים המדיניים,
בעתונו ,ובספרות ששלטו אוחה שעה .בתור דוגמה .המעידה ער היכן הגיע אבסורד מקוגל
זה ,אוכל לספר ,כיצד נתבקשתי לסני פחות מתשע שנים מאת הרדיו הבריטי שהרציתי
ההרפתקה הרוחנית והאינטלק-
בו על המהרפתקן האנגלי" ,י* להדגיש את חשיבותה יל
טואלית ולדלג על הגופנית והמלחמתית .ההנחה היתה ,שהרבה יותר אומץ יש בדבר,
לכתב ספור על נושא נועז ,מאשר להסתער כחית-טרף על חפרה או למות מות-אוילים בקרב
בלתי שוה ,כדוגמת סיר ריצ'רד גרינוויל או גנרל גורדון "*. .זכור לכולם הלצון הנפלא
שחמד לו על זה האחרון הסופר השנון והעדין מר ליטון סטרקי המנוח .בימים הטובים
ההם שבין שתי המלחמות אפשר היה לשבח לוחמים מסוגם של נלסון וולינגטון אגב המתקת
הדין משטוב-לב .גבורים קדומים אלה היו כמוהכם כאפס בעיני הידעניכם המתורבתים,
שבגלומסברי או בהמפסטיד י** ..האנושיות בגרה מכדי למצא ענין בהתגוששויות גסות כאלה
ופרשה מהן.
ברם ,לאחר המלחמות במנג'וריה ,בחבש ובספרד ,התחילה דעת~הקהל הדימוקרטית
""The lllustrated London News.
* מתיך
יחרו
מ 11של
** המלה adventureבמקור האנגלי ,משמעותה רחבה יותר ,ולעתים גם נעלה
בעברית-.הלעי
של מושג עהרפתקה"
*** סיר ריצ'רד גרימויל ,רב-חובל גריסי בסוף חמאה הט"ז ,שיצא לקרב עם צי ספרדי,
שעלה עליו בכוחו פי עשרה ,תספההכרעמב 1גנרל גורדון הגן עם קומץ חיילים על העיר חרטום עד הסוף
בפח המוני גייסותיו ל 9תאהדי - .המער'.
* **4רוגע* המפרוח והאינטליגנציה במרכז לשרק ברעא11-פצבו - .כמער/

