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 הלב היה אחרת, בארץ הדבר קרה אילו
מטפ קטנים ילדים המחזה: למראה מתכווץ

 מכשירי- היו לא כאילו טאנקים, גבי על סים
 במיוחד שנועדו צעצועי־ענק אלא השמדה,

ה התותחים ליד מצטלמות נערות בשבילם.
חדישים. אופנה אביזרי היו כאילו קטלניים,

להלן), (ראה בתל־אביב קרה הדבר אך
 חינוך של תוצאה איש בכך ראה לא כן ועל

 עומד ישראל במדינת בי מסוכן. מיליטריסטי
 היצירה הוא הלאומיים. החיים במרכז הצבא

 הוא בה. מתגאה כולה האומה אשר היחידה
 בלתי־ספורים, אזרחים בחיי היחיד התוכן

 מבית אותם גואל למילואים הגיוס צו אשר
 עמוקה ומתחושה משעממת מעבודה אפור,

חוסר־תכלית. של
 שכן השבוע ביותר. החשוב האבר

ה המחשבה בלב הרף ללא כמעט צה״ל
לאומית.

 בויכוח גדול חלק תפסו ושריוניו תותחיו
ה בלב השבוע שעבר הכללי, אך הסמוי
 את למנוע כדי ירדן את לתקוף אם אומה:

 לא או אל־נאצר, עבד גמאל לידי נפילתה
הכ הוכחשו הצהרות, הוצהרו הנידון). (ראה

 כל מאחורי אך שידורים. שודרו חשות,
 צבא של הקרה הפלדה עמדה הנייר פיסות
זאת. ידע ישראלי וכל — לישראל ההגנה

 השבוע צה״ל עמד לגמרי שונה בצורה
 והתפשט. שהלך אחר׳ לאומי ויכוח במרכז

 כפר־ רצח של פסק־הדין על הויכוח זה היה
 זה, בויכוח נגרף עתון אחרי עתון קאסם.
 כל את שייצגו אזרחים של דעות פירסם
 וגלוי־לב, גס בפאשיזם החל — הקשת צבעי

 של העיוזרת הצייתנות את נס על שהרים
ב וילדים נשים לרצוח המוכנים רובוטים

 של הנאור בהומאניזם וכלה הפקודה, הינתן
 הדין את שהצדיקו טהור״, ל״נשק המטיפים

ה הדרגות בעלי על להרחיבו דרשו ואף
הפקודה. את שנתנו גבוהות
 ואוהדי הכוח פולחן סוגדי אלה, גם אלא

ב הכירו למעשיו, האחראי החייל־האזרח
 יישאר רב זמן למשך אחת: יסוד עובדת

 הגוף באברי החשוב לישראל ההגנה צבא
 לדאוג שבעתיים חשוב כן ועל — הלאומי

ממארות. ממחלות ולשמרו לבריאותו

צבא
א ר ם הנו בי ״ או ב ש
 זעק הגבול,״ על נערך הישראלי ״הצבא

מת הישראלי ״השריון קאהיר. רדיו השבוע
 אחריו החזיקו החרו ירדן,״ אל לזנק כונן
רע״ם. של התעמולה שופרות שאר

 השריון יחידות מיטב חנו זמן באותו
הת ישי״ ״מה תל־אביב. בככרות צה״ל של

 בהאזינם השחורות, הכומתות חובשי לוצצו
בחניון ברמקולים אליהם שהועברו לחדשות,

 ישראל מלכי בכיכר למופת ומצוחצח מסודר
 גם חזית, היא הארץ כל ״הלא בתל־אביב,

תל־אביב!״ אמצע
מ הרבה אבל בצחוק, נאמרה האימרה

 כי אמת• השבוע בה ראו השריון חיילי
 חיה, אש בקרבות עדיין התנסו שלא רובם,
ב הקשים הקרבות אחד את השבוע ניהלו

 לחלוטין. רחמים חסר היה האויב חייהם•
ה חניוני שלושת גדרות דרך התגנב הוא

 מלכי ובכיכר ביד־אליהו ביפו, — שריון
 לאהלים, חדר הוא ובליל. ביום — ישראל
 במסדר ערוכים שהיו הטנקים על הסתער

 המת־ התותחים תוך אל זינק ומצוחצחים,
 אלה היו לא מלא. כיבוש אותם וכבש נייעים

 מאורגן, שבאופן העיר ילדי רבבות אלא
 לעשות באו ובפרטיזניות, בתי־הספר בסיורי
 מפה, אותי ״קחו צה״ל. שריונאי עם הכרה

 אבל ואבק, לשיפשוף לסידרה, אותי קחו
 סמל־ זעק האלה!" הילדים את ממני קחו

 יום אותו העשרים בפעם שנאלץ שריון,
 להסביר ר,אי.אמ.איקם, לצריח נערה להכניס
ו השרשרות, פועלות איך 6 בן לפספוס

 לסחוב לו שהתחשק שני, פספוס אחרי לרוץ
באמ הטנק, לירכתי המחובר הטלפון את

 המסתערים השדה חיילי מתקשרים צעותו
בפנים. היושב הצוות עם הטנקים ליד

 לא המלחמה אולם ומיליטריזם. גזוז
 למה ״מסים, כך. כל נוראה זאת בכל היתר,

 השנה?״ כל כאן המחנה את משאירים לא
 אהלי את לפרק כשנאלצו החיילים, היקשו

האימו משטחי אל ולחזור שלהם, הסיירים
 שלושה שחיו למרות כי המאובקים. נים

 פי חמור צבאי במשטר העיר, בתוככי ימים
 על מתמיד יותר לשמור נאלצו בו כמה,

 הטקס גינוני כל את לקיים והסדר, הנקיון
מאו לבנים כיאה לפינוק זכו הם הצבאיים,

 לא לאיש עליהם, צעקו לא הרס״פים מצים.
 הילדים לכיכר, מסביב רונדל לרוץ ניתן

 כדי כמלצרים עבדו הגדרות סביב שעמדו
מה גזוז מכוס טוב, כל לחיילים להגיש
אמא. ששלחה לעוגה ועד הסמוך קיוסק
 לשני מוראל השבוע הוסיף השריון חג

מבו ורק לילדים. וגם לחיילים גם הצדדים,
 החניונים, ליד מרחוק עמדו מעטים גרים

עברו. מימים מטרידים זכרונות כשבלבם

מנגנון
ק נציג ד ־יו יו בו

 (״לו־ יוסף קיבל שעבר החודש באמצע
 עליו הממונים מן קצר מכתב אילן ליק״)

 של כהונתו המכתב: של תוכנו בירושלים.
 התיירות חברת כנציג בארצות־הברית, אילן

 מקומו את לקיצה. מתקרבת הממשלתית,
 ביהם, יוחנן אחדים שבועות בעוד יתפוס

 התיירות חברת של הכללי מנהלה שהיה מי
אילן. על והממונה

שלא לאילן, מאוד מוזר נראה המכתב
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