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 אדם להמית רופא זכאי האם
 האם ? לסבלו קץ לשים כדי

 של ביותר הטוב ידידו זכאי
 האלמנה עם אהבים לתנות המת

 לשאפתן מותר היכן עד היפה?
 ברדיפה לכת להרחיק משפטי

שאיפותיו? אחר
 רבות ועל אלו שאלות על

 רומן של מחברו משיב אחרות
זה. רב־מכר
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 התנהלה עליה לכתוב עומד שאני השיחה
 טרשית גבעה על משבוע, למעלה קצת לפני

 הזר, העולם של הצבאי כסופרו חשופה.
 שנעדר צה״ל, של בתרגיל לחזות זומנתי
מקום. באותו
 של קטנה קבוצה עמדה הגבעה ראש על

מהמ ופמלייתו הרמטכ׳׳ל אלה היו אנשים.
 חיים אלוף השריון גייסות מפקד הכללי, טה

ו דורון, ארוזין אלוף אכ״א ראש בר־לב,
גבוהים. קצינים מספר עוד

 רב־אלוף עם הראשונה פגישתי זו היתד.
 עם הראשונה פגישתי לא אך — צור צבי

 בו גבעתי, של 54 גדוד מפקד ״צ׳רה״,
תש״ח. במלחמת כטוראי שירתתי

השור להלכי־הרוח מאליה עברה השיחה
 של ולתפקידה ישראל, אזרחי בקרב רים

 היתד. הרמטכ״ל בפי זו. בתקופה העתונות
 כ״שאג־ כינה שהוא מה על חמורה תלונה
 לגבול שמעבר שעה — וזאת האזרח. נות״
 התימרון על ידיעות מגיעות הסמוך סיני

 הצבא על־ידי אי־פעם שנערך ביותר הגדול
המצרי.

בהת עולה רמתם מתעצמים! ״הערבים
ב לשקוע לנו ״אסור צ׳רה, אמר מדה,״

 ספק כל משאיר אינו נאצר אל־ עבד שאננות.
 ומנטה כוחו את מגביר הוא לכוונותיו. ביחס
 את לחסל במטרה הערבי העולם את לאחד

בגבו שקט שורר שעכשיו העובדה ישראל.
 מצרים אותנו. להטעות צריכה אינה לות

מלחמה.״ מכינה
★ ★ ★

 בשבועות הראשונה הפעם זו ודתה לא
 אנו כי האזהרה, את ששמעתי האחרונים

ל אף לעצמי הרשיתי מלחמה. בפני עומדים
 הללו האזהרות תכיפות כי לרמסכ״ל, העיר

 מאנד הרחב. הציבור בקרב חשדות מעוררות
 כדוברי הידועים כתבים כמה של רי־האזעקה

 יגיעו הסימנים כל לפי כי הבסחון, צמרת
 זו בשנה וכי ,1962ב־ כוחם לשיא המצרים
 בלתי־נעימה הרגשה יוצרים מלחמה, תפרוץ

 לא צה״ל, מצד יזומה מלחמה על שמדובר
 לפתע המדינה עתוני כל יפתחו אם להיפך.
ל ויקראו ״השאננות״ נגד התראה במסע

 את יחזק רק הדבר — מוגברת כוננות
 להכשיר מבקשת הבטחון צמרת כי הרושם

 הפחות לכל או חדשה, למלחמה הקרקע את
הבחירות. ערב מלחמתית, היסטריה ליצור

̂י ן ־ ̂י ̂־ ■
 מתערב ״אינו הרמטכ״ל, השיב ״הצבא,״
 השאננות, נגד מתריע כשאני בפוליטיקה.

 בכוחו פוגעת השאננות כי זאת עושה אני
 ל־ תעמולה לעשות כדי לא — צה״ל של

מפא״י.״
דוגמאות. כמה נתן לבקשתי,

לא :הקבע לצבא האזרח יחם #
 של מדריכים בפני הרצאה צ׳רה נשא מזמן

ה אחד קם ההרצאה1 בתום הנוער. תנועות
 — צ׳רה כדברי ״19 בן ״צוציק מדריכים

 קאר־ הם קבע? קציני של הייחוד ״מה ואמר:
 וחיים צמודות במכוניות נוסעים ייריסטים,

לש מזעזע ״זה צ׳רה: סיכם לורדים!״ כמו
 משוכנע אני צעיר. בחור מפי כזה דבר מוע

ו במידה ייעוד. הוא בצבא־הקבע ששירות
 כבעיה המדינה בטחון בעיית את רואים

 בעיה היא הקבע קציני שאלת הרי חיונית,
ראשונה.״ ממדרגה קרדינאלית

 קציני־הקבע, את רואות סאלוניות חברות
להסת יכולים שאינם כבטלנים צ׳רה, לדברי

 ה־ אמר יודעים,״ אנחנו ״והלא בחוץ. דר
 צבא את העוזב בינוני בחור ״שכל רמטכ״ל,

 המשתלם אזרחי לתפקיד מיד נחטף הקבע
יותר.״ הרבה
 המשפט אוויר: לחיל התנדבות •

 רוטנשטרייך פרופסור בפי נאמר שכאילו
ל לא מדוע לטיס? הטובים דווקא ״מדוע
 של החיוניים הענפים באחד פוגע מדע?״
ב כיום תלויה מלחמה כל ״תוצאת צה״ל.

ה ״כוחנו צ׳דה. קבע אווירית,״ עליונות
 קונים, שאנו מטוס כל על מוגבל. כספי

 היא התשובה עשרה. לקנות המצרים יכולים
 ולכן יותר. טובים טייסים מולם שנציב

לטייס.״ הטובים
־̂■

 נאמן אזרח שאין משוכנע אני
 עומד צה״ל את לראות רוצה שאינו

 אני ויעילה. גבוהה מיקצועית רמה
 ראש בכובד ישקול אזרח כל
בשטחים צה״ל צורכי את

 הסתמיות באזהרות כן לא
 לבון, פרשת גילויי אחרי
 אימת כל לדום קופץ

 שיפנו רוצה הוא ״בטחון״.
לתחושת־הפחד לא תו:
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!לד הנוח ברגע סע
 - 10 כל ישיר

חיפה לתל־אביב,
ח ו ח ־ נ ו ט ב

* י

 דקות 20
וירושלים

ר < ה מ ־

ם ל ו ע ה , ״ ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י ה  
 ד. ת. ,26785 פלפון ,8 גליקסון תל־אביב, :והמנהלי, המערכת

 ח״א, בע״מ שהם משה דפוס • עולמפרם מברקי: מען • 136
בע״מ. הזה העולם המו״ל: • אמרי אורי הראשי: העירך • * סין

ם די 1 פקי
ם די מי ל !ת

ם טי דנ טו !ס
ם היום עוד הרשמו י קו ל* חחדעז ל

קצרנות
ת רי ב או ע ת ו/ לי ג אנ

 בשבוע) פעמיים זוודשים, (שני
0>3( גרג״ ב״אולפן £ £ 0•( 

 (קמפינסקי) בר־קמא ח. : המנהל
: ב כי א ־ ל  4 גורדון רחוב ת

: ה פ  ״במעלה• בבית־הספר חי
.30 לוין שמריהו רחוב

ח ח ל צ ! ח ת ח ט ב ו מ


