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אבוי
1 למנצחיס

 וידעו — הרומאים קראו למנצחים! אבוי
 של איזורי־ר,כיבוש בכל דיברו: שהם מה על

 י׳_ השחיתות אכלה הרומית האימפריה
 ייגדי לשקיעה הקרקע את הכינה כובשים,

הקיסרית. רומי של לה
ה השנים בעשרות העסוקים האמריקאים,

 בבעיות בעולם רבים במקומות אחרונות,
 ב העוסק מחקר ערכו והיאחזות, כיבוש
מ ולמנוצחים, למנצחים קורה ״מה שאלה
ולמי׳?״ — פסיכולוגית בחינה

ח דוו לי מ א ר ש ם הי ר בר״, יו  רוזג
מד ת הלו ח א ת כ לו ל ב מי ל־ ה הו מ  ה

ת ם, לו ל עו ן כ כו מ ה ה גי לו כנו ט  ל
ם ט א ס ד ש ט א ס א ) מ ״ . טי . י אי פ. א ״ ;•

פסי מחקר מתוך לקוחים הבאים הקטעים
 יפה, שכוחם מתחרות, קבוצות על כולוגי
ישר כמו — הלוחמות האומות לכל כמובן,

וארצות־ערב. אל
 מאור גופים של (הפסיכולוגיה הספר קובע

 בעד המדבר שיין), ה. אדגר מאת גנים;
 וה לרחמים ראויים באמת המנצחים עצמו:

ש. מכיב! כתוצאה מתחזקים — מנוצחים
ר מן כו ר. שו ש או למנ קורה ״מה מ

ועונה: הספר שואל צח?״
 מת״ האחידה, מהותו על שומר הוא 0
 רוחו את מאבד הוא זאת עם יותר. עוד לכד

 הוא רגוע. משתעשע, לעצל, הופך הקרבית,
שומן״. של מאושר ב״בור למעשה, שוקע,
 ויו יותר פעולה, משחף אף המנצח ס
 שלו. האומה או קבוצתו, חברי יתר עם תר,
 הקו התעניינותו את מזניח הוא זאת, עם

ובמעשים. נוספים, בניצחונות בהישגים, דמת
ל לדידו, הופכת, חלוצית״ ״רוח לדוגמה:

 הוא בו ברגע תוכן, מכל ריקד, מליצה
מסויי־ ורמת־חיים מסויים כוח לעצמו השיג

 הסופית מסקנתו היא מכל חשובה אבל10
הספר: של

 בעצמו׳ מדי מרוצה להיות נוטה המנצח
 ־צע ׳,ע מסקנותיי את אישר שנצחונו וטוען

 החייל שהוא חושב הוא ה״אוייב״. ועל מו
 ל־ המסוגל והיחידי באיזור, ביותר הטוב
גצח.

 פעם לא הובס שהאוייב סבור גם הוא
 לאיבחון מקום שאין לצמיתות! אלא אחת,

מפניו. לחשוש מה ושאין המצב; של מחדש
ח ת ר. מ כ ג  זאת, לעומת מגיב, איך מו
המנוצח?

 ה אם כלומר, לספק, מקום יש אם 0
 סופי פסק״דין קבעו לא במישחק שופטים

 מיח־ בכניעה נסתיימה לא המלחמה אם או
 בהפסקת־אש, או בשביתת־נשק אלא טתל

לתבוסתו• להתכחש המנוצח נוטה
 ״ד,שופ־ למעוותת. לדידו הופכת המציאות

 או טוענים, הם קרה,״ מה הבינו לא טים
 ׳א אך בקרב, ״נוצחנו מדיני: בקנה־מידה
במלחמה.״

 עוב המנצחים, מן עירניים המנוצחים ©
יותר. חרוצים יותר, זהירים יותר, קשה דים

 ״באמת״, אשם מי למצוא מנסה המובס 0
ה ״השופט״, שעיר־לעזאזל: לחפש כלומר,

 ה אחר פוחלץ כל או הזר, אימפריאליזם
הטובה• דמיונו כיד בדרכו, מזדמן
 של מחודשת להערכה נוטה המובס ©

למנצח. גמור בניגוד — המצב
המחקר: מסיים

 אחד צד בו מצב של הסופית ״התוצאה
 אינו שד,מובס - היא הובס והשני ניצח

 ה־ שני בין ושד,מתח שנוצח לרוב, משוכנע,
 כתוצאה פוחת, שאינו בלבד זו לא צדדים

מקודם.״ יותר גובר אף אלא ההתנגשות, מן

גרמניה
סד מו

ם לי ספו תי ה
 הסטודג־ על אמרו שנים חמש לפני כבר

 שפירא אברהם שאמר מה הגרמניים טים
עמיתי ויתר — הישראליים הסטודנטים על

■י"------------יי׳ זדי? נוער ״זה הם:
 קיצוני. שינוי במערב־גרמניה ניכר כיום
ה בחיי התמרד הדמוקראטי הגרמני הנוער

 לש ברצונם — אבותיו שקעו בהם אדישות
 התבו את — ובעיקר הנאצי העידן את כוח
שבעיקבותיו. סד,

ל ע ש״. ״גו פ  המתעורר הגרמני הנוער נ
יי־ האמריקאיים לסטודנטים בדומה מחדש,

)6 בענזוד (המשך

15*1 הזה העולם

 תפירתה, או חליפה בקנית כשמדובר
 יותר מתאים אריג אין כי ברור

מאסטר. דיאולן מפולגת
1 מאסטר דיאולו פולגת אריגי
\ האחרונה המילה הינם

 \ באיכות הן גברים, אריגי באופנת
\ הדוגמאות. ובמבחר הגוונים בשלל והן \

ת ב לו ש ל ת י ט ס ק ט ה ה ש די ח ר ה ת ביו
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