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בהקדם. אותו

במדינה
)24 מעמוד (המשך
 תעלת־ של שבחיה את מנע עליו, הטובה

להע ממשלת־מצרים תוכניות ואת סואץ
ה המים לנתיב ולהפכה להרחיבה מיקה׳

בעולם. ביותר העמוס מלאכותי
 התערב לו," מפריע שאני על לי ״סלח
 משהו שמעתי לא ״האם האורח, בדבריו

 האחרון?״ בזמן סגורה שהתעלה כך על
 ״בגלל מעט, שנבוך המצרי השיב ״כן,״
 לאחרונה.״ פועלת אינה היא זמניים קשיים

המב ביקש אחר־כך למזכרת. גלויות
הביתן מנהל מהתערוכה. למזכרת גלויות קר

ה״לייף(״ כשער בן־חנן
שנים שלוש אחרי

צבעו גלויות של ערימה לו נתן המצרי
 תאריך של חותמת ועליהם ממצריים ניות

 אחר־כך .1970 ביוני 5ה־ בביתן: הביקור
האורחים. בספר לחתום מהאורח ביקש

ה מנהל עיין כמבוקש, האורח כשעשה
 כתוב היה ונדהם. בספר שכתב במה ביתן
 לישראל.״ ההגנה צבא בן־חנן, ״מייג׳ור שם:

 המנהל. צעק הגלויות,״ את מייד ״תחזיר
 השיב במתנה," אותם לי נתת אתה .״אבל

האורח. לו
 המצרי. רתח להם?״ זקוק אתה ימה ״לשם
 השיב במצרים,״ אהיה אני אחד ״יום
 אסע שלום, יהיה ״אם הישראלי, האורח
 קרוב המלחמה, תימשך אם אצלכם. לבקר

 לנוף.״ להתרגל ברצוני אבקר. שגם לוודאי
 המצרי הביתן מנהל של ותדהמתו יתכן

 שבעתיים, גדולה היתד׳ אוסאקה בתערוכת
 כאיש, הישראלי מבקרו את זיהה לוא

 הופיעה לכן קודם שנים שלוש שבדיוק
 לייך האמריקאי השבועון שער על תמונתו

 ששת־ במלחמת צה״ל לנצחון שהוקדש
הרא הישראלי כחייל שם, ושזוהה הימים,

סואץ. תעלת במי שטבל שון

רישת
חושבים מה

הצנחנים?
היש העתונות הקדישה שנה, בכל כמו
 ור־ מאמרים ביום־הצנחן, השנה, גם ראלית

חני ״חוד המכונה חיל לאותו שימות־הלל
 הכתבות מבול מתוך אולם צה״ל.״ של תו

ה את ולרומם לפאר שנועדו השיגרתיות,
 אחת רשימה בלטה צה״ל, שבחילות קשוח

השיגרה. מן שחרגה
 במילואים צנחנים איש עם ראיון זה היה

 על של השבועי המוסף בחותם, שהתפרסם
 המרואיין, צנחן. סתם זה היה לא המשמר.

 השומר־ קיבוץ מזכיר ),35( ארליכמן חגי
 הצנחנים, מוותיקי הוא עין־שמר, הצעיר

 ואחת החיל של הישנה מהגוארדיה קצין
 בכינויו שהתפרסם בו, הבולטות הדמויות

האדום״. ״חגי
 חגי יצא אדליסט, לרן שהעניק בראיון
 השוררות מוסכמות כמה לנפץ ארליכמן
 אמר, ״לפי־דעתי,״ הצנחנים. על בציבור
תר במיעוט. אצלנו היו הערבים," ״זוללי

 היה בצנחנים שעשיתי ראשון דבר אה:
 קיבוצניקים. רובה שהיתר, בפלוגה להדריך
 פורמלית־פלמ״חני- בלתי אוירה שם שררה
 חברה של וגדל שהלך אחוז והיה קית,

 של שלימות מושבות הצעיר, מהשומר
 ,ער־ אומרים היו מרחביה, עין־שמר, שריד,

 היתד, זו חיצוני. היה זה אבל — בושים,
 דם הרבה הכי שהקיזה חושב, אני פלוגה,
בצ״ל.״
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