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 פעולת־ באמצעות גם אלא שהמציא,
 הציות האינסטינקטיבית, המשמעת הצוות,
הנכו המנוסה, או החזק למנהיג העיוור

 עת בכל עצמו את להקריב המוחלטת נות
 השבט על הגן חי, כך כולו. השבט למען

ממנו. חזקות חיות וצד
בהר קדמו האלה התכונות בל

 קיימים הם האנושי. למין בה
 אצל — הטבע של ולרוחבו לאורבו
יונ של ומגוונים שונים שבטים

 בעלי־חיים וציפורים. דגים קים,
 על מגינים בצוותא, מתגוננים אלה

 הנמלים) (כמו ויש טריטוריה,
נו למילחמות בצוותא היוצאים

ראות.
 עד אלה תכונות פיתח האנושי הקוף

 לעצמו המציא הוא היכולת. גבול לקצה
 רוח את לחזק כדי שבטית ודת שבטי אל

מוח תוקף השבטי לציווי ולהעניק השבט,
 ומנגינות־לכת, מדים המציא הוא לט.

גבו של פולחן ודרגות, צבאיות מיסגרות
ועיטורים. רה

לש כדי הדורות בכל דרוש היה זה כל
 החיות פני מול תחילה השבט, חיי על מור

 במאבק ולאחר־מכן המתחרים, והשבטים
ומדינות. לאומים עדות, בין

 רציונלי, הסכר לבל מעבר אבל
 כי לזכור עלינו ^שיהיה, בבל נבון

 אי- נולדו לא אלה אינסטינקטים
 הגיונית, החלטה בעיקבות פעם
 מאז האנושי המין את מלווים אלא

 הרכה לפני ונולדו קיומו, ראשית
 עכרו כנבבי שנים מאות-מיליוני

החי. של
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•־ם אוניב׳ ת״א אוניב׳
 02־523482 (רפואה) איתן 03־415673 (משפטים) נת׳

 02־226406 שניים)׳ןר דבורה 03־287441 רויכאל(פרסום)
 02־67539 (כלכלה) משה 03־871374 חנה(סתרוטיקה)

ש ב" אוניב' 03־623873 ת) ה" ז (ט מירי
057־73754 [השמל] יוסי חיפה אוניב׳

ן 04־83586 (כלכלה) שלמה ו י נ כ ט
תי 04־222763 (הנדסה) שלום 04-85667 (אדריכ׳) מ

 צה״ל במיצעד שהסתכלו ריס •>
סיג זה איך עצמם: את שאלו בוודאי ו

 | מע־ כה שנים תוך היהודים, לעצמם לו
 שבט של האלה התכונות כל את טות,
 היו שנים אלפי שבמשך אחרי — לוחם
לגמרי? להם זרים

 מעולם אחר מחקר לי מזכיר הדבר
 מין — הבונים שורצים בקנדה החיים.

 נחלים פני על סכרים המקימים מכרסמים,
ב מסויים במחוז ואילו בלעז). (ביברים

 מאות ומזה היצורים, אותם חיים צרפת
 הגיעו החוקרים סכרים. בנו לא בשנים

 קטנים מחוז באותו השבטים כי למסקנה,
האינסטינקט. נעלם כן ועל מדי,

דו צרפת ממשלת החלה האחרון בזמן
 ושמו־ חוקים באמצעות לבעלי־חיים, אגת

להת החלו הצרפתיים והבונים רות־טבע,
 החלו פתאום, לפתע ואז, במהירות. רבות

סכ לעצמם לבנות מחוז באותו הבונים
חב כמו בדיוק — הנחלים על־פני רים

ב רדום שהיה אינסטינקט, בקנדה. ריהם
 לתחייה, פשוט קם ללא־ספור, דורות משך

 — זאת הדרושים. הנתונים נוצרו כאשר
 לא והם אותם, הדריך לא שאיש למרות

מימיהם. כזה סכר ראו
 יחידה עם התקשרו לארץ, באו היהודים

 מדינה, הקרוייה ופוליטית טריטוריאלית
האינס כל בהם התעוררו לפתע, והנה,

מו על המגן הלוחם, השבט של טינקטים
 החיצוניים הסממנים כל עם יחד לדתו,

הצבאי. הפולחן של
הת אלא — התעוררו רק ולא
 חווייה של ובקיצוניות ככוח גבשו

ש כשעה ובלתי-משומשת, חדשה
 ושכעי-מילחמות ותיקים לאומים

לאבדם. התחילו ככר
הס הרבה זו לתופעה למצוא אפשר

 \ מתחת אך נכונים. כולם הגיוניים, ברים
 שהוא יותר, העמוק ההסבר יש לכולם

 העמוקים לרבדים והחודר בלתי-רציונלי,
 האישי הבלתי־מודע, עולמנו של ביותר

והקיבוצי.
 טבעי — טבעי תהליך שזהו מכיוון

הת ציון. לו להדביק טעם אין — מאוד
 השבטיות הצבאיות תחושותינו עוררות
 אינה כן ועל מהכחדה, אותנו הצילה
ביסודה. שלילית להיות יכולה

אינ להשאיר מאוד מסובן אולם
 כאלה אי־רציונליים סטינקטים

 ש■ חשש יש ההגיון. שליטת ללא
ה בפני ייכנע הקיבוצי הגיוננו
המסעירה. הומיה
 בנו מתחולל מה מבינים אנו כאשר

ני צה״ל, של במיצעד צופים אנו כאשר
 כדי בעצמנו לשלוט האפשרות בידינו תנת
העלו לרגשות נתמכר ולא נשתכר שלא
חתחתים. בדרך אותנו להוביל לים

 :אמרו כאשר חכמים, באמת היו ז״לינו
יצרו!״ את הכובש גיבורו ״איזהו
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כפל הפרס

ראשון סרס מינימום
150,000

עד ומצטבר
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המכירה בדוכגי פרטים
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