
במדינה
)38 מעמוד (המשך

 ממש בדירתו, שהתרחשה מסצנת־זזמיו סם
 ב־ נופל הוא שאין והחליט •עיניו, לנגד ״

 הציע כד משום מלכה. גבי מחברו קסמיו
 ניסח ושם לחדרו, עימו לבוא חי ליפה

ואותה. לבעול
 על התלוננו כוכבא וחברתה חי יפה

 ליום !נעצר סבן חולון. במ״שטרת המיקרה
 וכשחזר לחו״ל, :נסע אחר־כו ושוחרר. אחד
 לאתר הצליחה לא המישטרה מישפטו. החל
 בישיבה ולכן, חברתה את או המתלוננת את

הס נעשה בית־המישפט, של שלאחר־מכן
 האישום סעיף להגנה.1 התביעה בין כם

 מגונה ל״מעשה לאונס״ מ״ניסיזן הומר
ה כל לעוון. מפשע כלומר בכוח,״ שלא

— בכוח ושימוש לאלימות שנגעו פרטים
 סבן, הודה בכך מכתב־האישום. נמחקו —

אותו. הרשיע והשופט
״הת :'אולסקאר השופט קבע בגזר־דינו

 לנערה כי שבתיק, המעט מהחומר רשמתי
 מעשה בביצוע הנאשם מואשם שלגביה

אופן, בכל מבוטל... לא חלק — מגונה
 דורשת הציבור טובת כי לי נראה לא

 הנאשם ממש. למאסר הנאשם את לשלוח —
ש לי ונאמר כפיו, מיגיע ומתפרנס עובד י

מישפחה. ולהקים אשה לשאת עומד הוא

 הגדה בכיבוש להשתתף יכולים חם
 לסגת החרמון, על בהסתערות או המערבית

 תעלת־סואץ את החוצים המצרים מפני
 התעלה את שרון אריק עם יחד לצלוח או

האפריקאית. ליבשת
 עבור יקבלו לא אומנם הם עיטורים

 לעומת אבל אלה, במילחמות השתתפותם
 הריגה של סכנה להם נשקפת לא גם זאת

פציעה. או
 ירצו בדיוק ישראליים כמה לשער קשה
האמ אבל מחדש. אלה מילחמות לחיות

 בהתלהבות בינתיים זאת עושים ריקאים
גדולה.

 חברה להם מעניקה לכד ההזדמנות את
 זהו מישחקי־מילחמה. לייצור אמריקאית

 בארצות־הברית. מאד פופולארי תחביב
 כאנד מישחקי-המילחמה משמשים למעשה

 מישחק מאשר יותר לימודי צעי־עזר
הקר את באמצעותם לשחזר ניתן בידורי.

 וללמוד בהיסטוריה, ביותר המפורסמים בות
 מקריאה ולא מישחק כדי תוך מהלכיהן את

בילבד.
 כוללים מישחקי־המילחמה לשווא. לא

 מדוייקת מפה מופיעה שעליו קרטון לוח
כלי מאות כמה באמצעות שדה־הקרב. של

!
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האמריקאי במישחק־המילחמה ויום־הביפורים ששת־הימים מילחמות
ההיצע על עולה הביקוש
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 מטיל אני תמותת... אינן המיקרה נסיבות
 על-תנאי מאסר חודשי שישה הנאשם על

— בנוסף דומה. עבירה על שנתיים, למשך
 של 'תשלומים בשני לירות 2000 של קנם

 אמור התשלומים את אחד.״ כל לירות אלף !
חודשים. שלושה במשד להשליש סבן

 תל־אביב מחוז פרקליטות מאנשי אחד י1
 הפטיר: גזר-הדין, השמעת בעת ישנכח ן
 אני — בפשע להילחם מתכוונים כד ״אם ׳־

מהמערכה.״ עורק

מישחקים
אותה שחקו

 — נלחמים והעדביס הישראלים
 מזה עושים והאמריקאים

מישחקים
 אזרחים בוודאי יש היום של בישראל

 מיל- את שהחמיצו על המצטערים רבים
 אם יום־הכיפורים, או ששת־הימים חמות
 מן שנעדרו או מדי, צעירים שהיו משום
 היום יכולים אלה התקופות. באותן הארץ

 שלהם. החוויות במיטען החסר את להשלים
 תישעה או שמונה של הפעוט הסכום תמורת

 מחדש לחוות יכולים הם למילחמה, דולר
 בה נטלו כאילו ממש — אירועיה את

חלק.

 בתקופה מקובלים שהיו מקרטון, מילחמה
 לוח-הוראות ובעזרת הקרב, נערד שבה

 היסטוריים, נתונים על המסתמד מדוייק
 הקרבות מהלכי את המשחקים משחזרים

ביותר. המשמעותיים
 מישחקי- המייצרת האמריקאית החברה
 כמה לשוק כה עד הוציאה אלה מילחמה
 — מגידו מקרב החל מישחקים, עשרות
 על־פי שנערך הראשון הקרב הנחשב

 במילחמות־העולם וכלה — תורת־מילחמה
הגדולות.
 ההיצע על עולה הביקוש כי הסתבר

 ומשום לספק, מסוגלת ההיסטוריה שהיתה
 מישחקי את גם לשוק היצרנים הוציאו כד

 למשל, כד, להתרחש. העתידות המילחמות
 השלישית מילחמת־העולם את לרכוש ניתן

 בכלי-נשק עדיין הנערכת ההיפותטית
 המאה מילחמת את או קונוונציונאליים,

בינכוכביים. כוחות בין הנערכת — 25זד
 הבאות המילחמות ממתכני שחסר מי

 הישראלים היו נוספות, להמצאות מאמץ
 מישחקי- של האחרונים הלהיטים והערבים.
 ששת- מילחמות הם האמריקאים המילחמה

 למכירה המוצעים ויום־הכיפורים, הימים
 כמו בדיוק מיסחריות, מודעות באמצעות

ויבראטורים. או עתיקים רהיטים
 שמילחמות כד על לומר יוכלו ציניקאים

 לשווא: היו לא בכל־זאת ערב—ישראל
 עצם עד שעשועים לאמריקאים מספקות הן

הזה. היום
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 : בגימטריה .13 ; שמא .11 ;פרי־בטן .10
 .16 ;פרוסה .15 ;סוף בלי ודי .14 ; 18

 ;ריקבון .20 ; באנגלית כן, .18 ;מעון
 מילת־ .22 ;יהלומים לוטשים שם .21

;שיתקי .24 ;(הפור) ברירה  מבלה .25 !
 ;עמוק גיאולוגי שקע .26 ;הלילה את
 ;פיר .31 ;בושם מין .30 ;נתיב .28
 .35 ;מבלי־העבודה .34 ;כף־אשפה .32

4; הודיה .39 ; סיום .38 ; מפחד  ערימת־ .1
 בתורת מונח .43 ; ללא .42 ; קטנה אבנים
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