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 כתבות שתי פורסמו ,2126 הזה״ ״העולם בגיליון
 — לחייל ביחס בטרטורים בצה״ל, במישמעת הדנות

 של וההשפעה הקשר בשאלת השאר, בין העוסקות,
אלה. כל על כובע חבישת חובת

 על ״הבירבור עמידרור בנימין של פרי־עטו האחת,
 ו- טירטור ״על אבנרי אודי של והשנייה הטירטור״,
טימטום״.
 אן — לנושא בגישתי אובייקטיווי אינני אומנם

 של להשגותיו אבנרי אורי של תשובתו כי לי נראה
 הכלל כאן שחל — וממצה מבריקה כה עמידרור בנימין

 מיספר להוסיף מעז אני זאת, עם גורע״. המוסיף ״כל
 כמה הנכון באור להעמיד כדי בעיקר — משלי הערות

 בנימין של בכתבתו המובאות והדוגמות ההשגות מן
עמידרור•
 והן אישית היכרות הן עמידרור את הכרתי לא אילו

 בעיניו כי למסקנה מגיע הייתי — החריפים מניתוחיו
 לכתבתו גוייסו לא ומה מי לכובע. כבסיס הראש משמש

 והשפעתה הכובע חבישת של החיוניות את להוכיח כדי
 למישמעת לניצחונות, שלה והקשר הצבאות על הברוכה
בחייל. נאה ולטיפול

 ארה״ב רוסיה, גרמניה, מצבאות דוגמות הביא בנימין
 בו״גוריון אף נמצא ויזואלית הוכחה ולצורך — ואנגליה

 מפורסמת שבלוריתו לי נראה כי (אם טמבל כובע חובש
יותר...)

 למישמעת. תודות ניצחו הרוסים כי למדים נמצאנו
 היטב לחמו האוסטרלים כי עמידרור הודה אומנם
 היוצא-מן- בחזקת זה אן — החיצוני הבלאגן למרות
 לדיעו- אי־חסכמתו בשל הכלל. את להוכיח הבא הכלל

 בתואר הקודם הרמטכ״ל התכבד — עמידרור של תיו
 שלא פנים המזל האיר ולפלמ״ח חסר־הבנה״, או ״בור
 יורים היו אלה כי — הרוסים הפרטיזנים עם נפגש

המישמעת. חוסר בשל באנשיו
 שלא שימחתו את עמידרור הביע אישית, לגבי,

ב פגשתים... אילו כי מיכנסיים, ללא חיילים פגשתי
 כזה מראה כי אותו להרגיע עלי לפחות הזאת נקודה

ל אותי משכנע היה ולא — מחד אותי מגרה היה לא

מאידך. מכנסיים לבישת חובת על ויתור על המליץ
 דוגמות לעמידרור כבר לו היו — להודות ועלי

 שלו התיזות את להוכיח כדי ספור, לאין יותר טובות
 הכללי שהגיוס חושד כמעט ואני — אחרות בכתבות

 ומעליבות פוגעות ולפעמים רלוואנטיות לא דוגמות של
משכנעים. לא-כל-כך שנימוקיו מכך נובע בכתבתו,

בנושא. מהשגותי כמה להביע לעצמי ארשה
 דבר של בסופו פרופורציה. על נשמור אנא — ראשית

 צה״ל, של כוחו בבניין איזון יש אם דנים אנו אין
 מנסים או גורליות מערכות בניתוח עוסקים ואיננו
 כובע״. ״למה על רק מדברים אנו לקחים. מהן להפיק

 חילוקי- — המישמעת של חשיבותה על ויכוח אין
 חבישת חובת ללא להשיגה ניתן לא אם הם הדיעות
הכובע.

■ 1■ ■!
 בצה״ל, זמנים היו אך — צעיר אתה — בנימין

 אנשי של ש״המילחמה״ המוקדמות, החמישים בשנות
 וחובת — לעניבה מסביב התרכזה החיצונית המישמעת

 שעקב שחששו היו אז וגם — בוטלה עניבה ענידת
* הבאים... במיבחנים נעמוד לא כך

 מודע ואני — החייל של בהופעתו מזלזל אינני
על לשמור ניתן לא האם :היא השאלה לחשיבותה.

לכותפת. מתחת תקוע הכובע כאשר גם הופעה
 הרוסי בצבא מישמעת לגבי דיעה להביע אוכל לא

 עד נסוגו הרוסים כי לי נראה אך — הגרמני או
 בגילוי- המילחמה את שהתחילו משום לא סטלינגרד

 מאז ברלין עד והגיעו למיתקפת״נגד עברו ולא — ראש
כובע... חובשים החלו

 הכובע, בגלל לא טוב לחמו האמריקאים והמארינס
 ה- האימון בגלל מתנדבים, היותם עובדת בגלל אלא

 רוח בגלל הגיוס, לפני הקפדני המיון בגלל מצויין,
 משוחררים המפקדים היות ובגלל החייל וגאוות היחידה
הנוקשים. המחשבה מדפוסי

 בסיפרות ממני יותר לאין־ערוך מצוי אתה — בנימין
— אחד יתרון לי יש שהבאת בדוגמות אבל — צבאית

 אני עליו. קראתי ולא — הבריטי בצבא שרתתי אני
 שהיה ה״דיסטאנס״ — העצום הפער על להעיד יכול
 האמריקאי מהצבא להבדיל — לחוגרים קצינים בין

 האמריקאית החמישית בארמיה בריטית ביחידה (שרתתי
באיטליה). מק-קלארק גנרל של

 מאשר יותר הרבה אנושי שלנו הצבא — לי האמן
ה מילחמת-העולם שבתקופת מזה (לפחות הבריטי
ל המפקד ודאגת למפקדו שלנו חייל גישת שנייה).
)32 בעמוד (המשך החייל של האישיות בעיותיו

ס <מ־ל> תח־אליר ח נ י ב פ ה ל
 אכ׳א־פרט ראש בשעתו היה להב, (חיל.) תת־אלוף

 שירותי כמנכ״ל מכהן הוא כיוס צה״ל. ודובר בצה״ל
תל־אביב. עיריית

הזח ״חשנס שחס
חבר■□ ני ש היו היה

 ששת־הימים, מילחמת אחרי המצאנו הגנרלים את
 ישראל שמלכות בזמן האימפריה, של הזוהר בתקופת
 מל״ היו אלה גבולותיה. של במכסימום היתה שלישית

ל פרטי גנרל היה מאיתנו אחד לכל המגינים. אכינו
 משופעות איטליה ערי בעוד יותר, ולפעמים הערצה

 שהונצח העיר, מגן — הקונדוטיירה —י בפיסלי״הגנרלים
 ה- היו המילחמות שבין שבימים (מספרים סוס על

 לנפשם ויורדים העיר בחיי מדי מתערבים קונדוטייראס
המיסים. משלמי האזרחים של

 לכבוד ומישתה חג לימי וקראו הערים זקני הלכו
 היו ושביעה שמחה של בעיצומה ואז, הקונדיטיירה

 סוס, על פיסלו, את מציבים ומייד אותו מרעילים
מרוצים...) היו וכולם העיר, במרכז

 שמייד וגנרלים־מיל. בגנרלים משופעים שחיינו הרי
 בתיאוריה, לפחות קיימת, אם מומחים־לכל־דבר. הופכים

 אין הרי מוניטרית, אינפלציה על להתגבר כיצד עצה
 מומחים הופכים שמייד גנרלים. של אינפלציה נגד עצה
באו. זה-עתה שאליו שטח בכל

 המוני- המדיניים, לחיינו בכמויות חדרו שמאז דומה
 האלמג- האינטליגנציה רמת ירדה והכלכליים, פויים.צי

 בצד אמיתית־בפרוטה מרובעת גייה
 חושב שלא ומי זס״חוקנו,

דפי- השמאלנית, ןמאפיה

 ממישפחת
 מסוכן בר

ו־ ית2
ןיפן

 אולי מזמן. נשכחה ליברל של ההגדרה שגם דומה
 בשנות הליברליזם שהוגדר כפי ולהגדיר, לחזור כדאי

הוא ״הליברליזם :אי־גסט אורטגה על-ידי העשרים
החבר הסמכות שלפיו מדיניות זכויות של עיקרון אותו
 ומבקשת עצמה את מגבילה כל-יכולה, היותה חרף תית,

 לאלה גם — חשבונה על אפילו — במדינה מקום לשריין
כמו :כלומר כמוה, חשים ואינם חושבים שאינם

 — חשוב הליברליזם הרוב. ביותר, החזקה הקבוצה
 :נדיבות של המעולה הצורה הוא — היום זאת לזכור

 העיקרון שזהו ומכאן למעטים, הרוב שמעניק הזכות היא
 כוכב־הלכת פני על אי־פעם עליו שהוכרז ביותר הנאצל

 — אויבי עם בצוותא לחיות רצון על מכריז הוא הזה.
חלש״. שהוא אוייב עם :על״כן יתר ואף

 נראה. גם זה וכך לגח״ל, הליברלים עברו מאז ״אך
 עם ראיון קורא אני 1978 ביוני 2מה־ ״הארץ״ במוסף

 כיפה- ללא מיסטיקה, ללא גנרל משוחרר-טרי, גנרל עוד
 ובצרות-אופקיו. בראייתו מפחיד פחות לא אך סרוגה
 חד-וחלק. השמד הקורא פרפקציוניסט, טכנוקרט, קפדן,

 הבדל למצוא ומתקשה הראיון, את וקורא חוזר אני
 גנרל ושל הזה הגנרל של השקפת־העולם בין מהותי,

אחר. הוטנטוטי צ׳יף או דאדא אמין אידי
 יפיפות־הנפש כל את שנשכח הנכבד האלוף ומציע

 ניתן שלא מה וכל מותנינו שנשנס (שמאל), הדקאדנטית
 שכאלה עם מיטרד, הם שכנינו כי בכוח. ניקח פשוט לנו,
 כולו העולם ממילא בדו־קיום. תוחלת ואין להדיין אין

 לא להיבהל. שלא על-מנת חזקים מוספיק אנו נגדנו.
 בנים יפלו אם תחרבנה, ערינו אם הקיצין. כל כלו

 הרוחניים וכוחתינו מעיינינו כל את תבכינה, ואמהות
 נצליח ואולי יעיל, בג׳נוסייד סביב נשקיע והפיסיים

 את ונצנן פצצת״אטום כזורקי להסטוריה להיכנס נו ״"
הסעודי. הנפט הדלקת על-ידי ,ם

 בדירה כחולים משמים ולהינות לחיות סתם לנו
 מ״רי 6,400 בת בחורבה למות כשאפשר מ״ר

 תרבות אהבה, ללא מצדה שוב זוהרת. ;נטיבה
כש־ ,דמוגראפי ואיזון הרס לעומת הם

 נותנים אין אשר ואת !לצידנו והמדע
 פעם עמד חניבעל גם !אנחנו כאלה ים.

 לא השלישית הפונית המילחמה אחרי
תילה. על תגה

 ההיסטוריה מוחותיה. חושבים שכך ה
 של וביצועים הרות״אסון תוכניות מלאים

ושאר־רוח חסרי־מעוף רבי-ביטחון ים,

ה (מפקד ;מנשטיין
״ניצחונות לספר ת ",

 לידל- שאמר את מצטט !)לשם לב (שימו אבודים״
ה מילחמת״העולם של הגרמנים ״הגנרלים :הארט
 להיות יכולים היו הם שבמיקצועם. המעולים היו שנייה
 והבנתם יותר רחבים היו אופקיהם אילו יותר טובים

 היו חדלים לפילוסופים. היו אילו אך יותר. עמוקה
חיילים.״ להיות

ניצ הפכו מדוע פון־מנשטיין מנתח סיפרו בהמשך
מדי שדווקא דומה במציאות. למפלה תיאורטיים חונות
 היו קיסר ויוליוס אפריקאנוס כסקיפיו גדולים נאים

 רחבי- כלומר הפילוסופיה, אל בדרך חיילים אותם
אופקים.

 לי מזכיר דווקא פלד בני מהם... אחד אינו פלד בני
 ופרפקציה שלמות לידי שהביא זה קרדיגאן, הלורד את
 פרפק־ קשוח, טכנוקרט הקלה. הפרשים בריגאדת את

 עי ציווה הרבה בעיקשותו אשר לרגוז ונוח ציוניסט
 הרוסיב את נועזות בהתקפות-מצח ולתקוף לחזור פרשיו
 באוקטוב! 25 קרים, (חצי־האי באלאקלאווה בקרב
 ה לרוסים הקרב, ואת מפרשיו 40$כ״ ואיבד ),1854

ממנו. נחותים
בוסקה הצרפתי הגנרל באירוניה. אולי אמר, על-כך
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מילחמה״). לא זאת אבל נפלא, (״זה

 ולגנרליו בכלל ישראל לעם להזכיר ברצוני לסיום
 ביו! 25ה־ בליל נגמרה האינדיאנים ציד שעונת בפרט,
 כאש ארה״ב, בדאקוטה, הורן ביג ליטל נהר ליד ,1876

 ע קוסטר ארמסטרונג ג׳ורג׳ הבריגאדיר־גנרל הושמד
שרי אחד סוס אן אינדיאני, למארב נפל כאשר גדודו,
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