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כפועל האחרון ומפקדו גדול סטרטור

 החייל מן יריה). לכל תופקודות תנועי 31( ביותר
 היד. כוחו כל להיפך, מחשבה. כל נדרשה לא הבודד

 ש־ ומאולפת׳ מטומטמת אילמת, מכונה שהיה בזה
 הקצין, של פקודתו את הכרה ללא כאילו "מילאה
השלופה. החרב כשבידו לפניו, צעדים כמה שצעד
 החדיש בקרב בשדה־הקרב. דברים כמה קרו מאז
 בשוחה לבדו בשדה־הקרב, בודד כמעט הוא החייל

 ביחידות ביותר, הטוב במקרה פועל, הוא מופגזת.
ה לאש מטרה להוות לא כדי מאד, מפוזרות זעירות,

 רע. לחייל המטומטם החייל היה אלה בתנאים אויב.
 בעל־ החייל אלא היה לא שוב בקרב הטוב החייל

מפו עצמית ביוזמה המחונן ובעל־המחשבד״ ההכרה
 שכבודו כדי מספקת במידה עצמו את והמכבד תחת,

 כמעט כשהוא גם התופת, באש יחזיקו הזה העצמי
לבדו.

המסו את קיבלו העולם בכל הצבאיים חוגי־הדעות
 ממנה להיפטר אפשר כיצד הירהרו המאובנת, רת

 המופרז, תייגול־המסדר — בה שדבק מה ומכל
להפ כדי החייל את ״לשבור״ שבאו והנוהג המשטר

מפקדו. בידי נטול־רוח כלי כו
ב גילה הפלמ״ח הצבאית. אכן־החכמים

הצבאית. אבן־החכמים את מקרה
 הדגש את לשים נאלץ לכן — קטן צבא היה הוא

הקטנה. היחידה ועל הבודד הלוחם על

 לכן — המשטרה בכוח אנשים לגייס יכול לא הוא
 העצמי הכבוד את פיתח ההכרה, ואל המצפון אל פנה
אותו. ״לשבור״ במקום האדם, את טיפח החייל, של

 ובית־הסוהר הפחד בכוח לשלוט יכלו לא מפקדיו
 בכוח לשלוט לטוראיהם, חברים להיות חונכו לכן —

 את עצמם בקרב לטפח האישית, והדוגמה ההסברה
והמלהיבה. המדריכה האישיות

 התנוונות. של נוראה סכנה צפונה צבא־קבע בכל
 היוצרת, העבודה מן ניתוקו בקסרקט, הסתגרותו

 עלולים כל־ימי־החיים, של למקצוע הקצונה הפיכת
 היה הפלמ״ח אולם ומסוכן. עקר למיליטריזם לגרום

 לא הלאומיים במוסדות מתנגדיו אמצעים. וחסר עני
 כמה לכלכלת דרוש שהיה התקציב את לו הקציבו

 הפלמ׳׳ח, נאלץ לכן האומה. חשבוז על איש מאות
 עשה תחילה נפשו. את למלט כדי לעבוד כורחו, בעל
מהפ תגלית שגילה נכח לפתע אך באי־רצון. זאת

הח של רמתו את העלתה היוצרת העבודה : כנית
מתקו הפחיתה היא ממנה. 'לגרוע במקום כחייל, ייל
וה הפרט לאישיות הוסיפה היא אך האימונים, פת

חברה.

 מלחמת־ כשפרצה משלוח־יד. לא שליחות,
 שליחותו את למלא מוכן הפלמ״ח היה העצמאות,

 הקטן הגרעין את רק לאומה נתן לא הוא ההיסטורית.
)14 בעמוד (וזמשן

 תל־ איש כהו. (״הג׳ינג׳י״) ירוחם
 סיקח ממולח, אלון, של שלישו אביב,
גדיד. אומץ־לב הכריות, על וחביב
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 על שסקר הדרום, חזית מטה הדגל. את מניפים לאילת, הגיעו הפלמ״ח אנשי המסיימת: התמונה
אלץ. י של להתפטרותו עד העיקריים כחותיו את כתוכו ריכז הפלמ״ח, מטה של המשך מעין היה הפעולה,


