
 ליאורה לחתיכה. אלא המשונה, לקיר לא ? הזה לדבר יש? צווה איזו
 בנזיכד נוח ״שיותר חושבת למדעי־הרוח, מהפקולטה פרקש,

 לאוניברסיטה באה לא והיא בכלל, לכם חושבים אתם ומה רצינית, תלמידה היא סייס.״
כמובן. רוצה, היתה אילו יאחר. במקום חתן למצוא יכולה היתה היא ובכלל חופולוגיה, בשביל

והיא הוא
בכל כמו כאן, זה

ה האווירה למרות
 את עושים אקדמאית

בעולם. אחר מקום
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ב מיוחד יבוא
 סטודננויס שביל

ממנו, מרוצים

י יזה ** ופ  האוניבר־ שנת־הלמודים !י
 נשא הרקטור הה־הה! נפתחה. יטאית0 1\

 הסביר לעברית החוג וראש דיברי־פתיחה,
 להגיד. רצה הוא מה החדשים לסטודנטים

 קרית־האוניבר־ חזרה הברכות אחרי תיבף
 והדשא חדשים, לחיים הירושלמית סיטה

 היה הבניין־למדעי־הלא־חשוב־מה מול הירוק,
התיכות־שנה־ראשונה. מלא כבר

 שנערכה הראשונה, הבחינה של התוצאות
 מוסמכים מקורות אבל מזדעזעות, היו להן,

 לא שזה מסרו המזכירות־האקדמאית מחוגי
 הן השלישית השנה ״אחרי נורא. כל־כך

חכ יותר גם אבל מכוערות, יותר ■תהיינה
 האינפורמציה את שמסרה המזכירה מות.״

 פעם היתד, היא גם יודעת. הזאת החשובה
ה את סיימה מזמן ולא הראשונה, בשנה
המיסכנה. השלישית, שנה

★ ★ ★
אלגנטי מקיאבלי

ה, ן!*  למדע- בחוג לומדת למיטל, ליז
 לכם, תדעו המדינה,״ ״מדע המדינה. 2/

הספי היא זה את המדינה.״ של המדע ״זה
הראשון. בשעור כבר ללמוד קה

 בתורת- להרצאה הלכה היא אחר־כך
 שלא למי המישטרים,״ ״תורת המישטרים.

 באותה המישטרים.״ של התורה ״היא יודע,
 מישטר יש שבישראל אותה לימדו הרצאה

המש זה פרלמנטארי ושמישטר פרלמנטרי,
והפר פרלמנט, שיש ״מפני הכי־טוב, טר

 אחרי במדינה, חשוב הכי המוסד זה למנט
הממשלה.״

ה את טוב כל־כך זוכרת לא היא לא.
 לא היא ואם ,שרי־ר,ממשלה של שמות
 הביטחון, סגן־שר הוא פרס שמעון טועה
 למדו לא עוד הם כי בטוחה, לא היא אבל
זה. על

זד, את באיטליה. נולד מקיאבלי כן, הה,
 נורא־נורא הוגה־דעות היה ״והוא למדו. הם

 כל־כך זוכרת לא היא אבל אויש, חשוב.
 שזה לה נדמה אבל אמר, הוא מה טוב
הוא. זה שהמדינה שאמר הוא,

 היה 14ה־ לואי בטח! הה, ?14,־ד ״לואי
 א ה !״13ה־ לואי אחרי שבא הצרפתי המלך

 הוא כי חשובים, כל־כך דברים אמר לא
הוגה־דעות. ולא מלך, היה

מקיאבלי, שאמר, כמו אלגנטיות, שמלות
 לובשים שלה, אמא שהסבירה כמו לא, לא,
 באה היא בבוקר הערב. של בהרצאות רק
נוח!״ יותר ״זה והדוקים. צרים מכנסיים עם

!למקיאבלי למי?
★ ★ ★

זורם שהכד איך
 חושבת לפסיכולוגיה מהחוג דיה

בעו הכי־חשוב הדבר זה שפסיכולוגיה \
בפסיכו כי לחיים, חשוב נורא ״זה לם.

היא הזולת.״ את להבין איך לומדים לוגיה

! ו ו ו ה0הו ו אוננה תצוגת תארגןה
בירושלים באוניברסיטה הראשונה השנה

אופנת
א שנה
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 לה הסבירו ושם שעורים, בכמה כבר היתד,
 עכברים של התנהגות על דברים מיני כל

 אז דקה. מזכוכית העשויים בכלובים לבנים
ה את הבינה ונורא מוקסמת, ישבה היא

ידה. על שישב זולת
 שלומדים מפני חשוב, זה ״ופסיכולוגיה

 ואיך אותם, להבין ואיך ילדים, לגדל איך
לא? חשוב, נכון.״ חינוך להם להעניק
פסי יפים. בגדים ללבוש גם אוהבת היא

 האהבות שתי הם יפים ובגדים כולוגיה
 הרצאה לכל לביא מקפידה היא לכן שלה.

 ״כי גבוהות־עקב, ונעליים אלגנטית בשמלה
 בית־ לא ״זה לכם, שתדעו אוניברכיטד״״

תיכון!״ ספר
 הבחורה היא לפילוסופיה מהחוג דניאלה

 התל־אביבית באוניברסיטה. אלגנטית הכי
ה אל לירושלים, איתר, לקחה השחרחורת

 הדיז:־ המלתחה חצי את לפילוסופיה, חוג
שלה. גופית
 ״זה כי פילוסופיה ללמוד הלכה היא

 על אותה תשאלו ושלא לחיים.״ המון. נותן
 דווקא היא אבל למדה, לא היא כי שפינתה,

פילוסופים מיני כל עוד ועל עליו שמעה

 ומה־שמו־זה־ בוטיצ׳ילי הגל, כמו גדולים
 אהד פילוסוף על לה הסבירו והיום מיוון.

 שהכל שאמר היא־לא-זוכרת־בדיוק־את־שמו,
 עצמם, החיים את לה מזכיר נורא זה זורם.
וזורמים.״ וזורמים זורמים הם ״שגם

★ ★ ★
והיפה המפואר, הגדוד,

 להיס- מהחוג השחרחורת, ***ולה
ה, רי *טו  במי־יכיול־לנחש־ נורא מתעניינת /

 של יופי איזה היסטוריה! הה־הה, במה.
 שהיד; מה על לומדים הזמן ״כל מקצוע!

שנים. המון לפני פעם,
 כמו אנשים היו אחרת. היה הכל ״פעם

 מלחמת־ כמו ומלחמות וחניבעל, נפוליאון
 מלחמת־שלו־ לה שקוראים שלושים־השנה

 שלושים נמשכה שהיא מפני שים־השנה,
 שבע שנמשכה ומלחמת־שבע־השניס שנה,

 שנמשכה. הראשונה ומלחמת־העולם שנים,
הרא מלחמת־העולם נמשכה זמן כמה רגע,

 השם.״ לפי לדעת אי־אפשר זה את שונה?
בהיס־ גדולים אנשים הרבה כך כל היו

בו יבואו צדיקים
מעדיפות, הצדיקות העליזה.

 קרי בקצה שנמצא כמובן, לאדוני, בשער
 הצדיקים! אוי צדיקים, אבל הסטודנטים.

של המשונה הכיפה רקע על להצטלם לעומת־זאת,

 ת־האוניברסיטה,
 מעט כל־כך הם

במיב בית־הכנסת


