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גור? בעקבות אום
 הב והדמות התסריט כותב פונדה, את דוקא לראות מתפלא שאני רק הדיעות. לכל טוב סרט

זאת. שאמר צורה ובאותה אומר שהוא מה אומר בסרט,

 ובמצבים באנשים פוגשים הם ובדרכם ומייגע, ארוך המסע החיים. את מחפשים אנשים שני
 ש מושבת־היפיס והשקט. השלווה השלום, שורר שבה חווה ויפה, שקטה חוזה שונים. ממינים

 צ והסיפוק־העצמי שהסנוביזם מקומיים שוטרים והשקט. מהאושר בה אין אבל רב, בה והכמיהה
 ב ואשר האהבה, חסרה בו גס אשר זונות בית גיבורינו. כלפי חסרת־כל־הצדקה שיטנה בהם

 ש סיפוק לספק כדי בה שאין וסמים מין של אורגיה אהבת־אמת. לדעת הכמהה בנערה פוגשים
 והעו האמיתיים לצרכיהם עלוב וחיקוי וסילוף עיוות הוא נותן שהוא מה כל ושאר ממש,

האדם. של
מוות. — ולבסוף

 ס של אשליה לני יתן היותר לכל לספק. כדי בו אין האלוהים. את החסר העולם כזהו ואכן
 ס מבוי — וסוסו שקר, של עולם זהו האמיתיים. ובצרכינו לבבותינו בעומק לגעת בלא

מוות. כליון. יאוש.

 בבית־ד שנפטר הנדריקס, ג׳יימי את או ועזובה, אומללה שמתה מונרו, במרילין נזכר אם בין
 דרך אותה פרי שהוא — מסביבנו העולם אל אושנסתכל הרעלת־סמים, של כתוצאה לונדוני

ברור. הדבר בה, דוגלים שאנו
 נצ גורלו׳׳, בעקבות ״אדם סרט, באותו החיים אחרי ובחיפושיהם בדרכם השניים אל נצטרף באם

 לטהרו אמיתית, לשלוזה לאור, לחיים, המוליכה דרך אחרת, דרך יש אך קצרו. שהם את לקצור
 חיי־אמת. ושל אהבת־אמת של דרך מצרת, ישוע של דרכו המשיח. דרך אלוהים. של דרכו
 לו להיכנע, נדע שלא ועד החיים, את מאתנו שמונע זאת כל עצמנו על לקבל סירוב אותו זהו

החיים. את נדע לא אלוהים, בדרכי וללכת הרגילים, לדרך־חיינו עורף

 רמת־גן 2234 ת.ד.
ייענו מכתבים

ירובעל.

: דעה ו ה
 קו! עם אלו. בפירסומים שבועות מספר של הפסקה תהיה למילואים קריאה משום

!טובה שנה בנובמבר. 10״ב־ הבא הפרסום הסליחה.
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ביבתכם. בכתב תנ״ך למדו
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 ללימוד הישראלי בית־הספר
ירושלים בתכתובת, תנ״ד

 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורם כל
צרפתית. או אנגלית

״ן והשיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנה תנ אליך ישלחו ב
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