
שני) (חלק אמר שאלוהים מה
 דברים־לענין ועשרים המאה דור אל לדבר מסוגל איננו כבר שהתנ״ך החושבים יש

 אינני אני תורת־סיני. דור של מאלו כל־כך שונים שלנו והנסיבות שהתנאים משום
 בהמשך הדברות״. ״עשרת לנושא פרסומים מספר אקדיש ועל־כן אלו, על נמנה

שים דווקא דבק אינני שאני יתגלה־לעין הדברים  עלינו המקובלים המסורתיים בפירו
ענין חדשה מחשבה יעודד זה דבר כי היא תקוותי אבל דורות, מזה  בספרי חדש ו

 מכריז עליו האלוהים של בהדרו להכיר מי יבוא בכך ואולי הזה, הנהדר הספרים
במשיח. בעדנו שעשה ובתפארת־המעשה הספר,

★ ★ ★
).1 כ׳, (שמות האלה״ הדברים כל את אלוהים ״וידבר
 התערב ממש זה אלוהים וכי אלוהים, יש כי העובדה על מעט חשבנו שעבר בשבוע

 הדבריק כל ״את אלוהים,דיבר ובכן, אמר? הוא מה אבל, ודיבר. האנושית בהיסטוריה
 נשמר הזה הכתוב פנימה. נשתרבבה שאיך־שהוא אחת מילה אפילו כאן אין האלה״.

 בהיסטוריה במעט רק שמתמצא מי כל ממש מפליא שהדבר עד־כדי רבה כה בקפדנות
 כי בבטחון לומר אנו יכולים ולכן נס. אפילו פלא. ממש עתיקים. כתבי־יד של

חיים. אלוהים דברי הם שלפנינו האלה״ הדברים ״כל
 אותם, אמר הוא האלה. הדברים את דיכר אלוהים משה. של פירושים לא גם הם
שעבר. בשבוע בקצרה עמדנו כבר זאת על אבל

 שמות, ספר של כ׳ בפרק כאן, לנו המוגשים האלה״, הדברים ״את ? אמר ומה
השאר. בין

 והוא לחייו, משמעות למצוא מנסה האדם אמונה. אחרי ברדיפה אחוז היום העולם
 אלא משמעות בעל להיות יכול איננו יחסי קיום לו שיש ששום־דבר בבירור יודע
 היה לא באם משמעות כל חסר למשל, ״מטר״, המונח כלשהו. מוחלט לקיום ביחס
 מוחלטת כדרך המשמש בצרפת, מטיל־זהב אותו של קיומו לבדו. מהמונח יותר קיים
 ערכו את לו שנותן הוא בידנו, מחזיקים שאנו מטר לאותו המחייב קנה־המידה את

 ״מטר״. בשם גדלים מיני לכל לקרוא אדם כל היה יכול אחרת המעשית. ומשמעותו
 הביטלס הלכו לכן לאלוהים. — למושלם לנצחי, ביחס אלא משמעות חסר האדם אכן,

סמים. לירי טימותי לוקח ולכן בתל־אביב, הגורו אל אנשים נוהרים ולכן להודו,

 אלוהים אלוהים. דברי את לנו להביא יבולים אינם ודומיהם אלו כל אבל
 ו־ כתובים נביאים, בתורה, במקרא: לנו ניתן אמר שהוא מה אבל כן, אמנם דיבר,

 קנה־מידה נמצא כאן רק אלוהים. דברי את נמצא כאן, ורק כאן, החדשה. הברית
 ב״עשרת שנתחיל וטוב בו. ללכת שעלינו הנכון הכוון את נמצא כאן רק לחיינו.

הדברות״.
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 בהדרכה חדש מימד
איפור תכשירי ופרסום

 בימים מציגה רובינשטיין הלנה חב׳
 בעזרת שלה האיפור תכשירי את אלו

 ז^ססזגזנזש^ הנקרא חדש מכשיר
 זו אחר בזו המציג תאורה מתקן זהו

 זה מכשיר צבעוניות. שקופיות
פרסום, במכשיר כעולם נפוץ
 בשטח נוסף לשימוש זוכה הוא בארץ

 האיפור. תהליכי של ההדרכה
ה תכשירי את מציגות השקופיות

 אחר שלב בהם השימוש ואופן איפור
 הסבר ניתן כל־בו בתי במספר שלב.
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 שעשינו. מה עשינו מדוע השבוע שאל העולם כל
המליצה. לתפארת אלה במילים משתמש איני — העולם״ ״כל

אצלנו. היה שמקורן בידיעות השבוע עסקו העולם כל עיתוני כי
 חלקו הזכרת תוך חוסיין־אלון, בפגישת דש שלא בעולם עיתון כימעט היה לא

זו. פרשה בהעלאת בכנסת אבנרי אורי של
 שראתה דיין״, ״מיסמך פרשת את הזכירו השונות בארצות רבים ועיתונים

המסויים. השבועון עמודי מעל אור
השבועון כולם על עלה הומור. של תת־הכרתית נימה הרציני בדיווח היה פעם לא
טייס.

ד״ן בשרות אבנו■
שנה. 20 מזה אותנו מחרים שטייס סוד זה אץ
ועורכיו. הזה העולם על אי־פעם, כתב, שלא המערבי בעולם חשוב עתון אין

 בחירתו אחרי אבנרי, לאורי שלם עמוד פעם הקדיש ניוזוויק, טייס, של מתחרהו
חופש־השבת. בהפגנות הכביש על וגרירתו לכנסת

 פגישה ביקשו פעם ולא אחדות, פעמים אבנרי את ריאיינו כתביו טיים. כן לא
ארוך סיפור השבועון. לעמודי עלינו אחת מילה אף חדרה לא מעולם אך עימו.

 במערכת אז שהתפוצצו הפצצות בעיקבות ,1955ב־ השבועון כתבת ששיגרה
הודפס. לא פשוט — בכנסת כך על והוויכוח ״חושיסטאן״) על המערכה (בשיא
אבנרי, אורי של מאמרים כמה והדפים הזמין לייף, טייס, של שעתון־האח בעוד
תעלומה. בגדר טייס של יחסו נשאר
 ובצורה פעמיים, אותנו להזכיר טייס הואיל שעבר בשבוע אחד בסיפור הנה אך

ביותר. המוזרה
ציוני ש״חבר־כנסת אומר הוא אלון־חוסיין. בפגישת דן הסיפור חי פ  (שאין או

שבוע טען כאשר הממשלה את הדהים שם) לו ת על ששמע בכנסת שעבר ב  שיחו
 נמחקה שאלתו הישראלי. לפרלמנט אינפורמציה שתימסר ודרש חוסיין־אלון,

כך.״ על לדווח לעיתונאים להרשות סירב והצנזור הכנסת, מפרוטוקול
שים ״היו טייס: מוסיף וכאן מכיו על־ידי אורגנה שהשאלה ניחו שר־ של תו

 במפלגת- הפנימיות בבחירות אלון עם במאבק הנמצא דיין,״ משה הביטחון
העבודה.

ארון בשחת אבנו׳ ^
ה בהמשך דיין. לטובת פעל שאבנרי בטענה מסתפק אינו ״טייס״ אבל ת ו  א

ואומר: דייך ״מיסמך על גם מספר הוא כתבה
ם להופיע התחילו דיין על ביקורת שמתחו ״מאמרים תוני  בישראל, החשובים בעי

ם באה שההשראה בטוח כמעט שעבר. בשבוע  במפלגת־ אנטי־דייניינז ממנהיגי
ביו כל לא ףעבודה. עון העבודה. מפלגת בצמרת מקובצים דיין של אוי שבו  ה

סיון בדבר מיסמך שהכילה ביותר, חשודה כתבה לפני־כן פירסס הזה ,העולם  לגייס נ
ין את י תו ארצות־הברית... של לביון המרכזי המוסד לשורות 1959ב־ ז  גליון באו
ס׳ ,סדר־היום את לשבח שציינה אחרת כתבה הופיעה הזה העולם של  של העמו

אלון.״

הזכיר רא עיתון שום ^
ה קנ ס מ ת ה ש ק ב ת מ  תומכי־ הנחיות פי על בכנסת פעל אבנרי אורי נ ה

 פי על הזה בהעולם דיין״ ״מיסמך את פירסם והוא לאלון, להזיק שביקשו דיין,
לדיין. להזיק כדי אלון, הנחיות

ו שהמדובר כתבה באותה טייס הסתיר לולא — גיחוך מעורר היה זה ת ו א  ב
עצמו. איש

פרוזאית. יותר הרבה כמובן, היא, האמת
 דרש ולא אלון־חוסיין, לפגישת ביחס שאלה שום בכנסת שאל לא כלל אבנרי

 אישיות עם שעבר בשבוע ״נפגש אלון שיגאל אגב דרך הזכיר רק הוא מידע. שום
האיש. מי לומר מבלי התיכון,״ במיזרח מרכזית
 הכנסת מיו״ר שביקש מי ביקש לולא סנסציוני, הד שום מעורר היה לא הדבר
 את שעוררו הן לה, וההיענות זו, בקשה הפרוטוקול. מן הדברים את למחוק
לסנסציה. כולו העניין את הפכו העיתונאים, תיאבון
 נפרד שלום של באפשרות מאמינים איננו ממילא כי חשוב, היה לא זה (לנו

לבוחר). דו״ח ראה הפלסטינים. עם להידברות מכשול זו באשלייה ורואים חוסיין, עם
 בפרוטרוט אבנרי שהסביר כפי בא, דיין״, ״מיסמך של הפירסום עיתוי ואילו
 היועץ התערבות את ביקש כאשר עצמו, דיין של יוזמתו בעיקבות שעבר, בגליון

המשפטי.
הזה. העולם על טיים דברי את הזכיר לא ישראלי עיתון שום אגב,
 פירסם ה׳ ביום פיקנטי. פרט עוד הנה אחרונות, לידיעות מטיים נעבור ואם

 חובבני,״ זיוף — דיין ״מיסמך הכותרת: תחת נקדימון, שלמה של כתבה העיתון
 אותו. לפברק היה יכול לא רציני מוסד־ביון שום כי בעליל שהוכיחה

ו פירסם יום כעבור ת ו  גבי על עיתון, א
החו לביון מומחה של מאמר עמודים, שני
במח המיסמך שמקור המוכיח בשם־עט, תם

הסו החשאיים השרותים של מסויימת לקה
 לזיוף ביותר הגדולה המומחית — בייטיים

מיסמכים.
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