
רביעי) (חלק אמר שאלוהים מה
 משוש לעדן, דברים העשרים המאה דור אל לדבר מסוגל איננו שהתנ׳־ן־ החושבים יש

 אל נמנה אינני אני תורת־סיני. דור של מאלו כל־כך שונים שלנו והנסיבות שהתנאים
 ר.י הדבר נכון אמנם הדברות״. ״עשרת לנושא זו מאמרים סדרת מוקדשת ועל־כן, אלו,

 בתור האדם, אבל ימים, אותם של אלו עם להשוואה ניתנות אינן הנוכחיות הנסיבות
 ואותן הצרכים אותם הן היום היסודיות ובעיותיו צרכיו משום־כך השתנה. לא שכזה׳

 אינני כי יסתבר הדברים בהמשך ימימה. מימים האנושות את הטרידו אשר הבעיות
 — אחרת? ייתכן וכיצד דורות, מזה עלינו המקובלים המסורתיים בפירושים דווקא דבק
 כופרים ואנו מנצרת, ישוע של במשיחיותו המכירים יהודים הננו וחברי אני הרי

 למפ־ לנו שיש הכנה ההערכה כל עם וזאת הרוחני, במישור המסורת של בסמכותה
 כל על כעם. לחיינו והמוסרית, הלאומית התרבותית, ולתרומתם חז״ל של עלותיהם

 ואו,י הזה, הנהדר בספר־הספרים מחודש עדן יעודדו המאמרים כי תקווה אד פנים,
 שהוא ובתפארת־המעשה הספר, מכריז עליו האלוהים של בהדרו להכיר מי יבוא בכך
במשיח. בעדנו עשה

* * *
 אלוהים לך יהיו לא אלוהיך... ה׳ ״אד :7—6 פסוקים כ׳, פרק בשמות קוראים אנו

פני.״ על אחרים
 וקוראי המזלות מגידי אחרי הולך? אתה מי אחרי משרת? אתה מי את לי, תגיד

 — מי? אחרי והמבוכה? הוודאות חוסר האנרכיה, אלילי אחרי למיניהם? העתידות
 כוונות בעל אנרכיסט אותו גוזארה, צ׳ה בשבילך, הקובע זה מיהו ז׳ הולך אתה לאן

 ההרוסים, חייהם עם הנוצצים, הקולנוע כוכבי מי? בדם־תמימים? מכוסות וידיים טובות
 טועה, אתה בחייך? הקובע הוא שאתה לך נדמה ואולי והאושר? התכלית חסרי
 מסויים׳ ספר מסויים, עתון קורא שאתה משום חושב שאתה כפי חושב אתה ידידי.
מסויים. עלון

 מגדל אתה מדוע מישהו. אחרי הולך שלא־בהכרה, ואם בהכרה אם מאתנו, אחד כל
 ואת, שלך? רעיון סתם רדידים? עם מתהלך פסים, עם חולצה לובש — ארוך שיער

 דומה חור איזה או בלונדון, או בפריז, המלתחה את תכננו בשבילך הרי יקירתי,
בעולם. אחר

 סמוכים היו אבל אלוהיכס/אליליכם, אחרי לרדוף יכולים אתם לכם, אומר אני
 מונרי׳ מרלין את זכרו תזרעו. אשר כל של קצירו את לקצור תצטרכו גם כי ובטוחים

 זוהי כלום לפורט. פייר רוצחי את טייט, שרון של רוצחיה את הנדריקס, ג׳ימי את
 לשכנע ויכולתי הלואי בו? רוצים שאתם החופש זהו האם בה. בוחרים שאתם הדרך

 נדהמים הייתם רומי. של האחרונים ימיה של ההיסטוריה את לקרוא מכם אחד כל
 בראש מופגנות מיניות סטיות ומהומה׳ מבוכה נפוץ, רצח שם. עצמכם את לראות
 לראות לכו לקרוא, במקום תפנו. אשר בכל ושקר סחטנות ובוגדנות, דאופים חוצות,

 שלנו התרבות של בבועתה זוהי ״הארורים״. את או ״םטיריקץ״, הסרט את
היום.
 ואשר המרד נס את ירימו אשר אלו הם היכן הזרם. עם ללכת יכול מת דג כל
 ואת האנושית, חובתם את על־עצמם ילקחת לשוב כדי הזאת לטומאה עורף יפנו

סיני? מעמד עם כבני חובתם
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 חברים אסיפת
ואוהדים

 (בסוף 5 זבולון רחוב דדיאני, בבית
קריית־מוצקין. הרב־קוק), רחוב

מוזמנים ואוהדים חברים

במדינה
העם

האשליה
הגדולה

 מחקרי שני התפרסמו עצמו יום באותו
 וב־ בישראל לאחרונה שנערכו דעת־קהל,

 היו אלה הסקרים נושאי ארצות־הברית.
לק להסיק היה ניתן זאת למרות זהים.

המחקרים. שני בהשפעת חים
 דעת־ למחקרי המנון של מחקר !•
השבו הזמנת לפי שנערך בישראל, קהל
 ביקש כרוניקל, הג׳ואיש היהודי־בריטי עון

ל בשיבה הישראלים תומכים אם לבדוק
 יא־ גונאר הד״ר בחסות השלום שיחות

 התוצאות: לכך. מתנגדים הם אם או רינג,
אי ישראל כי בדיעה היו אחוזים 45,6

 יוציאו לא עוד כל לשיחות לחזור צריכה נה
 31,5 התעלה. מאיזור טיליהם את המצרים
 ישראל על חובה כי סבורים היו אחוזים
 22,2 הטילים. קידום חרף לשיחות, לחזור
בנידון. דיעה להם אין כי טענו אחוז

 האמריקאי גאלוס מכון של מחקר
מצ ארצות־הברית אזרחי אם לבחון ביקש
 ארצות־הברית של פעילה בהתערבות דדים

 מידי ישראל לתבוסת חשש שיהיה במקרה
צו לכל התנגדו 420/0 התוצאה: הערבים.

 בסיוע צידדו 327־ שהיא. מעורבות רת
 מעורבות בעד היו 11^ רק בלבד. בנשק

 וזאת ומטוסים, טייסים בעזרת ממש, של
 פעיל באופן יתערבו שהסובייטים במקרה

הערבים. לצד
 בתוצאות המצב. בתפיסת פער

 הפער על להצביע כדי היה המחקרים שני
 ישראל אזרחי בין המצב בתפיסת הקיים

 ומתבטא המשתקף ארצות־הברית, לאזרחי
ה שתי בעמדות ביותר מוחשי באופן

ממשלות.
ב כלולים היו המישאלים נושאי שני
 ישראל ממשלת שהגישה החדשים תנאים
 בינו השדרים חילופי לפני ניכסון, לנשיא

מאיר. גולדה ראש־הממשלה לבין
 לשיחות שיבתה את היתנתה ישראל

 טילי־ את יסלקו שהמצרים מבלי יארינג,
 במקרה אמריקאי סיוע בהבטחת הם,
 ניכסון היה אילו המלחמה. חידוש של

 ופ,7גא מישאל הוכיח כך זה, תנאי מקבל
 הרוב לדעת בניגוד זאת עושה היה הוא

אזרחיו. של המוחלט
יו הישראלי בסקר הנשאלים היו ואילו

היו האמריקאי, הסקר תוצאות את דעים

רכין שגריר
היחידי האמיץ השר

 ארצות־הברית כי שהנחתם למדים ודאי
 היא ישראל, של לצידה מקרה בכל תעמוד

ה אחוז היה אולי, אז, יסוד. משוללת
ב קטן יארינג, לשיחות לשיבה מתנגדים

הסקר. שהראה מכפי הרבה

הממשלה
ביקוד

הצעיד השגריר
 היודע ישראל בממשלת היחידי האיש

ש המצב ושהערכת רוצה הוא מה בדיוק

 ישראל של המדיניים מהלכיה לגבי לו
בממש חבר אינו ביותר, המציאותית היא
 זאת בכל נשמעים שדבריו העובדה לה.

 לא לחלוק, לו ושניתן הממשלה בישיבות
 עמדות על ביותר, חריפה בלשון פעם

 כולה, הממשלה של תפיסות ועל שרים
 שגריר רבץ, יצחק זהו בתפקידו. קשורה
בארצות־הברית. ישראל

כל מהמציאות. ניתוק אוזלת־יד,
על מבוססת ממשלת־ישראל של המדיניות

רמז (מיל.) אלון!1
— שהמטכ״ל מסכים ״לא

ישר ממשלת את האמריקאים. עם משחק
 דאשתקד. כשלג יארינג שיחות מעניינות אל
 זה ובנושא באמת׳ אותה שמעניין מה
 כיצד הוא השרים, בין מחלוקת כמעט אין

 וכלכלי צבאי סיוע ועוד עוד לסחוט ניתן
יארינג. שיחות באמצעות מארצות־הברית

 האמריקאים עם המגעים שמרבית כיוון
ל רבץ הוכתר רבץ, באמצעות מתנהלים

 לענייני ״שר קיים שאינו בתואר מעשה
 אר־ עם שהמגעים וכיוון ארצות־הברית.״

ה של ענייניה בראש עומדים צות־הברית
 השרים לאחד למעשה רבין הפך ממשלה,
הממשלה. של הבכירים

 שלנו האיש ששהה בעת שעבר, בשבוע
ה בדיוני והשתתף בישראל בוושינגטון

 הממשלה חברי כלפי רבץ התנהג ממשלה,
ש לשר־החוץ הכפוף ממונה כשגריר לא

 כ־ אלא ממשלתי, פקיד כשל הוא מעמדו
אח מדיניות בעלת צללים, ראש־ממשלת

 זילזול תוך עצמי, בביטחון באומץ־לב, רת.
 רבץ היה אבן, אבא שר־החוץ כלפי מופגן
 על לחלוק שהעז בממשלה היחיד האיש

מדיניותה.
רא דיעות של מקרוב הכרה מתוך רבץ,

 כל את שלל בארצות־הברית, השילטון שי
 סביב במשחקה הממשלה של טכסיסיה

ה מראשית עוד דעתו, יארינג. שיחות
 לפרוש לישראל לה שאסור היתד, שיחות

ש הגישה נגד בגלוי יצא הוא מהשיחות.
המתק האנטי־ישראליות להחלטות ערך אין

 שתתקבל מדיניות לנהל תבע באו״ם, בלות
האו״ם. חברות רוב דעת על

דיין. תובנית מאחורי הכוונה
ה לשרי רבין הבהיר האחרון בביקורו
תק שארצות־הברית תקוותם כי ממשלה

 לשיחות לשיבה הממשלה תנאי את בל
 גם כפר הוא יסוד. משוללת היא יארינג,
 של החדשה תכניתו של הצלחתה בסיכויי

 להפסקת חדש ״הסכם בדבר דיין משה
 יוזמה היותה בעצם חיוב בה מצא אש״,

 חוסר של שנים שלוש אחרי ישראלית,
מעש. וחוסר יוזמות
 מאחורי הכוונה גם נחשפה כך כדי תוך

ב הציבור דיין: של החדשה תוכניתו
 תחודש אם יבין לא דיין, סבור ישראל,

 המצרים של סירובם בגלל רק המלחמה,
 בישראל הציבור אולם הטילים. את להזיז
 אם יתר. בהבנת המלחמה חידוש את יקבל

ל מאמצים עשתה שהממשלה לו יוכיחו
נכשלו. ומאמציה השלום השגת

 והמציאותי האמיץ כאיש שהתגלה רבין,
 עתה כנראה יעשה בממשלת־ישראל, ביותר

 ב־ דיין של ביקורו בעת רבים, מאמצים
 שהנחתו לו להוכיח כדי ארצות־הברית,

 של הנחותיהם כמו הגיון מחוסרת היא זו
הממשלה. שרי שאר

1736 הזה העולם


