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 ברגמן שיצר. הסרטים לסדרת גולת־כותרת מהווה הסקנדינאבי הסרטים גאון של האחרון סרטו

 מוחלט בניהיליזם וסיים זה, אבסורדי ביקום משמעות איזושהי זאת בכל למצוא תקווה עם החל
 סרטיו בעזרת משתדל והוא לבדו, למות רוצה הוא אין כבה פנימי יאוש ואכול רקוב הרום,
 ״פריז״ בקולנוע עתה המוצג הסרט מסתיים כן אדם״, ״היה — הנורא היאוש עימו. אותנו לגרוף

מת. עוד. איננו הוא עכשיו — אדם״ ״היה בתל־אביב.

 אודות שחשבנו מה כל כי לנו לומר מנסה ברגמן מתכוזן? הוא למה אלו? מילים פרוש מה
 אשליה הוא הבהמי, הקיום מן להבדיל האנושי, הקיום את במחשבתנו שאיפיין מה כל האדם,

 אחוזת־ אננה, שבחיות״. החיה הוא ״האדם הסרט: של המשנה כותרת גם משום־כך לא. ותו
 טעם כל מוצא שאיננו ציניקאן סילס, אנוש; צלם כל בה הרוצח לחיות, תוכל לא בלעדיו שקר

 או מה לדעת בבלי להגשים נכספת והיא לחייה משמעות מוצאת שאיננה סילס, אשת בחיים;
 מת״, ״אני והיאוש: הציניות השקר, בין נקרע אשמה, רצוף — האדם אנדריאס, אפילו מדוע;

 אל מצטרף אנדריאס גם ולבסוף קיים״. אני חי, לא אני אבל מת, לא אני ״לא, אומר, הוא
אדם״. ״היה המתים. רשימת

 באין בחורף״: ״אריה — אחר בסרט לפנינו שהוצגה לבעיה דומה כאן הבעיה זה? כל מדוע
 בלא חייו. את לבנות יוכל שעליו ואובייקטיבי ממשי בסיס כל מחוסר נמצא האדם אלוהים
 ייתכן לא משום־כך ומיילדיו. הוריו גם שהם הזמן, + המקרה בידי אסיר הוא האדם אלוהים

 אובייקטיבי קנה־מידה מחוסרת היא הגשמה כל משום־כך ערך. או משמעות תכלית, על לדבר
 בלתי־מוסרית, או מוסרית היא הגשמה אותה אם הבדל אין — ערך ולקבוע למדוד ניתן שעל־פיו

 ״הבל הנורא. והיאוש המכאיבה, הכמיהה לחיות, האינסטינקט רק קיימים מוסר, שאין משום
קהלת. אמר אבל״, הכל הבלים,

 לבדה היא בשנים. מאות מזה לנו שיש היחידה הכנה הפילוסופיה הוא המודרני הניהיליזם
 אין באם בני־אדם: שהניחו הנחות־היסוד מתוך המסתברות הסופיות המסקנות את להסיק מעיזה

 אין גם ולכן אובייקטיבי, קנה־מידה על לדבר ייתכן לא מוחלט, אין ובאים מוחלט; אין אלוהים,
 — ״אהבה״ אפילו — ״צודק״ ״נכון״, המילים אפילו ״תכלית״, או ״ערך״ למילים משמעות

 כל לשפוך ניתן תוכם שאל דקים לכלים הופכים והם אובייקטיביים, ערכים מלהיות חדלים
שהוא. תוכן

ש — ויחידה אחת סיבה משום וזאת נכון, זה אין ואומר, חוזר אני אבל, . י ם י ה ו ל  א
 הנהדרות במילים ממש ויש אובייקטיבי קנה־מידה יש מוחלט, גם יש אלוהים, שיש ומשום
 נכון, זה אבל היום, כך לחשוב מודרני לא זה אולי ו״אהבה״. ״צדק״ ״תכלית״, ״ערך״, הללו,
 חיים שאנו משום השאר בין יודעים ושכמותי אני זאת מחייבת. אובייקטיבית מבחינה נכון

מנצרת. האיש — לעמו שלח אשר במשיח טמונה שכל־כולה אהבה אלוהים, של בצל־אהבתו

 רמת־גן ,2234 ת.ד.
ייענעו מכתבים

ירובעל

מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 לעבוד יכול לא ואני נפגעתי בצבא רותי
פיזית. עבודה

ל מספר לקבלת בקשה הגשתי 1952ב־
ה משפחתי את לפרנס שאוכל כדי מונית

נפשות. משבע מורכבת
 מספרים חילקו מסדימת תקופה אחרי
 מגיע לא בכלל דעתי שלפי לאנשים למוניות

 תשובה שום קיבלתי לא עדיין אני להם.
הנ״ל. בעניין צד מכל חיובית
 בעניין לי לעזור תואילו אם לכם אודה

זה.
עוספיה מנסור, סאלח

 אני ■
מאשים

 בני- את ובראשונה בראש מאשים אני
והיהו הערביים בני־הנוער עצמם, הנוער
 וזאת — באדישות אותם מאשים אני דיים.

 מציאות לפניהם ורואים חשים הם כאשר
בני בין שהיחסים רואים הם ועגומה. מרה

 שהם כמו אינם והיהודיים הערביים ד,נוער
 הם — מזה גרוע יותר ועוד להיות, צריכים

 שחלה ההידרדרות את לעצור מנסים אינם
.1967 יוני מלחמת אחרי

 כמה בפניכם אביא זאת, להוכיח כדי
זאת: להידרדרות ראיות
מאד בימי היה (זה באוטובוס נסעתי פעם

עותימאן
 אמר הנוסעים אחו בירדן), רעוודהדמים

 עושים הירדן במיזרח ״הבדואים רם: בקול
שאל נוסע אותו ואת שלנו.״ המלאכה את
 להשמיד היתד. שלכם המלאכה ״האם תי:
 שעשה כמו וטף, נשים אנשים שלם, עם

ש הוא, שמעניין ומה — הקטן?״ המלך
!תיכון תלמיד היה בחור אותו ! !

עראבה עותימאן, נסאו־

 מלחמת *
מעמדות

 תגיע המעמדות שמלחמת ברור היה זה
המלח תפרוץ השלום, וכשיפרוץ לארץ, גם
ל מתחילות כיום וכבר החברתית. מה

ה ״המעמד כנופיות העולם לאוויר צאת
נחות״.

 50ה־ שנות ראשית של הגדולה העלייה
 פשע משתוללת, לזנות למעברות, גרמה
נוס סוציאלים גורמים ועוד והולך גובר
 את להציל אמצעים שום ננקטו לא פים.
 מעטים, שוקמו כבר אם הזאת. ד,עליה בני
 עדיין הבעייה בים. טיפה זו היתד, הרי

בשיכון. או במעברה אם קיימת.
 הסירוון כי כרגע לפעול דחוף צורך יש

 זמן תוך ואם השטח פני על לעלות מתחיל
 משרד מקום את יתפסו שינוי, יחול לא קצר

 מהעניין שיעשו שמאלניות מפלגות הסעד
פוליטי״. ״הון

הרכבת! את שנאחר לפני מהר
תל-אביב ציטרין, כני

צבאי עבר ₪.
אקדמאיים וזימודים

 טיפוס ושמעתי רדיו פתחתי אחד יום
 שהתלונן משוחרר, חייל גדעוני, בשם אחד

 משוחרר חייל היותו אף שעל שבור בקול
 מאיזו המראיין לשאלת לטכניון. התקבל לא

 בקוד עמד לא שפשוט גדעוני הווה סיבה,
 עוול. לו שנעשה לטעון המשיך אבל קורם,
שרת לא אפילו טוב, מהנדס מעדיפה אני

1745 הזה העולם8


