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 מזה בעוצמתו יורד שאינו הלם לנו .מכין
 מן ירד כאשר האנושי המין על שעבר

 הוא זה הלם לקראת ואי־הכגה העצים,
 לירח, חילל אנשי לשיגור המשול פשע
 סיכויי המיקרים, בשני חלל. בגדי בלא

אפסיים. הם הקיום
 צריכה לעתיד, האדם של הכנתו ועיקר

שהאנו שככל המסקנה מן דווקא לנבוע
 כמות עליו מוטלת כך מתקדמת, שות

 הוא והחלטות. בחידות של יותר גדולה
 סיגריות סוגי מאה מבין לבחור יצטרך

 מקצועות אלפי בין עשרה, במקום לעישון,
בי סוגי אין־סוף בין עשרות, כמה במקום

שי חידושים בפני לעמוד יצטרך הוא ; דור ו
 וייאלץ כדוגמתה היתה שלא בכמות נויים

 בקצב שלו, השיפוט כושר את להפעיל
 החד־ האדם בקיצור, דוגמתו. היה שלא

 מאר־ הרברט של במכונה הבורג מימדי,
 מימדים כבר אם אופטית. טעות הוא קהה

 עם להתמודד יצטרך העתיד איש הרי —
מימדים. מדי יותר

 ההלם לריכוך טיופלר שמציע הפתרונות
 של מחודש מאירגון החל ומשונים, שונים

 מערכת- של מוחלט חידוש דרך הפרט, חיי
 של ורצינית יסודית לחקירה ועד החינוך
 לתכנן מציע אפילו הוא העתיד. צפונות

 מדענים צוות על־ידי הזה העתיד את
 שעלול מה כל את בחשבון שיקח משולב

כתוצ השונים החיים במי־שורי להתפתח
שה למשל, ולדאוג, חדשה מהמצאה אה

 האוויר, את תזהם לא חשמל תחנת קמת
 יכול זה ותיכנון מוקמת. שהיא לפני עוד

 סיבה כל ״אין לאומי: קנה־מידה ללבוש
 על בדיוק לעמוד תוכל מודרנית שמדינה

לשבי כלל תדאג לא אבל הכלכלי, מצבה
אינו או יוצר זה כלכלי שמצב הרצון עות

טופדר אמוץ
המחר בעולם האתמול איש

נקו את טופלר מסביר בתושייו,״ יוצר
השקפתו. דת

מהנ כמה עם להתווכח אפשר אומנם
 הניתנתת הקטנה הלב תשומת :הספר חות

 הכלכליות הבע״ות השואה, עם למלחמות
 חיסרון, היא אליהן המתלוות והחברתיות

 עדיין הם הפסיכולוגיים, הפתרונות ואילו
מאוד. מוקדמים תיכנון בשלבי
 להרשות היכול מודרני אדם אין אולם
 משום העתיד הלם את לקרוא לא לעצמו
 לדעת וצריך בהווה, כבר נמצא זה שעתיד
 שלא להיות יכול כי אם בפניו. לעמוד
 פני אלה ״אם שיאמרו: כאלה גם יחסרו

 לא כבר שהוא לדעת טוב אולי העתיד,
לי.״ נועד
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 הידוע מאריק, דויד :מפיק של ניקמונו

 באר־ וחמחומר התיאטרון מפיקי כגדול
 הקניות אחת על מאוד רגז צות־הגרית,

 למחזה לא והכוונה שערך. האחרונות
למכונית. אלא

לש האוהב איש הוא ומאריק מאחר
 קנה הוא הבריות, כל את בחוויותיו תף

 ״ניו של הראשון בעמוד גדולה מודעה
 קידוש באותיות בה וכתב טיימש״ יורק
 אימפריאל׳ ה״קרייזלר ״מכונית :לבנה
גרוטאות.״ ערימת היא שלי

 ״קרייזלר״ תגובת היתח מה ידוע לא
המפ פרסומאי מאמינים שמא או לעניין.

תכ מה חשוב ״לא :הישנה באימרה על
נכון!״ שמי את שתכתוב העיקר עלי, תוב
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