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 לקומוניסטים טובה קרקע שימש זה מצב ועוני. ממצוקה וסבלו עבודה
 אלה בין משותפים קווים יש עיונית רעיונית מבחינה ורעיונותיהם.

: דוגמא מהותיים. ניגודים יש הדבר של ביסודו אבל למאמינים,
 אותו קיבלו הם ;מבוטלים. של בהפגנה כוהן״דת נתקל ההוא בזמן

 מרשה שלך האלהים איך ;ברוך הקדוש של הנציג בא ״הנה :במלים
 ״אתם :השיב רק הנבהל כוהן־הדת ז״ כמוני מהעמלים רעב וחרפת ניצול

 ולא גבר אתה אם אלינו, ״תצטרף : דוברם השיב כך, אם צודקים״.
 השראה. לו ונתן המאמין אל הקודש רוח בא הזה ברגע סמרטוט״,

 בשלום היום יצאתם האם :אליכם שאלה יש לי ״גם :להם השיב הוא
 המנוצלים לנו, ולא לעשירים, רק ניתן ״זה :השיב דוברם ז״ ז מהבית

 שיתנהגו רוצה שאתה ״כמו :המאמין הגיב ״תשמע,״ והסחוסים״.
 ביתכם. בני כגון מכם, החלשים עם אתם תתנהגו כך המנהלים, אתכם

אחת״. בשניה המשיח ישוע בשורת כל זה
 היא למה דרוין. של תורתו היא אתיאיסטים של הרעיונות יסוד
 נהפך הוא מזה וכתוצאה דרכים, תאונת קרתה אחד לג׳יפ נמשלת:

למכונית. מקרית: מתוצאת רק תשלום, ללא
 באיזשהוא יגיעו הם האם מחלון. נזרק ניירות של צרור :!משל עוד

 סדר שהוא איזה מהם לסדר יכול בחצר קטן ילד אבל ן לארץ סדר
 ארוכים זמנים בתקופת :ההתפתחות תורת טוענת זאת כנגד כמשחק.

והשמש. הגשם ידי על האלה הניירות יושמדו קצר זמן תוך אבל ;מאד
 הכוחות האם שם. צעצועים שוכחים והם ים בחוף משחקים ילדים

 ז הילדים כמו אותם להרכיב יכולים כן גם שם, שפועלים הטבעיים
 יהרסו במציאות אולם :כך שאכן בוודאות טוענת דרווין של התורה

קצרה. בתקופה כבר לחלוטין האלה הצעצועים
 לשוחח והתחיל צאן, ברועה פגש קומוניסטי סוכן חיות: דוגמאות

 הסוכן ניסה לכן טיפש. היה לא וכלל כלל שהוא הרגיש ובמהירות אתו,
 אדם בן מהחברה, ;ממש של עוול נעשה לך ״חברי, עליו, להשפיע

 דוד וגם רבנו משה ״גם :לו ענה הוא חיות״. כרועה עובד כמוך
 עוד ״שאתה הסוכן, השיב עליך׳/ חבל — כמוני רועים היו המלך

 של ההתפתחות תורת את לו ופרש כאלה״, פרימיטביים מסיפורים מושפע
לא שזה עיני במו רואה ״...אני :הרועה לו השיב אז המודרני. המדע
לצמחיה כי רואים אנו :מסביבנו תבט הנה הממשות. במבחן עומד

 לחמו לא הדורות בכל בולטת. בצורה עכשיו שולטים והרעל הקוץ הרעה,
את כך, אם יתכן כיצד לי תגיד מהר. נאכלים הטובים אולם נגדם.

בשנים מאות של הזמן בתקופת שינויים אין זאת בכל כי העובדה
האלוהים״.1 ידי על כן אם אלא ז בר בצמחי

 שבשל המקום, בן בג׳ונגל הנמצא שבכפר פג הקומוניסטים השליח
 ״חברי, :אותו שאל ההוא השליח התנ״ך. בספר וקרא גדול בסיר בשר

 ״איזה הטבח. לו השיב הקודש״ כתבי ״את ?״ קורא אתה ספר איזה
 לו השיב ״אדוני״, השליח. ענה יודע״, האין מתקופת מיושנים סיפורים

 עשה. שאבי מה ממך עושה הייתי התנ״ך, הזה הספר ״לולא הטבח
ומבשל״. חתיכות עכשיו ממך עושה !הייתי

ן מי ברנו־ סי
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להתפטר? סופית החליט כן, אם מדוע,
כללי. תיסכול התשובה:

 גד עם יחד העלה, חודשים כמה לפני
 קץ ל-שים כדי הצעות של שורה יעקובי,

 יותר המתנהלת בממשלה, הכללי לבאלאגאן
בממ מאשר יהודית בעיירה כוועד־קהילה

 דיונים להכין הוצע ראוייה־לשמה. שלה
 להגיש בכתב, חומר־דקע לחלק מראש,
 דיונים לקיים לעיון, אלטרנטיביות הצעות

 שהם דברים — וכר בוועדות מוקדמים
 דומים. ובגופים במטכ״ל מאליהם מובנים

 כל היה לא אך עקרונית, נתקבלו ההצעות
אי־פעם. שיבוצעו !סיכוי

 הנוכחית הממשלה אין למעשה
 ולא היא לא — בממשלה מתפקדת

 רציניים דיונים בה אין קודמותיה.
 קווי־ על רוויזיה כה אין לעומק,

 ביצוע־ על ביקורת אין מדיניות,
 לטווח־ תיכנון כה אין החלטות,

 המסוגל גוף שום כה ואין — ארון־
אלה. ככל לעסוק ככלל
— הקודם הצוות תחת בא חדש צוות

 — חדש אתגר שום השתנה. לא דבר אך
 בבעיות וכלה הפלסטינית בבעייה החל

 חדש. בטיפול בה !זוכה אינו — המצוקה
 הגשש של בעולמו כמו חייה הממשלה

 ומתחת לפה, מפה לפה, ״מיד — החיוור
לשולחן...״

היקר.״״ ״יצחק
הגמל גב את ששבר שהקש תכן *
 הסי־ לא סיים.״ ״פרשת על־ידי סופק *

 הנושא האמריקאי השבועון אלא גרייה,
זה. ־שם

 רמת־ מישלחת למרחב הביאו סיים עורכי
 כללה המישלחת ללא־תקדים. כימעט דרג
 ארצות־ של העיקריות החברות ראשי את

 ההכנסה מן 257.־ על החולשות הברית,
 במצריים ביקרו הם האמריקאית. הלאומית
 הנשיאים. משני לטובה התרשמו ובסוריה,
 יצאו הם שואה. היה בישראל ביקורה

 כאל אליהם התייחסו כי משוכנעים נעלבים,
אוויליים. בנאומים אותם פיטמו וכי דבילים,
 ״ההם־ של נחרץ כישלון זה היה
 מישרד־ההסברה אולם — כרה״
 מאחר זו, כפרשה בלל נגע לא עצמו

 טיפל אנשי־חוץ, היו שהאורחים
מישרד־החוץ. כהם

הת נכשלה,״ שההסברה שומע .״הציבור
 יודע ״ואינו מקורביו, באוזני יריב מרמר

 להסברה כלל אחראי אינו שמישרד־ההסברה
 שאיני הביזיונות מן לסבול לי למה בחו״ל.
להם?״ אחראי
 להתפטר ההחלטה כי מסביר עצמו יריב

 מכמה נבע העיתוי זכי בהדרגה, אצלו גמלה
:שיקולים

למסלו נכנסו מישדד־ההסברה ענייני !•
 וכך ותקן, תקציב מישרדים, קבלת עם לם,
התפקיד. של הראשון השלב תם

 ״מיבצע־קיסינג׳ר״ יתחיל מעט עוד י•
 •שייחסו מבלי להתפטר, קשה יהיה ואז הדש,

נסתרת. משמעות לזה
גו בך על נוסף האחרון ברגע

 כי ליריב נודע כמיקרה שלישי. רם
 את לפרסם עומדת ועדת־אגרנט

 שאם הכין הוא שלה. הסופי הדו״ח
ה את יחפשו לאחר־מכן, יתפטר

 ובתקופת זה, כדו״ח לבך סיכה
 אמ״ן. בראש יריב של כהונתו

בחי להתפטר עליו היה בך משום
הדו״ח. פירסום לפני פזון,

 על לרבין בסודי־סודות שמסר אחרי
 ראש־הממשלה ניסה להתפטר, החלטתו
 הבטיח שיריב למרות העניין. את למשוך

 הרי הממשלה, ואת אותו יתקיף לא כי לו
 מסוכנת, כמכה עליו ירד ההתפטרות עצם

 רבה. יוקרה לממשלה אין שממילא בשעה
 שבוע ואחרי דעתו, על עמד יריב אולם

 עובדה בפני רביו את העמיד שיחות של
 ״יצחק במילים שנפתח במיכתב מוגמרת,
היקר...״

 ח״כ. נשאר הוא ? עתה יריב יעשה מה
 לעבד רוצה ואני מעניינת, חודיה לי ״היתד.

 שציל- לאנשים בהלצה אמר הלקחים,״ את
 המרוהט בביתו אצלו שביקרו או אליו, צלו

 עם חי הוא שם בנווה־מגן, בטוב־טעם,
 הסיא־ חתוליו ושני בניו שני נחמה, אשתו
הלבנים. מיים

 מצמרת וייצמן עזר פרישת אחרי
ה מן שרון אריק ופרישת חרות,
 השלישי האלוף יריב היה כנסת,

 עם כביר. פוליטי מתפקיד הפורש
האי שלושת שכין ההבדלים בל

ל אחד משותף מבנה יש שים,
להס הצליחו לא הם : שלושתם

ה כחיים השורר לכאלאגאן תגל
במדינה. פוליטיים

 לבנה אהובה רו ■ש
 ׳משתוקה והוא

איתה להתחתן
שון מבט  את בו לזהות קישה רא

 ה־ גיבור שאפס, הצדק רודף הבלש £■
 ושלישי שני במבט גם הטלוויזיונית. סידרה
 הגבר כי לגלות כדי קצת להתאמץ צריך
 גיבור אותו אכן הוא וגבה־הקומה הנאה

 על תכופות לאחרונה המבקר שחום־עור
 לכאן בא ואשר בישראל, מסכי־הטלוויזיה

 יהלר (מקודם, ג׳זיום בהסרטת להשתתף
מיס).

מכ לבוש ,33ה־ בן ראונדטרי ריצ׳ארד
 כחולה, וחולצת־טריקו מהוהים ג׳ינס נסי

מלון של בלובי כורסה, על נינוח שרוע

להי כיצד שו, רוברט השחקן ג׳יניום,
השדודים. היהלומים שלל עם מלט

ה הירושלמי בנוף עיניו ומזין דיפלומט
לחלון. מבעד הנשקף מקסים

 אהבה
בשחוד־לבן

ט ך*ל-בך ק ״ ש ה,  אומר. הוא פ
רי ח א ״ ^ /  על בעיתונים קורא שאתה /

 שאתה חרשב אתה במיזרח־התיכון, המצב
 שקט.״ כל־כך פה והנה, הר־געש. אל בא

 בליל" כי לספר ניאות הוא יותר מאוחר
 ניעור עזה, סופה התחוללה כאשר אמש,

 למיטתו, מתחת והסתתר משנתו בבהלה
 אלוהים, ״הו, נפחד: בקול לוחש כשהוא

ההפצצות!״ עם התחילו שוב הם
 וני־ קלי ילדיו בשני הירהר ובו־זמנית

 קרוסבי, קאתי השחקנית כאהובתו, קול,
 אותו תתפוס -שאם ובאפשרות ליבנת־העור

ל מנותק יהיה במיזדח־התיכון, המילחמה
המשו והחתולים ומהכלבים ממנה חלוטין

לש קאתי נשארה שעליהם שלהם, תפים
שבבוורלי־הילס. בביתם מור

לא אחת שנה אותו החזירה גם הסופה
 נובמבר, חודש של סגרירי יום אל חור,
 יחד ביירות של בנמל־התעופה נחת עת
 נאט מרי־ז׳וזה מילנד, ריי השחקנים עם

 כושל בסרט לשחק כדי פון־סידוב, ומכם
 פניו את שקידם המראה השגרירות. בשם

 היו ביותר. מלבב היה לא בביירות, אז,
 ונמל־התעופה אחר־המילחמה, ימי אלו

ונושאי־טילים. טנקים חיילים, רחש
המ זר שחקן ככל ראונדטדי, ריצ׳ארד

 אינו בלבד, עבודתו לצורך בישראל בקר
 אר היהודי־ערבי. בסיכסוך ביותר מתעמק

 אינו ומי צודק מי במיוחד מעניין לא תו
 מה וכל לעבוד, כדי לכאן בא הוא צודק.

ול העבודה את לסיים הוא אותו שמעניין
 כעת העובדת שלו קאתי אל הביתה, שוב
אריך־נגן. תקליט על

 הוא כי מודה הוא בעיניו •עצוב במבט
 נורא מרגיש הוא וכי מאד׳ אליה מתגעגע

שיחק שם ממכסיקו, שג זה־עתה לבד.
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