מ כ ת בי ם

(אלברט ד .חסרון ועוות גס מ

עו!ור סיבות מד 1ע

פאניהואליידי

מחזמר האהבה הטוב ביותר!!
מיוחד במינו

מרג ש

טלביזיות אנ.בי.סי

טיי□

\

מהמם

עצו□

^

טלביזיות סי.ב■.אס
הוליבוד ריפורטר

•*

;רלד אנזמינר לא

ברברה נפלא

כיו יורק ט״רוס

)המשך מעמוד ( 6
אמונים הפאנאטיים ליצור במדינה ,ה איד
מים ברצח פוליטי וכינוי יריבים פוליטיים
בשם ״בוגדים״ ,וכל שאר הסממנים שליוו
את ״שבוע קיסינג׳ר״ ,העלו בזיכרוני פר 
קים מתוך רו מן עתידני י שראלי בשם
פרגוד הבדולח ,שיצא לאור לפגי שנים
מיספר.
כזכור לי ניסה הסופר )שמו אינו זכור
לי כרגע( ,להעלות אפשרות של השתלטות
כוחות־השחור על מדינת ישראל ,ולהשליט
בה מישטד ״נאור״ נוסח אלדד את לווינגר
בע״מ .בזמנו התייחסו רבים — ואני בי 
ניהם — לרומן זה כאל ספר־מתה בעל
יומרות נבואיות ,ואף העלו אז טענות ו 
ביקורת בעיתונות ש״דבר זה בלתי־אפשרי
אצלנו.״
כיום ,לאור מה שאירע ולאור מה שעתיד
לקרות בעתיד הקרוב ,אני מתחיל לעיתים
ל חשוב :האומנם צדק המחבר ז האם
באמת עתיד לסגור עלינו פרגוד־הבדולח ?
יצחק גרשוני ,פתח־תיקווה

אצלנו ,מפני שהוא למד ממפלתו ההיא
לקח "...וכר ,וכו /מילים כדורבנות.
מן המישפט הנ״ל מתברר ,שרוזנבלום
קבע כאן ,ללא כל היסום ,הנחה־פיקס
שקיסינג׳ר ״האיום״ הפקיר את ווייאט־נאם
וקמבודיה — לא פחות ולא יותר .ועכשיו
לא נותר אלא להתחיל להשוות את המצב
בדרום־ווייאט־נאם עם זה של ישראל ,ו 
להכין אותנו לקראת האפון המתקרב.
ואכן ,באה בהמשך המאמר הנ״ל הש 
וואה מפורטת ,שבסיכומה — אם היו לי
עוד ספיקות כלשהם בכך שקיסינג׳ר הוא
המלאך הגואל של ישראל ,הרי שבעזרתו
האדיבה של העורך הנכבד נעלמו אלה
כלא היו .ולא נותר לי אלא לאחל לקראת
השנה החדשה לכל עם י שראל בכלל ,ול-
מנחם בגין וגוש־אמונים בפרט ,הלוואי
על כולנו ובמהרה בימינו אמן עוד הרסה
אסונות כאלה ששמם קיסינג׳ר.
שנה טובח ושנת רפואה שלמה מכל
התסניכים.
יפתח כחן ,ו מוז־גן

״אסון״ ושמו קיסיננ׳ד
בן שאר אימרות־השפר
ייניות כל־כו לגילוי־־הלב
בן־גוריון ,זכורות בוודאי
אות״ שאותן חלק בזמנו

הקולעות והאופ 
שבו הצטיין דויד
לרבים ה״מחנד
ל שני עורכי ה-

נדהמתי כאשר הראתה הטלוויזיה ,בחל 
קיק של שניה ,את אולם־הכנסת ריק
כימעט לחלוטין ,בעת נאומו המבריק של
ח״כ אבא אבן ,בישיבה המיוחדת שהיתר.
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״דקל״ ת״א ♦ ״אורגע״ י־ם

מראה ,הכנסת כעת הדיון.עד הפדד־חביניים
 12באולם 108 ,במיזנון
צהרונים ,בהן כינה
ואת השני ״טיפש״.

את

האחד

״נחש״

נראה שלא רק ששום דבר לא השתנה
לטובה מאותם ימים רחוקים ,אלא שב־
מיקרה של העורך השני המצב הולך ו 
מחמיר ,והגיע לשיא חדש בימים האחרו 
נים .כוונתי למאמרו השבועי של הד״ר
הרצל רוזנבלום ,תחת הכותרת הדרמא-
תית :״אסון ושמו קיסיגג׳ר.״
בעצם ,הרי כל כוונת המאמר היתד .לא
פחות מאשר לשכנע אותנו כי קיסינג׳ר
השפל ,האחראי אישית להתמוטטות דרום
ווייאט־נאם וקמבודיה מול האוייב הקומו 
ניסטי ,עומד להביא על כל עם ישראל
אסון דומה ,במיזרח*ד 1.ד כון.
איך עושים את זית ? ובכן ,ראשית כל,
מד .שבטוח ,צריך לשכנע את הקורא ,שלא
יהיו לו כל ספיקות בכך שקיסינג׳ר הוא
שגרם ,אישית ,למפלת ווייאט־נאם .לשם כך
מציין רוזנבלום מייד בהתחלה  :״יש
אומרים שקיסינג׳ר ,אשר הפקיר את
ווייאט-נאם וקמבודיה ,לא יחזור על טעותו
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מוקדשת להסדר־הביניים.
עד לאן מגיעה חוצפת ״יחידי־הסגולה ן ״
קוראים לישיבה מיוחדת של הבית על־סי
דרישת הליכוד ,מסעירים את הארץ בהפ 
גנות אלימות — וכשמתנהל הוויכוח ב 
כנסת ,הולכים למיזנון — וזה ,ביום שבו
כל חברי־הכנסת נמצאו בבניין־הכנסת לפני
הספירה ה סו פי תו!
רונית בן־שאוי ,ירושלים
• תמונת אולם הכנסת ,כפי שצולם
בעת הוויכוח ההיסטורי :תישעה מושבים
)של סיעת ליכוד( ריקים ,שלושה מקומות
ליד שולחך־הממשלה ריקים .ח״כ בגין
וראש־הממשלה תפסו מקום על שני מושבים
נוספים )גס הם של הליכוד( ,שבעליהם
נעדרו .באותה שעה נכחו באולם  12חברי־
כנסת בילבד.

פיתוח תעשיית התיירות
ישראל יכלה להיהפך למרכז־תיירות
עולמי ,אילו ידעה לנצל את יתרונותיה
ההיסטוריים .מדוע איננו מנסים להחדיר,

העולם הזה 1985

