
טיילור ליז
גבר״ בלי יכולה ״לא

מן היו
 הישראלי

ל■! של
 ליז. של בכיכובה קטנים, שועלים מצליח

 שבקלים קל רמז אף היה לא הכתבה בכל
 לשעבד. ישראלי הוא שבופמן לעובדה,
פלורידה. במיאמי־ביץ׳, המתגורר

 טיילור ליז כי לספר יודע האנקווירר
מנה בופמן זאב התיאטרון הצגות ומפיק

 שבני־ בזמן בנידיורק, סוער רומן לים
ה בסביבה. נמצאים אינם החוקיים זוגם

 אינם 50ה־ בן והמפיק 49ה־ בת כוכבת
 נראים והם לרגע׳ אף מזה זה נפרדים

ה אינטימיות. במיסעדות ידיים מחזיקים
 בבית־המלון ארוכות שעות מבלים שניים

יח להתגורר לא .מקפידים הם ליז. של
 תפסו אנקוויירר הנשיונל כתבי אך דיו,
בלי וחצי באחת למלון מגיע בופמן את

 הגבר עם מתנהגת היא איך וראיתי שלה, ׳
 כעת, רואה שאני מה לפי בחייה 1 ׳0*.ז4

 ידידה אומרת ,״1 מס׳ בהחלט הוא בופמן
אחרת.
 שחקן מספר אהבה,״ כמו נראה ״זה

 ״אנחנו קטנים, שועלים במחזה המשתתף
 ובופמן שליז לכך התרגלנו השחקנים

 שהמסך אחרי ארוכות שעות ביחד מבלים
 הרבה שיש לחלוטין ברור וזה יורד,
 כל בתיאטרון נמצא הוא ביניהם• רגש

חוד כבר נמשכת שההצגה למתת לילה,
 ביחד, התיאטרון את עוזבים הם שים.

ה ליז, של הלימוזין למכונית ונכנסים
 רומנטיות.״ למיסעדות אותם לוקחת

מש־ לספר, האנקוויירר יודע ובינתיים
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וככתבה ״אנקוויירר״ שער על וטיילור כרפמן
פרחים ואלפי מפוארת לימוזין מכונית

 לא לשעבר, הישראלי בופמן, אב ¥
במו הטניס למישחק כמינהגו הופיע י

 מיאמי־ביץ. של קלאב הקאנטרי עדון
 צביקה הישראלי למישחק, הקבוע חברו

 מפיק של היעלמו פשר את הבין לא יוז,
 סקרנותו את הידוע. התיאטרון הצגות

 האמריקאי הסנסאציות עיתון סיפק יוז של
 שעל אנקוויירר, נשיונל אדיר־התפוצה,

כו של תמונתה התנוססה הקידמי שערו
 זאב כשהמפיק, טיילור, ליז הקולנוע כבת

 זעקה ובכותרת נשיקה, לה מעניק בופמן,
 בזמן לליז חדש ״רומן צהובות: באותיות
בוושינגטון.״ מחכה שבעלה

 זאב של בתמונות לוותה כתבת־השער
 של משותפת ובתמונה טיילור, וליז בופמן

 החוקיים בני־הזוג עם ביחד הנאהבים,
 ביחד וורנד, גוץ והסנטור ליז שלהם,

וילמה. ואשתו בופמן עם
בברוד נפגשו בופמן וזאב טיילור ליז

ה המחזה של המפיק הוא בופמן ווי•

ה של הקטנות בשעות אותו ועוזב לה,
 לתפוס הצליחו הזריזים הכתבים בוקר.

 האחורי במושב מתנשקים וליז בופמן את
 שבופמן המפוארת, הלימוזין מכונית של

 מפנק המפיק הכוכבת. של לרשותה העמיד
 זןדיי־יהלו־ של במתנות שלו הכוכבת את

 בברודוויי מועלה שהמחזה ולמרות מים,
 חדר־ את מציף הוא חודשים, מיספר מזה

שה כזו, בכמות בפרחים שלה ההלבשה
פרחים. למימכר חנות כמו נראה חדר

 נראה ״זה
אהבה״ כמו

 הפעם כי טוענים, ליז של דידיה ^
 ליז את ״ראיתי אמת. באהבת מדובר

 אהבה,״ זו כעת רואה שאני ומה מאוהבת,
 ״אני הכוכבת. של קרובה חברה אמרה

הבעלים שיבעת כל דרך ליז את מכירה

 בעבודה יגונו את וורנר ג׳ון הסנטור קיע
מק העיתון, מספר הסנטור, בוושינגטון.

 יום־ את ומסיים בבוקר, בשש לקום דים
הלילה. של הקטנות בשעות עבודתו

 משכיחה בופמן, של רעייתו וילמה, גם
לפרו התמסרה היא — בעבודה צערה את

 מפיק שאותו תיאטרון־ילדים, של ייקט
נוכ היתה העיתון, מספר וילמה, בעלה.

 לכבודה שהתקיימו המסיבות באחת חת
 כתב אליה כשניגש בברודווי. ליז של

ב מבלה היא אם אותה ושאל העיתון,
 !״״לא :חמור-סבר בטון השיבה נעימים,

המקום. מן והסתלקה
טוע וורנר ליז של משותפים ידידים

 ללא להימצא מסוגלת אינה שליז נים,
 כשבעלה קצר. זמן לפרק אפילו גבר

 לשהות יכול ואינו בוושינגטון, עסוק
מקו את בופמן ממלא בניו־יורק, איתה

ה קרשי מעל יירד שהמחזה ברגע מו•
ליז. של מחייה בופמן גם ייעלם במה,
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ופי היסטוריונים להשיב יכולים כך על
 הוגי־דיעות, וסתם סוציולוגים לוסופים,
 יסכימו לא לעולם תפיסתו. לפי איש־איש

ביניהם.
במי חזונו את פתח הרצל זאב בנימין

 את לכלוא והציע — עם!״ ״אנחנו לים
 של המרכזי הזרם בבתי־הכנסת. הרבנים
 עם הם שהיהודים בדיעה דגל הציונות

 מדינה להקים צריכים ושהם העמים, ככל
 דבוטיג- זאב (המערביות). המדינות ככל
 ישראל השתלבות את למנוע רצה סקי

 בני־עדות־המיזרח השפעת (ואת במרחב
במר כי שהאמין מפני היהודית) במדינה

ה מן הדת הפרדת תיתכן לא השמי חב
 האיית־ ימי את מראש חזה הוא מדינה.
חומייני. רוח־אללה אללה

 יוצרים הם כי האמינו הציונים מן רבים
 המיסגרת מחליפה שבה חדשה, מציאות

 כחישוק הדתית המיסגרת את הלאומית
היהודי. העם את המלכד

 חוק יתכן דא חילונית כמדינה
הג פי עד זכויות דאנשיפ המעניק

 קייס עוד כד כדטום־כך, דתית. דרה
 ד־ זכויות המעניק חוק־השכות

 זה למושג להיות צריכה ״יהודים״,
 זו הגדרה אם גם חילונית, הגדרה

ההג מן שרירותית פחו,ת אינה
הדתית. דרה
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י יהודי מיהו כן, ם

■  הומאניסטי חילוני, ישראלי בעיני י
אחת: הגדרה אלא תיתכן לא ודמוקרטי
 להיות שרוצה מי הוא יהודי

 עצמו את מגדיר ומי יהודי,
כיהודי. ת ו נ כ כ

 לאיש (ורק ארצה הכא אדם
 הרוצה חוק־השכות), נוגע בזה

 והמגדיר הלאומי כגורלנו להתחלק
הנהו. יהודי — כיהודי עצמו את

 שלו. הסבתא היתה מי לי איכפת לא
 לניאו־נאצים משאיר אני הזאת הדאגה את

בישראל. ולעמיתיהם בגרמניה
 באלוהי מאמין הוא אם גם לי איכפת לא

בוד בתורת הבאהאים, במיצוות או ישראל
 קונ- הוא פו־צה, קונג בעקרונות או הא

 הדתות בכל כופר הוא אם או — פוציוס
כאחת.
 ניצול־לרעה מפני המחוקק יחשוש אם

 ל״יהודים״ בחוק המוענקות הזכויות של
 כיום כבר עצמו. בחוק זאת למנוע ניתן —

כש מ״יהודים״ הזכויות את החוק שולל
 כך חולים. או פלילי, עבר בעלי שהם רים

 היה ואפשר לנסקי, מאיר של בואו נמנע
 פלאטו־שרון. שמואל של בואו את למנוע
 בואם את זו בדרך למנוע אפשר בוודאי

 סינים, מיליון או יפאנים, אלף מאה ששל
יהודים. שהם בטענה לבוא שירצו

 או לנשואין, נוגע אינו הזה החוק
 יונהגו לא עוד כל והתושבים. למירשם

 מדינה בכל כנהוג אזרחיים, נשואין בארץ
 — זה בשטח הרבנים ישלטו תרבותית,

 ואשר תפיסתם, לפי יהודי, מיהו יקבעו והם
 לבטל העת הגיעה — התושבים לרישום

 כפי הדת, ו/או הלאום רישום את כליל
ש וכפי הארצות, בכל היהודים שדרשו

בישראל. העליון בית־המישפט הציע
 מדובר והאזרחות השכות כחוקי

 דכוא יהודים שד זכותם על רק
 — אוטומטית ולהתאזרח ארצה
 אדם לכל להינתן צריכה זו וזכות

ביהודי. בכנות עצמו את הרואה
1■ 1:■ 1■

 התחסדות שקר, הוא השאר כל יוני. י הרע־ הטהור, העקרוני, המאבק הו ¥
וצביעות.

 של שוגים סוגים בין להבדיל טעם אין
 לחצי־כפייה־ שמסכים מי הדתית. הכפייה

כולה. את מצדיק דתית
 עד ללא־פשרה דהאכק צורך יש

 — המדינה מן הדת הפרדת
 הדבר יתכן הישראלית ובמציאות

 הדת כין כרורה הפרדה על־ידי רק
והלאום.

 בארץ, האחרונות בשנים שקרה מה
 כל לשכנע צריך ומפולת, מהפך בימי
 קץ לשים שיש והומאניסטי חילוני אדם

הרעיו להתפשרויות הטפלים, למישחקים
הזולים. ולתכסיסים ניות

 לבגין, מגור הרבי בין עקרוני הבדל אין
 האדמו״ר עם שמתפשר מי לפרס. בגין ובין
 בסופו להגיע, אלא ברירה לו אין פרם,

 וכך שליט״א. מגור הרבי אל דבר, של
קרה. אכן זה

 נורמות קביעת העיקר: אל לחזור יש
המשוח וחד־משמעיות, ברורות חילוניות

לדת. זיקה מכל ררות
אייך? — אחיתופל

2290 הזה העולם




