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 )101 ;ברירה מילת )99 ;חיות
 כח )102 ;במקומו עומד שאינו
 ברמז לו מספיק )103 עליון;
(ר״ת).

מאוזן:
שתו טובה בכוונה מעשה )1

 מייסד )5 ; )2 ,4( עגומה צאתו
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מכחנים
 קטעים מביאים אתם הפלאנגות״

 ירון עמום תת־אלוף של מחקירתו
 יש פעם לא ועדת־החקירה. על־ידי

הת צורת על רצינית ביקורת לכם
״אלוף־הפיקוד :למשל בטאותו.

 או, ירון.״״ בלשון טלפון׳ ,הרים
 השאלות אחת על עונה כשירון

 קצין שום אין ״מדוע ב״נכון״:
 ז״ פשוט ב,כן׳ לענות מסוגל בצה״ל

 קשר שום אין דעתי, לצניעות
 נושא ובין זה דיבור אופן בין

 הנוספות השאלות שהוא הכתבה,
 הוועדה אל מפנה הזה שהעולם

התפ שאר בין כן, אם אלא —
עצמכם. על שלקחתם הרמים קידים

 בני עם צאצאים ליצור המסוגלים
קבו בני עם לא אך קבוצה, אותה

 פי שעל איפוא, ברור אחרת. צה
 | למין מ״מין״ המעבר זו, הגדרה

 פעול*-! על־ידי להסבר ניתן אינו
הדרגתית. אבולוציה של

ה את שולל אינו איש כי אם
 ר טיבעית״ ״ברירה של גורמים
 כל בתוך סביבתיים לתנאים התאמה

 הרציניים החוקרים רוב הרי מין,
 ״קט- שינוי בתהליך היום מאמינים
 את שמסביר (תהפוכתי), קליזמי״
 חוץ, השפעות על־ידי הזה המעבר

 הגנטי. המערך את המשנות
מינים ליצור הצליחו בתנאי־מעבדה

 שלמה של והסאטירה ההומור
ב טובה בשעת בהופעותיו ניצן,

 של אמיתי שבת עונג הם טלוויזיה,
 עדותיו כל על בציון היושב העם

 קולעים המחייכים חיציו ופלגיו.
 לך ואין יחטיאו, ולא השערה אל

 על המצליף לצונו, בפני העומד
 ומזריח. זורח אך שמאל, ועל ימין
בעי מרצד אלא צוחק אינו הוא
הל שיניו את וחושף העליזות ניו

 וצופות, צופים כולנו, ואנו בנות,
 ונערה מנער יום, וקשי חיים קלי
 מצחוק, רועמים וזקנה, זקן ועד

 המרקע מול אל שבת בליל בשבתנו
בדיחותיו. לשמע
 הפיקחי- היהודי, ההומור את

 באווירת בנעוריו, שספג הלגלגני,
 ניצן יודע האדוק, השמרני חינוכו

אוניבר ישראלי, ולעשותו להעלות
ואקטואלי. סאלי

 אותו. ידיחו שלא רק כוחו, יישר
ירושלים סיוון, ראובן

סיוון קורא
ונוזריח זורח

להג המתאימים חרקים, של חדשים
אינטנ הקרנה על-ידי הנ״ל, דרה

 שנותרו בבורות א. בקרני סיבית
 מינים גילו בלונדון הפצצות אחרי

מו היו שלא צמחים, של חדשים
 של ספור אין יש כן. לפני כרים

 באותו המצביעות נוספות הוכחות
כיוון.

 של התקופה בתחילת חי דרווין
 לא בימיו המודרני. המדעי המחקר

 האטום, קיום עצם על דבר ידעו
קרי גרעיניים, וקרינה פיצול על
ן טרמיות השפעות קוסמית, נה - י ק  

 ז יש־ וכרומוזומים, גנים ועל צוניות
עלי להשפיע עשויים אלה גורמים

 שלא איפוא, להתפלא, אין הם.
בחשבון. אלה גורמים הביא
 חדש שמין איפוא, להניח, יש

 (דומה ״מוטציה״ על־ידי מיוצר
יל במאות שחלו לשינויים מאוד

הירושי הפצצת אחרי שנולדו דים
 או קרינה של השפעה עקב מה).

 יוצאי־ אחרים, פיסיקליים תנאים
 זמן במשך מסויים במקום דופן,

 בלתי- או עקרות מוטציות מסויים.
ה והמוצלחות נעלמות, מוצלחות
נו לסביבתן, עצמן את מתאימות

חדש. ״מין״ בתור תרות
 ״. דר- שתורת היא. משונה יאמת

 ~ הם־ קבלתה עצם את חייבת ווין
 ה״פונדמנטליסטים״ לאותם הירה

 חיים לו עשו הם שנה. 150 מלפני
 על להגן צריך היה לוא קלים.
 היה בלבד, אנשי-מדע בפני תורתו

 השערותיו. כל את להוכיח קשה לו
מל יותר קל דבר שאין מאחד
 מ- יותר קיים הארץ שכדור הוכיח
אי דת שקנאי ומאחר שנים 5700

 על אפילו להתפשר מוכנים נם
מוכ דרווץ מטענותיהם, אחד פסיק

מכ רוב מול אפילו לנצח היה רח
 פרימיטיביים. מאמינים של ריע

 של בדורו אף רבים, אנשי-מדע
 לא אך בתורתו, פיקפקו דרווין.

 לעשות לא כדי נגדו, לטעון רצו
הפ הקלריקלים של מלאכתם את

 היה לא כאשר וביחוד — נאטיים
יותר. טוב הסבר בידם

 דר־ של שתורתו איפוא ברור,
 במיבחן עומדת אינה בחלקה ווין

 שבגלל אומרת זאת אין אך ההגיון,
במהו נכונה פופיק של תורתו זה

תה.
תזת־גן פלשקס, מיכאל

 קציני את ללמד רוצים גם אתם
 ״נאה צורת-דיבור הבכירים צה״ל

יותר״.
 איטליה סיינה, קלמר, ן$נת

 פשוטת. אלא יותר, נאה לא •
• • •

ט־בע־ח בדידיה
 והאבולוציה פופיק דרווין,

הזה״ ״העולם (פורום,
2359.(

(וה המשכנעים דבריו אף על
 פליקם מר של במיקצת) מפליגים

 זאת בכל נכון הנושא, על לאור
מ אחד חוקר כמעט נשאר שלא
 להם (שאין יותר הצעירים בין

ש שנים עשרות על לסנגר צורך
 שעדיין מוטעות), דיעות לימדו בהן

 כלשונה. דרווין של בתורתו מאמין
 הבעיה את פתר לא פעם אף דרווין

ה זהו למין. ממין המעבר של
 ״חילוקי אותם קיימים שלגביו גורם

 זה היבם על החוקרים בין דיעות
לאור. מדבר שעליהם אחר״, או

£( ״מין״ 0 1 £ ב ׳מוגדר )5?5
בעלי־חיים של כקבוצה ביולוגיה

פלשקס קורא
טיבעיוד ״ברירה
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