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 להשתלם כנוסית־הקנאים של הנפיץ

 סאשיסטי פוטש של כהתחלה הר־הבית, על
עמום. זיכרון בי עורר ),2376 הזה (העולם
 ז כזאת תוכנית על כבר שמעתי מתי

 התו־ את המצאתי אני נזכרתי. לפתע
בעצמי. הזאת ^_כנית

ס  שפטים יו
לבוגדים

 סידרה אז כתבתי .1955ב* היה זה
 להמחיש שנועדו בדיוניים, סיפורים של

 התפתחות של שונים אפשריים ביתנים
 קומוניסטית, מהפכה השאר: בין המדינה.

יהו* קומוניסטיים עולים לש מבול בעזרת
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אי בינלאומית, לדמות נידחת בארץ קטן
.1975 בפברואר, 28וד ליום אור רע

בית־המיקדש, שריד המערבי, הכותל
 אדיר מיטען בעזרת אלמוגים, בידי פוצץ

חדיש. חומר־נפץ של
 וצלמים עיתונאים אצו כנפי־ארץ מכל
שה הנוראים, התצלומים המאורע. למקום

 כאילו העצומות האבנים נמעכו כיצד ראו
העיתו בכל פורסמו מקרטון, עשויות היו
הדתות. כל בני את זיעזעו בעולם, נים

ה השפעת את יבין לא היסטוריון שום
 לא אם בישראל, פצב־הרוח על מאורע

לו... שקדמה ההתפתחות את בחשבון יקח
ורע־ ממורמריס בפליטים המדינה הצפת

וני־ החוזרים איומי-המילחמה בים־למחצה,
 להצטברות בהדרגה גרמו אלה כל שנים...

 של להרגשה האזרחים, בלב יאוש של
 הכל לחומר־נפץ. בנקל שהפכה חוסר־מוצא

 מילחמה כי מוחלט, שינוי דרוש כי הסכימו
ללא־קץ. מחוסר־שלום טובה מייד מהירה

 רבים בעיני הראל בני הופיע זו באומרה
 ימים .עשרה סיסמת־הבחירות כמושיע...

 כשוט הצליפה מולדתך!״ להצלת נותרו
 הצרודות הצעקות הנבוך... הבוחר פני על

:אחר קול כל הטביעו והלכו שגברו
אח־ דירבון ...ובעיקר, !״בנימץ ״אחריך,

שפ יום יבוא !ינצח ״הוא :למהססים רון
!״מועד בעוד לבני הצטרף !בבוגדים טים

 הגיע הראל הסיפור. קטע כאן עד
 כונן זה, דרמאתי מעשה בעזרת לשילטון

 קמה ולבסוף ושחיתות, טרור של מישטר
 היה הסיפור להפילו. כדי ישראלית מחתרת
 חייל אז בק, שמואל של בציוריו מעוטר

 חתם (הוא בחשאי אצלנו שעבד צעיר
״ברתור״). בשם

 פסל־החרות
והד־הבית

תי כאשר  הסתמכתי הדברים, את כתב
והאיטלקי. הגרמני הנסיון על

ש אחרי לשילטון הגיע מוסוליני בניטו
— שנועד לרומא,״ ״המיצעד את ערך

קומוניסטית. מהפכה למנוע — כביכול
דמו באופן לשילטון הגיע היטלר אדולף
 אנשיו הציתו שבה במערכת־בחירות קרטי

(ה״רייכס־ הגרמני הפרלמנט בניין את
הדמוקר את להציל התיימר הוא טאג״).

עוכרי-גרמניה. מפני הגרמנית טיה
האי הסופר של ההיתולי־הרציני בסיפרו

 לרודנים בית־השפר סילונה, איגנאציו טלקי
ב זו. טכניקה מוסברת אישי) יומן (ואה
 לבריון לפאשיזם פרופסור מסביר ספר

 ולכונן לשילטון להגיע המבקש אמריקאי,
לע מה בארצות־הברית, פאשיסטי מישטר

 את לפוצץ האפשרויות: כזה. במצב שות
 של מעשי־ידיהם שזהו ולטעון פסל־החרות

החרות״), כ״מושיע להופיע (וכך הבוגדים
 (כדי האלמוני החייל של אפרו את לגנוב

שיא חגיגי, במיצעד לוושינגטון להחזירו
וכדומה. הפיכה), שם לחולל לו פשר

בארץ־ ביותר הרגיש המקום כי ברור
 קודשי-האיסלאם הר־הבית, הוא ישראל
 במושגים שחושב פי המערבי. והכותל

הזה. למקום אוטומטית יימשך פאשיסטיים,
שנים, 28 לפני שכתבתי בסיפור קרה כך

במציאות. באיחור־מה, עתה, קורה וכך

מז של עמוד־הפתיחה ת הכ
בהר־הבית פיצוץ

 אטומית פילחפה !מברית־המועצות דיים
פאשיסטית. מהפכה ומצריים! ישראל בין

 נשא הפאשיסטית המהפכה על הסיפור
 ופורסם בנימין!״ ״אחריך, הכותרת את
 העמדתי ).920 תזה (הטולם 1955 ביוני 2ב־

ה הראל, בני בשם דמיוני טיפוס במרכזו
 החדשים העולים של המצוקה את מנצל
 להגיע כדי פרועה, הסתה של במסע

 דמוקרטיות. בחירות באמצעות לשילטון
 טרור של מישטר מכונן הוא מכן לאחר

 לשאת הערבים את ומחייב ומחנות־ריכוז,
 עמד זה כל ע׳. האות ועליו ירוק טלאי

 במארס — שנה עשרים בתום להתרחש
 קרה ״זה היה כולה הסידרה (שם .1975

 מאוד- רחוק אז שנראה מועד — ״1975ב*
מאוד.)

ה מילחמת־הבחירות מתוארת בסיפור
 הפאשיס־ התנועה התכוונה שבה מכרעת,

 היה לשילטון. לעלות הראל בני של טית
פא ליצור כדי דרמאתי מאורע לה דרוש
ה האספסוף את ולהמריץ ציבורית ניקה

במנהיג. לבחור מבוהל
:כסיפור נאמר וכך ^

וש כדור־הארץ, את שזיעזע המאורע
מתועמלן בדלילה הראל בני את הפך

:הקדמי השער כתבת

׳ גומד
 רחיטים שנידון לפני ימים שלושה

מא שנות 12ד־ אתרוגי. (״נומרי״)
 בלעדי ראיון בכלא נתן הוא סר,

 קשריה את חשף שבו הזה, לזזעולם
 חבורת־הכרם, של הבינלאומיים

 שייבא ץ ח ביט גילה
£ 7 1  את והאשים לחופשי, 1

 עורן לו שהפנו חבריו
" צו בעת אותו ונמשו י

אחרי שש - ימית
 צלמת שבה הדרמאתי הפינוי אחרי שנה

 ענת הזה העולס וכתבת
 ומדווחת לימית, סרגוסטי

 על נרחבת מצולמת בכתבה
סשם. ושמעה ראתה אשר

:ור•האח השער כתבת

ה ח צל ומוות ה
דר בתאונה, שנהרגה לפני שבוע

 שער רוצה ״אני :בקון דבורה שה
 לא היא לי!״ מגיע הזה, בהעולם

 עיניה. במו אותו לראות זכתה
 גדולת*המימ־ הנערה של סיפורה

 את שהתחילה דים,
 סף כשומרת דרכה

0כוכבת-סרטיס. והפכה
ומטכ״ל

0 1 3 1 0*1

ד עול ק פ מ
 פלד, מתי (מיל׳) אלוף

שב בכך קצץ שהאשים
 ביצע בלבנון שרותו עצם
 מסביר האנושות, נגד פשע

 של חובותיו על דעתו את
 ב־ מפקד

בל פילחמה
<£>צודקת. תי

 כי אומרות ותהשמוט
 וחצי״) (״מוישה משה

ד  התארגנות סיכל ל
לה הצנחנים קציני של

 את דיח
מפקדם,
 אריק
שרון♦

הפצועים
שנשכחו

 על שנזרק הרימון קורבנות
מאוש עכשיו שלום הפגנת

 ככתי-החולים, מדיין פזים
 מי חשוב ״לא :ומפריזים

 כנץ הרימון. את זרק
 הוא כי אשם,

ש איפשר
0יקרהי״ זה

גדוד■
הכייסים

 השבות לחוק התיקון הצטת
 לא במס־הנסיטות והדיון

 שיצרו מסך־טשן אלא היו
 המיפלגות

 כדי הדתיות
 תרגיל לבצט

בוטה. כיוס

 וניסה געיות
לאומיות

ד״ר והסכסולוג הפסיכיאטר
קורנהאוזר ריצ׳ארד

 המתח השפעת על מדבר
 על הישראלי, האדם חי שבו

 הפרעות על המיני, תיפקודו
 ועל מיניות
אפש טיפול

 בחומר רי
סכסואלים.

0

שת א
מד ע מו ה

 של אשתו הדצוג, אורה
 לנשיאות, האופוזיציה טוממד
 של כרמייתו חייה מל טספרת

 וס- איש־ציבור
:שלה מילותה

 את לטפה ״טייר
היפה״׳ הישראלי

כמו
ברומנים

 אסתר של סניגורה
לי שניסתה מרקוביץ,

 אל־ דזדו במאהכה רות
הדיון: את סיכם תרד,

כך!״ בים

סיפורי
א ת ב ס

 וש־ מצרפת, שנשלח מקרר
לסב השולח לטמנת נומי

 את מורד המקבל, של תו
ל כדרך המישטרה. חשד

 נמצא סבתא
 קילוגרם בו
הרואין. של

€ 1 1 ••י

קל בסף
מפוא ומיסמדות מומדונים

 בכל נפתחים ויקרים רים
 אליהם. נוהר והקהל שכומ,

 כסף יש למי
 שם לבלות
 הכסף ומניץ

המושקמף

טר אר ק
הפרוע

 מייקל האמריקאי הכדורסלן
 ב־ מהומות עושה קארסר
 אוהדיו לו. ומחוצה מיגרש

 ומאיימים אותו מטריציס
 יעזוב שאם

 ישרפו הם
 המוט־ את
החולוני. דון

0
המגילה ריב

 המגילה מפיקת ניסתה האם
 הסרט שחקני את למשוך
 ניצה מהם, (שתייםהמגילה
א שאול ו
פז ביבה

ל בתמונה)
אצלהז הופיע
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בעולם אנשים
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