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 בנזין. פח של תוכנו את בגפרור רותי בדקה פסח לקראת חמץ ביעור בשעת

 האויר בחלל מרחפת עצמה את מצאה אליה חזרה ובשי,כרתה התפוצצה, היא
 עד עצומה, במהירות עלתה המלצה, מכתב לעצמה כתבה היא העולמות. בין

הימים. מן ביום אותו שראתה כוכב לשום דמה שלא מרובע כוכב שראתה
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 מ־ יותר לא !״האס — מוזרים בשלטי־תנועה נתקלה לכוכב בהתקרבה
 שתיפול פחדה לרגע !״ בדרך נודדים כוכבים ! ״זהירות — !״ קמ״ש 500,000

 את שנשא שלט ליד מישור, על נפלה למזלה אך הכוכב. של החד הקצה על
ישראל. לשם הצטרפו ההפוך בסדר האותיות ״לארשי״. המדינה, שם

שאמרו שלטים ליד עצים, על גדלו שמשיות בשמיים. האירה משולשת שמש
 לו שהיה ילד :משונה יצור הופיע מאי־שם !* מפלגה לחברי רק — ,,צל

 משפך
אולם

 היצור־הילד. או רותי — יותר נבהל מי לדעת קשה ראש. במקום
הזה. בעולם קנגרו כמו גדולות, בקפיצות נמלט ראשון, הסתובב הילד
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 אוכל. ראש, במקום רמקול לו שהיה הילד, מאבי וביקשה רעבה היתד, רותי©
 בוז ! לממשלה ״בוז :לעניין שלא מפלגתיות בסיסמות השיב הוא אולם

״ההמונים למדכאי  אותה שלח רותי באזני המחומש העגיל את כשראה .
זיהוי. כאות ד,מחומשת בצורה שהשתמשה אנטי־אנטי מפלגת למיפקדת

 שם המפלגה. סמל מחומש, כוכב בצורת בית היתד, אנטי־אנטי מיפקדת©
 במקום מיקרופון אלא רמקול לו היה שלא המפלגה, ראש את רותי ראתה
 בברכה. אותה קיבל אחר, מכוכב המפלגה שליחת היא שרותי חשב הלה ראש.

לולואים. נקראים ובניו מפלגתי משטר שורר המרובע בכוכב כי הסביר הוא

 על הממונה את שאל אך זה, מה ידע לא המפלגה מנהיג אוכל. ביקשה רותי©
 אה המציאה לבזבוז, קץ שמה המהפכה :הסוד את גילה הלה הארכיון.

 מצאה לבסוף למפתח. בהתאם מפלגתו ?וטעם לולו לכל המוקצב הפיטאמין
רותי. של רעבה בעיית את שפתרה בארכיון, צלוייה תרנגילת רותי
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 אך אנושי פעם שהיה הגזע, תולדות את אנטי־אנטי ראש הסביר במוזיאון

 נמצא ההתפתחות בהמשך המפלגות. היו בראשית ללולואי. בהדרגה הפך
 לשדר רמקול, לו וגידל שלו את עשה הטבע לראש. זקוק אינו מפלגה שחבר

ללולו. להפריע תוכלנה פרטיות שמחשבות מבלי המפלגה, סיסמות את בו
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 אנו־גם־כן, בוז, אנטי־אנטי, יחי־יחי, אנו־אנו, :מפלגות שמונה הע במדינה
 מנה לולו כל קיבל קבוע מפלגתי מפתח לפי ויה,-,־טוב. היו־זמנים אולי,

 השלטת המפלגה לחבר פיטא ממאה — מפלגתו למעמד בהתאם פיטאמין
ילדים. חטיפת עלייה גדלות, המפלגות הקטנה. המפלגה לחבר אחד לפיטא עד

B 3 X ר״«•*1|תיל

©
 הלידה, מחנה ליד אולם חוטפי־ילדים. של למשלחת רותי צורפה כורחה בעל
 פיטאמיניזם, של כמויות בשפיכת (ומחונכים הנע בסרט הילדים מיוצרים שם

 נפדה היא רותי. את הגורל השיג משפכיהם), לתוך ומפלגראפיה לולוסופיד,
ראשם. אל בכוח אותה שלקחו השלטון, מפלגת אנו־אנו, מפלגת אנשי בשבי

 כלי בעזרת רותי של ראשה את להוריד אנשיו על ציווה המפלגה ראש
 הלולואים. הרפו התעלפה שרותי אחרי רמקול. לה ולהרכיב גדולים עבודה

 כלואים שם המשוגעים, לבית רותי את לשלוח ציווה התרגז׳ המפלגה ראש
בכוכב. לא־שכיחים טרום־היסטוריים ראשים עם שנולדו ־דפקטיביים, הלולאים

1 3

r r r

 להם שהיו ראשים בעלי טיפוסים מיני בכל רותי פגשה בבית־המשוגעים
 נתקל לפתע ולקוביות. לאגסים לעגבניות, שדמו ראשים — שונות צורות
 : עיניה למראה האמינה לא היא בן־אדם. של ראש לו שהיה ביצור מבטה

הפלמ״חי. כובע־הגרב וחובש הסנדלים נועל הפלמ״ח איש מוטקה, זה היה
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 ראה נגבה, ליד בשוחה שכב הוא המרובע. לכוכב הגיע כיצד סיפר מוטקה
 ואז ירייה. במכונת חיסל מהם שלושה מתקדמים. מצריים טנקים ארבעה

 יחד התפוצץ הטנק, של גחונו תחת רימון־יד השליך הוא התחמושת. אזלה
ראשו. בגלל לבית־ד,משוגעים הוכנס בו המרובע. בכוכב ישב כשהתעורר עמו.
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 המשוגעים, מחתרת את אירגן הוא : הגדול הסוד את לרותי גילה מוטקה
 לבני־אדם. שוב הלולואים את ולהפוך המפלגות משטר את למגר שתכליתה
 הוא בפלה״ח. מוטקה שלמד הקונספירציה חוקי כל לפי התנהלה המחתרת

חבריה. כל לפני אותה הציג המחתרת, ישיבת אל סתרים בדרך רותי את הביא

\

> s r

? 4

1\
 : מדע איש היה טוטו המשוגעים. מפקד טוטו, את מוטקה לה הכיר לבסוף

 להפוך קיווה שבעזרתו אנטי־פי, חדש, תרכיב המצאת על שקד במעברת־ענק
 המפלגות שראשי ידיעה קיבל ההמצאה את שסיים לפני לבני־אדם. לולואים
בתחפושת. מרומים רמקולים לבשו לרגל, יצאו ורותי מוטקה טוטו, התכנסו.
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