
במדינה
לשון

ד ת 13 סו בו נ הז
 אותה, סובל אינו בן־גוריון שדויד למרות

 המלה מאוד. חשובה מלה זאת בכל היא
 לפי חשובה. מלה סתם ולא כמובן. ■את,

 לחינוך פרופסור שהיה מי (של מדעי מחקר
 משרד־החינוך־ ומנהל העברית באוניברסיטה

 היא את ריגר) אליעזר ד״ר והתרבות,
ה העברית. בלשון ביותר השכיחה המלה
לא. ביותר: השכיחה השניה מלה

 כל־כך. חשוב דבר היא ששכיחות לא
 המופיעות מלים, 414 מצויות למשל, בתנ״ך,

 זאת ובכל בלבד, אחת פעם רק אחת כל
 אבטיח, (כגון: בלשון רע לא נשתרשו

צנצנת). כולם,
 ,7704 — בתנ״ך המלים אוצר סך אגב,

 בעברית המלים אלף 30ל־ לקרוב בהשוואה
.1962 של

 העברית המלה היא איזו אלכא״י. שק
 משמעות ובאותה שהיא כמות שנשתרשה,

 זרות לשונות 27מ־ פחית בלא בדיוק,
 שק, ואלבאנית)? הונגרית הולנדית, (ביניהן:
 — למברשת קוראים למה יודע רמי כמובן.

ו ברוש. מעצי עשוייה היא כי מברשת?
 מאה־ אנשי של (השטריימל למיזנבת למה

 13 כנגד זנבות 13 זנבות? 13 שערים)
היהדות. של האמונה עיקרי
 לשון מתוך מספר פריטים רק הם אלה
 הבלשן של והחדש* המרתק ספרו נקייה,
 בניו- החי ,75ה־ בן פרסקי, דניאל העברי

 עד אנכי לעברית ״עבד היא ושסיסמתו יורק
 שימושי (״מדריך בספרו מטייל פרסקי נצח״.

 על וסגנון״) תחביר ניקוד, דקדוק, בענייני
 ועד החזק הדגש מן העברית, הלשון פגי

הזמנים. במיבחן עמדו שלא לחידושי־לשון
 רבה בהנאה מביא הוא החזק, לדגש אשר
 רבי הירושלמי, איש־השלום מדברי ציטטה
 שפינוזה מבין ״אני פעם: שכתב בנימין,
 נפלאו החוק הדגש תעלומות ואילו וקאנט
ממני.״

 לא חדשן פרסקי, אוסטרלי. קאנגרו
 לזקוף, יש (לזכותו העברית, בלשון מבוטל

ה ואת המדינאי המעלית, את השאר, בין
 עלו שלא חידושים הרבה מזכיר הנובע) עני

מקו את פינו בתי־עינייס אם פלא אין יפה.
 איל לשרוולים. ובתי־זרועות למשקפיים, מם

 מחדש ביאליק, נחמן חיים הצליח לא מדוע
 (קצר־ קצרגל במלה (גחל״ליל), הגחלילית

 האום- הקאנגרו את לעבר רצה בה ,רגל)
טראלי?

 ביאליק, של ידידו של הוא אחר כשלון
 רבי- חידושים שאחר מנדלי־מוכר־ספרים,

 במלה נכשל דו־קרב) גפרור, (כמו הצלחה
 הכל, ככלות אחרי חזרזר. מאוד: פשוטה
 מתאימה סביבון, במקומה, שבאה המלה
החנוכה. לצעצוע יותר

משפט
ד ד א מ ב כ ו כ ־ ר ב

 בוערת חד־צדדית אהבה של שנים שש
 כך גבר. כל של ליבו את לחרוך מסוגלת

הר אשר ),36( דנוך לבר־כוכבא גם קרה
 ממנה — לאשתו אהבתו כי אחד יום גיש

להפ כתנאי שנים, שש לפני להתגרש נאלץ
 צורבת — ריצה אותה המאסר תקופת חתת

 למרוד החליט הוא שאת. בלי עד ליבו את
בגורלו.

 קירבו אל הריק אותו הקוניאק, בקבוק
האה למדורת כוהל הוסיף אך ערב, אותו
 לוי, יונה אשתו, לבית נסע הוא בה•

שבנחלת־יצחק.
 ארבע בשעה אותו־!״ אוהב ״אני

 דלת על התדפק למקום, תוך הגיע בבוקר
ש יונה, אולם לשעבר. אשתו של דירתה
 יודע ״אני פתחה. לא הדופק, מיהו ידעה
תפ לא ״אם דנוך, קרא יושנת!״ לא שאת
בכוח!״ אכנס — הדלת את תחי

 על הנקישות נפסקו דקות עשר כעבור
 יד כי יונה הרגישה ברגע בו אך הדלת,
 תוך מבחוץ. התרים את מרימה אלימה

 ״אני בפנים. דנוך היה כבר שניות כמה
אלכו כשאדי ליונה, לחש אותך,״ אוהב
 עוזב לא אני ״יותר מפיו. נודפים הול
הבית.״ את

 פחדה היא לעשות. מה ידעה לא יונה
״יע ולא שיסתלק, תוך את ביקשה לצעוק,

 ללא אך — השכנים ליד בושות״ לה שה
הועיל.
בביתה דנוך בילה שבת אותה כל משך

)14 בעמוד (המשן
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חוו;! מגדה בישראל, שעבוד■ בשש שבירה הנודיסטי, הזוג

הגיס דנני גתחת אלמוגים, שד גסוה נתון הגצו׳ הגבול בקיובת התוו. עד מנוחה

באילת נח־יזס
 הנודיזם לעולם ישראל חדרה וןז*פוןז ף)
לצ יכולים אילת וחופי — הבינלאומי ^
תבל. כנפי מכל נודיסטים של לפלישה פות

ב הנפוץ הנודיסטי כתב־העת לכך גרם
(״ברי אפישנסי אנד הלס׳ — בעולם יותר
 שנת מאז בלונדון המופיע ויעילות״) אות

 ״אור־השמש כי לאמונה והמוקדש ,1900
 בריאות לרכישת ביותר החשוב הגורם הוא

 הבריאות לשיפור רבות ויעשה מזהירה,
 באנשים, להחדיר מבקשים אנו הלאומית...
ול לשפרו הרצון את בגופם, המתביישים

בבית וההתעמלות, השמש בעזרת שכללו

.לבית ומחוץ .  גלוי בפירסום דוגלים אנו .
 האנושי, יפי־הגוף את המראות תמונות של
 זו דוגמה לחקות הזולת את לעודד כדי

מבישנותם.״ ולשחררם
 הירחון פירסם אלה, לעקרונות בהתאם

 עמודים, חמישה גבי על האחרון, בגליונו
 נודיסטי זוג של נסיונו על מצולמת כתבה

 — ואלץ ובארבארה רוברט הזוג: בישראל.
 ששהה האמריקאי־אנגלי, הלא־יהודי, הזוג

 וש־ ,בישראל חודשים. כמה האחרונה בשנה
 העולם עמודי מעל גם פורסמו כתבותיו

והלאה). -1209( הזה
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לונ כומר של בתו היפהפיה, בארבארה
 האמריקאי ואלץ רוברט את שהכירה דוני,
 במיוחד התפעלה נודיסטית, שהפכה אחרי
ל אידיאלי לה נראה המקום אילת. מחוף

 ל־ עולמי מרכז נודיסטי, מועדון הקמת
לחו שימשוך ולרחצת־עירום, ספורט־המים

 נודיסטים רבבות ים־סוף של האכזוטיים פיו
 תיירים בגל הארץ את יציף תבל, כנפי מכל

חדש. מסוג
 מבחינה ביחוד בארץ, המצב בירור אחרי

 הרעיון. על השניים ויתרו פוליטית־דתית,
חלומם. הד עדיין נשמע בכתבתם אולם
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״סיפוו
 כדי עד

 1 משני
שוכנת

אילת ,נישואדבגיג מבוקשת לדוגגגית שהפנה הנויסיח הנוריסטית ואלין, נאונארה
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