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במדינה

ד 1ד 1י 1

)חמשו מעמוד
פתים ,או אמרקאים .אבל היא אוהבת
דווקא גרמנים .כן ,כן ,גרמנים .או מה
אם הייתה שואה ,ומה אם היא שהתה
בתקופת־השואה בתחומי גרמניה הנאצית?
היא אוהבת גרמנים ,וזהו.
ושלא יבואו עם כל מיני סיפורים על
האכזריות שלהם ,ועל הברוטאליות וכל־
מיני שטויות כאלה ,כי אף אחד לא יוכל
להזיז אותה מדעתה לאהוב גרמנים.
מרוב אהבה היא שלחה מכתב למשרד־
החוץ בבון ,וכתבה שהיא מוכנה להיות
הפקידה הישראלית הראשונה בשגרירות
הגרמנית בישראל .היא לא שכחה לציין
כי שמה סוזי שליט ,אם זה אומר משהו.
אבל זה דתקא אומר ,כי היא נכדתו של
הדוקטור איזידור שליט ,ואם מישהו לא
יודע מי זה הדוקטור הנכבד היא מוכנה
(9
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מדינ

עברית
פתעוגן בחשפנות
באוניברסיטה העברית יש חוג
נות .זאת לא השמצה .מי שלא מא
שירים שח־רחוק אל ראש־החוג ,ד,פ;
פטור יגאל ידין ,ואם הפרופסור הנו
יאשר זאת ,שלא יקבל רחם ,מרוב תדר,
כוי שלא יצטרכו לגרור אותו בב
חולים־נייד אל תחנת מגן־דויד־אדום.
ובמנגנון הממשלתי יש שילטון־הכהונה.
זה טבעי .בכל מדינה מתוקנת ,כמו ב־
ארצות־הברית ובברית־המועצות ,יש במנג
נון המדינה שלטון־הכהונה.
מי שלא לא מבין את הפתשגן הזה
שיטרח ,בבקשה ,לעיין במילון העברי־
אנגלי אנגלי־עברי של איתמר בן־אבי,
ואז אולי יבין שארכיאולוגיד ,היא ,בעברית
טובה חשפנות ,שח־רחוק הוא טלפון,
רחם זה סתם היסטריה ,בית־חולים־נייד
זה אמבולנס ,שלטון־הכהונה זאת הירא־
רכייה ,או דירוג ,טורפדו זה משחית,
גנראטור זה מוליד־הר ,תורת־התורשה היא
תורת־ההתהוות ,ופתשגן זה טכסט.
העברית המצחיקה .המילון של
בן־יהודה הבן ,ששמר בקנאות על שפתו
של אביו אליעזר ,מחייה השפה העברית,
יצא לאור בהוצאת פולוטבויק הניו־יורקית,

רצונכם
בחיי משפחה בריאים?
קראו בספר

״חיי המין של האדם״
השולחן־ערוך של המשפחה העברית
המשכילה
מאת ד״ר מד .אב .מטמון
כולו מנוקד מלווה  42ציורים
להשיג שוב בכל בימ״ם לספרים

לויד

מזכירה שליט
כולם צריכים לאהוב אותו

לרענן לו את הזיכרון .״הוא היה ציוני
ידוע ,והיה מזכירו של הרצל!״
חשוב מאד לציין כי היא "נכדתו של
ציוני ותיק־שהיה־מזכירו־של־הרצל ,אחרת
לא יבינו אותה כראוי.

//

חסכון הבינלאומי לח ויכתבו ת

הספר ההוא .ובבן ,היא אוהבת גרמ
נים ,והיא זכתה להיות הישראלית ה
ראשונה בעולם שעבדה בשגרירות הגרמ
נית בתל־אביב ,בי היא אוהבת גרמנים.
אבל יותר מכל הגרמנים היא אוהבת את
הדוקטור־לא־דוקטור״אולי־דוקסור אלכסנדר
טרק ,והיא נורא־נורא מזועזעת לשמע
ההשמצות שהיא שומעת עליו כל יום.
כי ״לא יתכן שהוא לא דוקטור! הוא
משכיל כל־כן־ וטוב־לב כל־כו!״ מי ראה
פעם איש משכיל כל-כך־וטוב־-לב־כל־כך
שאין לו תואר דוקטור?
וזה לא נכון שהוא שונא יהודים .הוא
דווקא אוהב אותם .אז מה אם הוא היה
באיזה ארגון נאצי קטן וחסר חשיבות?
מסכן ,טרק .בכל מקום משמיצים אותו.
היא עולה לאוטובוס ושומעת השמצות,
נכנסת למכולת ושומעת השמצות ,הראדיו
משמיץ ,העיתונות ,משמיצה; השכנים מש
מיצים ,וטרק המסכן שומע את ההשמצות,
ונעשה לו עצוב בנשמה .הוא פעם אמר
לה :״אני כל־כך אוהב יהודים!״ והיא
כל־כך האמינה לו.
יום אחד היא לקחה אותו אל החברים
שלה ,כדי שלא יהיה לו עצוב ומשעמם,
וכדי שלא ירגיש את עצמו בודד כל־כך
בארץ המשמיצה את יושביה.
הידידים שלה הם ,במיקרה ,מניצולי
אושוויץ .היא סיפרה להם שטרק מתהלך
כל היום עם מרה שחורה והם ריחמו
עליו והזמינו אותו הביתה ,והייתה פגישה
כל־כך נרגשת בין ניצולי אושוויץ ואוהב
היהודים המושמץ .היא כל־כך התרגשה
שירדו לה דמעות מהעיניים.
מאז היא החליטה להקדיש את כל
זמנה הפנוי לקירוב הלבבות בין שני
העמים ,ושיפסיקו כבר להשמיץ זה את
זה ,ושישכחו מה שהיה בעבר ,ושיזכרו
רק רבד אחד :שהיא נכדתו של מזכירו
של איש חשוב מאד .זה שכתב את

אלפי מתכתבים
לסי שיטה אמריקאית

פרוספקט חינם
תל־אכיב ,ת .ד4185 .

בית הספר
לעיתונאות
ההרשמה לשנת הרימודים
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מסתיימת
מסבר המקומות מוגבל
פרטים מלאים והרשמה :בית ציוני אמריקה ,רח׳ דניאל
פריש  1תל־אביב ,יום יום בין השעות  7—4אחה״צ
דחף

בלשן כן־יהודה
מי מבין אותו כיוס?

ונועד ללומדי אנגלית בישראל ,ולסטודנ
טים אנגלו־סאכסים הלומדים ,בארץ.
מחירו הזול-יחסית יצר לו ביקוש עצום.
אולם אלה שלמדו עברית על פי מילון־
הכיס בעל העטיפה הכחולה לא הבינו
מדוע מעוררת העברית שלהם צחוק ו
השתוממות בין הצברים ,שמעולם לא
שמעו על מילים כאלה.
מישהו הפנה לא מכבר את תשומת-
לב משרד־החינוך והתרבות לעובדה שה
מילון אינו בר־שימוש ,והמשרד הסיר
ממנו את חסותו .חברת פוקטבוק הקימה
צעקה גדולה ,כי במחסניה נשארו רבבות
טפסים של המילון ,והסרת התמיכה של
משרד־החינוך והאוניברסיטה פגעה בה
קשות.
השבוע התערב גורם נוסף לרעת ה
מילון .מנהל מחלקודהיבוא במשרד המסחר
והתעשיד״ שמואל קמחי ,נענה לבקשת
אירגון המו״לים בישראל ,אסר על יבוא
המילון בטענה כי מחירו הנמוך מרתיע
מו״לים ישראלים להוציא לאור מילון
אנגלי־עברי מודרני יותר.
יצירה בעלת פתשגן חדיש יותר.

תחסדה
או•□■ העיד
אל הברזים הדולפים ואל העכברושים
המחטטים באשפתות נוסף השבוע לעיריית
חעולס חזה 1474

